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Історичне краєзнавство

П.Т.Тронько

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ 
В ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ПРОВЕДЕННІ 

ІСТОРИКО - КРАЄЗНАВЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

В умовах революційного оновлення суспільства, 
піднесення національної самосвідомості народу, невпин
ного зростання його інтересу до власної історії та куль
тури, звершень минулих поколінь особливого значення 
набувають питання дальшого розвитку краєзнавчих 
досліджень.

Саме з огляду на виключно важливе виховне значен
ня краєзнавства, його проблемам завжди надавалась на
лежна увага науковими установами Академії наук Ук
раїни. Характерно, що вже в перших статутних докумен
тах Всеукраїнської академії наук, затверджених урядом 
республіки 1921 року, організаційно закріплювалась 
діяльність цілого ряду краєзнавчих комісій. Незважаючи 
на розпорошеність наукових сил, малочисельність 
штатів, відсутність необхідних кадрів, спібробітники 
цих комісій внесли помітний вклад в становлення ук
раїнського краєзнавства, дослідження міст і сіл, фабрик 
і заводів, традиційної народної культури тощо.

Опираючись на авторитет таких відомих вчених, як 
М.С.Грушевський, Д.І.Багалій, В.І.Щербина, Ф.Л.Ернст, 
М.О.Макаренко та інших, комісії підготували і видали 
цілий ряд наукових праць, які не втратили свого практич
ного значення і сьогодні. Водночас, не слід забувати і про 
ту величезну рукописну спадщину, що збереглася в Інсти
туті рукописів НАН України,Центральному державному 
архіві вищих органів державної влади Ук
раїни,відповідних відділах та архівах наукових установ, 
її,безперечно, ще належить ввести в науковий обіг.

Піднесення краєзнавства в 20-х роках, перетворення 
його в своєрідний "громадський сектор" науки обумови
ли необхідність розв’язання питань його наукової ор-- 
ганізації та координації. В цьому також переконував
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Історичне краєзнавство

досвід Російської академії наук, яка зуміла об’єднати і 
згуртувати навколо себе наявні в республіці краєзнавчі 
сили. Обгрунтовуючи подібну увагу до проблем 
краєзнавства, академік С.Ф.Ольденбург наголошував на 
необхідності того "...щоб кожний громадянин нашого 
Союзу усвідомив, що без краєзнавства ми безсилі"1.

За ініціативою провідних вчених, творчої інтелігенції 
Росії в 1922 році при Російській академії наук було утво
рено Центральне бюро краєзнавства з своїм друкованим 
органом "Краєзнавство", який публікував на своїх 
сторінках як методичні матеріали, так і окремі 
дослідження місцевих краєзнавців.

Саме у цей час у Києві при ВУАН була утворена 
Комісія краєзнавства з філіалами у Харкові і Одесі. її  
очолив відомий вчений-фольклорист, етнограф і літера
турознавець академік ВУАН А.М.Лобода. Серед своїх 
першочергових завдань Комісія особливо виділяла за
вдання консолідації краєзнавчих сил, органічного 
поєднання всіх форм краєзнавчої роботи. Про це, зокре
ма, йшлося на Першому всеукраїнському з’їзді в справі 
вивчення продуктивних сил і народного господарства 
України, який відбувся в грудні 1924 - січні 1925 року. В 
рамках з’їзду працювала спеціальна секція краєзнавства, 
учасники якої глибоко і зацікавлено обговорили питан
ня наукової організації краєзнавчої роботи, інші важливі 
питання теорії і практики краєзнавства.

Цілком одностайним було рішення з’їзду про 
доцільність і своєчасність створення єдиного коорди
наційного органу, який би взяв на себе всю повноту 
керівництва краєзнавчим рухом в республіці. Такий 
центр - Український комітет краєзнавства був утворений 
за ініціативою ВУАН, ряду наукових установ та гро
мадських організацій на Першій всеукраїнській 
краєзнавчій нараді в травні 1925 року. До складу Ук
раїнського комітету краєзнавства (УКК) разом з вчени
ми увійшли представники державних планових органів, 
установ культури, студентських організацій.

Недивлячись на те, що Український комітет краєзнав-
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ства за об’єктивних і суб’єктивних умов так і не зумів ви
конати всіх покладених на нього завдань, його роль в за
гальному піднесенні краєзнавчого руху безперечна.

Незважаючи на певні труднощі, здебільшого ма
теріального характеру, в 1927 р. співробітникам УКК вда
лося налагодити випуск науково-методичного журналу 
"Краєзнавство" розрахованого і на науковців, і на широ
кий краєзнавчий актив. Матеріали, опубліковані на його 
сторінках в 1927-1930-х рр., дають яскраве уявлення про 
основні напрямки краєзнавчої роботи, реальні здобутки 
місцевих організацій, окремих краєзнавців.

Взаємозбагаченню, обміну набутим досвідом знач
ною мірою сприяли творчі зв’язки Українського коміте
ту краєзнавства з краєзнавчими організаціями СРСР та 
зарубіжних країн. Зокрема, із звіту УКК за 1929 рік 
довідуємося, що Комітет підтримував тісні контакти з 61 
краєзнавчою організацією в союзних республіках і 8 за
рубіжними2.

Аналізуючи основні результати краєзнавчих 
досліджень в 20-х - початку 30-х років, в тому числі на
укових колективів ВУАН, необхідно відзначити, що са
ме в цей період були закладені основи комплексних 
досліджень міст і сіл, промислових і сільськогосподарсь
ких підприємств України, природних ресурсів окремих 
регіонів тощо. Особливо цілеспрямовано розвивався в 
системі ВУАН пам’яткоохоронний напрямок краєзнав
чої роботи.

Так, вже в травні 1920 року при Всеукраїнській академії 
наук був утворений Комітет охорони пам’яток старовини 
і мистецтва під керівництвом академіка М.Ф.Біляшівсько- 
го. Невдовзі Комітет було перетворено на Археологічний 
під головуванням професора В.Ю.Данилевича3 . В різний 
час до складу комітету входили О.П.Новицький, М.П.Ва- 
силенко, Ф.І.Шміт, М.О.Макаренко, І.В.Моргилевський, 
О.С.Грушевський, Д.М.Щербаківський, Ф.Л.Ернст, 
В.І.Щербина, А.Ю.Кримський, Д.І.Яворницький, 
МЯ.Рудинський, інші справжні подвижники української 
культури.

Навіть у виключно складних умовах вчені Академії
З
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зуміли зробити перші важливі кроки в проведенні 
реєстрації пам’яток, їх науковому обстеженні, вироб
ленні правових основ збереження історико-культурної 
спадщини, здійсненні конкретних заходів по ремонту, 
реставрації, консервації найбільш цінних об’єктів.

Отже, в 20-х роках академічними установами Ук
раїни було набуто цінний і важливий досвід краєзнав
чих досліджень, їх безпосередньої організації на 
місцях, залучення до цієї справи широких кіл гро
мадськості.

На жаль, з початку 30-х років краєзнавчий рух пос
тупово почав згортатися. В умовах культу особи, мо
нопольного права на істину, демократичне за своїм ха
рактером, формами і методами роботи краєзнавство 
вже не вписувалось в структури командно-адміністра
тивної системи. Саме тому, звинувачені "в 
націоналізмі, ідеалізації патріархальщини, зв’язку з 
неіснуючими контрреволюційними організаціями", 
краєзнавчі осередки були розпущені, а їх найбільш ак
тивні діячі стали жертвами незаконних сталінських 
репресій. Не можу не погодитись з відомим краєзнав
цем, доктором історичних наук С.О.Шмідтом, який 
цілком аргументовано наголошує на необхідності го
ворити не про окремі репресії в краєзнавчому русі, а 
про репресований краєзнавчий рух в цілому.

Водночас не можна погодитись з цілим рядом 
дослідників, які зазначають, що процес відродження 
краєзнавства в країні, його наукових і громадських 
форм припадає на кінець 70-х - поч. 80-х років. В 
кожній з республік цей процес мав свою специфіку і 
свої характерні риси. Не являла в цьому плані виклю
чення і Україна.

Так, проблеми відродження краєзнавства в республіці 
постали на порядку денному вже в кінці 40-х - на почат
ку 50-х років. Характерно, що і цього разу ініціатором 
позитивних зрушень виступила Академія наук України. 
Наприклад, враховуючи широкий інтерес населення до 
історії своєї "малої батьківщини" Президія АН України
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своєю постановою від 3 червня 1949 року утворила при 
Відділі суспільних наук Комісію по вивченню міст у складі 
Д.І.Мишка (голова), К.Г.Гуслистого, В.С.Ільїна, 
Л.Д.Дмитрова, П.І.Пустохода, Д.М.Косарика, М.М.Тка- 
ченка. Директорам академічних інститутів було рекомен
довано включити відповідні теми до планів наукової ро
боти своїх установ4.

Серйозна і зацікавлена розмова про стан та завдання 
музейного краєзнавства відбулася на засіданні Президії 
АН України 18 січня 1950 року. Заслухавши доповідь 
академіка АН України М.В.Птухи, Президія ухвалила 
надати практичну допомогу музейним установам рес
публіки в підготовці тематико-експозиційних планів, 
спрямуванні їх науково-дослідної роботи. Водночас, бу
ло визнано за доцільне утворити при відділі суспільних 
наук постійну музейну комісію. До її складу увійшли 
І.Ф.Симоненко (голова), І.О.Гуржій, Д.М.Косарик, 
І.Г.Шовкопляс, Ф.П.Шевченко5.

Спираючись на кращі традиції пам’яткоохоронної 
роботи в системі Академії, Президія АН України у 
відповідності до постанови уряду України затвердила 
З червня 1949 року положення про Науково-методичну 
раду по охороні пам’ятників культури та її персональ
ний склад. Д о Ради, що утворювалась при Президії АН  
України були залучені провідні вчені, діячі культури, 
фахівці: архітектори, археологи, мистецтвознавці. Се
ред них: М.Т.Рильський, М.В.Птуха, Л.М.Славін, 
В.О.Голобуцький, Є.І.Катонін, К.Г.Гуслистий, 
М.Я.Рудинський та інші. Очолив Раду академік АН  
України П.П.Єфіменко6.

Незважаючи на те, що результативність діяльності 
формувань, утворених на рубежі 40-50-х років при Пре
зидії АН України та Відділі суспільних наук могла б бу
ти значно більшою, не можна заперечувати і того, що 
сам факт їх організації привернув увагу широкої науко
вої громадськості республіки до найбільш невідкладних 
питань дослідження краю, краєзнавчої роботи в цілому.

Якісно новий етап в розвитку краєзнавства в рес
публіці, його наукових, громадських і шкільних форм
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пов’язаних з підготовкою в 60-70-х роках багатотомної 
"Історії міст і сіл України". Одним з ініціаторів створен
ня унікальної синтетичної праці, яка і досі не має ана
логів в світі, виступили інститути Секції суспільних наук 
АН України. І надалі роботу над літописом населених 
пунктів України вони розглядали як одне з найваж
ливіших своїх завдань.

Постійно працювали з авторами наукові співробітни
ки Інституту історії АН України. На роботу з авторськи
ми колективами був спеціально зорієнтований його 
відділ історії міст і сіл. Згідно з рішенням Президії АН  
України для роботи у відділі залучалися спеціалісти з 
інститутів економіки, археології, мовознавства, мистец
твознавства, фольклору та етнографії, літератури. Лише 
протягом 1964-1966 років співробітники відділу працю
вали більше як з 1200 авторами. За цей же період науков
цями відділу було підготовлено і опубліковано в"Ук- 
раїнському історичному журналі", місцевій пресі 
декілька розробок з окремих, найбільш важливих пи
тань методики підготовки нарисів та довідок з історії 
міст і сіл. Для зручностей при підготовці та рецензуванні 
рукописів в Інституті історії було створено ряд картотек. 
Зокрема, топографічна картотека з історичними відо
мостями про населені пункти (65 тис.карток), картотека 
прізвищ видатних діячів держави, науки, культури, ката
логи дореволюційної преси, наукової літератури, тощо7.

Дієву практичну допомогу місцевим краєзнавцям 
надавав Інститут археології АН України. Його 
співробітниками було опрацьовано близько 45 авторсь
ких аркушів з відомостями про 8 тисяч пам’яток архео
логії різних періодів. Безумовний інтерес становили 
складені вперше і представлені у виданні короткі харак
теристики мікрорайонів (в межах області). Кожна з них 
в широкому хронологічному діапазоні і на конкретних 
фактах відображає специфіку поступального процесу 
виробництва від нижчих до вищих форм на кожній з ок
ремих територій8.

Близько 500 різноманітних консультацій надали
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краєзнавцям-аматорам нарисів і довідок співробітники 
Інституту літератури. Здебільшого вони стосувалися ма
ловідомих сторінок в історії української культури.

Працівники Інституту мовознавства АН України ро
зробили питання мовного оформлення багатотомного 
видання. Цей важливий комплекс проблем розглядався 
регулярно на нарадах, конференціях, зокрема на IV Рес
публіканській ономастичній нараді в Одесі. Мовному 
оформленню рукописів було присвячено і ряд методич
них розробок. Серед них: "Питання мовної розробки на
рису про населений пункт у виданнях "Історія міст і сіл 
Української РСР", та інші9.

Велику й багатогранну роботу по розробці краєзнав
чої бібліографії провели академічні бібліотеки. Так, 
співробітники Центральної наукової бібліотеки АН Ук
раїни переглянули і описали літературу з питань еко
номіки, історичної географії, статистики, а бібліографи 
Львівської наукової бібліотеки АН України ім.В.Стефа- 
ника грунтовно опрацювали різноманітні видання, при
свячені західним областям, підготували цінний бібліог
рафічний показчик "Іншомовні матеріали з історії міст і 
сіл України"10 .

Досвід редакційних колегій і авторського колективу 
"Історії міст і сіл України був глибоко проаналізований 
на засіданні Президії АН України 19 січня 1974 року. 
Підбиваючи підсумки обговорення, Президент АН Ук
раїни академік Б.Є.Патон говорив: "Ми можемо 
сьогодні на нашому засіданні без перебільшення відзна
чити, що ця багатотомна історія, безумовно, є великою 
подією в нашій історичній науці і в зв’язку з цим нам не
обхідно домогтися, щоб розповсюдити досвід, набутий 
при підготовці цього видання..."11.

Досвід краєзнавчої роботи 60-70-х років повністю пе
реконав в необхідності і своєчасності створення в сис
темі Академії наук спеціального підрозділу, який би 
здійснював наукове забезпечення краєзнавства і в першу 
чергу його невід’ємної складової частини - історичного 
краєзнавства. Виходячи з цього, в 1979 році за постано
вою Президії АН України було утворено відділ історич
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ного краєзнавства.
За роки своєї діяльності працівниками відділу було 

підготовлено ряд наукових праць, які охопили основні 
напрямки історичного краєзнавства. Чимало зусиль, 
зокрема, було докладено для грунтовної доробки і пе
рекладу на російську мову деяких томів "Історії міст і 
сіл України".

Особливе місце в діяльності відділу історичного 
краєзнавства посідає дослідження проблем, пов’язаних з 
вивченням історико-культурної спадщини українського 
народу. В цьому плані слід відзначити підготовлений за 
ініціативою Академії наук, Міністерства культури, Дер- 
жбуду республіки та Українського товариства охорони 
пам’яток історії та культури фундаментального катало- 
га-довідника "Пам’ятники історії та культури України". 
На його сторінках представлені короткі відомості прак
тично про всі пам’ятки археології, історії, архітектури та 
містобудівництва, монументального мистецтва, розта
шовані на території України. Видані матеріали широко 
застосовуються в повсякденній діяльності наукових, 
культурно-освітніх установ, навчальних закладів. Важ
ливу роль відіграють вони і в процесі підготовки томів 
"Зводу пам’ятників історії та культури", робота над яки
ми широко розгорнулась в областях України. Завданням 
підготовки "Зводу" служать також, на наш погляд, ви
пуски методичних матеріалів "Охорона, використання 
та пропаганда пам’яток історії та культури України, за
гальним обсягом близько 50 друкованих аркушів.

Певний досвід краєзнавчої роботи в республіці уза
гальнюють підготовлені працівниками відділу колек
тивні та індивідувальні монографії "Історичне 
краєзнавство в Україні", "Історія фабрик і заводів Ук
раїни" та інші.

Необхідно відзначити, що координації краєзнавчих 
досліджень в республіці значною мірою сприяло прове
дення протягом 80-90-х років I-VIII Всеукраїнських 
краєзнавчих конференцій, І Всесоюзної конференції з 
історичного краєзнавства.
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На основі їх практичних рекомендацій були розроб
лені комплексні плани краєзнавчих досліджень в 
регіонах України. Водночас і наукова громадськість, і 
краєзнавчий актив постійно наголошували на не
обхідності утворення загально-українського органу, 
який й би об’єднав в собі всі напрями краєзнавства - при
родно-географічне, історичне, культурне, згуртував на
вколо себе і науковців, і краєзнавців-аматорів. Створен
ня такої організації - Всеукраїнської спілки краєзнавців - 
було проголошене на І Всеукраїнському краєзнавчому 
з’їзді 4 березня 1990 року.

Враховуючи багаторічні, усталені традиції, краєзнав
чої роботи в Академії наук України, саме їй, як нам 
здається, належить взяти під свою опіку новоутворене 
громадське формування. Організацію цієї роботи мають 
здійснювати відділи регіональних проблем історії Ук
раїни та історичного краєзнавства Інституту історії 
НАН України. На думку фахівців, методичне керівниц
тво краєзнавчим рухом з боку Академії значною мірою 
сприяло б якісному зростанню рівня краєзнавчих 
досліджень і в той же час дозволило б сформувати дієвий 
громадський сектор науки.

Назріла необхідність видання під егідою Національ
ної Академії наук періодичних збірок - наукових запи
сок, які б надавали свої сторінки як провідним фахівцям 
з різних галузей знань, так і самовідданим дослідникам 
краю з місць.

Надзвичайно гострим і невирішеним питанням зали
шається підготовка методичної літератури для 
краєзнавців-аматорів - підручників, посібників, про
грам. їх  відсутність на сьогоднішній день помітно галь
мує розвиток місцевих краєзнавчих осередків.

Доцільно розглянути також питання підготовки 
спеціалістів з проблем краєзнавства, в тому числі через 
аспірантуру і докторантуру.

Невідкладне вирішення цих та інших проблем сприя
тиме загальному піднесенню краєзнавства, активізації 
всіх форм і напрямків, служитиме перетворенню його в 
справжню школу патріотизму, національної гідності
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громадян України, міжнаціональних і міжнародних 
зв’язків, високої духовності і культури.
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ОЛ.Шевчук

ПИТАННЯ МОВНОЇ ПОЛІТИКИ У 
ПРОГРАМНИХ ДОКУМЕНТАХ ТА 

ДІЯЛЬНОСТІ УКРАЇНСЬКИХ .  
ПРАВОЗАХИСНИК ОРГАНІЗАЦІЙ

У досліджуваний період питання мовної політики за
ймають все більше місце в програмних документах ук
раїнського правозахисного руху. Зокрема, не обій-шли 
їх своєю увагою ряд нелегальних опозиційних ор
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ганізацій, які, зневірившись у можливості консти
туційних перетворень, обрали власний шлях боротьби 
за державну незалежність України. Аналізуючи про
грамні документи нелегальних опозиційних ор
ганізацій та груп, можна з повним правом твердити, 
що переважна більшість з них, тією чи іншою мірою, 
торкалася мовних питань.

Так, ствердження української мови, як держав
ної,ставили собі за мету члени "Українського 
національного комітету", який діяв на території 
західних областей України у 1956-1961 рр .1 Ана
логічною була позиція організа-ції "Об’єднання", яка 
виникла у м.Інта (Комі АРСР), а згодом розпов
сюдилася і в Україні.

Для досягнення поставленої мети, члени згаданої 
організації проводили семінари з обговоренням націо
нально-культурних проблем, поширювали листівки та 
прокламації у Кіровоградській, Полтавській, Київ
ській, Рів-ненській та інших областях. Лише у жовтні 
1957 р. "Об’єднанням" було надіслано на Київщину 
близько 1200 листівок 2.

Боротьбі за ствердження української мови, як д е р - . 
жавної, присвячений цілий розділ програми "Ук
раїнської робітничо-селянської спілки", створеної у 
1960 р. під керівництвом Левка Лук’яненка. У ній, зок
рема, констатувалось: "Для нації, яка має свою особли
ву мову, вона грає роль одного з головних засобів 
об'єднання всіх людей, що нею користуються, в одну 
сукупність, в одну спільність. Мова сприяє зростанню 
національної свідомості, єдності, любові до свого на
роду і прагнення боротьби за щастя своєї нації. 
Національна мова і свідомість о б ’єднують людей 
однієї нації в боротьбі проти національної залежності, 
тому українська мо-ва завжди зазнавала великих 
утисків" 3. У зв’язку з цим, "Українська робітничо-се
лянська спілка" висувала таку програмну вимогу: 
"...виявляти перед українськими трудівниками міста і 
села, що національна мова і культура мають величезну 
вагу і значення, перш за все, як фактори, що об’єдну-
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ють націю, як фактори, на грунті яких виховується лю
бов до свого народу, до своєї Батьківщини, на грунті 
яких виховується почуття національної гордості, яке 
рухає людей на найблагородніші вчинки заради звели
чення і щастя своєї нації..." 4.

Першорядна роль відводилася українізації і у про
грамних документах таких нелегальних організацій як 
"Український національний фронт" (1961 р.)5, "Вісник 
свободи України" (1964 р.) 6, "Національно-визвольна 
партія пролетаріату України" (1968-1969 рр.) 7, "Ук
раїнська національна комуністична партія" (1961 р.)8, 
"Український національно-визвольний фронт" (1970- 
1973 рр.) 9, "Гомін" (перша половина 70-х рр.)

Необхідно відзначити, що діяльність далеко не всіх 
організацій і груп у досліджуваний період була викри
та органами КДБ. Тому часткове уявлення про них да
ють листівки і прокламації, розповсюджені на тери
торії республіки у 60 -80-х рр.

Для прикладу наведемо зміст листівки, яка поширю
валась на території Рівненської області від імені "Гру
пи патріотів України". Серед іншого у ній говорилося: 
"Все менше чути рідну мову. Вона помирає! Стогне на
ша земля! Повстанемо ж і захистимо її! Хіба ми не ону
ки Залізняка, Гонти і Кармалюка, хіба ми не діти своєї 
землі? В усьому світі рвуться кайдани рабства, народи 
боряться! Настав і наш час! Об’єднайтесь в гуртки 
патріотів України" 10.

Близько 400 листівок було виявлено 27 березня 1968 
р. в аудиторіях Київського державного університету, 
які дозволили органам КДБ зарахувати Київський 
університет до числа найбільш неблагонадійних вищих 
навчальних закладів республіки і будувати свою робо
ту у відповідності з цими обставинами11.

У вересні 1968 р. у вищих навчальних закладах 
Києва розповсюджувалась тиражована фотоспособом  
листівка такого змісту: "Національне питання України 
вирішує Москва. Москва насильно тероризує і ру
сифікує Україну. Викладанню на Україні всіх пред

12



Історичне краєзнавство

метів у вищих і середніх учбових закладах - рідною мо
вою. Всі установи - на українську мову. Театр, кіно - на 
українську мову, не тільки на сцені, а й поза підмостка
ми"12.

Важливо відзначити, що переважна більшість з на
ведених нами листівок, прокламацій розповсюджува
лися не лише серед населення того чи іншого регіону, а 
й потрапляла на шпальти зарубіжних україномовних 
видань, ставала відомою численним правозахисним 
організаціям. Разом з іншими аналогічними пам’ятка
ми боротьби за державну незалежність України, вони 
зайняли помітне місце у колекції українського самви- 
даву.

Новий етап у підготовці та розповсюдженні самви- 
даву, пов’язаний з виданням "Українського вісника", 
започаткованого у 1969 році з ініціативи В’ячеслава 
Чорновола. Останній регулярно публікував матеріали 
про утиски української мови, зведення нанівець ба
гатьох важливих ініціатив української наукової і твор
чої інтелігенції.

Якщо публікації в "Українському віснику" та 
пов’язаних з ним видань здебільшого виражали погля
ди на мовну проблему певних окремих кіл населення 
України, то з утворенням у 1976 році Української 
Гельсінської групи поширення інформації про пору
шення національних прав українського народу 
здійснювалося у відповідності до міжнародних угод, 
підписаних керівництвом СРСР. Звертаючись до доку
ментів УГГ, можна помітити, що боротьбу за 
національні права українського народу вона вважала 
наріжним каменем своєї правозахисної діяльності.

Так, у зверненні "Наші завдання", оприлюдненому у 
1978 р., за підписами О.Мешко, О.Бердника, І.Канди- 
би, В.Калиниченка, В.Стрільціва, П.Січко, В.Січко, 
Н.Строкатої, Ю.Литвина, В.Овсієнко прямо говорило
ся: "Тому кожен, хто думає про права людини на Ук
раїні, стикається з проблемою національних прав ук
раїнського народу. Національні права стали вагомою 
частиною загальнолюдських прав нації, що прагне
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відстояти себе під сонцем"13.
Мовні проблеми знайшли відображення і в інших 

документах Української Гельсінської групи. Напри
клад, у Декларації "Рух за права людини" аналізуються 
причини, які призвели до значного звуження сфери 
вжитку української мови, що полягали у відповідному 
спрямуванні навчально-виховного процесу, видав
ничій політиці тощо 14.

Свої непересічні погляди на мовну Ситуацію в Ук
раїні, я к і в  СРСР у цілому, висловлювали і окремі чле
ни Української Гельсінської групи. Цікавими, на наш 
погляд, є думки одного з фундаторів УГГ письменника 
Олеся Бердника. У своїй роботі "Маніфест українсько
го правозахисного руху", написаній у 1977 році, він ар
гументовано доводив, що інтернаціональне неодмінно 
складається з національного, тому націю та її прояви у 
сфері мови, культури треба всебічно оберігати, як 
корінь людської культури взагалі. З огляду на це
0 .  Бердник пропонував ввести у СРСР 15 державних 
мов, запровадити в республіках документацію  
національними мовами, підпорядкувати національній 
ідеї видавничу справу, створити мережу шкіл для 
національних менш ин."

Слід також визначити, - писав він, - у правових ак
тах “злочинність ідеї асиміляції того чи іншого народу. 
Ідею зближення народів ми розуміємо лише як 
відсутність антагонізму і духовне братерство у сфері 
творчості і пізнання"15.

Стурбованість за долю рідної мови знайшла своє 
відображення не лише у роботах О.Бердника правоза
хисного характеру. Ця тема постійно домінувала і у 
його численних літературних творах. На високому 
емоційному підйомі написана його есе "Заповіт Ук
раїни", у якому він закликав: "...Мамо-Україно! Бере
жи СЛОВО-ЛОГОС, бо Воно - Подив Великої Матері,
1, втративши Його, Твої сини щезають в безодні Небут
тя! Бережи душу Дітей Твоїх, постав на сторожі біля 
них не друковане слово, яке можна затьмарити і пере
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крутити, постав на сторожі коло них ЗОРЯНЕ СЛОВО 
- ПЕКУЧУ СОВІСТЬ, щоб вона переслідувала їх і 
вдень, і вночі, якщо вони забудуть любов до Тебе!" 16.

Д о самосвідомості українського населення апелюва
ли у своєму зверненні "Історична доля України" члени 
УГГ Олекса Тихий та Василь Романюк (пізніше 
Патріарх всієї України-Руси Володимир). Зокрема, 
звертаючись до співвітчизників, вони радили їм відда
вати перевагу українським школам, технікумам, вузам, 
частіше відвідувати культурно-освітні заходи, що про
водились українською мовою, повсякчасно звертатись 
до джерел народної культури17.

На жаль, подібні заклики далеко не завжди давали 
свій позитивний ефект. Тому, щоб привернути гро
мадську увагу до проблем русифікації України деякі 
активні учасники українського національного руху бу
ли змушені застосовувати екстраординарні форми про
тесту. 5 листопада 1978 року у Києві здійснив самоспа
лення В.Макуха з с.Карів, Сокальського району 
Львівської області. За хвилину до смерті він пояснив 
перехожим, що його вчинок варто розцінювати як про
тест проти суцільної русифікації України 18.

10 лютого 1969 року біля будинку Київського дер
жавного університету здійснив спробу самоспалення 
житель с.Осипенко, Бердянського району Запорізької 
області М.Бериславський. Лише своєчасне втручання 
перехожих врятувало його від смерті. Як повідомили 
свідки, перед цим М.Бериславський демонстрував сту
дентам КДУ виготовлений ним плакат з словами: "Мо
ва - це існування нації. Борітеся за законне право ук
раїнської мови"19.

21 січня 1971 року стало останнім у житті О.Гірника 
з м.Калуша Івано-Франківської області, який, розки
давши на Шевченківській могилі у Каневі листівки зі 
словами: "Для поневоленого народу самостійна неза
лежна держава є необхідна для його розвитку. Протест 
проти російської окупації на Україні", облив себе бен
зином 20.

Таким чином, протягом другої половини 50-х - пер
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шої половини 80-х рр. мовна проблема залишалася у 
центрі уваги наукової, творчої інтелігенції, зорієнтова
них на них національно-свідомих кіл робітництва, мо
лоді.

Належне відображення знайшла вона і у програм
них документах правозахисних організацій, діяльності 
окремих правозахисників.

У постановці і реалізації завдань, пов’язаних із 
ствердженням рідної мови важливу роль відіграв ук
раїнський самвидав, що поширювався як в Україні, так 
і далеко за її межами.
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О.В.Савчук

КРАЄЗНАВЧІ ПРОГРАМИ УВІЧНЕННЯ 
ІМЕН ВИЗНАЧНИХ ДІЯЧІВ УКРАЇНСЬКОЇ 

КУЛЬТУРИ 
у 60-80-х рр. XX ст.

Історія української культури багата іменами письмен
ників, акторів, співаків, музикантів, художників, компо
зиторів, творчість яких надихала сучасників, зрозуміла і 
нинішньому поколінню шанувальників. У своїх творах, 
вони зуміли розкрити характер народу, донести до своїх 
читачів, поціновувачів просту і разом з тим величну 
істину: народ, який має таких діячів - талановитий. Тому 
закономірно, що однією із пріоритетних у краєзнавчому 
русі 60-80-х рр. стала діяльність по увічненню пам’яті 
славетних українців.

І цю роботу вели творчі спілки і, насамперед, Спілка 
письменників, Спілка художників, Спілка композиторів 
України... Однак більш цілеспрямовано у цьому напрям
ку діяло Українське товариство охорони пам’ятників 
історії та культури. Воно з перших днів свого існування 
відкрило можливості для участі творчості і наукової 
інтелігенції, окремих ентузіастів-краєзнавців у підго
товці державних всеукраїнських програм, а також 
регіональних по увічненню імен видатних земляків.

Яскравим прикладом цього може служити участь ен
тузіастів, зокрема, УТОПІК у реалізації державної про
грами по увічненню пам’яті видатного висна українсько
го народу - Т.Г.Шевченка, при чому УТОПІК, спираю
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чись на попередній набутий досвід, виступила ініціато
ром унікальних заходів, у багатьох випадках і 
фінансувала їх.

Треба підкреслити, що шевченкіана на Україні має свої 
давні традиції. Заходи по пропаганді імені Т.Г.Шевченка і 
шевченківських місць, спираючись на ентузіастів, 
намагалися проводити ще у період Української революції 
уряди Центральної Ради, гетьмана Скоропадського, 
Директорії. Одним із перших ентузіастів увічнення пам’яті 
Великого Кобзаря став міністр народної освіти 
Української держави Володимир Павлович Науменко. Він 
викупив ділянку на Чернечій горі в особисту власність і 
віддав її державі для того, щоб надати можливість 
відвідувати могилу національного генія широкого загалу1

Все ж реальними плани увічнення пам’яті Т.Г.Шев
ченка стали за радянської влади. 1 1923 р., наприклад, за 
ініціативою Канівського волосного з’їзду комнезамів, 
яку підтримав Київський губком КП(б)У на могилі 
поета був споруджений перший пам’ятник. Автором 
його був самодіяльний скульптор К.Терещенко2 .

Однак, у зв’язку із створенням 20 серпня 1925 р. 
Державного заповідника на Чернечій горі3, за ініціативою 
Наркомату освіти України розпочалася підготовка до 
відкриття величного монументу на могилі Кобзаря. З цією 
метою було створено Шевченківський комітет, який 
оголосив творчий конкурс на спорудження монументу на 
Чернечій горі. Перший тур, який відбувся у 1929 р. у 
Харкові, бажаних результатів не приніс. Проекти, які були 
представлені, не задовольнили Комітет4 .

Через це визріло рішення провести Всесоюзний 
конкурс» В ньому взяли участь такі провідні митці, як 
М.МаніДер, С.Меркунов, І.Чайков. На прохання журі, 
роботу по проектуванню і спорудженню пам’ятника 
Великому Кобзареві на Чернечій горі завершував

с і меморіальний музей відкрилися 18 червня 
1939 р. У цій події взяло участь понад 40 тис.чоловік6 .

У 60-80-х рр. робота по увічненню пам’яті Великого
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Кобзаря продовжувалася. Причому вона набрала значних 
масштабів. Завдяки ініціативі фахівців, ентузіастів, при 
підтримці державних структур за цей період у містах 
і селах республіки вдалось встановити і реконструювати 
близько 130 пам’ятників Т.Г.Шевченку7 .

У 1978 р. УТОПІК виступило з конкретними 
пропозиціями до постанови уряду, яка передбачала 
провести реставрацію пам’ятника Т.Г.Шевченку на його 
могилі, замінити скульптуру Великого Кобзаря біля 
будинку культури с.Шевченкове та пам’ятник поету в 
м.Звенигородці, замінити та встановити пам’ятні знаки 
про перебудування пам’ятників Шевченка в Чигирині, 
Шполі, Вільшані, Лисянці, Корсунь-Шевченківському 
та інших населених пунктах. Пропонувалися також 
заходи по реконструкції та благоустрою території 
заповідника на Тарасовій горі, об ’єктів соціально- 
культурного призначення у пам’ятних місцях, пов’я
заних з життям і діяльністю Т.Шевченка8 .

Велике зацікавлення викликав і ще один важливий 
проект, здійснений за участю громадськості. На 
виконання постанови Ради Міністрів України, за 
замовленням Українського товариства охорони пам’яток 
історії та культури, група співробітників Науково- 
дослідного інституту історії, теорії та перспективних 
проблем архітектури, розробила в 1981 р. проект 
відновлення садиби Якима Бойчука - діда Т.Г.Шевченка 
по лінії матері - в с.Моринці Звенигородського району 
Черкаської області, де народився Тарас Григорович. 24 
листопада 1982 р. цей проект було схвалено на засіданні 
Вченої ради Інституту мистецтвознавства, фольклору та 
етнографії ім.М.Т.Рильського АН України за участю 
громадських експертів УТОПІК, представників упра
вління культури Черкаського облвиконкому, шев
ченкознавців.

Разом з тим, спроба збереження та увічнення 
шевченківських місць аж ніяк не вигладала безпро- 
блємною. На це, зокрема, звернули увагу голова 
Українського фонду культури Б.І.Олійник та заступник 
голови Фонду В.М.Біляшівський. Відзначивши безпе
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речні успіхи у справі увічнення пам’ятних місць, 
пов’язаних з іменем Великого Кобзаря, вони 
наголосили, що "...час іде, і те, що вчора сприймалось як 
досягнення, сьогодні вже не задовольняє зрослих вимг 
новітніх високоосвічених поколінь"9. У статті цілком 
слушно було обгрунтовано питання про необхідність 
реалізації науково-обгрунтованого комплексного плану 
розвитку і багатоцільового використання скарбів 
Канівщини у контексті шевченківської спадщини.

Такий план, уперше в історії Тарасової могили 
розробив Київський науково-дослідний і проектний 
інститут містобудування. Ним передбачалося збережння 
зон навколо могили національного генія та інших 
пам’ятників історії, культури та природи, що складали 
суцільний комплекс, унікальний за своїм історико- 
культурним значенням, пейзажними якостями і цінністю 
природних утворень.

Запропоновані зони відкрили широкі можливості для 
активного використання найціннішого історико- 
культурного і природного комплексу в районі Канева.

Висловлені, обгрунтовані пропозиції та підготовлені 
проекти знайшли свою необхідну підтримку. "Сього
днішній день, - вказувалося у листі до редакції 
"Літературної України" за підписом директора музею 
І.О.Дудника, - вимагає, щоб розроблений Інститутом 
КиївНДПІмістобудування проект збереження зон навколо 
могили Т.Г.Шевченка, спрямований на охорону 
меморіальної та художньої цінності історичного оточення 
музею-заповідника Т.Г.Шевченка та інших пам’яток 
історії, культури і природи був в найближчий час втілений 
в життя"10.

На жаль, подібне значення Канева і Тарасової гори, як 
духовного центру українського народу, усвідомлювали не 
всі місцеві керівники, так і деякі члени уряду. Інакше, 
ніколи б не виник сумнозвісний проект розгортання 
промислового будівництва на лівому березі Дніпра майже 
навпроти заповідної Тарасової гори. З протестами проти 
такого необгрунтованого рішення виступили трудові
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колективи Канева. Зокрема, ініціативна група Канів
ського заводу "Магніт" 26 жовтня 1988 р. зверталася до 
депутата Верховної Ради України П.Т.Тронька з 
проханням допомогти негайно припинити будівництво 
промислового вузла поблизу могили Великого Кобзаря11.

Спираючись на вимоги окремих трудових колективів, 
творчої і наукової інтелігенції, голова Українського 
товариства охорони пам’яток історії та культури 
П.Т.Тронько та голова Українського фонду культури 
Б.І.Олійник у листопаді 1988 р. звернулися з депутатським 
запитом до Голови Ради Міністрів України В.А.Масола, в 
якому вимагали негайно припинити будь-яке будівництво 
в районі заповідної зони і назвати конктретних винуватців 
згаданої протиправної акції. На засіданні Верховної Ради 
України 11 листопада 1988 р. голова УТОПІК П.Т.Тро
нько рішуче вимагав внести це питання в порядок денної 
сесії. "Мова йде, - говорив він, - про конкретні питання. 
Комісія в справах освіти і культури задала питання 
Віталію Андрійовичу щодо будівництва промислового 
комплексу поруч з Тарасовою горою. Ми зробили 
висновки. Іде мова про грубе порушення законодавства. 
Вони не слухають ні вказівок вищестоящих органів, прямо 
скажемо, ні Центрального Комітету, в тому числі, ні 
Комісії, яка зробила висновки про те, що це беззаконня, 
про те, що це спотворює національну культуру, ландшафт. 
І зараз я чую, що рішень ніяких немає.

Так от, ми просимо уряд припинити це беззаконня, 
припинити будівництво, віднайти можливості, щоб 
перенести будівництво цієї зони в інше місце, а не під 
Шевченковою горою. От про що мова йде"12 .

Отже, як бачимо, завдяки послідовній позиції 
Українського товариства охорони пам’яток історії та 
культури, вдалося певною мірою активізувати роботу по 
монументальному увічненню пам’яті Великого Кобзаря, 
відбудові та впорядкуванню пам’ятних місць, пов’язаних з 
його життям і діяльністю. Принциповість 
пам’яткоохоронців стала на заваді втіленню деяких 
волюнтаристських планів, які б призвели до непоправних 
втрат на теренах святині українського народу.
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Важливу роль відіграло Українське товариство 
охорони пам’яток історії та культури в увічненні пам’яті 
видатного українського поета, зачинателя української 
літератури І.П.Котляревського. У 1969 р. Товариство 
виділило 65 тис.крб. на відновлення садиби І.П.Ко- 
тляревського у Полтаві. Унікальний меморіальний 
комплекс відбудовувався за малюнком Т.Г.Шевченка і 
планами садиби, віднайденими місцевими краєзнав
цями, в архівах. На місці меморіального комплексу з їх 
ініціативи було встановлено пам’ятний камінь з 
надписом: "З цієї садиби на весь світ пролунав голос 
першого класика нової української літератури 
І.П.Котляревського 1769-1938 рр."13.

Не залишився байдужим краєзнавчий актив 
Українського товариства охорони пам’яток історії та 
культури і до колиски українського театру - музею- 
заповідника І.КТобілевича на хуторі Надія Кірово
градської області. Організований у 1956 році він 
об’єднав на площі 9,8 га такі цінні історико-культурні 
пам’ятники, як хату, збудовану ще батьком 
І.К.Тобілевича, могилу драматурга з надгробником. 
Чимало зусиль для його створення доклав нащадок 
драматурга Андрій Тобілевич, який прагнув всіляко 
привернути до проблем заповідника широку громадську 
думку. Так, у листі до заступника Голови Ради Міністрів 
України, голови Українського товариства охорони 
пам’яток історії та культури П.Т.Тронька 10 жовтня 
1974 р. А.Тобілевич писав: "...A я потроху перетволююсь 
на Дон-Кіхота, і все воюю з вітряками. Правда, Олексій 
Корнійович Романовський (міністр культури України) 
підтримав ідею відбудови будинку ЇСарпенка-Карого; 
його піклування пожвавило трохи і наших в 
Кіровограді. Але, доки сонце зійде, роса очі виїсть, а 
мені ось-ось 70 літ буде - то чи доживу?"14 .

Виходячи з виняткового значення хутора Надія в 
історії української культури, Кіровоградська обласна 
організація УТОПІК протягом другої половини 70-х - на 
початку 80-х рр. неодноразово виділяла кошти на
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відновлення будинку, де І.К.Карпенко-Карий написав 
свої кращі твори - "100 тисяч", "Хазяїн", "Суєта", 
благоустрій кладовища в с.Корлючівка, прокладення 
доріг з твердим покриттям. Усього Українським 
товариством було виділено близько 200 тис.крб., які 
дозволили належним чином впорядкувати унікальний 
меморіальний комплекс15.

В увічненні пам’яті Івана Франка свою частку внесла 
Львівська обласна організація Українського товариства 
охорони пам’яток історії та культури. Заходами і на 
кошти Товариства було встановлено нові високо
мистецькі художні меморіальні таблиці. Чавунна 
таблиця була встановлена у 1972 р. на місці,першого 
ув’язнення поета у Львові, вул.Ватутіна 1-3. ї ї  автор - 
скульптор А.Галян. На будинку старого корпусу 
університету вул.Щербакова, 4 у 1976 р. встановлена 
таблиця роботи скульптора Е.Миська.

У 1979 р. бронзовою художньою меморіальною 
таблицею роботи скульптора Бюбомира Яремчука 
відзначено будинок колишньої гімназії у Дрогобичі, де 
1867-1875 рр. навчався І.Франко. У 1981 році 
встановлено таблиці на будинку №1 на площі вічевій 
(скульптор Дмитро Кравич) і на будинку №26 по 
вул.Радянській (скульптор Тедозія Бриж). Бронзову 
текстову таблицю встановлено в 1984 р. на приміщенні 
школи с.Корчин Сколівського району, де І.Франка 
виступав перед жителями. З нагоди 125-річчя від дня 
народження І.Франко у .його рідному селі відновлено 
садибу батьків та створено художній меморіальний 
комплекс "Стежка Івана Франка"16 .

Волинські краєзнавці постійно опікувалися пробле
мою збереження меморіального комплексу в с.Коло- 
дяжне, Ковельського району Волинської області, 
пов’язаного з ім’ям видатної української поетеси Лесі 
Українки. Лише у першій половині 70-х рр. у ході 
святкування 100-річного ювілею авторки неповторних 
поетичних, прозових і драматичних творів, Волинською 
обласною організацією УТОПІК було виділено понад 
300 тис.крб. на впорядкування згаданої садиби. Крім
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того, краєзнавцями Волині було проведено велику 
роботу по поверненню в Україну родинного архіву 
Косачів, який в силу об’єктивних і суб’єктивних причин 
опинився за кордоном.

Для увічнення пам’яті земляків-письменників чимало 
зробила Вінницька обласна організація УТОПІК. На її 
кошти та кошти місцевих промислових підприємств і 
колгоспів було проведено ремонт і відкрито меморі
альний музей у будинку, де народився і жив письменник 
М.П.Трублаїні, поновлена і розширена експозиція 
музею в будинку, де жив письменник Ярослав Шпорта, 
збудоване нове приміщення музею С.В.Руданського, 
відремонтований будинок у м.Варі, де проживала 
родина М.М.Коцюбинського17.

З цінними ініціативами по увічненню діячів культури 
і науки виступила Тернопільська організація УТОПІК. 
У с.Вілій, у будинку, де в молоді роки (1878-1891 рр.) 
проживала видатна співачка Соломія Крушельницька, 
зусиллями краєзнавців було створено музей, меморі
альну дошку18. До 100-річчя від дня народження (26 
серпня 1976 р.) відомого українського актора, уроджен
ця Скали-Подільської Василя Михайловича Юрчака 
активісти-краєзнавці порушили клопотання про 
присвоєння його імені Теребовлянському культос
вітньому училищу та встановлення меморіальної дошки 
в м.Требовля, де він провів свої останні роки19.

До 100-річчя від дня народження видатного етнографа, 
фольклориста, академіка Володимира Гнатюка в с.Ве- 
леснів Монастирського району, де він народився, було 
відкрито меморіальний музей і споруджено пам’ятник 
ученому20.

Організаціями Українського товариства охорони 
пам’яток історії та культури було докладено чимало 
зусиль для увічнення пам’яті О.Кобилянської, 
В.Стефаника, М.Заньковецької, Ю.Федьковича, М.Чере- 
мшини. З ініціативи краєзнавців було впорядковано 
могили видатних діячів української культури, відзначено 
меморіальними дошками пам’ятні місця, що розкривають
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віхи їх життя та діяльності.
Таким чином, 60-80-ті рр. у краєзнавчому русі знаменні 

саме виробленням ряду комплексних програм увічнення 
імен видатних діячів української культури. Прийняття 
більшості із них на державному рівні стало можливим 
завдяки настирливим зусиллям ентузіастів-краєзнавців, 
краєзнавчих організацій і, в першу чергу, Українського 
товариства охорони пам’яток історії та культури. 
Реалізація цих програм збагатила суспільно-політичне, 
культурне життя України, забезпечувала формування у 
широких кіл громадськості почуття національної гідності, 
національної самосвідомості. Це сприяло консолідації 
національно свідомих кіл навколо вищезазначених 
патріотичних пріоритетів, що стало вагомим кроком на 
тернистій дорозі до незалежності України.
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Л.В.Шевченко

ПРИРОДНИЧА ТА КРАЄЗНАВЧА 
ДІЯЛЬНІСТЬ ВЧЕНИХ КИЇВСЬКОГО 

УНІВЕРСИТЕТУ 
У ДРУПИ ПОЛОВИНІ XIX ст.

Значний внесок у вивчення історії місцевого краю, ар- 
хеоологїї, етнографії, дослідження природних та кліма
тичних умов України, у пошук письмових та матеріаль
них пам’яток стосовно території України внесли викле- 
дачі вузів та гімназій.

Особливого розквіту цей процес набув з середини XIX 
ст., коли в Росії, у склад якої входила Україна, почався 
бурхливий розвиток капіталізму, який поставив значні ви
моги до науки і тим створив умови до науково-дослідної 
та пошукової діяльності вчених в галузі географії, гео
логічної будови та крисних копалин, рослинності та тва
ринного світу країни.

Науковий потенціал Київського університету ім.св.Во- 
лодимира середини XIX ст. був дуже високий, багато вче
них сформували свої наукові школи. Професори, видатні 
вчені - ботаніки А.Л.Андржейовський, Р.Е.Траутфеттер, 
О.С.Рогович, І.Г.Борщов, І.Ф.Шмальгаузен, С.Г.Нава-
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шин, зоологи К.Ф.І^фШ Г О.О.Ковалевський, геологи 
К.М.Феофілактов, М.Ї.Авдрусов, П.А.Тутковський, мете
оролога М.П.Авенарус, О.В.Клосовський та інші прово
дили геологічні, ботанічні, зоологічні, мінералогічні, ге
ографічні екскурсії по різних губерніях України, по ба
сейну рік Дніпра та Дністра, на Чорне море, збирали ба
гатющий матеріал з флори та фауни. Вони залучали до  
цієї роботи студентів, вчителів гімназій та всіх бажаю
чих, робили гербарії, опудала тварин, птахів та риб, зби
рали колекції мініралів та грунтів, проводили метеоро
логічні дослідження. Експонати тварин, птахів, риб, ко
мах та метеликів, висушені види рослин та квітів, різні 
породи каміння та корисних копалин осідали в організо
ваних при університеті музеях - зоологічному, мінера
логічному, ботанічному та інших, які, між іншим, існу
ють до нашого часу.

При Київському університеті в 1851-1864 рр. існувала 
Комісія для опису губерній Київського навчального ок
ругу. За її завданням вчені проводили дослідження і дру
кували свої спостереження на сторінках “Трудов”, яких 
до 1861 р. вийло 4 томи.

Завідуючий кафедрою ботаніки та ректор університе
ту Р.Е.Траутфеттер працював в університеті майже 20 
років - з 1839 по 1859 (ректором він був з 1852 по 1859 
рр.). Протягом багатьої років він проводив ботанічні 
дослідження (екскурсії-) в Київській, Подільській, Хер
сонській, Бесарабській губерніях. Особливо багато ува
ги він приділяв вивченню флори Київщини, зробив ряд 
докладних оглядів окремих родів та родин (осоки, греч
кові, кропивоцвіти, повитиці, в’язи)1.

Заслугою Р.Е.Траутфеттера було заснування ним в 
Києві університетського ботанічного саду. Добре 
обізнаний з садовою справою, він налагодив зв’язки з 
ботанічними садами Росії та Західної Європи. Після де
тального ознайомлення з місцевістю, він знайшов спри
ятливу ділянку землі нижче університету. До роботи він 
залучив відомого київського архітектора В.Т.Беретті. 
Планування та закладка саду розпочалась в 1841 р. 
Керівництво всією роботою по відбору дерев, кущів, за
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кладці оранєерей здійснював сам Р.Е.Траутфеттер. В 
1852 р., коли він передавав директорство садом професо
ру О.С.Роговичу, в саду налічувалось 419 видів дерев і 
кущів, представлених 25416 екземплярами, 1725 видів 
оранжерейних рослин, 8457 різновидностей та 2685 видів 
однорічних, дворічних і багаторічних трав2. За кількістю 
зібраних в ньому дерев та рослин ботанічний сад був од
ним з перших в країні.

Учень В.Г.Бессера та Р.Е.Траутфеттера, вихованець 
Київського університету першого набору О.С.Рогович 
був також відомим знавцем місцевої флори. Він здійсню
вав ботанічні експедиції до Київської, Чернігівської, 
Полтавської, Волинської, Подільської губерній. Резуль
тати досліджень були викладені ним в працях: статті “О 
нахождении и распространении дикорастущих деревьев 
и кустарников в губерниях Киевского учебного округа” 
(“Университетские известия”, 1861, №9.-С. 54-76), мо
нографії “Обозрение семенных и высших споровых рас
тений, входящих в состав флоры губерний Киевского 
учебного округа: Волынской, Подольской, Киевской, 
Черниговской, Полтавской” (К., 1869). Книга О.С.Рого- 
вича “Естественная история губерний Киевского учеб
ного округа. Ботаника. Часть систематическая” отрима
ла схвальну рецензію в журналі “Отечественные запис
ки”. Рецензія на цю книгу закінчувалась словами: “Дай 
бог, чтобы появились подобные специальные труды и в 
других губерниях”3.

Зоолог-фауніст К.Ф.Кесслер, який працював в 
Київському університеті з 1842-1862 рр. проводив 
енергійну роботу по вивченню місцевої флори та фауни. 
За час роботи в університеті ним опубліковано 27 науко
вих праць, серед них капитальна монографія “Естествен
ная история губерний Киевского учебного округа”. Вий
шло 6 томів - з 1850 по 1856 рр. Ця праця була одним з 
перших зведень з фауни України. Він відродив зоо
логічний музей, який до нього прийшов в повний зане
пад. Багато праці він вклав в розширення і поповнення 
його, особливо за рахунок птахів, якими досконально
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цікавився К.Ф.Кесслер.
К.Ф.Кесслер започаткував з’їзди викладачів приро

дничих наук, які проходили в Києві в 1861 та 1862 рр. 
з’їзди природознавців, котрі потім проходили в інших 
містах Росії, сприяли розвитку природознавства в країні.

Інший відомий професор - зоолог О.О.Ковалевський, 
який працював в університеті з 1869 по 1874 рр., опубліку
вав за цей час 23 наукові праці. Важливою в його діяльно- 
ості була популяризація серед населення наукових праць. 
Він був засновником та головою Київського товариства 
дослідників природи (1869 р.). В 1870 р. за його ініціати
вою товариство організувало читання публічних лекцій на 
природничі теми. Сам Ковалевський читав лекції з зоо
логії. Він був одним з активних учасників у підготовці та 
проведенні III з’їзду російських дослідників природи, що 
відбувся у Києві в 1871 р.

В галузі геології та мінералогії значні дослідження про
водив професор К.М.Феофілактов. З 1845 по 1891 рр. він 
очолював в університеті кафедри мінералогії та геології, 
створив Київську школу ггеологів, з якої вийшло багато 
відомих вчених. На протязі багатьох років він вивчав гео
логічну будову Київщини. В результаті, в 1867 р. він склав 
геологічну карту Київської губернії, якою започаткування 
карт такого типу у Російській імперії. В 1874 р. ним же бу
ла складена більш детальна карта для міста Києва. 
К.М.Феофілактов тісно пов’язував науку з практичними 
завданнями розвитку елономіки. Він займався пошуками 
кам’яного вугілля в Київській губернії та відстоював не
обхідність артезіанського вдопостачання у Києві. При 
ньому значно поповнилися колекції мінералів та 
окам’янілостей мінералогічного кабінету, при ньому в 60- 
х роках створена мінералогічна лабораторія.

Учнем К.М.Феофілактова був видатний вчений сучас- 
ностіГ|'Ц.А.Тутковський, який працював в Київському 
університеті з 1884 по 1895 рр. Вони разом були активни
ми членами Київського товариства дослідників природи.

XIX століття характеризувалось потягом громадсь
кості до вивчення своєї історії, до пошуків архео
логічних та письмових пам’яток країни. По всій країні
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створювались гуртки любителів старовини, Товариства 
історії та старожитностей, які збирали стародавні книги, 
рукописи, макети, архологічні та етнографічні ма
теріали. За свідченням сучасника, “історія та археологія 
справді стали модними науками в Києві, ними захоплю
вались і київське чиновництво, і київський bean-monde 
(бо-монд)... Всі наввипередки кинулись на пошуки в краї 
пам’яток старовини”4.

У Києві за ініціативою першого ректора університету 
М.О.Максимовича в 1835 р. створено Тимчасовий комітет 
для дослідження старожитностей. До його складу ввійшли 
як археологи-аматори, так і професори університету: 
М.О.Максимович, В.Ф.Цих, С.В.Зенович, С.М.Орнатсь- 
кий, М.Ф.Берлінський, К.А.Лохвицький, О.І.Ставровсь- 
кий та ін.5

Для зберігання пам’яток, виявлених при археологічних 
розкопках та будівельних роботах, в 1837 р. при універси
теті створено Музей старожитностей. Це був один з пер
ших на Україні та перший в Києві археологічний музей. 
Першим директором музею був К.А.Лохвицький. В цей 
час в музеї було понад 100 предметів старовини. Після 
нього музей очолювали проф.О.І.Ставровський (1838- 
1854), я.Я.Волошинський (1854-1865), А.І.Лінниченко 
(1865-1873), проф.В.Б.Антонович (1874-1908). Всі вони 
внесли значний вклад у поповнення музею експонатами.

Якщо співробітники Музею старожитностей займа
лись в основному археологічними розкопками та збо
ром експонатів, то настала потреба у збиранні письмо
вих джерел, висвітлюючих історію України. Ініціатива 
створення такої організації належала Київському гене
рал-губернатору Д.Г.Бібікову. Урядова мета діяльності 
утввореної ним Археолографічної комісії була складо
вою частиною широких великодержавних русифіка
торських заходів царизму, що проводились через Бібко- 
ва та інших представників вищої влади на Україні.

Історичними документами Д.Г.Бібіков намагався до
вести законність царського самодержавства на право во
лодіння українськими землями і тим самим виправдати
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національну і колонізаторську політику Росії стосовно 
України. Але, всупереч бажанню уряду, завдяки широкій 
публікації документів постала яскрава історія багатовіко
вого та самобутнього розвитку української нації.

Урочисте відкриття Археографічної комісії (її 
офіційна назва - Тимчасова комісія для розгляду давніх 
актів при Київському військовому, Подільському та Во
линському генерал-губернаторі) відбулось 8 грудня 1843 
р. В Комісії працювали переважно викладачі університе
ту. Першими редакторами публікацій були призначені 
професори університету: пам’яток історичних - В.Ф.До- 
мбровський, пам’яток юридичних - М.Д.Іванішев, 
пам’яток словесності і народної освіти - М.О.Максимо- 
вич. Після смерті Домбровського в 1845 р. редагування 
пам’яток історії перебрав на себе М.Д.Іванішев. Взагалі 
професор Іванішев був душею Комісії, він був заступни
ком Голови, першим головним редактором Комісії.

Комісія розгорнула широкі археолографічні пошуки, 
обстежуючи документи монастирських, урядових, 
поміщицьких архівів, гродських, земських та 
магістратських судів, також й особисті архіви. Обстежу
ючи архіви Кременця, Почаєва, Луцька, Володимира- 
Волинського, було звернуто увагу на актові книги як 
найцінніше джерело з історії унії, козацтва, давніх 
князівських родів, різних боків життя та побуту городян 
та селян.

В короткий час в результаті палеографічних експе
дицій був зібраний великий обсяг матеріалів, загалом 
актових книг, які в більшості були в жахливому стані. 
Для їх зберігання та подальшого наукового використан
ня документів був створений в 1852 р. Центральний 
архів давніх актів, який також знаходився у приміщенні 
університету. Архів постійно поповнювався. Вже в 1893 
р. в ньому налічувалось 5838 актових книг та близько 
півмільйона окремих документів6.

Архів давніх актів був основною видавничою базою  
Археографічної комісії В обробці та публікації доку
менті, складанні описів діяльну участь приймали як 
професори університету, так і працівники архіву, що всі
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були членами Комісії: М.О.Максиович, М.Д.Іванішев, 
О.І.Левицький, І.П.Новицький, В.Б.Антонович, І.М.Ка- 
манін, С.Т.Голубєв, С.А.Терновський, В.С.Іконников, 
М.Ф.Володимирський-Буданов, М.С.Грушевський, 
В.О.Романовський, М.В.Довнар-Запольський тощо.

Вже в перше десятиріччя свого існування Комісія 
видала низку важливих документів з історії України 
XIV-XVII ст. В 1845, 1846, 1852, 1859 роках вийшли 4 
томи “Памятников”; Літопис С.Величка в 4-х томах 
(1848, 1851, 1855, 1864); ЛітописГ.Грабянка (1853), два 
томи актів з малюнками “Жизнь князя А.М.Курбского 
в Литве и на Воліни” (1849). Ці матеріали містили в 
собі цінний фактичний матеріал з історії України XIV- 
XVIII ст.: з історії козацтва на Україні, визвольної 
війни українського народу у XVII ст. Літописи, напи
сані народною українською мовою, дають живе уяв
лення про тогочасні події та її учасників. У підготовці 
до друку “Летописи С.Величка” в 1846 р. брав участь 
ад’юнкт історико-філологічного факультету М.І.Кос- 
томаров, але згодом його робота над томом припини
лась в зв’язку з арештом весною 1847 р.

Іншою стороною діяльності Тимчасової Комісії для 
розгляду давніх актів стали з 1845 р. археологічні 
дослідження та пошуки давніх пам’яток на території 
України після закриття Тимчасового комітету для 
дослідження старожитностей. До роботи були запро
шені відомий вчений, академік Ф.Г.Солнцев, професо
ри М.Д.Іванішев, О.І.Ставровський та ін. Вони розро
били широку програму археологічних досліджень в 
м.Києві, Київській, Волинській, Подільській губерніях, 
пізніше - в Полтавській та Чернігівській губерніях.

В 1845-1847 рр. співробітником Комісії як худож
ник, збирач фольклорного та етнографічного ма
теріалів був Т.Г.ІПевченко. За запрошенням 
М.Д.Іванішева в червні-липні 1846 р. він брав участь у 
розкопках скіфського кургану Переп’ятиха у Ва
сильківському повіті Київської губ. Результати 
досліджень були опубліковані в трьох зошитах “Древ
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ностей, изданных Временной комиссией” (1846). На 9 
таблицях з 11 було зображено курган Переп’ятиха та 
знайдені в ньому речі. Малюнки зробили вчитель ма
лювання О.Ф.Сенчило-Стефановський та художник 
Т.Г.Шевченко7.

За браком коштів археологічні розкопки довелось 
на деякий час припинити. В 70-ті роки вони віднови
лись завдяки енергійній діяльності проф.В.Б.Антоно- 
вича. В 1877 р. він досліджував фундаменти старо
давнього храму в с.Біпгородка Київського повіту. В 
1886 р. проводились розкопки стародавнього храму 
Мстислава у Володимирі-Волинському. Д о роботи бу
ли запрошені професори О.В.Прахов, В.Б.Антонович, 
О.І.Левицький.

Найважливішим виданням Археолографічної 
Комісії на протязі 55 років (1859-1914) був 35-томний 
“Архів Юго-Западной России”. Це видання публікува
ло історичні документи та літературні пам’ятки Пра
вобережної та Західної України XIV-XVIII ст. Голов- 
ними редакторами “Архіву” були досвідчені вчені: 
М.Д.Іванішев (1861-1863), В.Б.Антонович (1863-1882), 
М .Ф .Володимирський-Буданов (1882-1914).

Особливо плідною була діяльність Комісії під час 
роботи в ній В.Б.Антоновича. В 1863 р. він видав 1-й 
том “Архива Юго-Западной России” (ч. 3).

В 1864 р. вийшов 4-й том “Літопису С.Величка” за 
редакцією В.Б.Антоновича. Майже в кожному томі 
“Архіву” були його археологічні розвідки та статті з 
історії козацтва, гайдамаччини. Майбутні його капіта
льні праці (а їх було понад 300) спирались на великий 
джерелознавчий матеріал Архіву давніх актів і не втра
тили своєї актуальності до нашого часу.

Значну роль в розвитку архології та вивченні історії 
давньої Русі відігравало історичне товариство Несто
ра-літописця, засноване в 1873 р. Його активні чели 
В.Б.Антонович, О.О.Ковалевський, В.С.Іконников 
виступали організаторами численних студентських ек
скурсій для вивчення пам’яток минулого. Вчені універ
ситету друкували свої розвідки щодо історії України на
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сторінках “Чтений в историческом обществе Нестора- 
Летописца”, “Киевской старины” (засн. в 1882 р.), 
“Университетских известий” (1861-1913).

Вчені Київського університету своїми пошуковими 
дослідженнями та науковими працями внесли гідний 
вклад в скарбницю вітчизняної науки.
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О.І.Крук

НАУКОВА І ТВОРЧА ІНТЕЛІГЕНЦІЯ 
В РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕР85АВНИХ 

ТА ГРОМАДСЬКИХ МУЗЕЙНИХ ПРОГРАМ
в 60-80-ті рр.

Ствердження України як незалежної держави обумов
лює необхідність посилення уваги з боку законодавчої 
та виконавчої влади, органів місцевого самоврядування 
благодійних фондів до тих нагальних потреб, що поста
ли сьогодні перед державними і громадськими музеями 
нашої країни. При цьому доцільно врахувати той цінний 
досвід, набутий у минулі десятиріччя, коли, незважаючи 
на виключну заідеологізованість науково-пошукової, ек
спозиційної, фондової роботи, музейні заклади залиша-
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лися своєрідними хранителями народної пам’яті, 
безцінних пам’яток матеріальної і духовної культури.

Винятково важливу роль в реалізації державних і гро
мадських програм в досліджуваний період відіграла на
укова і творча інтелігенція, яка доклала чимало зусиль 
до створення музейних колекцій, якими по праву 
сьогодні пишається Українська держава. Так, лише за
вдяки самовідданій праці ентузіастів, була реалізована 
на практиці ініціатива по створенню музею історії 
Києва, започаткована в кінці 20-х - на початку 30-х років 
відомим українським музейником О.П.Новицьким. Її га
рячими поборниками в кінці 50-х - на початку 60-х років 
виступили письменники М.Рильський, С.Скляренко, 
М.Ушаков, краєзнавець М.Лівшиць та інші, що створи
ли при Державному історичному музеї України Комісію 
любителів-києвознавців. Вже на перших етапах своєї ро
боти. Комісія зібрала більше тисячі документальних та 
речових пам’яток з історії Києва, ціїїну бібліотеку по 
києвознавству. Особливо плідно працював заступник 
голови Комісії краєзнавець М.Н.Лівшиць, який 
досліджував історію київських вулиць. Відсутність фахо
вої освіти не завадила йому грунтовно опрацювати фон
ди Державної Думи, міської управи, Київського 
магістрату, радянських установ, підняти унікальні кар
тографічні матеріали, зібрати цінну фототеку з історії 
Києва *.

Наукова і творча інтелігенція виступила рушійною 
силою спорудження Музею народної архітектури і побу
ту, рішення про будівництво якого прийняте в лютому 
1969 р. Відкриттю цього музейного закладу передувала 
велика та багатогранна пошукова і науково-дослідна 
робота. В зв’язку з цим, регіональні експедиції очолили 
провідні фахівці в галузі етнографії та народної архітек
тури. Серед них: Г.Н.Логвин, Т.В.Косміна, В.І.Наулко, 
І.О.Ігнаткін, В.Ф.Горленко та багато інших. Вже скоро 
проведена робота дала свої конкретні наслідки. Лише 
1970-1972 рр., внаслідок 150 розвідкових експедицій, для 
музею було виявлено понад 2 тис. зразків народної 
архітектури, придбано близько 20 тис. етнографічних ек
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спонатів 2. Велику роль в комплектуванні експозиції, 
фондів музею відіграло Українське товариство охорони 
пам’яток історії і культури, яке на 1 листопада 1972 р. 
виділило на потреби музею 768 тис.крб., в т.ч. на 
капітальне будівництво - 650 тис.крб.; на придбання ек
спонатів -150 тис.крб. 3

Доцільно відзначити, що створення Державного му
зею народної архітектури та побуту здійснювалось у 
вкрай складних умовах. Ідеологічне керівництво рес
публіки в особі секретаря ЦК КПУ В.Маланчука вбача
ло в цьому рецидиви українського буржуазного 
націоналізму ідеалізацію патріархальщини, інші суттєві 
хиби. Лише ціною неймовірних зусиль вдалося не лише 
зберегти саму ідею етнографічного музею, а й продов
жити його розбудову.

На серйозні труднощі наштовхнулося створення Цен
трального державного архіву-музею літератури та мис
тецтва України, передбаченого постановою Ради 
Міністрів УРСР від 4 травня 1966 р. 4 В силу відсутності 
положення про подібні заклади справа із створенням 
архіву-музею затягнулася на десятиріччя. Лише активне 
втручання Президії Спілки письменників України дозво
лило зрушити її з місця. В своєму листі від 21 липня 1977 
року на ім’я Голови Ради Міністрів О.П.Ляшка перший 
секретар Правління СПУ В.П.Козаченка писав: “...Та
кий стан архіву-музею не задовольняє і непокоїть літера
турно-мистецьку громадськість республіки. Зокрема, ду
же глибоко зацікавлена і гостра розмова відбулась на 
Президії правління СП України 14 грудня ц.р. під час ро
згляду питання про участь письменників України у 
здійсненні “Закону про охорону і використання пам’ят
ників історії та культури” в республіці. ...Багатющі ма
теріали та експонати згаданих періодів розвитку нашої 
літератури і мистецтва неоціненної естетичної, мистець
кої та ідейно-політичної ваги нині або частково здані в 
глибокий архів і недоступні широким масам молоді, вза
галі радянських людей, або ж розкидані по родичах на
ших, нині вже померлих літературних корифеїв, а то й
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напевно частково гинуть без догляду. Та й що це за 
архів-музей, коли до нього добиратися суворо по пере
пустках. А тим часом неважко уявити собі, яку величез
ну виховну роль трудящих відігравали б експонати і ру
кописи тільки письменників, таких, скажімо, як П.Тичи- 
на, М.Рильськийо, О.Корнійчук, КХЯновський, А.Го- 
ловко, А.Малишко, Ю.Смолича, С.Скляренко і багато, 
багато інших...” 5.

Своєчасне втручання Спілки письменників, підтрима
не іншими громадськими організаціями України, стало 
важливим імпульсом для подальшого розвитку Цен
трального державного архіву-музею літератури та мис
тецтва, який зберігає фонди, відтворює меморіальні 
кабінети багатьох українських літераторів.

Відкриття Центрального державного архіву-музею 
літератури та мистецтва не зняло з порядку денного пи
тання про створення Центрального музею літератури, в 
якому б послідовно розкривалася історія Українського 
письменства, починаючи від Київської Русі до наших 
днів. При цьому бралося до уваги, що аналогічні музеї 
вже активно працювали у Москві, Ризі, Тбілісі, Єревані, 
ряді зарубіжних країн, користувалися широкою попу
лярністю як місцевого населення, так і туристів.

Президія Спілки письменників України неодноразово 
обговорювала на своїх засіданнях питання створення та
кого музею, зацікавлено вислуховувала думки і пропо
зиції провідних фахівців в галузі музейництва. Думку 
літературної громадськості повністю підтримало' 
Міністерство культури України, яке в своєму листі 19 
червня 1981 р. зазначило, що створення такого закладу 
матиме виняткове пізнавальне і виховне значення, до
зволить зберегти і популяризувати численні пам’ятки, 
які досі знаходяться в фондах архівів і музеїв 6.

Зважаючи на пропозиції громадськості, Рада 
Міністрів України 5 серпня 1981 р. уххвалила постанову 
“Про створення Державного музею літератури у 
м.Києві”. Для нього виділялося Приміщення Колегії Га
лагана по вулиці Леніна, 11 (зараз Богдана Хмельниць
кого, 11), нерозривно пов’язане з іменами багатьох ви
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датних діячів української культури. Важливі доручення 
давалися відповідним міністерствам і відомствам, твор
чим спілкам. Так, Міністерству культури України 
спільно з Академією наук та Спілкою письменників до
ручалося розробити тематико-експозиційний план му
зею. Головне архівне управління зобов’язувалося пере
давати наявні в його розпорядженні музейні експонати, 
архівні документи, пов’язані з історією української літе
ратури. На Художній фонд покладалося оформлення но
воутвореного музейного закладу 7.

Ініціативи громадськості м.Києва щодо створення 
нових музейних закладів нерідко знаходили підтримку 
Київського міськвиконкому 8. Останній, зокрема, вислу
хавши аргументи фахівців, підтримав ідею створення по 
вул.Саксаганського комплексу музеїв видатних діячів 
української культури - Л.Українки, М.Лисенка, П.Сак- 
саганського, М.Заньковецької, М.Старицького. У 
своєму листі до Ради Міністрів України В.А.Згурський 
писав: “До однієї з яскравих сторінок в історії Ук
раїнської демократичної культури кінця 19 - початку 20 
ст. можна віднести творчість корифеїв української літе
ратури, театру і музики Лесі Українки, М.Лисенка, 
М.Заньковецької, П.Саксаганського, М.Старицького.

В силу спільності їх... світогляду, творчої і громадсь
кої діяльності, родинних і дружніх стосунків, вони жили 
в будинках, розташованих практично поруч, на вулицях 
Саксаганського і Жаданівського (зараз Жилянська. - 
Авт.). Таким чином, відкривається унікальна в історії 
вітчизняного музейного будівництва можливість ство
рити комплекс музеїв, що відображають провідні імена і 
сторони передового українського культурного процесу 
кінця 19 - початку 20 ст.” 9.

В 80-х роках під тиском Українського товариства 
охорони пам’яток історії та культури, Українського теа
трального товариства та інших громадських організацій 
вдалося відтворити будинок-музей М.К.Заньковецької 
по вул.Червоноармійській, який в січні 1980 р., незважа
ючи на протести таких відомих театральних діячів, як
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М.Царьов, О.Гоголєва, І.Глинський, І.Козловський, 
Є.Матвеєв, М.Рейзен, Л.Утьосов та багатьох інших було 
невиправдано знесено. Пропонуючи продовжити робо
ту по впорядкуванню меморіального будинку видатної 
майстрині української сцени у своєму листі до ЦК КПУ 
перший секретар СПУ П.Загребельний писав: “У 1982 
році широка громадськість України гідно відзначить 
100-річчя з дня створення першого українського проф
есійного драматичного театру - уславленого театру ко
рифеїв, цього унікального в дореволюційних соціальних 
умовах, по-справжньому народного і демократичного 
театру, творча діяльність якого позначена іменами 
геніальної артистки Марії Заньковецької, найви- 
датнішого класика української драматургії Івана 
Тобілевича, високоталановитого драматурга, режисера і 
актора Марка Кропивницького, видатних діячів теат
рального мистецтва Панаса Саксаганського і Миколи 
Садовського.... Секретаріат правління Спілки письмен
ників України гадає, що важливим засобом увічнення 
пам’яті Заньковецької та інших діячів театру корифеїв 
було б спорудження в тому місці пов’язаного з будин- 
ком-музеєм групового пам’ятника Марії Заньковецькій, 
Івану Тобілевичу, Маркові Кропивницькому, Панасу 
Саксаганському та Миколі Садовському” 10.

Заслуговують на увагу також практичні дії наукової і 
творчої інтелігенції по створенню меморіальних ком
плексів, будинків-музеїв, присвячених окремим діячам 
української культури. Зокрема, в кінці 60-х - на початку 
70-х років з ініціативи секції Українського товариства 
охорони пам’яток історії та культури була відновлена 
садиба І.П.Котляревського. На її території встановле
ний пам’ятний камінь з написом: “3 цієї садиби на весь 
світ пролунав голос першого класика нової української 
літератури. 1769-1838”.

Характерно, що зазначена унікальна пам’ятка відбу
довувалась за малюнками Т.Г.Шевченка, зробленими 
ним під час роботи в Археографічній комісії. Вартість 
робіт, яка досягла 65 тис.крб., сплачувало УТОПІК. 11

Важливий комплекс робіт по впорядкуванню літера
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турно-меморіального музею у Полтаві був здійснений до 
200-річчя з дня його народження 1969 р. До ювілею була 
практично оновлена експозиція, залучені нові докумен
тальні матеріали, виявлені меморіальні або стилізовані 
експонати 12.

Ювілей Григорія Квітки-Основ’яненка - 190-річчя з 
дня народження став серйозним приводом для розробки 
програми по увічненню його пам’яті. На необхідність 
останньої неодноразово звертали увагу відомі діячі на
уки і культури, які зверталися з цих питань до партійних, 
радянських органів, засобів масової інформації. Так, у 
своєму листі до редакції газети “Радянська Україна” Та
рас Франко, Зоя Коцюбинська-Єфименко, Сергій Пла- 
чинда писали: “Чекаємо інформації про діяльність рес
публіканського та Всесоюзного комітетів для вшануван
ня ювілярів ЮНЕСКО, про організацію перекладів його 
вибраних творів на мови народів світу, про театральні 
вистави його невмирущих п’єс. Що планують кінематог
рафісти для екранізації спадщини Грицька Квітки-Ос
нов’яненка? Для створення документального фільму 
“Тут жив і творив класик”, про якого Тарас Шевченко у 
Санкт-Петербурзі 1839 року писав у поезії “До Ос
нов’яненка”:

“Тебе люди поважають,
Добрий голос маєш;
Співай же їм, мій голубе” 13.
Свій конкретний внесок в увічнення пам’яті 

Г.Ф.Квітки-Основ’яненка зробила Комісія під голову
ванням письменника І.Ю.Сенченка. На своєму засіданні 
13 березня 1968 р. вона ухвалила: “...6. Вдатися з клопо
танням до відповідних організацій:

а) про перетворення Саду ім.Квітки-Основ’яненка в 
Харкові - колишньої садиби Квітки - на садибу-за- 
повідник Квітки-Основ’яненка;

б) про спорудження в центрі садиби, замість стандар
тної садової скульптури, пам’ятника Г.Ф.Квітки-Ос- 
нов’яненку;

в) про побудову на місці зруйнованого будинка
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Квітки, літературно-меморіального музею Квітки-Ос- 
нов’яненка;

г) про присвоєння імені ювіляра одній з українських 
шкіл в Харкові;

д) про встановлення у м.Харкові меморіальних дошок 
на будівлях, зв’язаних із життям письменників” 14.

Широкого розмаху набула в республіці реалізація 
програм по увічненню пам’яті видатного українського 
письменника Івана Яковича Франка. Вже до його 100- 
річного ювілею науковцями, краєзнавцями - аматорами, 
членами творчих спілок була проведена велика робота 
по виявленню меморіальних місць, пов’язаних з життям 
та діяльністю Великого Каменяра. Так, меморіальні до
шки були встановлені: в м.Львові - по вул.Вічовій, 1; 
Чернишевського, 25; Пушкіна, 14; І.Франка, 15. В м.Іва- 
но-Франківську на будинку, де 1910-1912 рр. письмен
ник читав свою поему “Моїсей”; в м.Коломиї на будин
ку колишньої ратуші, де він перебував у в’язниці за свої 
переконання; в с.ІСриворівні, де в 1900-1914 рр. відпочи
вав видатний майстер слова. Всього до столітнього 
ювілею визначного сина українського народу було вста
новлено 12 меморіальних дощок і таблиць 15.

Одночасно з цим, в зазначені та наступні роки науко
ва і творча інтелігенція виступала ініціатором му
зеєфікації вже відомих і відтворення втрачених ме
моріальних пам’яток, пов’язаних з життям і творчістю 
письменника. Так, Львівська обласна організація Ук
раїнського товарства охорони пам’яток історії та куль
тури в особі доктора історичних наук Я.Ісаєвича, 
краєзнавця І.Кудіна докладно аргументувала 1980 р. не
обхідність відтворення садиби в с.Івана Франка Дрого
бицького району Львівської області, де народився пись
менник, відкрити на його базі філіал Львівського літера
турно-меморіального музею імені Івана Франка 1б.

Характерно, що садиба письменника відбудовувалась 
за участю численних наукових, творчих колективів 
регіону. Наприклад, меморіальний комплекс “Стежка 
Івана Франка” створювався студентами і викладачами 
Львівського інституту декоративно-прикладного мис
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тецтва. Причому, переважна більшість встановлених 
там робіт виготовлялась на безоплатній основі17.

Високою активністю і цілеспрямованістю відзначала
ся діяльність краєзнавців Київщини по створенню ме
моріального музею письменниці Марії Олександрівни 
Вілінської, що увійшла в українську культуру під псев
донімом Марко Вовчок. Зокрема, ними була проведена 
велика підготовча робота по впорядкуванню будинку та 
території садиби М.Вовчок в м.Богуславі, збору експо
натів про життя і творчість письменниці. На думку 
краєзнавців, музеєфікації також підлягав будинок автор
ки численних прозових творів в с.Хохітва Богуславсько- 
го району 18.

Важливий комплекс заходів був здійснений в 60-80-х 
роках по впорядкуванню унікального заповідника 
“Хутір Надія”, пов’язаний з іменами таких корифеїв ук
раїнського театру як М.Саксаганський, М.Садовський,
І.Карпенко-Карий. Останній написав свої блискучі п’єси 
“Сто тисяч”, “Хазяїн”, “Суєта” та інші.

Своїм благоустроєм заповідник завдячує нащадку ко
рифеїв української сцени Андрію Тобілевичу, який неод
норазово звертався до вищого політичного керівництва. 
Ради Міністрів республіки, місцевого радянського і 
партійного керівництва з проханням надати унікально
му меморіальному комплексу практичну допомогу. У 
своєму листі від 7 серпня 1970 р. на ім’я першого секре
таря Кіровоградського обкому КПУ М.Кобильчака він 
наголошував: “...Даруйте мені настирливість мою, але 
після Ваших відвідин “Надії-” з великої хмари випало ма
ло дощу і мої сподівання на незабарне дальше комплек
сне піднесення заповідника-музею “Хутір “Надія” ста
ють далеким міражем, а у моєму віці це боляче усвідо
млювати, бо життя надто коротке. Мені зовсім не байду
же, що після мене може бути “потоп” 19.

Подібна послідовність у формуванні громадської 
думки врешті-решт дала свої позитивні результати. На 
початку 80-х рр. була проведена велика робота по впо
рядкуванню будинку драматурга, території самого за

42



Історичне краєзнавство

повідника, перебудові представленої в ньому експозиції. 
Загалом колекція комплексу поповнилася зразками 
меблів кінця 19 - початку 20 століття і досягла кількості 
близько 600 оригінальних експонатів 20.

Саме на ентузіазмі подвижників культури створював
ся музей-заповідник видатного українського і російсько
го письменника М.В.Гоголя в с.Гоголеве Полтавської 
області, передбачений постановою ЦК КПУ і Ради 
Міністрів України від 17 липня 1979 р. 21 Зокрема, 
найдієвішу участь у оформленні експозиції взяла Спілка 
письменників України, яка відшукувала оригінальні ек
спонати, консульстувала науковців музею-заповідника. 
Так, у жовтні 1983 р. перший секретар СПУ П.Загре- 
бельний звернувся з проханням до президента Академії 
наук України академіка Б.Є.Патона з проханням переда
ти з фовдів наукових архівів, відповідних гуманітарних 
інститутів, а також Центральної наукової бібліотеки Ук
раїни літографічних портретів М.В.Гоголя та його су
часників - В.Жуковського, В.Вяземського, М.Погодіна, 
М.Максимовича, С.Аксакова та інших, літографії “Не- 
вський проспект” роботи О.Садовникова (1835 р.), ви
дання творів письменника різних років 22.

Спілка письменників України опікувалася також пи
таннями створення літературно-меморіального музею 
І.С.Нечуя-Левицького в смт. Стеблів Черкаської об
ласті, музею письменника-сатирика В.І.Самійленка у се
лищі Боярка, що під Києвом, музею Л.І.Глібова в селищі 
Чорний Острів на Поділлі. Доречно відзначити, що в ор
ганізації музею видатного українського байкаря помітну 
роль відіграв письменник Олександр Деко. В жовтні 
1968 р. він повідомляв Президію Спілки письмен
ників:”... В кінці цього місяця має відбутися відкриття 
кімнати-музею Леоніда Глібова в Чорному Острові на 
Поділлі. Про точну дату відкриття Вам повідомлять з 
Чорного Острова. Влітку при нашій зустрічі Ви говори
ли, що на відкриття поїде делегація від Спілки. Мабуть, 
Спілка подарує щось новому літературному музею. До  
того ж, це перша кімната-музей Л.Глібова в усій нашій 
великій українській літературі. Крім експонатів, які я
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подарував музею і на базі яких він створюється, хочу 
подарувати й портрет Глібова. Про цей портрет читайте 
в газеті, яку надсилаю. До далегації від Спілки, мабуть, 
включать і мене” 23. Подібні приклади не поодинокі.

Загалом, лише в 60-80-х роках з ініціативи Президії 
Спілки письменників України, Президії Академії наук 
республіки, Інституту літератури ім.Т.Г.Шевченка, а та
кож різних громадських організацій, комісій по літера
турній спадщині в Україні було створено близько 50 
літературно-меморіальних музеїв і меморіальних квар
тир. З них 33 функціонували як державні або філіали 
державних музеїв, 17 - на громадських засадах 24.

Все це дає підставу твердити, що наукова і творча 
інтелігенція України відіграла важливу роль у реалізації 
державних та громадських музейних програм, виступала 
ініціатором впорядкування та благоустрою історичних 
музейних комплексів, створення нових музеїв та за
повідників.
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ВЛ.Свіч

В.Н.КАРАЗІН - ЗАСНОВНИК 
ХАРКІВСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ

Урочистості, присвячені 225-річчю засновника 
Харківського університету Василя Назаровича Ка- 
разіна, дають нам можливість повернути хоча б частку 
несплаченого боргу вдячності видатному просвітителю, 
громадському діячу і вченому.

З фігурою Каразіна пов’язана велетенська за обсягом 
проблематика, висвітлити яку, або хоча б означити в 
одній доповіді неможливо.

Мова піде про той аспект його діяльності, який наза
вжди нерозривно зв’язаний з його ім’ям, - участь у за
снуванні Харківського університету.

Шлях до цієї ідеї, до її реалізації був непростим.
Батьківська лінія Каразіна йде з Греції. У 1770 р. імпе

ратриця Катерина II нагородила грецького полковника 
Назара Олександровича Караджі, героя війни з 
Туреччиною, що прийняв російське громадянство, 
маєтком. Це було село Кручик, неподалік від Харкова. 
Прибувши в село, він бере прізвище Каразін, одру
жується на Варварі Яківні Ковалевській. Тільки у 1951 р 
з сімейного архіву Ковалевських стало відомо, що по 
материнській лінії рід Каразіних йде від козацького 
старшини Семена Ковалевського, брат якого Іван, ко
мандував козацькою кіннотою гетьмана Богдана Хмель
ницького.

“Я народився у 1773 р. ЗО січня в с.Кручик 
Слобідсько-Української губернії Краснокутського 
(пізніше - Богодухівського) повіту, в простій хаті селяни
на нашого, Мінченка, бо дім батька мого ще не був 
закінчений...”, - читаємо в автобіографічних нотатках 
Каразіна. Батько його помер у 1783 р. Мати - жінка вик
лючних душевних якостей, високої культури дала сину 
Василю добре виховання, запросивши його домашнім
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вчителем філософа Григорія Сковороду, який справив 
великий вплив на молодого Каразіна. В будинку Ка- 
разіних “мандруючий філософ” і закінчив свої дні у 
1794 р.

Батько - воїн, чудові вихователі прищепили Каразіну 
нестримне почуття любові до Батьківщини, любов до 
правди, глибокий розум, домовитість, повагу до праці, 
бажання допомагати знедоленим - якості, що проніс він 
через усе життя.

18-річний Василь вступає в Семенівський лейб-гвардії 
полк, створений ще Петром І. Але військова служба не 
приваблювала юнака. Він багато читає, вивчає мови, 
праці філософів - вольнодумців, точні науки. Згодом ви
ходить у відставку і починає відвідувати Горний корпус 
- найпрестижніший на той час навчальний заклад. Про 
набуті там знання можна судити по результатах його 
майбутнійх праць в галузі фізики, хімії, метеорології, бо
таніки. Бажання вчитись спонукає його їхати в Європу, 
та спроба втечі у 1795 р. закінчується невдачею. Тільки 
лист до Павла І, написаний Каразіним, врятовує його 
від неминучої кари. Він особисто представлений царю. З 
височайшого дозволу Каразін вступає на громадянську 
службу.

22 березня 1801 р. на десятий день після сходження на 
престол імператора Олександра І.Каразін подає йому 
документ без підпису, який приносить авторові радість і 
горе, щастя і нещастя, заставляє говорити про нього весь 
Петербург. Лист 28-літнього Каразіна вразив царя. Це 
було щире послання вірноподданного патріота, програ
ма велетенських перетворень, цілого століття. Вона пе
редбачала перехід від абсолютистського агресивного 
феодалізму до конституційної монархії.

Каразін звертає увагу імператора на необхідність 
піднесення рівня освіченості народу, створення окремо
го відомства народної освіти (якого на той час не було 
навіть в Європі).

“Народна освіта!. Який прекрасний вислів! Якщо 
щось може забезпечити непорушність безмірного про
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стору Росії, то це тільки освіта її народів. Якщо щось мо
же зробити її істинно незалежною - то це знову - таки 
освіта”. Ці слова, написані Каразіним 200 років тому, як 
ніколи актуальні сьогодні! Вони змушують нас замисли
тись про долю освіти і науки напередодні третього тися
чоліття.

У листі до імператора Каразін висловлює думки що
до створення народних шкіл, вчительських семінарій, 
вищих учбових закладів - університетів. “Один тільки 
Московський на всю неоглядну імперію Вашу, государе, 
вдумайтесь тільки! Потрібні університети тут, в столиці, 
і в моєму Харкові, що давно прагне розсадника освіти, і 
в Казані”.

Олександр І виявляє Каразіну велику, майже необме
жену, довіру. 12 квітня 1801 р. титулярному раднику Ка
разіну надається чин колежського радника, що 
відповідало військовому званню полковника. У ново- 
створеному за його пропозицією Міністерстві народної 
освіти: він став правителем справ. Каразін готує загаль
ний план народного виховання, устави для Академії на
ук, університетів, народних шкіл. Збирає матеріал з 
історії фінансів і пише дослідження про причини посту
пового за 100 років упадку курсу карбованця в Росії. 
Одночасно займається збиранням статистичних відо
мостей, наводить порядок у державному архіві.

Працюючи на користь Вітчизни, Каразін в душі зали
шався істинним сином України. В особистій обережній 
розмові з Олександром І він одержує згоду на реалізацію 
ідеї створення університета в Харкові. У його голові зріс 
план - перетворити миле його серцю місто в українські 
Афіни. Буйна уява поринала так далеко, що він бачив 
професорів з усіх кінців Європи, що з’їзджаються читати 
лекції на береги Лопані. У листі до священика В.Фотієва 
Каразін пише: “Харків розквітне в самий короткий час і 
буде мати честь доставляти освічених синів Вітчизні...”

Великий план був розрахований на підтримку фіна
нсову і морально-політичну на слобідсько-українського 
дворянства. Україна повинна була створити свій 
просвітній центр власною ініціативою і коштами. План
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був простим: зібрати нараду дворян і наголосити, що 
імператор прихильно ставиться до заснування в Харкові 
університета. Потім привезти у Петербург клопотання 
харків’ян, підкріплене значними грошовими зобов’язан
нями, і це поставить царя перед фактом, що відбувся. 
Відхилити такий дарунок йому буде незручно. А голов
не - казні не прийдеться витрачатися на університет.

Вибір Харкова для створення в ньому університета 
міг прийти на думку тільки Каразіну, який безмежно 
любив свій край. Харків на той час був позаштатним, 
глухим містечком. По кількості жителів (5378 чол.) він 
поступався навіть повітовим містам Валки, Охтирка, не 
кажучи вже про Катеринослав, Чернігів, Одесу і, без
умовно, Київ. Каразін з гордістю говорив про те, що хоч 
і бідний сьогодні Харків на будівлі, але багатий тямущи
ми людьми. Хіба не в Харкові жив і працював Г.Сково- 
рода, мислитель, у якому “під чубом і в українській 
свитці ми мали свого Піфагора, Орігена, Лейбніца?”. 
Філософ Г.Сковорода поступово готував грунт серед 
усіх прошарків українського суспільства для майбутнь
ого університету і в цьому відношенні був попередником 
Каразіна.

Відкритий у 1726 р. Харківський колегіум виховав 
багатьох діячів просвіти місцевого і загальноросійсько- 
го рівня і був за висловом Д.Багалія “вступом в історію 
університета”.

Каразін, який примчався із Петербурга в Харків, поп
ри протидію губернатора Артакова, починає серію 
акцій на пожертву університету. Він домагається 
підтримки Банківського дворянства. Провадить у Хар
кові нараду дворян, на якій виступає з “Предначертани
ем о Харьковском университете”. Згідно з ним в учбово
му закладі мали бути відкрити 9 відділів, які будуть вво
дитися у процесі підготовки наставників і учнів, почина
ючи з відділення загальних пізнань.

Через 3 роки, коли університет придбає все необхідне, 
а учні пройдуть курс “початкової освіти розуму”, 
відкриються нові п”ять відділень: богословське, військо
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ве, медичне, громадянських мистецтв і,нарешті, відділ 
ученості. До “Предначертания...” додавались цитати, 
система університетського управління, кошторис, дже
рела фінансування, серед яких важливе місце посідали 
пожертвування. Цей проект - ідеал вищого учбового за
кладу, і в ньому весь Каразін.

Читаєш і дивуєшся. Та це ж жива схема тієї багатосту
пеневої освіти, її гуманізації, яку ми зараз боязко шукаєм.

1 вересня 1802 р. у дворянському зібранні Слобідсько- 
Української губернії Каразін виступив з промовою, яка 
не залишила байдужими учасників. Присутні знали , що 
оратором був “наш, богодухівський” і до того ж ко- 
лежський радник і улюбленець імператора. Каразін ро
зкрив перед дворянами програму загальноосвітницько- 
го закладу, який відповідав би на всі питання людського 
духу та інтереси края. Промова його була палка і пере
конлива. Прохання на колінах, сльозна мольба, обіцян
ки нагород від уряду - все це було використано ним. 
Його виступ схилив одних, переміг байдужість других, 
подолав протидію третіх. Своїм протоколом Харківське 
дворянство запрошує до участі в пожертвах Курську, 
Воронезьку, Новоросійську, Полтавську, Чернігівську 
губернії. Підтримали харків’ян катеринославське і хер
сонське дворянство.

Ідея створення університета в Харкові перетворилась 
у загальноукраїнський громадський рух. Майже всі 
свідомі прошарки населення пожертвами висловили свої 
співчуття “колосальному” задуму Каразіна. Йому були 
надані повноваження для завершення справи відкриття 
університету.

Натхненний перемогою, з зобов’язаннями на 
618.000 крб. пожертв, помчав “на перекладних” у Пе
тербург щасливий Каразін, щоб одержати указ Олек
сандра І про створення університету, який він мріяв 
відкрити 12 грудня 1803 р.

Але його чекало інше. Олександр І не прийцняв його. 
Папери звеліли віддати “по начальству”. Противники 
Каразіна майже півроку тримали їх, не передавали імпе
ратору. Його навіть заарештували, але за наказом Олек
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сандра І через 24 години звільнили.
Нарешті, в результаті наполегливості Каразіна, про

хання слобідсько-українського дворянства потрапляє 
до імператора. ЗО вересня 1802 р. в Харків надходить 
його подяка дворянству. Він приймає пожертви “на ус
троение в Харькове университета” і нагороджує за под
анням Каразіна, дворян, купецтво, духовенство нагоро
дами, званнями і подарунками.

Каразін від нагород відмовляється, не бажаючи, щоб 
його університетська акція розглядалась як кар’єрний 
крах. Придворні вельможі, міністри, які впливали на 
Олександра 1 і зневажали Каразіна, робили все, щоб усу
нути від керівництва проектом створення Харківського 
університету. Його доручають графу Северину Потоць- 
кому, який одночасно призначався й керівником новос- 
твореного Харківського учбового округу. В помічники 
йому призначається професор Ілля Федорович Тим- 
ковський, роль якого, у зв’язку з від’їздом за кордон на 2 
роки графа Потоцького, стала більш значною. Розум
ний, освічений син старшини Переяславського полку 
Тимковський став другом Каразіна і зробив багато для 
підготовки університету до його відкриття. Каразіну ж 
було дозволено брати учать тільки “ в місцевих розпо
рядженнях з особами, що були вибрані дворянством для 
устрою справ університету”. Таким чином великий гро
мадсько-політичний успіх Каразіна в Україні зусиллями 
придворної камарильї перетворився на його поразку у 
Петербурзі.

Та доля “українських Афін” у перші місяці 1803 р.. 
висіла на волоску. Відсутність грошей гальмувала спра
ву. Дворянство не поспішало з внесками. Пожертви 
йшли з Харкова у Петербург, звідти в Харків, що затри
мувало їх надходження. Сам засновник “українських 
Афін” віддав все, що в нього залишилось від бать
ківського спадку маєток було закладено і перезакладе- 
но. Губернатор Артаков продовжеє ставити палки в ко
леса, жалкує, що йому доведеться віддати губернаторсь
кий дім під університет. Але ентузіазм і енергія Каразіна
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справді невгамовні. Майже рік до приїзду в Харків Тим- 
ковського він керує всіма підготовчими роботами. Ре
тельно підбирає за кордоном професорів, веде з ними 
листування. В Харків приїздять професори Рижський, 
Осиповський, Стойкович, Умшляуф, Шац, Делявинь, 
Тимковський, Балин-де-Баллю. Дають згоду приїхати у 
Харків Лаплас і Фіхте, але уряд вважає їх “не по ки
шені”. Листи із згодою працювати в Харкові надсила
ють Ланг, Гільдебрандт, Пуасон й інші європейські зна
менитості. Професорам, що приїхали до Харкова, на
дається житло .Всі вони до відкриття університету за
ймаються розподілом майбутніх курсів, створенням ка
бінетів , лабораторій, клінік, ведуть роботи по дослід
женню природних багатств краю, хімічний аналіз во
ди,зразків торфа і кам ‘яного вугілля,розробляють мето
дику боротьби з саранчею.

Каразін особисто відбирає для майбутнього універ- 
стету 50 найбільших здібних семінаристів,створює 
комітет правління у справах Харківського університету.

24 січня 1803р. імператор підписав Указ про заснуван
ня у Харкові університета для Південної Росії “в уваже
ние патриотического приношения, предложеного дво
рянством и гражданством сей губернии”. Указом було 
визначено простір учбового округу, що обіймав губер
нії: Слобідсько-Українську, Воронезьку, Орловську, 
Курську, Чернігівську, Полтавську, Миколаївську, 
Таврійську, Катеринославську, Херсонську, Землі Д о
нських і Чорноморських козаків.

Каразін терміново наймає для губернатора двоповер
ховий дерев”яний будинок і майже силою перевозить 
туди губернаторські пожитки. Озброївшись молотком і 
цвяхами він власноручно прибив до бувшої губерна
торської резиденції табличку “Державний університет”.

На початку 1804 р. він знов у Петербурзі. Купує кни
ги для бібліотеки, прилади і препарати для лабораторій, 
замовляє повне обладнання друкарні. Там він натрапляє 
на колекцію гравюр та естампів академіка живопису 
Аделунга. Після консультації з фахівцями він купує ко
лекцію і віддає за неї 5000крб. своїх грошей. Каразін
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знав, що йому не дадуть спокою за цю витрату. Але хіба 
не буде створено в його університеті відділення мис
тецтв? Члени комітету правління не вважають 
доцільним таке придбання. Виникає гучна справа та 
влітку 1805 р. питання благополочно вирішується .

Але виникає нова справа - про “митців”. Каразін 
ніколи не міг розмежувати користь університету і ко
ристь краю. Для будівництва університету і майбутнього 
розвитку міста потрібні фахівці. “Годі нам залежати від 
Петербургу й Москви. Нам треба мати усе своє”, - писав 
він . В місті з’являються ткацькі, шкіряні, сукновальні, 
шкарпкові та інші майстерні. Без дозволу уряду він 
запрошує з Петербургу 32-х іноземних майстрів , видав
ши їм на дорожні витрати 12 тисяч крб. з особистих 
коштів. Ці дії викликали гнів уряду, який звинуватив Ка- 
разіна у “перевищенні влади”. Справа в тому, що поява 
на сцені Каразіна, його близькість до імператора, радни
ком якого на протязі кількох років він був, його напол
егливість, яку дехто вважави настирливістю, серйозно 
бентежили оточення імператора. Вони боялися впливу 
Каразіна на Олександра 1, знаючи про його записки і 
листи до імператора, спрямовані проти них. Не без зу
силь придворних інтриганів, серед яких найбільш воро
же ставився до Каразіна міністр освіти Завадовський, 
імператор збайдужів до свого колишнього улюбленця. 
Сановні друзі залишили його. Справа “митців” дозволи
ла міністру освіти “розрахуватись” з Каразіним. Рішен
ням від 18.06.1804 р. він був звільнений з посади прави
теля справ міністерства освіти. Йому заборонено 
втручатися в справи Харьківського университету”. За 
цим надійшов наказ подати у відставку “по расстроен
ному здоровью”.

Без гроша в кишені, заклавши діамантовий перстень, 
подарований колись імператором, виїздить" Каразін на 
селянському візку в Україну. В свій час друг і сподвиж
ник Каразіна Тимковський попереджав його: “Діяль
ність ваша є пламінь всепоглинаючий, є буря, все ро
зтрощуюча. Ах, бережіться!”, на що Каразін відповідав:
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“Я згоден бути смішним, аби встиг бути корисним”. І він 
встиг. Відкриття університету було ним підготовлено. 
Але багатьом його “Предначертаниям...” не судилося 
здійснитись.

Університет, вважав він, - не повинен слідувати за
старілим німецьким зразкам з їх недбалістю до народних 
потреб і вузьким колам наук, що вивчаються. Він мріяв 
про центральний учбовий заклад не тільки для малоро- 
сов, але і для південно-західних слов’ян, навіть, греків. 
Цей заклад мав з’єднати в собі кілька вищих, середніх і 
нижчих шкіл на зразок університетів Швеції, Америки, 
Англії. Проектом же Харківського університету, затвер
дженим міністерством освіти, колосальний задум Ка- 
разіна звужується до звичайних розмірів провінціальної 
Hightschool (вищої школи).

Тут мало місце те, що повторювалось завжди з усіма 
проектами Каразіна: вони були надто грандіозні. Він 
дійсно “зрел сквозь столетия”. Під час відкриття універ
ситету тут було 4 факультета: етико-політичний, словес
ний, фізико-математичний і медичний. їх  діяльність за
безпечували 9 професорів. 11 ад’юнктів, 4 вчителя, ство
рено 28 кафедр. Ніякі “приємні мистецтва, а рівно ману
фактури і ремесла місця в ньому не знайшли”.

17 січня 1805 р. відбулося відкриття університету. Як 
пише академік Д.І.Багалій “це було свято освіти для 
міста, для всієї України, для полудневого краю Росії”. 
Церемоніал відкриття, розроблений Каразіним ще у 
1803 р., використав Тимковський. В основу художнього 
оформлення урочистостей була покладена думка про 
освіту Олександра 1 як просвітителя Росії. В промовах 
єпископа Христофора Сулими, ректора Харківського 
колегіуму А.Прокоповича, попечителя графа Потоцько- 
го, у виступах ректора університету Рижського, проф
есорів ім’я Каразіна не згадувалося. Винуватця відкрит
тя університету в залі не було. Оголошено було прізвища 
перших студентів, роздано їм шпаги. Університет при
ступив до своєї діяльності. Починався, за висловом 
Г.Квітки-Основ’яненка, новий історичний день - “ук
раїнський ранок”, відродження України. Складно уяви
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ти, як почувався Каразін у день відкриття університету. 
Більшість присутніх розуміли: засновником університе
ту є він, Василь Назарович Каразін. Але тільки у 1811 р. 
Каразіна було обрано Почесним членом Харківського 
університету. Рада відзначила, що крім видатних науко
вих пізнань, якими він відзначається, тільки його зусил
лям і праці необхідно приписати заснування університе
ту. У 1833 р. Харківський університет ще раз висловив 
вдячність винуватцю свого заснування. Довідавшись 
про борг Каразіна (2384 крб.) професори і викладачі 
зібрали кошти і внесли за нього в громадську палату 
1280 крб. Решту суми 1200 крб. внесла вдячна міська гро
мада. Факт сам по собі надзвичайно рідкісний, врахову
ючи те, що він відносився до людини, яка майже ЗО років 
тому зійшла з широкої арени, забутому друзями, і яка за
вдяки своєму невмінню уладнати свої особисті справи 
потрапила у критичне становище.

“Раздавленный и раздробленный” за його висловом, 
з вкінець зруйнованим господарством , батько шістьох 
дітей Каразін повернувся доживати своє життя в Кру- 
чик. Та й в селі він продовжує залишатися реформато
ром: надав селянам у спадкоємне володіння землю, ро
зробив для Кручика “маленьку конституцію” у вигляді 
“статуту”, в якому передбачався справедливий адміні
стративний та судовий устрій. Каразін відкрив тут на по
чатку XIX століття першу в Слобідсько-Українській гу
бернії сільську школу.

Тут, у Кручику, в його неспокійній голові народжу
ються і переплітаються думки, державні плани, наукові 
теорії, агрономічні проекти, дослідження. За 150 років 
до Ерстеда і Фарадея він висловив-думку про електрику 
як головну виробничу силу суспільства майбутнього. 
Першим у світі, за 20 років до Левед’є, він пропонує 
створити мережу спостережних станцій для прогноза по
годи. Серед технічних винаходів Каразіна - парова лод
ка з реактивним двигуном, суха перегонка деревини, во
дотривкий цемент, створення штучних алмазів і багато 
інших. Він винайшов парове опалення, а в роки війни за-
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пропонував засіб виробництва селітри, як складової 
пороху, оригінальний метод консервування продуктів 
для солдат російської армії. Але більшість його задумів 
залишилась нереалізованною.

У 1811 р. у Харкові Каразіним було засноване філо- 
технічне товариство, метою якого було удосконалення 
різних галузей господарства і промисловості. Він ав
тор більше як 60 статей з різних напрямків наук, акту
альних й сьогодні. Про нього, Каразіна, що пронісся 
“вогненним метеоритом по своїй добі, про невтомного 
робітника на загальну користь” - писав О.І.Герцен.

Каразіна було обрано членом восьми наукових то
вариств і університетів в т.ч. в 1805 р. - Московського.

Восени 1842 р., шукаючи будь якої живої і корисної 
суспільству справи, він вирішив дослідити стан виног
радарства у Криму, який він визначав як катаст
рофічний. В переїздах по степовій частині Криму він 
простудився, і вже хворий приїхав у Миколаїв, де слу
жив його син і майбутній біограф Філадельф. 4 листо
пада на руках сина Василь Назарович Каразін. Помер 
у 1905 р. в Харкові на громадські кошти було споруд
жено пам’ятник В.Н.Каразіну (скульптор Андріолетті, 
архітектор Бекетов), що стоїть біля університету і за
раз. Вчені Харківського університету минулого 
століття Тихий, Лавровський, Срезневський, Баталій, 
Міллер, Сумцов та інші зробили багато для оцінки 
діяльності нашого співвітчизника. Соціальні струси 
відсунули цю видатну постать в історії Слобожанщи
ни, в історії найстарішого університету України. Про 
Каразіна, його подвиг в ім’я України мало знає сучас
на молодь.

Благородне завдання вчених, створеного ним 
університету, написати до його 200-ліття об’єктиву, 
повну, науково обгрунтовану, позбавлену заідео
логізованості біографію В.Н.Каразіна, як данину 
пам’яті нашого покоління геніальній людині, вченому, 
просвітителю, чиє ім’я завжди буде нашою національ
ною гордістю.

Пройдуть роки. Нові Каразіни продовжать справу
57



Біля джерел української науки і культури

Василя Назаровича. Статуя виправданого історією на
тхненного трудівника завжди буде вказувати шлях впе
ред синам його “люб’язного” краю.

В.К.Міхєєв, С.М.Куделко

ХАРКІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
ЯК РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР ОСВІТИ: 

ІСТОРІЯ ТА СУЧАСНІСТЬ
V

Проголошення державної незалежності України пос
тавила на порядок денний ряд нових питань, пов’язаних 
з функціонуванням найстарішого в Україні Харківсько
го університету, без вирішення яких успішна діяльність 
останнього викликає серйозні сумніви.

Серед найбільш очевидних проблем: відсутність фіна
нсування і відтік кваліфікованих кадрів, в т.ч. в ближнє та 
далеке зарубіжжя, скорочення держзамовлення на підго
товку спеціалістів та згортання традиційних форм їх 
підготовки через вечірню та заочну форми навчання, 
підготовче відділення. Разом з тим, мають місце і деякі не
гативні симптоми, які досі виступають в прихованій 
формі, але надалі зможуть повною мірою себе виявити. До 
них слід вінести різке скорочення географії поновлення ву
зу і сферу направлення випускників. Колись величезна те
риторія Харківського учбового округу, яка перевищувала 
територію Німеччини, Англії, Італії разом узятих, 
сьогодні скоротилася до розміру однієї Харківської об
ласті. Причому її вмираюча промисловість і соціальна 
сфера не подають замовлення на випускників і вуз прак
тично значною мірою готує безробітних (за виключенням 
факультетів іноземних мов та економічною, а також дея
ких педагогічних спеціальностей)1.

Перетворення Харкова в “зону лиха” порушує уста
лену рівновагу між навчальними закладами різних сту
пенів і Харківським університетом, оскільки боляче б ’є 
по фундаментальній науці, що, як доводить світовий і 
вітчизняний досвід, швидше за інші галузі руйнується,
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але повільніше за інших відновлює втрачені позиції 
(якщо взагалі відновлює).

Втрати в сфері фундаментальних наук неодмінно поз
начаються і на рівні підготовки спеціалісте. Центром та
ких наук в регіоні був і залишається Харківський універ
ситет.

За цих умов доцільно проаналізувати на великому 
відрізку часу зміну ролі ХДУ як регіонального центру 
освіти. При цьому слід мати на увазі, що центром освіти в 
регіоні університет був протягом всього періоду свого 
існування. Йдеться про його більше чи менше значення в 
ту чи іншу епоху. Автори пропонують наступну періоди
зацію:

поч. XIX - сер. XIX ст. - період створення та становлен
ня університету; університет відіграє визначну роль у ве
ликому регіоні.

сер. XIX -1919 рр. - розквіт університету і перетворен
ня його в один з провідних центрів науки і освіти в 
Російській імперії; університет на рівні європейських стан
дартів; регіональне значення університету дещо скоро
чується внаслідок відкриття нових навчальних закладів.

1919-1933 рр. - період ліквідації університету і пошуку 
нових форм організації науки і освіти.

1933-1950-ті рр. - відновлення університету і перетво
рення його у значний центр освіти і фундаментальної на
уки в СРСР; регіональне значення його в порівнянні з до
революційним періодом зменшується внаслідок різкого 
збільшення числа навчальних і наукових закладів.

1960-ті-1991 рр. - повний розквіт університету і пере
творення його в міжнародний центр підготовки спеціа
лістів, університетська наука і освіта на рівні європейських 
стандартів; регіональне значення університету 
зберігається на минулому рівні.

1991 р. - початок нового етапу в історії ХДУ, скорочен
ня міжнародного і посилення регіонального значення.

Таким чином, до 1991 р. чітко простежується довгот
ривала тенденція на скорочення регіону, який обслуго
вував Харківський університет з іншої сторони, з деся
тиріччя у десятиріччя зростала конкуренція зі сторони
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нових навчальних закладів, в тому числі й тих, що виник
ли на базі університету. Однак, незважаючи на це, значен
ня Харківського університету як регіонального центру 
освіти зберігалося. Пояснювалося це багатопрофільністю 
університету, його тісним зв’язком з фундаментальною на
укою. Ці фактори продовжують діяти і в сучасних умовах, 
зокрема, багатопрофільність створює умови для більшої 
мобільності.

Зниження наукового і освітнього потецціалу ХДУ ма
тиме серйозні негативні наслідки:

- стане неможливим подальше реформування вищої 
школи, яке серед іншого, передбачає “інтеграцію освіти і 
науки, широке використання наукових досягнень в на
вчальному процесі, примноження внеску працівників 
освіти в розвитку прикладних досліджень” (див.: Розвиток 
освіти в Україні. - К., 1994. - С. 7);

- буде підірвана одна з найбільш ефективних в Україні 
освітніх і наукових систем, стрижнем якої виступає ХДУ; 
замість концентрації йде розпорошення сил, така система 
буде не в змозі вирішити масштабні освітні та науково- 
технічні завдання;

- суттєвих втрат зазнає також культура, ще більше буде 
дестабілізована соціально-політична атмосфера значного 
регіону України, бо протягом тривалого часу Харківський 
університет уособлював кращі прагнення людини - 
служити науці, освіті, культурі, для багатьох він був і 
залишається прикладом стабільності так званих “вічних 
цінностей”, гарантом перемін до кращого, руйнування 
ХДУ через обмеження і без того недостатнього 
фінасування буде сприйнято як крок до перетворення 
України в країну “третього світу”.

ПРИМІТКИ
1 Конкурсний "бум" на деякі спеціальності, який про

довжується, а навіть і посилюється в окремі роки, перш за все 
пов’язаний з прагненням отримати вищу освіту в умовах, коли 
вона може стати (і на наших очах стає) недоступною з 
економічних причин.
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О.І.Бонь

ЇЛЬНІСТЬ 
В МОСКВІ

Український національний рух кінця XIX - початку 
XX століття мав яскраво виражений культурницький 
характер. Він мав різноманітні прояви не тільки в Ук
раїні, а і за її межами, і перш за все в найбільших куль
турних і наукових центрах Російської імперії - Петер
бурзі та М оскві. Столичні університети, наукові уста
нови здавна концентрували кращі інтелектуальні сили, 
в тому числі українські. Серед них далеко не всі були 
манкуртами-безбатченками. Українські громади бага
то зробили для вивчення українознавчих дисциплін, 
популяризації української історії, культури, мистецтва 
збереження українських пам’яток за межами Батьків
щини. Не можна не згадати про постійну допомогу ук
раїнських колоній студентам з України, що навчались 
в університетах Росії. Серед таких небайдужих до долі 
України і українців людей можна назвати академіка 
ВУАН, історика, мистецтвознавця, пам’яткоохоронця 
О.П.Новицького.

Олекса Петрович Новицький, хоча і народився в 
Росії, в Симбірську, ніколи не забував свого українсько- 
го походження, пишався своїми відомими козацькими 
предками. Адже рід Новицьких бере свій початок від 
охочекомонного козацького полковника Іллі Федорови
ча Новицького. Виконуючи відповідальні доручення 
гетьманів І.Скоропадського та І.Мазепи, Ілля Новиць
кий відіграв помітну роль в українській історії кінця 
XVII століття1. Ще в молоді роки Олекса Новицький 
збирає бібліографіїо про свій рід, шукає портрети своїх 
предків 2. Перебуваючи шістдесят років свого життя да
леко від України, він завжди вважав її своєю батьківщи
ною. Як згадувала пізніїне донька О.П.Новицького - 
Марія, відомий український мистецтвознавець, Олекса 
Петрович , перебуваючи вперше в Полтаві в 20-х роках,
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називав її рідним містом3. Тому ще в студентські роки 
виявився інтерес в нього до української історії, культури 
і особливо мистецької спадщини.

Студент фізико-математичного факультету М ос
ковського університету Олекса Новицький відвідував 
лекції на історичному факультеті, де в той час викладали 
такі відомі вчені, як М.С.Тихонравов, М.І.Стороженко, 
В.О.Ключевський, О.М.Веселовський та інші. Близько 
зійшовся Новицький з М.І.Стороженком, який в той час 
в 1885 році опублікував статтю про І.Ф.Новицького. 
Старанно конспектував лекції з історії В.О.Ключевсько- 
го. В записних книжках студентських років знаходимо 
виписки з літератури, з історії, археології, українського 
мистецтва4, короткий російсько-український словник з 
мистецтва та археології5 .

Закінчивши університет, О.П.Новицький вирішив 
присвятити себе науковій праці. Дещо пізніше познай
омився з відомим археологом та істориком І.Є.За- 
беліним - директором Імператорського історичного му
зею в Москві і був зарахований на посаду помічника 
бібліотекаря (27 березня 1887 року) спочатку поза шта
том, а з і  січня 1891 в штаті з оплатою6. Голова Імпера
торського товариства історії та старожитностей, пер
шовідкривач Чортомлицького кургану, знавець україн
ських археологічних пам’.яток Іван Єгорович Забелін 
зміцнив зацікавленість молодого вченого українською 
історією та культурою. В Історичному музеї Олекса Но
вицький опинився в оточенні, що цілком відповідало 
його любові до суспільної історії та історії мистецтва. 
Цікаві знайомства з В.Верещагіним, О.Івановим та 
іншими відомими діячами мистецтва та науки сприяли 
його фаховому зростанню. Близько зійшовся О.П.Но- 
вицький з О.П.Бахрушиним та М.С.Тихонравовим, які 
допомагали йому високо цінували наукову працю.

3 21 вересня 1898 Олекса Новицький перебував на по
саді бібліотекаря Московського училища живопису, 
скульптури та архітектури 6 І тут він мав широкі зв’яз
ки з українцями, що навчались в училищі.
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Піднесення українського національного руху на по
чатку XX століття, бурхливі події революції 1905-1907 
років, українське питання в Державній думі все це серй
озно вплинуло на Олексу Новицького. Тепер він не 
тільки працює над дослідженням та популяризацією ук
раїнського мистецтва та історії, бере активну участь в 
українському громадсько-політичному рухові в Москві, 
а й хоче побачити землю своїх предків. Він за рекомен
дацією Агатангела Юхимовича Кримського звертається 
з листом 22 березня 1908 року до Бориса Дмитровича 
Грінченка, в якому прохає допомогти влаштуватись на 
відпочинок влітку під Києвом: “ Справа в тому, що я 
давно не мав можливості бути в Україні, а нинішнє літо 
обставини складаються для мене в цьому розумінні 
сприятливо, чому немало сприяє і Археологічний з’їзд, 
куди я всерівно повинен їхати, як делегат Московського 
археологічного товариства" 8. Участь від Московсько
го архітектурного і Археологічного товариств в роботі 
XIV Археологічного з’їзду, де вчений був секретарем 
секції мистецтва, безпосереднє знайомство з архітектур
ними перлинами Чернігова, безперечно, вплинуло на 
Олексу Петровича. Того ж літа, перебуваючи на відпо
чинку під Києвом, він зав’язує широкі особисті та на
укові зв’язки з М.Ф.Біляшівським та іншими науковця
ми Києва , які багато в чому визначать його подальшу 
долю9. Повернувшись до Москви, О.Новицький вдоско
налює знання української мови, працюючи з репетито
ром. Як згадувала значно пізніше донька вченого Марія, 
в 1909 році Олекса Петрович відпустив козацькі вуса, ви
писав з Полтавщини національний одяг і одягав його в 
свята разом з дочкою. В сім’ї Новицьких звучить ук
раїнська мова. Вченого цікавило все українське, він 
жадібно всотував рідну мову, пісню, мистецтво. Так, 
Товариство українських артистів імені Т.Шевченка в 
Москві запрошувало його в лютому 1906 року на виста
ви “Наталка Полтавка “, “Запорожець за Дунаєм”, “На
зар Стодоля” та на вечорниці10.

Олекса Петрович не залишився осторонь створення 
та діяльності Товариства слов'янської культури в
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Москві. Він взяв участь 29 березня 1908 року в установ
чих зборах Товариства в приміщенні Літературно-ху
дожнього гуртка, на яких був обговорений Статут орга
нізації та звернення до органів влади про реєстрацію11. 
Головою Товариства було обрано академіка Ф.Є.Кор- 
ша12. Товариство слов’янської культури згідно § 1 Ста
туту визначило своїм головним завданням вивчення 
життя слов’ян і ознайомлення з досягненнями слов’янсь
кої і загальнолюдської культури з метою взаємного 
єднання ( культурного та економічного) на цьому грун
ті, водночас зберігаючи індивідуальні особливості всіх 
націй. На чолі організації стояло правління з 12 осіб та 6 
кандидатів в члени правління13. Ці благородні цілі 
повністю підтримував і Олекса Новицький. Пізніше він 
згадував: ’’Коли заснувалось Товариство слов’янської 
культури, то з’явилась перспектива під назвою “ук
раїнської секції” з’єднатись там українському гуртку і 
почати свій науковий рух. Тому я прийняв гарячу участь 
в організації цього товариства з перших його кроків“14.

Але незабаром довелось вченому зневіритись в своїх 
надіях . Польська партія поступово взяла гору і не дава
ла можливості розвиватись українським науково-куль
турним силам. Але Олекса Петрович не полишав спроб 
досягти успіху в цій справі. 25 березня 1909 року на 
засіданні Правління Товариства слов’янської культури 
він був обраний членом виконавчого комітету і все ро
бив для пожвавлення українського руху 15. Але це вда
лося лише під кінець 1909 року з приводу ювілею Тараса 
Григоровича Шевченка. І тут повного мірою розкрився 
його талант як організатора, вченого, що самовіданно 
служив українській культурі.

Разом з підготовкою до 50-х роковин з дня смерті 
Кобзаря, О.ІІ.Новицький за дорученням Наукового то
вариства ім. Тараса Шевченка у Львові почав збирати 
матеріал для монографії про ІПевченка-художника та 
дослідження про український рукописний орнамент. Ха
рактерно, що саме Олексі Новицькому було доручено 
таку відповідальну справу, адже це повинно було бути
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перше таке дослідження. Це свідчить про високий ав
торитет його як фахівця і патріота. Олекса Петрович 
намагається зібрати якнайповніше мистецьку спадщи
ну Т.Ш евченка. Для цього він використовує свої зв’яз
ки в наукових колах України. 7 жовтня 1909 року він 
звертається з листом до М.Ф.Біляшівського, де висло
влює побажання отримати фотознімки з робіт Шев
ченка, що знаходились в колекції Л.М.Жемчужникова 
які були продані Терещенкові. І хоча М.С.Грушевсь- 
кий переконував його, що в зібранні Терещенка творів 
Шевченка немає, вчений просить дізнатись та зробити 
фото, або детальний опис16.

Микола Федотович з радістю допоміг .надіславши фо
тознімки17. До збирання художніх творів Кобзаря прилу
чився також Олександр Сергійович Грушевський, давній 
друг О.П.Новицького. Тому, сплативши послуги фото
графа, 19 березня 1910 року він просив М.Ф.Біляшівсько
го надіслати другий екземпляр фото18.

Звернувся Олекса Петрович і до Дмитра Івановича 
Яворницького. Хоча вони не були особисто знайомі, 
вчений в листі від 4 листопада 1909 року висловив 
сподівання, що Д.І.Яворницький прихильно поставить
ся до його прохання. Робота про ПІевченка-художника 
складалась з двох частин: якнайповніший список картин 
та малюнків, а друга - власне дослідження його ху
дожньої творчості. Тому О.П.Новицький прохав його 
коштом зробити фото всіх шевченкових робіт. Видат
ний історик без зволікань виконав це прохання. Вже 2 
грудня Олекса Петрович в листі повідомляв про те ,що 
йому вдалося зібрати офорти в Москві в зібранні 
Д.О.Ровинського, в Румянцевському музеї, але 
найбільше - в музеї Тарновського, де вони разом з 
О.С.Грушевським перезняли всі малюнки Шевченка. 
Згадав він і про колекцію В.П.Горленка, розшукати яку 
обіцяв М.Ф.Біляшівський19. Звертався за допомогою і 
до видатного українського історика Дмитра Івановича 
Багалія та вдови Володимира Боніфатійовича Антоно
вича Катерини Миколаївни.

Подвижницька праця Олекси Новицького не залиши
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лася непоміченою. На засіданні Ради Українського на
укового товариства в Києві під головуванням М.С.Гру- 
шевського 18 січня 1909 року було рекомендовано кан
дидатуру О.П.Новицького в дійсні члени. А Загальним 
зібранням УНТ 16 вересня 1909 року затверджено одно
голосно20. Тим часом робота над монографією продов
жувалась успішно. Тривало і листування та зустрічі з 
М.Ф.Біляшівським в Москві. Під час перебування в 
Москві Микола Федотович 22 грудня 1910 року був за
прошений на засідання української секції Товариства 
слов’янської культури де обговорювались питання ор
ганізації її роботи та поточні справи21. Безперечно осо
бисте спілкування було корисним для обох вчених .

М.Ф.Біляшівський всіляко сприяв українській гро
маді в Москві в її культурницьких ініціативах. В свою 
чергу Олекса Петрович теж допомагав київським коле
гам. Невдовзі після від’їзду Миколи Федотовича з Мос
кви в листі від 20 січня 1911 року Новицький повідо
мляє, що погоджується бути співробітником часопису 
присвяченого українському мистецтву, про що його 
просив відомий український археолог, етнограф та мис
тецтвознавець Вадим Щербаківський. В той час він жив 
у Львові, де на запрошення митрополита Андрія Шеп- 
тицького обіймав посаду співробітника Національного 
музею і досліджував етнографію та народну архітектуру 
краю. Як результат у 1913 році побачив світ перший з 15 
передбачених томів “Українського мистецтва”22. Олекса 
Петрович писав: “...Всяка праця на грунті української 
штуки так мене цікавить, що ніколи я не можу одмови
тись від усякої запомоги у такім важнім ділі. Хай він на
пише мені, що тільки йому буде потрібно, то я буду ра
дий запомагати йому всім, що тільки можна буде зроби
ти” 23.

В цьому ж листі О.П.Новицький цікавиться справа
ми Української художньої виставки, яку на той час ор
ганізовував М.Ф.Біляшівський в Києві. І тут стає поміт
ною та певна існуюча тоді роз’єднаність науково-мис
тецьких кіл та української буржуазії: “... Добродії Тере-
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щенки та Ханенки скоріш пошлють свої зібрання до 
Академії ( мистецтв в Петербурзі - О .Б .), ніж дадуть на 
виставку у ріднім Київі“24. Олекса Петрович знайшов 
земляка - випускника Строгановського училища, який 
виготовляв копії художніх творів Шевченка для Михай
ла Сергійовича Грушевського та Київського міського 
музею старожитностей та мистецтв. Комітет Ук
раїнської художньої виставки, що мала початися з 10 
грудня 1911 року, звернувся також за допомогою до  
Олекси Новицького, прагнучи щоб біля цієї справи згур
тувались усі художники-українці, просив надіслати 
прізвища художників, яких можна було б запросити25. 
Вчений виконав це прохання, надіславши листом від 
4 травня 1911 року прізвища та адреси земляків, які радо 
погодились бути корисними в такій важливій справі26. 
Того ж 4 травня в листі до М.Ф.Біляшівського Новиць- 
кий сповіщає про надіслання копії Служебника Лазаря 
Барановича27.

Велика дослідницька робота вченого , копітке зби
рання мистецької спадщини Тараса Шевченка увінча
лись виданням в 1914 році коштом НТШ визначної пра
ці - “Тарас Шевченко як маляр"28. Ця монографія вирі
знялась серед праць, виданих до ювілею Шевченка 
оригінальною оцінкою мистецької спадщини Кобзаря та 
фундаментальним раєстром малюнків, портретів та гра
вюр. Цей список ще довго служив вихідною точкою для 
кількох поколінь дослідників. За цю працю НТШ 4 бе>- 
резня 1914 р. вибрало Олексу Новицького дійсним чле
ном Про що свідчить Грамота про обрання, що зберег
лась в особистому фонді О.П.Новицького29. В той 
ювілейний рік Олекса Петрович, що здавна підтримував 
контакти з українською громадою Петербурга , надру
кував статтю “Шевченко та Гогарт” в Шевченківському 
збірнику , виданому в столиці Російської імперії. Це ви
дання містило статті О.Грушевського , КШироцького , 
М.Макаренка30. В своїй статті О.П.Новицький, деталь
но спиняючись на серії шевченкових малюнків на тему 
притчі про блудного сина, відзначивши, що Шевченко 
своїм реалізмом на кілька десятиліть випередив
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російську літературу31. Одночасно Петербурзьке това
риство ім. Шевченка готувало заходи по відзначеннір 
сторічного ювілею Кобзаря32.

Українська громада в Москві бачила в Шевченкових 
ювілеях можливість пожвавити українське життя, об’єд
нати сили науково-мистецьких кіл. До 50-х роковин з 
дня смерті Кобзаря 13 листопада 1910 року почав свою 
роботу Комітет по упорядкуванню шевченківських свят 
в Москві33. Українська секція Товариства елов’нської 
культури тоді ще не почала своєї роботи , а товарист- 
во“Кобзарь” тільки організовувався. Як повідомляла га
зета “Рада”, 6 лютого 1911 року відбулись перші збори 
товариства, на яких головою було обрано С.М.Хвосто- 
ва, товаришем голови І.О.Алчевського, секретарем 
О.П.Новицького34. З огляду на ці обставини, саме 
Комітет об’єднав зусилля українців та російських гро
мадських організацій по влаштуванню ювілею. З листо
пада відбулася нарада “старих” українців, молодшого 
покоління та представників української молоді, що вчи
лась в вузах Москви . Зроблено приблизний підрахунок 
українських сил та організовано згаданий комітет. Важ
ливо, що російські культурницькі кола підтримали 
Комітет. Д о його складу увійшли: відомий артист 
І.О.Алчевський, професор Московського університету
B. І.Вернадський, артист М.І.Донець, академік 
Ф.Є.Корш , професор Лазарівського інституту східних 
мов А.Ю.Кримський, артист І.М.Уралов , О.П.Новиць- 
кий , архітктор та художник М.Г.Філянський, адвокат
C. М.Хвостов, реставратор Дашковського етнографічно
го музею М.А.Янчук , співробітник “Русского слова” 
С.В.Яблоновский.Головою було обрано академіка 
Ф.Є.Корша. На першому ж засіданні Комітету О.П.Но- 
вицький виголосив доповідь про влаштування в Москві 
ювілейної Шевченківської виставки. Вчений запропону
вав визначити такі відділи виставки: оригінальні твори 
Шевченка, репродукції його картин, портрети осіб, 
близьких до нього, видання та переклади його творів, 
ілюстрації, музичні твори на слова Шевченка. Ці пропо
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зиції були одноголосно прийняті35. С.М.Хвостов, як 
секретар Комітету запропонував провести свято в два 
етапи: 26 лютого - панахида і урочисте засідання, а на 
початку березня - спектаклі та концерти. Комітет 
надіслав запрошення в Галичину, Буковину, Санкт-Пе
тербург, українські культурні центри. Московська 
міська Дума в зв’язку зі святом ухвалила взяти в ньому 
участь. Українцям Москви вдалося зібрати близько 800 
карбованців, які як і прибуток від заходів та видання 
Комітету було віддано на будівництво пам’ятника Т. 
Шевченка в Києві36. Шевченківська виставка , що ста
ла найпомітнішою подією свят, була повністю організо
вана О.П.Новицьким. Йому вдалося зібрати на виставку 
22 власних листа Шевченка, 8 щоденників, 10 віршів, 28 
рукописних документів (частину з них прислав з Нижнь
ого Новгорода С.В.Лазаревський). А.Ю.Сластіон 
надіслав фото та гіпсову посмертну маску Шевченка, 
К.Ф.Юнге - колекцію фотографій Шевченка. Молодь і 
літні лю ди, стеденти і науковці, українці та росіяни - ось 
відвідувачі виставки. Загалом її переглянуло близько 4 
тисяч осіб. Вхід був безкоштовний37.

Основні заходи шевченківських свят почались 26 лю
того 1911 року панахидою в церкві Великого Вознесіння 
поблизу Нікітських воріт. Тогож дня в приміщенні Літе
ратурно-художнього гуртка відбулося урочисте засідан
ня, на якому були присутні близько 1000 чоловік. 
Відкрив зібрання Ф.Є. Корш, потім було заслухано бага- 
точисельні привітання від державних та громадських 
інституцій Москви інших міст Росії та України. Най
більше вразив присутніх своєю емоційністю виступ деле
гата з Києва Л.Яновської. Вона з гнівом повідомила про 
заборону святкування Шевченкового ювілею в Києві, 
наголосивши на тому, що Москва стала фактично цент
ром відзначення по всій Російській імперії38. Перша час
тина урочистого засідання проходила з чотирнадцятої 
до шіснадцятої години , друга - з двадцять першої до 
першої години ночі. Велику зацікавленість присутніх 
викликали реферати Ф.Є.Корша та інших відомих вче
них та громадських діячів. Олекса Петрович Новицький
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виступив з доповідцю“Шевченко як живописець”. Не 
обійшлось і без ускладнень. А.Ю.Кримський не зміг вис
тупити з рефератом “ Мова творів Шевченка” із-за хво
роби очей. В.І.Пічеті було заборонено виступати на те
му “ Кріпостне право в творах Шевченка", С.О.Єфремов 
не зміг прибути з Києва.

Друга частина свята, як і передбачалось відбулася де
що пізніше. 5 березня в Московській консерваторії була 
запропоновані на суд глядачів вистава “Назар Стодо- 
ля“, вечорниці та святковий концерт, в якому поміж 
іншими виступив хор з 200 чоловік . Під час виконання 
“Заповіту" всі встали. В концерті взяли також участь 
М.В.Лисенко, А.Нежданова. На жаль захворіли І.О.Ал- 
чевський та М.К.Заньковецька тому не змогли взяти 
участь в урочистостях39.

Ювілейні заходи української громади були підтри
мані також іншими національними та культурницькими 
інституціями на протязі березня 1911 року. 25 березня в 
Польському домі відбувся святковий вечір прсвячений 
Т.Г.Шевченкові. Завдяки зусиллям О.П.Новицького був 
проведений вечір і в Українській секції Товариства 
слов’янської культури. Всі ці події привернули увагу ук
раїнців як в Р осії, так і за її межами. Так, львівська газе
та “Діло” надрукувала 1(14) березня велику статтю 
Ф.Коломийченка “Шевченківські дні в Москві”. В ній 
зокрема відзначалось, що завдяки зусиллям українців 
Москви , преса повідомляла про ювілейні заходи, а по
руч з тим і про український рух взагалі. Таким чином, 
починав прокидатись інтерес до українства, московські 
громадські кола так чи інакше змушені були реагувати 
на культурне життя ЗО мільйонного народу. У вже 
згадуваній статті говорилося про Шевченківську вистав
ку: “Слід сказати кілька слів про головного діяча, що на 
своїх плечах виніс весь тягар впорядкування виставки, д. 
О.Новицького, котрий уявляє собою надзвичайно 
відрадне явище в сучасному житті нашого народу”40. 
Далі були подані біографічні відомості про Олексу Пет
ровича , високо оцінена праця по дослідженню не тільки
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художньої шевченкіани, а і українського мистецтва вза
галі. Відзначено зростання його національної свідомості. 
Робився наголос на тому, що вченому вдалося зібрати 407 
речей, віднайти багато до того невідомих, незважаючи на 
те, що музеї не дали експонатів для виставки.

Було здійснено дещо пізніше зусиллями української 
громади і в першу чергу О.П.Новицького видання ма
теріалів ювілею “На спомин 50 роковин смерті Тараса 
Шевченка”. Київська газета “Рада” 5 червня 1912 року 
надрукувала рецензію на це визначне серед ювілейної літе
ратури видання, відзначивши, як найбільш цікаві статті 
академіка Ф.Є.Корша та О.П.Новицького41.

Серед найбільш вдалих проектів української громади 
можна назвати громадсько-політичний щомісячний жур
нал “Украинская жизнь”. Рішення про видання журналу 
російською мовою було прийнято в жовтні 1911 року на 
засіданні української секції Товариства слав’янської куль
тури42. На думку Тараса Гунчака, це було одне з найкра
щих видань, призначених для російського читача, який 
видавав Симон Петлюра з 1912 до 1917 року.

С.Петлюра зумів зробити журнал справжньою ук
раїнською трибуною в Росії43. З “Украинской жизнью” 
співробітничали такі видатні наукові та громадські діячі 
як М.Василенко,М.Грушевський, О.Грушевський, Д. Дон
цов, В.Дорошенко, Д.Дорошенко, С.Єфремов, В.Жабо- 
тинський, Б.Кістяківський, А.Кримський ,В.Липинський, 
В.Науменко, В.Садовський, П.Стебницький, І.Стешенко, 
М.Сумцов та інші про що повідомляла редакція видання 
своїх колег із “Записок УНТ в Києві”31 грудня 1911 року, 
пропонуючи обмін виданнями44. В цьому документі також 
говорилось, що завданням журналу є служіння інтересам і 
потребам ЗО мільйонного українського народу і ознайом
лення російського суспільства з українським національ
ним рухом. В програмі видання були статті з українського 
питання, огляди подій в Україні, бібліографія, дописи з 
російської України та з Галичини, статті з українського 
мистецтва тощо.

Олекса Петрович співробітничав з С.Петлюрою та 
редакцією “Украинской жизни” з самого початку існу
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вання журналу. Ставши активним дописувачем, він дру
кує статті з українського мистецтва. Вступає в дискусію 
з приводу українського архітектурного стилю45. Дещо 
пізніше публікує дослідження про дерев’яну церковну 
архітектуру Галичини46. Безперечно , співробітництво з 
цим авторитетним виданням сприяло громадському і 
національному самоусвідомленню О.П.Новицького. Він 
став відомим не лише в Росії та Галичині, але і в Україні 
в науково-мистецьких, і громадсько-політичних колах. 
Варто зауважити, що “Украинская жйзнь” користува
лась підтримкою, в тому числі матеріальною, ук
раїнської громади Петербурга, яка вносила пайові внес
ки. Про це свідчить лист з подякою редакції до П.Я.Сте- 
бницького - одного з найактивніших українців північної 
столиці47. Журнал не тільки продавався через книгарні, 
на ньго підписувались в Москві, Петербурзі, Києві, Ка
теринославі, Одесі, Катеринодарі, Харкові, Полтаві, 
Лубнах, Черкасах, Кам’янці-Подільському, Житомирі 
та інших містах.

Вище вже згадувалось про активну участь Олекси 
Петровича в утворенні Товариства слов’янської культу
ри в Москві і діяльності її української секції. Вчений пле
кав надію про згуртування українських творчих сил в її 
науковій підсекції про що й писав в листі 17 грудня 1911 
року О.П.Новицький до М.Ф.Біляшівського. Олексу 
Петровича було обрано головою підсекції. На його дум
ку, для того щоб діяльність підсекції мала вагу для ук
раїнської науки взагалі “найголовнішою працею підсек
ції мусить бути зібрання і виучування того, що є у 
Москві, що торкалося б до Вкраїни.Таких речей тут ба
гато і по історії, і по письменності, і по штуці“48.

О.П.Новицький не тільки планував пожвавити науко
ву діяльність московських українців, а й розробив Про
ект Статуту Українського товариства в Москві, що 
зберігся в особистому фонді вченого. Згідно §2 метою то
вариства було розроблення українською мовою різних 
галузей науки, перш за все українознавства49. Загалом 
Статут був типовим для тогочасних наукових товариств.
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Так, для виконання своїх статутних завдань, Товариство 
повинно було проводити наукові засідання, публічні 
лекції та систематичні курси, встановлювати премії, 
зав’язувати контакти з науковими інституціями, прово
дити виставки, екскурсії, з ’їзди, влаштувати власну 
бібліотеку та музей тощо. В §5 Статуту говорилось, що в 
Товаристві створювались секції або комісії з різних 
спеціальностей50. Товариство, що складалось з дійсних 
членів, почесних та членів-співробітників, керівним ор
ганом мали бути загальні збори, які обирали голову і 
секретаря. Рада Товариства мала обиратись на два роки 
і вирішувати найважливіші питання його життя. Статут 
був створений за прикладом Латишського товариства та 
“Польського Дому”, що вже діяли на той час в Москві. 
Задумане, на жаль, повною мірою Олекса Петрович не 
зміг реалізувати з цілого ряду об’єктивних та суб’єктив
них причин. Але варто зауважити, що на відміну від 
НТШ у Львові та УНТ у Києві, це Товариство повинно 
було працювати поза межами України в Москві - одно
му з головних центрів російської культури з багатими 
науковими традиціями. Цей фактор міг позитивно впли
нути на розвиток української науки.

Не дивлячись на труднощі, українська громада про
довжувала працювати. Хоча в 1910 році із-за браку 
коштів та помешкання не вдалося влаштувати лекції, в 
наступному 1911 році крім шевченківського ювілею бу
ли проведені, зокрема 29 жовтня, урочисті збори до 
сторіччя М.ПІашкевича. Планувалися вечір сучасної ук
раїнської поезії про творчість Олеся, Карманського, 
Чупринки та засідання наукового характеру на тему: “ 
Ідея українства і українсько-російські відносини"51.

В кінці жовтня 1911 року було обрано правління ук
раїнської громади до якої ввійшли Новицький, Хвостов, 
ШІіигельський, Петлюра, Маргуліс, Сірополко та 
Хруцький. Саме зусиллями Олекси Петровича була ор
ганізована і активно працювала наукова підсекція ук
раїнської секції Товариства слов’янської культури. Чле
нами її зокрема були відомі громадські та наукові діячі - 
академік Ф.Є.Корш, Б.Кістяківський, М.А.Янчук,
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С,М.Хвостов, М.Г.Філянський, О.С.Саліковський, 
С.В.Петлюра . Головою підсекції було обрано Олексу 
Петровича, секретарем - С.В.Петлюру52. Підсекція вела 
наукову та популяризаторську роботу. В січні 1912 року, 
наприклад, прочитано С.В.Петлюрою реферат на тему: 
“Іван Франко - письменник і діяч“. Тоді ж О.П.Новиць- 
кий запропонував підсекції взятись за описання ук
раїнських матеріалів в музеях, бібліотеках, церквах Мос
кви. Ця пропозиція була схвально зустрінута колегами 
Олекси Петровича і було прийнято рішення почати цю 
роботу з українського мистецтва.

Надзвичайно важлива праця для української культу
ри по збиранню відомостей про українські реліквії в 
Москві фактично була перервана з початком світової 
війни. До того ж більшість діячів української громади 
зайнялась іншою громадською роботою. Становище в 
Москві і Петрограді в часи війни дуже влучно описав в 
листі від 12 березня 1916 року до Миколи Прокоповича 
Василенка Володимир Галактіонович Короленко, який 
саме тоді відвідав столиці. “ Затихает как-то творческая 
мысль .... Жизнь разбилась на маленькие ручейки. Воз
ле каждого из них копошится кучка народу за каким то 
маленьким практическим делом, полезным может быть 
для данного момента, но трудно учитываемым с точки 
зрения общего прогресса, - писав видатний письменник, 
- за этой маленькой случайной работой как-то сильно 
мельчают люди, круг их интересов становитая необы
чайно узким, нетерпимость к чужому мнению, к смелой 
мысли растет4'53.

Ця несприятлива ситуація не зменшила творчого за
палу Олекси Новицького, хоча обставини були інколи 
сильніші за нього. Вчений активно співробітничає з тиж
невиком літератури, мистецтва і громадсько-політично
го життя “Промінь”, що почав видаватись в кінці 1916 
року українською громадою в Москві. Журнал видавав
ся за участю Л.Бурчака, В.Винниченка, М.Грушевсько- 
го, С.Єфремова, О.Олеся, А.Саліковського54.

Олекса Петрович крім наукової та видавничої праці
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в той складний час займається і громадською роботою. 
Коли восени 1916 року розгорнуло свою діяльність Мо
сковське товариство допомоги населенню південних гу
берній Росії, що постраждало від війни, він як міг допо
магав землякам-українцям. О.П.Новицький з цією 
метою вирішив організувати виставку українських ху
дожників залучивши до участі в ній митців з усієї Ук
раїни. Вчений став на чолі комісії по проведенню вистав
ки. Він намагався поєднати творчий потенціал 
найбільших центрів української культури - Києва, Хар
кова а також, Москви та Петрограда. 11 листопада 1916 
року О.Новицький звертається листом до одного з на
йактивніших діячів української громади в столиці Росії 
Константина Віталійовича Широцького. В його особі 
він звертався до Українського літературно-художньго 
товариства і просив надіслати зміст експонатів для 
опублікування каталогу виставки55. Виставка планува
лась на різдвяні свята, але її організація ускладнилась із- 
за багатьох причин. Проведені Олексою Петровичем 
Шевченкові виставки мали на відміну від неї науковий 
характер, тому вчений координував свої зусилля з 
харківським художником Ю.Михайловим, в Києві з 
П.Холодним, а в Москві з А.Середою. Але невдовзі 
А.Середа виїхав з Москви, Ю.Михайлов відбув на 
фронт, не приступивши до праці. Тим часом все більше 
художників з Києва, Харкова зголошувалось до участі у 
виставці, потім і Українське літературно-художнє това
риство. Було отримано дозвіл на її проведення, який 
спочатку не давали. Саме в той час прийшло 
повідомлення від П.Холодного про те, що в зв’язку з ро
зладом залізничного сполучення кияни не можуть 
надіслати експонати вчасно56.

О.П.Новицький хотів вже відмовитись від прове
дення виставки, але Михайло Сергійович Грушевський 
порадив відкласти її. Олекса Петрович розіслав теле
грами з проханням повідомити про час надіслання 
картин. Частина експонатів вже була зібрана, але 
надійшла звістка, що харків’яни теж не можуть надіслати 
матеріали. Тому вченому не залишалось нічого іншого як
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відмовитись від проведення виставки. В листі до 
К.В.Широцького 21 грудня він написав:”3і свого боку я 
зробив усе, що міг зробити , хоч можуть лаяти мене 
чимало, але хто знатиме всю правду, певне побачить, що я 
щиро працював, але “один у полі не воїн “57.

Недивлячись на таку відносну невдачу, Олекса Пе
трович продовжує активно працювати. В часи новітнього 
українського відродження українці Москви створили Раду 
української колонії, яку очолив Євген Козінцов. Головне 
своє за здания Рада бачила в просвітницькій і науковій 
діяльності. З цією метою було створено Український 
шкільний союз при культурно-просвітницькому відділі 
Ради. Олекса Новицький, як відомий фахівець, був 
запрошений на початку 1918 року Радою і прочитав лекції 
з українського мистецтва на курсах для дорослих58.

Щ е однією важливою справою, яку Олекса Петрович 
здійснював в той складний, бурхливий час було продов
жена'-:; формування реєстру українських реліквій, що 
знаходились в музеях, архівах та церквах Москви, що, як 
згадано вище, перервалось з початком світової війни. На 
той нас ця проблема з суто наукової перейшла в практи
чну п ющину. Саме до Олекси Петровича, як до визнаного 
фахІЕця в цій галузі звернувся 2 жовтня 1917 року 
генеральний секретар освіти І.Стешенко, маючи бажання 
аби українські національні клейноди було повернуто на 
Україну , він просив скласти список реліквій в музеях і 
церквах Москви59. А ЗО жовтня архівний відділ при 
секретарстві народної освіти під керівництвом М.Ф.Біля- 
шівського доручив О.П.Новицькому скласти реєстр 
українських архівних матеріалів в архівах Москви60. 
Вчений почав цю важливу для української науки роботу 
практично самотужки, тому, що в той час більшість членів 
української громади роз'їхалась з Москви. Він про
довжував роботу до літа 1918 року, коли виїхав з сім’єю до 
Криму. Варто зауважити, що аналогічну роботу за 
завданням українського уряду в Петрограді виконувала 
комісія по реєстрації предметів української старовини 
спочатку під керівництвом Ф.К.Вовка, а після його
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смерті - Василя Олександровича Щавинського61. Зусилля 
московської та петроградської громад не були даремними 
- здобуті ними матеріали були використані на переговорах 
між Українською державою та більшовицьким урядом 
про передачу культурних цінностей України.

Олекса Петрович Новицький відноситься до тих націо
нально свідомих українців, які далеко за межами Бать
ківщини крок за кроком, справа за справою намагались 
працювати на благо розвою української науки та куль
тури, зростанню авторитету України в тодішній Росій
ській імперії. Олекса Новицький, приймаючи участь в ро
боті української громади в Москві, працював, безперечно, 
на майбутнє України як держави. Тому його життя та 
діяльність гідні уваги і воскресіння із небуття.
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В українській пресі за доби Центральної Ради досить 
докладно відбився процес відродження і розвитку това
риств "Просвіта". Слід зазначити, що тогочасна газет
на періодика є систематизовано-хронологічним джере
лом, котра містила різноманітну інформацію, охоплю
ючи всі сторони просвітянського руху в Україні. За на
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шими підрахунками тема розвитку "Просвіт" в зазна
чений період становить майже 50% у загальному ма
сиві джерел, що віддзеркалюють просвітянський 
процес за часу української революції 1917-1920 рр. Про 
розподіл газетних публікацій свідчить табл. №1.

Таблиця №1

Висвітлення в українській пресі 
процесу розвитку товариств “Дросвіта” 

за доби Центральної Ради (%)

Основні напрямки

Діяльність відділу позашкільної і дошкільної 
освіти при Генеральному Секретарстві освіти 4

Підготовка і проведення просвітянських з’їздів 18

Створення і діяльність губернських 
товариств “Просвіта” 5,8

Заснування і діяльність міських і повітових 
товариств “Просвіта” 28,7

Робота осередків “Просвіта” на селі 40

Стосунки товариств “Просвіта” з держав
ними установами, громадськими організаціями 3,5

Отже, як видно з зазначених даних, найвищий показ
ник посідають матеріали про розвиток осередків 
“Просвіта” на селі, а також публікації про діяльність 
міських і повітових товариств “Просвіта”.

Далі простежимо динаміку розподілу жанрових ма
теріалів з проблем розвитку просвітянського руху в Ук
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раїні в період Центральної Ради.

Таблиця №2 (%)

Жанри

Допис Кореспонденції Репортаж Стаття Хроніка Лист

31,4 24 6,6 21,2 8 8,8

На підставі наведених підрахунків можна зробити 
висновок, що при висвітленні проблем відроження това
риств “Просвіта” в Україні на сторінках української пре
си переважають дописи, кореспонденції та статті.

У великому масиві газетних джерел з просвітянської 
проблематики є група матеріалів про діяльність Відділу 
позашкільної та шкільної освіти, який взяв на себе 
функції координації зусиль державних установ та гро
мадських організацій у справі національно-культурного 
відродження.Очолила відділ відомий громадський і 
культурний діяч Софія Русова. |

Тогочасна газетна періодика і, насамперед, “Нова ра
да”, “Робітнича газета”, “Вістник Полтавського губер
нського громадського комітету”, “Вістник товариства 
“Просвіта у Катеринославі”, “Київська земська газета”, 
“Газета Гадяцького земства” постійно інформували ук
раїнську громадськість про план і заходи Відділу 
дошкільної та позашкільної освіти, його участі в засну
ванні просвітянських організацій, підготовці та прове
денні першого Всеукраїнського з’їзду товариств 
“Просвіта”.

Особливо широко висвітлювався в пресі хід підготов
ки і проведення першого просвітянського форуму, який 
відбувся з 20 по 23 вересня 1917 року у Києві. В його ро
боті взяли участь Михайло Грушевський, Симон Петлю
ра і Іван Стешенко. Зокрема, Грушевський у привітанні 
зазначив, що “Просвіти” повинні сіяти ті “драконові зу
би”, з яких виросте нове покоління, котре буде борони
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ти як волю українського народу, так і волю тих інших 
російських народів, що горнуться тепер до України, ба- 
чучи в ній свого товариша”1.

Тогочасна періодика докладно подала матеріали 
з'їзду. На шпальтах газет опубліковані тези доповідей 
делегатів від Катеринославської “Просвіти” - Чудина, 
Київської - Ішуніної, Полтавської - Коваленка, 
Харківської - Волосенка, Білоцерківської - М.Левицько- 
го, Луганської - Волосенка, Миколаївської - Коваля, 
Павлоградської - П.Благонадєжного2 та інших. Крім 
цього, на сторінках періодичних видань опубліковано 
постанови з’їзду, склад Головної Управи Всеукраїнської 
спілки товариств “Просвіта”. Головою Управи було об
рано В.Корольова, Товаришами голови М.Синицького, 
Чайківського3. Також матеріали просвітянського фору
му були широко передруковані в місцевій пресі.

. Поруч з цим на шпальтах газет і, насамперед, 
“Кіевлянина” трапляються суб’єктивні і упереджені 
публікації щодо роботи першого просвітянського з’їзду. 
Так, газета “Киевлянин” в одній із кореспонденцій, уза
гальнюючи критичні зауваження учасників з’їзду робить 
упереджений висновок про негативне ставлення 
інтелігенції до українізації4.

Тогочасна українська преса постійно вміщувала ма
теріали про роботу цовітових і міських просвітянських 
з’їздів. Важливе місце на сторінках періодичних видань 
відведено матеріалам про підготовку і проведення з’їздів 
товариств “Просвіта” в містах: Бердичеві5, Гадячі6, 
Миргороді7, Полтаві8. В Них публікаціях розкрито за
вдання і мету просвітянських форумів, визначені шляхи 
дальшого розвитку “Просвіт”. Крім цього, на сторінках 
періодичних видань зачіпалися питання про труднощі в 

. справі, поширення просвітництва серед міського і 
сільського населення. • -; .

Показовою є одна з кореспонденцій про причини, що 
гальмували просвітню роботу серед громадян. Полтава 

• щини.Серед них: нестача, приміщень, коштів, непідго-' 
■ товленість, а також небажання багатьох представників
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інтелігенції займатися просвітньою діяльністю. На дум
ку автора, особливо це характерно для роботи полтавсь
кого міського товариства “Просвіта”, де “В просвіті 
працюють одиниці...

Одні роблять партійну роботу, другі можуть читати 
лекції, тільки там, де платять 20 карбованців за годину, 
треті почитали, що небуть навіть на селі, коли б возили 
їх на автомобілі і т.д.

Не дивно, що Полтавський повіт має просвіт менше, 
чим другі, що в селах під Полтавою до червня не було ні 
одних зборів, що до цього часу не виходить українська 
газета...

І далі автор кореспондеції закликає представників 
інтелігенції: “Ідіть же в народ, вас жде велика культурна 
праця. Ідіть до сільських “Просвіт”, загляньте до  
міських просвітніх товариств, сплачуйте кривавий борг 
народові, не дайте в’янути весняним квітам “Просвіти”9. 
Тематично пов’язаною із зазначеним масивом джерел є 
велика група матеріалів, що висвітлювали таку важливу 
проблему, як заснування і діяльність губернських, 
повітових і міських товариств “Просвіта”.

Зокрема, поширювалась думка, що “Маємо таких 
“Просвіт” вже кілька тисяч, і в наші часи, коли культур
на робота взагалі лежить у занедбанні, коли сили йдуть 
переважно на політичну працю, значення “Просвіт” на
буває особливої ваги”1®.

У багатьох газетних публікаціях йшлося про завдан
ня і мету новостворених просвітянських організацій, 
кадрове і матеріальне їх забезпечення, про шляхи вдос
коналення їх роботи тощо. Серед них, насамперед, при
вертають увагу газетні матеріали про проведення за
гальних зборів і утвердження Статуту Лубенського това
риства “Просвіта”, на чолі якого стояли відомі гро
мадські і культурні діячі С.М.Шемет і В.М.Шемет11, про 
заснування 12 березня 1917 р. Катеринославського това
риства “Просвіта”, Раду якого очолили: Л.Біднова, 
В.Благонадєжин, Є.Виров, А.Кащенко, Ю.Павловський,
І.Труба, Б.Ісик-Базилевський12, створення товариства 
“Українська казтна” в місті Херсоні13, а також про
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ліквідацію даного товариства і заснування на його базі 
“Просвіти”14, проведення перших зборів членів 
чернігівської міської “Просвіти”15 та інші. Викликають 
інтерес публікації про організацію просвятінської спра
ви в діаспорі. Зокрема, повідомлялося про заснування в 
Єсентуках на Кавказі “Української громади” під прово
дом Є.Вирового16.

Значне місце на шпальтах газет займають матеріали 
про культурно-освітні заходи просвітянських ор
ганізацій. Заслуговують на увагу інформаційні повідо
млення про проведення 7 квітня 1918 року в Пав- 
ленківській “Просвіті” на Полтавщині лекції-концерту 
історичних дум і песень відомим кобзарем з Харківщини 
Г.А.Кожушко17, заснування 3 грудня 1917 року гадяць- 
кою “Просвітою” в будинку Заярської церковної школи 
- першої школи для навчання дорослих грамоти18, 
створення херсонською “Просвітою” курсів з україн
ської мови, літератури, історії та географії України1̂ , за
кладання в місті Коростень на Волині місцевою 
“Просвітою” безкоштовної бібліотеки”20 тощо.

Особливу увагу українська преса приділяла підви
щенню організаційного та методичного рівня прос
вітянських осередків. Типовою є стаття в бердичевській 
газеті “Селянська думка” від 22 вересня 1917 року “Що 
таке “Просвіта”, яка від неї користь і як її заснувати. Ме
та і завдання”. Поруч з цим на сторінках періодичних 
видань трапляються критичні публікації на адресу ор
ганізаторів “Просвіт” насамперед дописи з побажанням 
більш глибоко вникати в просвітянську роботу, не до
пускати формалізму в діяльності новостворених 
просвітницьких організацій. Так, автор однієї з корес
понденції зазначив: “Наскільки я мав змогу придиви
тись, то у наших організаціях (я маю на увазі Лохвиць- 
кого повіту) як “Просвітах”, так і спілках, не велось і не 
ведеться систематичної роботи над освідомлюванням 
народних мас в тім напр«. ку, який в данну революційну 
добу єдино необхідний: не велося і не ведеться робіт по 
підготовці народних мас, скажу так, на атестат гро
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мадсько-політичної державної зрілості; а без такої 
зрілості громада - “капуста головата”...

...Чи просвіти, що певне думають, що вся їх діяльність 
полягає в тому, що інколи поставити там якогось спек
такля для розваги”21. Також дописувачі проінформува
ли громадськість про незадовільну діяльність товарист
ва “Просвіта” в місті Олевськ на Волині, де заклалася 
просвітянська організація, але нічим себе не виявила22.

Тогочасна українська преса, як центральна, так і 
місцева, містить чималий масив публікацій про розви
ток просвітянського руху на селі. За нашими підрахун
ками тема розвою сільських “Просвіт” серед ма
теріалів про діяльність просвітянських організацій в 
Україні займала 40%.

За жанровою ознакою більшість з них складали допи
си і листи. Зауважимо, що саме завдяки цим самочинним 
матеріалам газети одержували багатий фактичний ма
теріал про різні аспекти просвітньої роботи на селі, який 
в сумі допомагає скласти загальну картину про 
діяльність сільських просвітянських осередків. Аналіз 
свідчить, що дані публікації містять найбільше релеван- 
тної інформації за рахунок конкретних фактів, прізвищ, 
конструктивної критики тощо. Зокрема, поширювалась 
думка, що “Просвіти” це є культурний і політичний нерв 
села, культурно-політичний центр села”23. І що “Куль
турно-просвітні завдання повинні стояти у діячів 
“Просвіти” на першому плані”24. Такого роду публікації 
були типовими для тогочасної преси. Тому не випадко
во докладно висвітлювалися всі заходи сільських това
риств “Просвіта” з позашкільної і культурно-масової 
роботи. Серед них: інформаційні повідомлення про ро
звиток лекційної і культурно-масової роботи в містечку 
Яреськи на Полтавщині2*, про успішну діяльність хору, 
організованого священиком Д.Гримальським при това
ристві “Просвіта” села Черепинка на Київщині2”, про за
снування при решетилівській “Просвіті” читальні й 
бібліотеки, а також підготовки до відкриття в селі Пет
рівці Полтавської губернії27 та інші.

Постійними для української преси в досліджуваний
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період стали публікації про заснування і діяльність но
вих просвітянських осередків на селі. Показовою є ко
респонденція, в якій повідомляється, що в містечку 
Жажків на Київщині заснувалась “Просвіта”, “яку на
звано Жашківсько-Городиською, бо до неї вступили й 
селяни з Городища. До товариства записалось 136 
членів, котрі внесли 150 карбованців 80 копійок. На ці 
гроші куплено книжок, виписані газети: “Вільна Ук
раїна”, “Робітнича газета”, “Нова рада,”, “Народна во
ля”. Особливо цікавляться “Кобзарем” Шевченка. 
“Просвіта” міститься в двокласовій школі”28. Приверта
ють увагу інформаційні повідомлення про заснування 
просвітянських організацій у селах Камінях, Ліщинцях, 
Поличеньцях на Волині2 ,̂ в сільській місцевості 
Ананьївського повіту на Херсонщині30, в селах ІПукай- 
води, Журавка на Київщині31, в селі Новаках на Полтав
щині32 та інші.

Важливе місце відведено на шпальтах газет питанням 
про труднощі в справі поширення позашкільної освіти 
на селі. Показовою є кореспонденція голови Кам’янець- 
Подільського товариства “Просвіти” К.Солухи за 
підсумками його поїздки по селах Кам’янець-Поділь- 
ського повіту. На думку автора, головною причиною, 
що стояла на перешкоді культурно-освітньої роботи в 
селах Поділля - спротив окремих російськомовних учи
телів, які не хотіли випускати керівництво селом з своїх 
рук і боялись, що селяни будуть дивитись на світ не 
їхніми очима і не буде між ними “общего языка”33. На 
думку інших дописувачів, також причинами, які гальму
вали процес освіти селянства, були байдужість і неба
жання частини української інтелігенції брати участь в 
роботі “Просвіти”34.

Також заслуговують на увагу публікації, в яких 
зачіпаються проблеми спільної роботи товариств 
“Просвіта” з відділами позашкільної та дошкільної 
освіти губернських та повітових земств, з кооперативни
ми організаціями на ниві національно-культурного 
відродження. Зокрема, поширювалась думка, що
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“Просвіти” не можуть цілком покладатися на само зем
ство; їх опора - громадська самодіяльність”35. Поруч з 
цим, для багатьох публікації з питань стосунків 
“Просвіти” з кооперативними організаціями характер
ною є думка, шо “Тепер, коли на Україні почали розпов
сюджуватися культурно-просвітні товариства, коопера
тивам треба мати своїм обов’язком допомагати 
“Просвіті”, відраховувати чистий прибуток на книжки, 
часописи та газети, друковані українською мовою  
“Просвіті”36.

Окрему групу газетних матеріалів складають 
публікацї про історію просвітнього руху в Україні. Се
ред них привертає увагу глибокозмістовна стаття в 
харківській газеті “Нова громада” про минуле і сього
дення товариств “Просвіта” в Україні і на Слобожан
щині голови харківської “Просвіти” Дмитра Багалія37.

Загалом, як свідчить аналіз газетних публікацій, 
“Просвіти” після лютневої революції 1917 р. розвивали
ся дуже швидко, за кілька місяців укрили Україну гус
тою сіткою. Восени 1917 р. на теренах України їх діяло 
понад 2000.

Отже можна зробити висновок, що протягом доби  
Центральної Ради однією з найважливіших тем культур
ного життя був розквіт просвітнього руху в Україні.
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Я.В.Верменич

ДІЯЛЬНІСТЬ О.Я.ШУМСЬКОГОпо з д ій с н е н н ю  п о л іт и к и
УКРАЇНІЗАЦІЇ

Життя і трагічна доля одного з ідеологів націо
нального відродження 20-х рр. в Україні О.Я.Шумсь- 
кого останнім часом привертають увагу багатьох 
дослідників. Проте ще недосить вивченою лишається 
його діяльність як теоретика і провідника у життя 
політики українізації. За поодинокими винятками, ли
шаються неопублікованими доповіді й виступи, в яких 
він виклав свою концепцію дерусифікації України, ро
зширення суспільних функцій української мови, ро
звитку української культури.

Тим часом саме Шумському належить обгрунтування 
повороту в політиці КП(б)У, зв’язаного із осмисленням 
нею національних аспектів своєї діяльності. Тяжкий 
досвід громадянської війни примусив правлячу партію 
враховувати національну психологію у своїх про
грамних документах і в тактиці. Розроблена і прийнята 
нею на початку 20-х рр. програма коренізації перед
бачала створення умов для ліквідації наслідків
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русифікаторської політики царизму шляхом переве
дення законодавства, діловодства, освіти, преси в 
республіках на мови корінного населення, сприяння 
розвитку національних культур. Проте робота у напрямі 
коренізації постійно вступала в суперечність із уніфі
каторською політичною доктриною РКП(б). В 
обстановці сталінізму вона з самого початку була 
приречена на невдачу.

Тим більш вагомим був вклад у скарбницю ук
раїнського національного відродження таких. при
страсних поборників національної ідеї, яким був 
О.Я.Шумський. Будучи членом Оргбюро ЦК КП(б)У, 
він очолював з травня 1924 р агітаційно-пропагандис
тський відділ ЦК, а з кінця жовтня того ж року Нарко
мат освіти УСРР. Симптоматично, що на ключових 
ідеологічних посадах в КП(б)У опинився саме Шумсь- 
кий, у недалекому минулому член Центральної Ради, 
член Української партії соціалістів-революціонерів, 
один з лідерів боротьбистів.

Розробляючи програму українізації, Шумський ба
чив два найважливіших її аспекти: . підвищення 
суспільної ролі української мови і української культури; 
задоволення інтересів і потреб національних меншин, 
що проживають на Україні. “Мова,- говорив він, - є 
засіб спілкування людей, засіб виховання, душа народу, 
інструмент його культурного прогресу”1. Важливо 
підкреслити, що вже на червневому пленумі ЦК 1923 р., 
на якому з доповіддю про рішення XII з’їзду партії в 
національному питанні виступав перший секретар ЦК 
КП(б)У Е.Й.Квірінг, Шумський застерігав проти форсу
вання процесів українізації. У відповідь на пропозицію 
Квірінга завершити українізацію протягом року, він ска
зав, що ставши на шлях примусовості, легко збитися на 
шлях “гетьманської українізації”2.

Виступаючи з доповіддю про завдання українізації на 
квітневому пленумі ЦК КП(б)У 1925 р., Шумський виз
начив їх таким чином: “українізувати, тобто перевести 
на українську мову суспільно-політичне і культурне жит

90



Біля джерел української науки і культури

тя і будівництво, і тим самим, звичайно, і роботу ра
дянського і партійного апаратів, забезпечивши права 
нацменшостей”. При цьому він зразу ж уточнив, що “в 
поняття українізації вкладається вивчення української 
мови і культури, а не перетворення кого б то не було в 
українську національність”3. Проте вже на цьому пле
нумі він почув закиди у тому, що він надто захоплюється 
українізацією, що з нього “так і пре” націоналізм4.

У доповіді на пленумі Шумський з тривогою говорив 
про консерватизм і пасивне ставлення партійного активу 
до питань українізації. Подекуди, сказав він, україні
зація зводиться до того, що запрошують у ролі пере
кладача якогось Петренка, Карпенка чи Ковбасу, який 
сумлінно перекладає все, що виходить зі стін цієї 
установи. Українізація, зазначав він, уперлася не в опір 
робітничої маси, а в опір партійного активу5.

Для практичного здійснення накреслених заходів бу
ла створена комісія по українізації на чолі з секретарем 
ЦК КП(б)У В.П.Затонським. До складу комісії увійшли 
27 чоловік, у тому числі В.Я.Чубар, М.О.Скрипник, 
Л.М.Каганович, О.Г.Шліхтер, М.М.Попов, О.Я.Шумсь- 
кий, М.Г.Хвильовий та ін.6 Постановою президії 
ВУЦВК ЗО квітня 1925 р. створена Центральна комісія 
українізації радянського апарату на чолі з головою РНК 
УРСР В.Я.Чубарем7.

Успіх українізації цілком залежав від її наукового за
безпечення, від того, наскільки наукові заклади респуб
ліки, насамперед гуманітарні установи Всеукраїнської 
Академії Наук, здатні були за короткий час створити 
відповідні наукові рекомендації, антології, підручники, 
словники і т.ін. У липні 1925 р. комісія по українізації 
розглядала питання про видання українських словників. 
На доповідь О.Я.Шумського вона затвердила план 
видання академічного термінологічного і скороченого 
практичного українсько-російського і російсько-україн
ського словників. При Наркомосі створювалася 
спеціальна комісія для редагування словників8.

Всі запропоновані заходи були необхідні і диктували
ся завданнями розширення суспільних функцій мови,
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рідної для більшості населення республіки. Але 
складність роботи, яка була попереду, недооцінювалася. 
Конкретні строки проведення українізації, встановлені 
на партійному і державному рівнях, були явно нереальні 
і неодноразово переносилися. Форсування українізації, 
адміністративні методи, які при цьому застосовувалися, 
не могли не викликати у суспільстві упередження щодо її 
проведення. Це упередження посилювалося внаслідок 
того, що ЦК КП(б)У не мав чіткої лінії в національному 
питанні. З одного боку декларувалася політика сприян
ня національному розвитку, з другого- висловлювалися 
надії на те, що перемога буде все одно за російською 
культурою як вищою. Самі терміни “коренізація”, “ук
раїнізація” були невдалими, оскільки мали присмак при
мусовості, і цим широко користувалися ті, хто прагнув 
дискредитувати новий курс.

Фатальним для справи українізації і для особистої 
долі Шумського виявився той факт, що з весни 1925 р. 
генеральним секретарем ЦК КП(б)У став Л.М.Кагано- 
вич. Направлений в республіку Сталіним, він повинен 
був, як відзначають автори книги “Сталінізм на Україні: 
20-30-ті роки”, нейтралізувати діяльність “націоналів”, 
тобто провести українізацію “по-сталінськи”.9

У перші місяці свого перебування на посту генсека 
Каганович робив вбе для того, щоб постати в ореолі 
“першого українізктора”. Як свідчив письменник 
А.О.Любченко, Каганович “спеціально вивчив ук
раїнську мову і мав секретаря, що слідкував за ук
раїнською літературою та йому доповідав. Коли була у 
Л.К-ча делегація письменників...він намагався “блес
нуть” знанням української мови і вразити нас знанням 
сучасної української літератури”10.

Проте Каганович, як і його покровителі в Москві, ро
зглядав українізацію як своєрідну політичну гру. В душі 
він не сприймав її всерйоз, побоювався її наслідків. “На 
певний період, чим далі ми будемо заглиблюватись у 
справу українізації, тим більше труднощів нас чекає, - 
вважав він.-...Ми будемо зустрічатися з великим опором
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з боку зростаючих українських елементів - непманів і 
тих, хто попав під їхній вплив, або нерідко їхніх вираз
ників - інтелігентів, спеців і т.д.”п Підозрілість, яку з са
мого початку виявила до справи українізації командно- 
бюрократична система, маскувалася крикливою пропа
гандистською метушнею, горезвісним “класовим підхо
дом”. Високий ступінь заідеологізованості суспільства 
давав апарату змогу чинити розправу в ім’я “боротьби 
проти буржуазної і дрібнобуржуазної ідеології”. Будь- 
який захист національних цінностей і традицій характе
ризувався як “буржуазний націоналізм”.

Ідеологічна обстановка в Україні у цей час була та
кою, що і Шумський не зміг подолати синдрому страху 
перед “буржуазним націоналізмом”. У травні 1926 р. в 
записці Кагановичу він радив “запропонувати ре
дакціям наших журналів і газет не друкувати М.Моги- 
лянського...щоб не робити з нього героя”. Єдиною 
підставою для того,щоб “закрити йому рота”, називала
ся ленінська критика Могилянського у 1913-1914 рр.12 
Через два тижні 7 газет і журналів УРСР одержали 
таємний лист відділу преси ЦК КП(б)У, в якому пропо
нувалося “не вміщувати статтів як белетристичних та 
публіцистичних, так і дописів київського письменника- 
журналіста й співробітника ВУАН М.Могилянсько- 
го”із.

Могилянський був далеко не єдиним українським 
діячем, проти кого ополчився керований Кагановичем 
ЦК КП(б)У. З літа 1926 р. різко посилилася партійна 
критика талановитого письменника М.Хвильового, 
особливо після того, як його виступи дістали кілька 
схвальних відгуків Д.Донцова. На червневому (1926 р.) 
пленумі ЦК Затонський говорив про те, що Хвильовий 
“сходиться з буржуазією, навіть із фашистами”14.

Політичні звинувачення різко ускладнили не тільки 
хід дискусій з питднь українізації, але й ту непевну рівно
вагу, яка встановилася між більшовиками і вихідцями з 
національних партій, до яких належав і Шумський. Не
приязне ставлення Кагановича до Шумського стало 
відверто ворожим після того, як у розмові зі Сталіним
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Шумський прямо сказав йому, що Каганович - не той 
політичний керівник, який відповідає посту генерально
го секретаря ЦК КП(б)У. За словами одного з учасників 
цієї розмови, Шумський поставив під сумнів напрям 
кадрової політики ЦК ВКП(б), зауваживши, що надси
ланням на Україну працівників, “котрі не розуміють ук
раїнських національних питань”, він позбавляє ЦК  
КП(б)У можливості здійснювати контроль і керівництво 
національними і культурними процесами. “Українські 
комуністи вже виросли і можуть самі обирати керівників 
партії й уряду”, додав він15.

Сталін гостро зреагував на цю заяву. Його лист 
“Тов.Кагановичу та іншим членам ПБ ЦК КП(б)У” від 
26 квітня 1926 р. означав не лише пряму підтримку Кага
новича, але й сигнал для розв’язання кампанії критики 
проти “націонал-ухильництва”. Природно, що Шумсь
кий виявився першою мішенню для цькувань. На всіх 
його прибічників навішувався ярлик “шумськістів”. 
Підтримка Сталіна окрилила Кагановича, який зразу ж 
звинуватив Шумського у веденні “групової боротьби 
проти свого ЦК”.

Політика українізації з самого початку стала, таким 
чином, фактором ідейної боротьби, який прискорив 
процеси поляризації суспільства. Оскільки ж її головний 
ідеолог Шумський постійно висловлював жаль з приво
ду повільних темпів Цієї роботи і намагався їх прискори
ти, саме на нього і посипалися закиди у форсуванні ре
форми, у прагненні насильницькими методами ук
раїнізувати робітничий клас.

Звинувачуючи керівництво КП(б)У у “хохлацькій 
повільності” у проведенні українізації, Шумський у за
палі полеміки інколи бував надмірно різким, не завжди 
точно обирав вирази. Для багатьох здалися образливи
ми кинуті ним на засіданні політбюро 12 травня 1926 р. 
слова про те, що “в партії панує російський комуніст, 
який з підозрілістю і неприязню, Щоб не сказати 
міцніше, ставиться до комуніста-українця. Панує, спира
ючись на жалюгідний шкурницький тип малороса, який
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на всіх історичних етапах був однаково безпринципно- 
лицемірним, по-рабськи двоєдушним і по-зрадницьки 
підлабузним”16. Від цієї заяви (яку Шумський потім під 
тиском більшості політбюро просив ̂ викреслити з сте
нограми) поспішили відмежуватися Й.Е.Якір, І.Є.Кли- 
менко, М.І. Демченко та інші виступаючі. Говорили про 
помилки Шумського, про те, що він солідаризується з 
Хвильовим.

Шумський тверезо ставився до Хвильового, бачив 
його надмірну гарячковість, невибагливість у формулю
ваннях. Разом з тим він вважав, що Хвильовий не вис- 
кочка-верхогляд. “Це той тип революціонера, яким ми 
повинні пишатися”. Не заперечуючи необхідності кри
тикувати Хвильового, Шумський все ж правильно 
оцінив його намагання вчитися на кращих зразках 
західноєвропейської літератури і не бачив у цьому нічо
го поганого17.

У заключному слові на засіданні політбюро Шумсь
кий торкнувся також питання про нібито обстоювану 
ним насильницьку українізацію пролетаріату. Зауважив
ши, що ніде й ніколи не висував такого гасла, Шумський 
підкреслив, що протестував лише проти зворотного ло
зунга “ми не будемо примусово українізувати робіт
ників” внаслідок його беззмістовності. Галас проти при
мусовості, вважав Шумський, “підняв міський міщанин, 
якого без знання української мови не беруть на службу”. 
Цей галас, вважав Шумський, не повинен захитати 
партію у її прагненні прилучити робітничий клас до ук
раїнської культури18.

Дискусія про завдання українізації тривала на пле
нумі ЦК КП(б)У, що відбувся 2-6 червня 1926 р. Майже 
всі виступаючі (К.В.Сухомлин, Д.А.Михеєнко, К.В.Мо- 
йсеєнко, В.Я.Чубар, М.Є.Чувирін та ін.) у тій або іншій 
формі критикували Шумського за те, що він нібито ра- 
тує за прискорену або примусову українізацію  
робітничого класу, у тому числі російських робітників. 
На заключному засіданні пленуму дії Шумського ха
рактеризувалися вже як “злісне спотворення справж
нього стану справ і удар не по тов.Кагановичу, а по
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всьому Політбюро...” “Сміємо Вас запевнити, - гово
рилося в направленому від імені політбюро ЦК  
КП(б)У листі Сталіну, - що ніколи ще на Україні не 
вдавалося створити такої дружньої і товариської об
становки в роботі керівних органів (партійних і інших), 
як саме в період перебування на посту генерального 
секретаря тов.Кагановича19.

Взявши під захист Кагановича, політбюро ЦК  
КП(б)У по суті вирішило наперед питання про дальшу 
роботу Шумського на Україні. Під сильним тиском 
Олександр Якович заявив на пленумі, що визнає “поста
новку питання про зняття Кагановича помилковою”20. 
Проте шквал звинувачень на його адресу наростав.

Кілька разів протягом 1926 р. предметом обговорен
ня на політбюро ЦК КП(б)У була позиція редагованого 
Шумським журналу “Червоний шлях”. Комісія по ук
раїнізації прийшла до висновку, що журнал “не виконав 
лінії партії” і прийняла рішення про його реорганізацію. 
20 листопада політбюро звільнило від роботи в журналі 
Хвильового і Ялового; фактично було усунуто і Шумсь
кого - головою редакційної колегії був призначений 
В.П.Затонський21.

На цьому засіданні Шумського знов критикували за 
нібито висловлене ним прагнення проводити ук
раїнізацію шляхом насильства. На цей раз він уже не міг 
стримати обурення з приводу багатократно повторюва
них фальшивих закидів. “Хто пропагує примусову ук
раїнізацію, той був би ідіотом, а я себе за такого не вва
жаю”, - говорив він22.

Нервозність Шумського легко пояснити. Саме у цей 
час почалося цькування в пресі М.С.Грушевського, і 
Шумський був змушений реагувати на цю “критику”. 25 
листопада 1926 р. на зборах комосередку Наркомосу 
Шумський виступив з доповіддю “Ідеологічна боротьба 
в українському культурному процесі”. Ця доповідь по 
суті відкрила кампанію огульних звинувачень - спочатку 
Шумський звинуватив Грушевського, Хвильового, “не
окласиків”, а потім звинувачували вже його самого.
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Шумський ще сподівався, що його зрозуміють. Свою 
доповідь він закінчив на оптимістичній ноті. “...B ЦК си
дять не мумії єгипетські, а живі люди з живими душами, 
і тому було б смішно думати, що таке складне питання, 
як українізація, проходило гладенько і не викликало в 
ЦК суперечок...Але зараз мушу цілком розчарувати тих, 
хто чекає на наші розходження й внутрішню боротьбу, 
бо жодних розходжень з постановами ЦК щодо нашої 
національної політики й яких-небудь заперечень щодо 
діяльності нашого ЦК в справі українізації я не маю”23.

Із цієї заяви видно, що Шумський хотів і далі працю
вати на Україні. Однак ситуація навколо керованого 
ним Наркомосу продовжувала загострюватися. 9 грудня 
1926 р. відбулося засідання комісії політбюро по ук
раїнізації із доповіддю Наркомосу про українізацію 
вузів і початкової школи. Представлені як матеріал для 
обговорення статистичні дані були визнані застарілими і 
недосить диференційованими. Багато говорилося про 
перегини у проведенні українізації, зокрема, про факти, 
коли дітей примусово зараховували до єврейських шкіл. 
Підбиваючи підсумки обговорення, Затонський сказав, 
що “Наркомос не керував проведенням українізації...то
му що не можна керувати наосліп, не знаючи, що ро
биться”.

Різкість, гострий тон звинувачень не могли не викли
кати подиву у присутніх. Представник Наркомосу При
ходько прямо сказав: “Я  не розумію, за що лають Нар
комос...Звичайно, помилки в роботі по українізації, як і 
в усякій роботі, можуть бути. Але у чому ці помилки 
полягають? Очевидно, товариші хочуть сказати, що 
Наркомос проводить українізацію надто інтенсивно і 
що українізацію треба проводити слабше”24.

Висловлений Приходьком здогад мав під собою ре
альну основу. Уже в кінці 1926 р. партійно-радянська 
верхівка на Україні готова була взагалі відмовитися від 
українізаційного курсу. Не випадково саме в цей час на 
рівні політбюро обговорювалося питання про 
ліквідацію комісії по українізації. Виступаючи на 
засіданні комісії 31 січня 1927 р., Шумський заявив, що в
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суспільстві таке рішення буде сприйняте як відступ. “Я 
гадаю, що комісія повинна існувати, хоч і нічого не буде 
робити”, - говорив він25.

2 лютого 1927 р. Шумський звітував про роботу Нар- 
комосу на засіданні политбюро ЦК КП(б)У.Знов висло
вив невдоволення тим, що українізація йде повільно, 
особливо в Одесі, Донецьку, Артемівську. Разом з тим 
відзначав і обмаль російських шкіл у ряді міст, підкрес
ливши, що “дитину треба вчити такою мовою, якою во
на говорить”. Наркома непокоїло, що щодо вищої 
освіти Україна відстає від РСФРР.

Ті, хто виступав у дебатах - В.Я.Чубар, Г.І.Петровсь- 
кий, М.О.Скрипник, В.П.Затонський та ін. - говорили 
про велику роботу Наркомосу в галузі культурного 
будівництва. Однак головна увага в ході обговорення 
знов зверталася на недоліки, як справжні, так і уявні. Ак
цент в ході обговорення робився на “неправильності 
лінії НКО по основних питаннях національної політики 
і ухил від лінії партії”. Політбюро вважало за потрібне 
“забезпечити твердий партійний провід у Наркомосі”26.

Таким чином, велика й багатогранна робота Нарко
мосу в галузі українізації була визнана незадовільною. 
Того ж дня Шумський попросив звільнити його з поста 
наркома освіти і відкомандирувати з України. Ця заява 
була швидко задоволена, причому Шумський був одно
часно відкликаний з поста представника- України у ви
конкомі Комінтерну. Про те, що фактично це було 
увільнення, відверто говорив Каганович на об’єднаному 
пленумі ЦК і ЦКК КП(б)У, який відбувся 26 лютого-3 
березня. “Ніякого керівництва в НКосі не було, нічого 
не було зроблено в розумінні справжнього оволодіння 
культурним процесом українізації...Ми повинні були 
зняти тов.Шумського з поста Наркомосу”27. На цьому ж 
пленумі Шумського звинуватили у “націоналістичному 
ухилі”.

Як переконливо показав у своїх статтях М.І.Панчук, 
насправді “шумськізм” як ухил не існував, неспромож
ною була і спроба штучно об”єднати Шумського і
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Хвильового як носіїв націоналістичного ухилу. Шумсь- 
кий, природно, припускався помилок, але тавро 
“націонал-ухильництва” було відштамповане проти 
нього Кагановичем виходячи з особистої неприязні28.

На захист Шумського на пленумі виступив лише сек
ретар Закордонного бюро допомоги Компартії Західної 
України, кандидат у члени ЦК КП(б)У і член КПЗУ 
К.А.Саврич (Максимович). Він розповів про велику ро
боту Шумського по наданню допомоги КПЗУ, заявив 
про невідповідність пред’явлених Шумському звинува
чень із тими оргвисновками, які щодо нього зроблені29.

Виступ Максимовича обговорювався на двох наступ
них пленумах ЦК КПЗУ. Незважаючи на тиск представ
ника виконкому Комінтерну М.О.Скрипника, більшість 
членів ЦК КПЗУ виявила особисту мужність і вислови
лася проти розправи над Шумським. Наслідком цього 
кроку став розкол в КПЗУ. Завдяки інтригам Каганови
ча всі члени КПЗУ, які підтримали Шумського, були 
оголошені “ренегатами комунізму”, “агентами польсь
кого фашизму”. Невдовзі майже весь керівний склад 
КПЗУ був знищений, а сама партія розпущена рішенням 
Комінтерну.

На причини кампанії проти Шумського і перестано
вок в українському уряді світло пролила зарубіжна пре
са. Відомий німецький діяч Пауль Рорбах на сторінках 
газети “Данцігер Цайтунг” (1927, № 96) писав: “У 
Москві дивляться з незадоволенням на цей розвиток Ук
раїни, ба навіть з жахом. Там спостерігають, що з року 
на рік беруть гору українські народні настрої над 
більшовиками й радянськими настроями, але поки не 
відважились на якійсь заходи проти того”30.

Ще більш відверто писала про це львівська газета 
“Діло”. “Якщо заглинути глибше в ту містерну гру з 
пересуванням в складі членів харківського уряду, то 
прийдеться ствердити, що вона є наслідком всесильної 
волі Москви”31. Виразно окреслив суть конфлікту 
“Український голос”: “Москва потягнула за шнурок, і в 
харківському правительств! відбулися поважні зміни”32.

Перед залишенням України Шумський знайшов за
99



Біля джерел української науки і  культури

потрібне звернутися до політбюро із заявою, в якій 
звинуватив Кагановича у невірній передачі змісту 
розмови, яка відбулася між ними. Під час цієї розмови 
Шумський відверто сказав, що комуніст-українець 
почувається пасинком партії, “перебуває під постійним 
підозрінням в націоналізмі”. Це, підкреслив Шумський, 
позбавляє його авторитету, призводить до того, що він 
забивається в кут і мовчить. Другим хворобливим 
явищем, що із цього випливало, була, на думку 
Шумського, поява типу пристосуванця, який у гонитві 
за довір’ям “русотяпськи настроєної частини партії 
доходить до головотяпства і садизму в боротьбі з 
українським націоналізмом”33.

Від’їзд з України не врятував Шумського від дальшої 
розгромної критики. Оголошений главою націоналі
стичного ухилу в КП(б)У, він став мішенню безперерв
них атак. Сутність націоналістичного ухилу вбачалася, 
серед іншого, “у певній підтримці проповіді орієнтації 
української культури на капіталістичну Європу в проти
вагу Москві”34.

Шквал звинувачень наростав: якщо на XI з’їзді 
КП(б)У (червень 1930 р.) йшлося про “націоналістичний 
ухил” Шумського, то починаючи з 1933 р. його почали 
звинувачувати в контрреволюційності і державній зраді. 
Виступаючи на зборах партактиву м.Дніпропетровська 
11 липня 1933 р., В.Я.Чубар говорив: “Тепер вияв
ляється, що Шумський був ворогом партії, докотився до 
того, що з Солодубом та іншими контрреволюціонера
ми стояли на чолі контрреволюційної організації, що 
свої пазурі запустила в МТС, в сільські господарства, що 
мали зв’язок з прямими агентами польської кон
тррозвідки, агентами німецької контррозвідки”35.

Хоча Шумський посідав у РСФРР досить високі пос
ти (був ректором Ленінградського інституту народно
го господарства, політехнічного інституту, потім за
ступником завідуючого агітаційно-масовим відділом 
ЦК ВКП(б), головою ЦК профспілки працівників 
освіти), за ним постійно велося стеження. 13 травня
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Шумського було арештовано і звинувачено в участі в 
антирадянській “Українській військовій організації” 
(УВО) і керівництві нею. Почалися роки ув’язнення і 
заслання, під час яких тяжко хворий Шумський неод
норазово писав Сталіну, Кагановичу, Берії, добиваю
чись реабілітації. Не діставши відповіді, він намагався 
покінчити життя самогубством.

Зрештою прийняв рішення - їхати на Україну, щоб 
померти на батьківщині. Довгі роки вважалося, що він 
покінчив із собою у вагоні поїзда. І лише у 1992 р. безпо
середній організатор вбивства Шумського П.Судопла- 
тов зізнався, що Шумського було “знищено” у Саратові 
за прямою вказівкою Сталіна і Кагановича36.

Так загнув один з найбільш послідовних і самовідда
них ентузіастів політики українізації. Його особиста 
трагедія була зумовлена насамперед тим, що, намагаю
чись “вписатися” у рамки адміністративно-командної 
системи на Україні, він однією рукою будував, а другою 
- руйнував збудоване. Прозріння прийшло пізніше.

І все ж те, що було посіяне Шумським на ниві ук
раїнізації, дало рясні сходи. Його справу продовжив 
М.О.Скрипник, який очолював Наркомат освіти у 1927- 
1933 роках. Ще протягом п’яти років всупереч спротиву 
адміністративно-командної системи на Україні проводи
лася лінія на захист національних цінностей. Помітних 
зрушень було досягнуто у справі відродження 
національних освітніх традицій, розвитку народознав
чих досліджень, виробленні наукової і політичної 
термінології.

Проте в умовах утвердження тоталітаризму, практич
ного всевладдя бюрократичних структур зусилля ен
тузіастів українізації наштовхувалися на прихований і 
явний опір. Природне прагнення українського народу 
до національно-культурного відродження було приду
шене вакханалією репресій, масовими депортаціями, на
садженням у суспільстві атмосфери страху і пристосу
ванства. Що ж до Шумського та його сподвижників на 
ниві українізації, то їхні імена старанно викреслювалися 
з історичної пам’яті народу.
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Лише нині, в умовах розбудови незалежної ук
раїнської держави, стало можливим віддати належне 
діячам українського національного відродження, у тому 
числі й О.Я.Шумському. Але ще чимало слід зробити, 
щоб зібрати і видати його спадщину, дослідити крок за 
кроком його нелегке життя.
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О.В.Шеремета

ДЕЯКІ АСПЕКТИ ПРОФСПІЛКОВОЇ 
РОБОТИ В РОБІТНИЧИХ КОЛЕКТИВАХ 

ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ 
В РОКИ ПЕРШ ОЇ ПОВОЄННОЇ П’ЯТИРІЧКИ 

(1946-1950 рр.)

Із звільненням території України від німецько-фашис
тських загарбників, в зв’язку з реевакуацією і відновлен
ням роботи промислових підприємств, залізничного 
транспорту, зв’язку, електростанцій, відновлювалась ро
бота фабрично-заводських місцевих комітетів, обласних 
та галузевих комітетів профспілок, формувався 
профспілковий актив. З другої половини 1943 року 
ВЦРПС розпочав роботу по формуванню і відправці в 
республіку бригад по відбудові галузевих профспілок, а 
в листопаді цього ж року була сформована спеціальна 
бригада ВЦСПС по Києву і області з повноваженнями 
мвіжсоюзного органу. В березні 1944 року ця брига
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да була переформована в спеціальну бригаду ВЦСПС по 
УРСР1. Бригада зіграла важливу роль у відбудові та ро
згортанні роботи професійних спілок України. Сам про
цес відбудови профспілок був завершений на кінець 1946 
року, коли відсоток охоплення профчленством в Україні 
досяг 86,7% 2.

Та профспілкова робота в республіці була вже ро
згорнута задовго до цього, головна увагна профспілко
вих комітетів в повоєнний період була нацравлена на ви
робничо-масову та економічну роботу і зосереджувалась 
на мобілізації всіх сил трудящих на відбудову народного 
господарства. Така діяльність взагалі не була властива 
профспілковому руху в інших країнах світу, проте за
ймала чільне місце в роботі радянських профспілок. 
Оскільки всі тяготи повоєнної відбудови було перекла
дено на плечі народу, то завданням профспілок того 
періоду було максимальне використання всіх можливос
тей трудящихся, насамперед, робітничого класу, вико
ристання різних форм інтенсифікації праці для виконан
ня завдань першої повоєнної п’ятирічки.

Однією із найбільш гострих проблем в республіці, в ті 
роки, була проблема нестачі робочої сили. Професійні 
спілки активно включались у вирішення цієї проблеми. 
Вони займались питаннями працевлаштування де
мобілізованих воїнів, реевакуйованого та репатрійова
ного населення, залучали до виробництва молодь, 
інвалідів, людей похилого віку. До середини 1947 року 
було влаштовано понад 90% всіх демобілізованих. 
ФЗМК надавали їм разову матеріальну допомогу, в разі 
необхідності сприяли вирішенню житлових проблем. 
Так, в Сумській області за цей період було працевлашто
вано 94,5 тисячі із 96,9 тисяч демобілізованих, 2370 із них 
отримали квартири, понад 2 тисячі - сприяння у 
будівництві власної оселі3. Аналогічна робота проводи
лась профспілковими комітетами і в інших областях. Пе
ревага в працевлаштуванні і в наданні матеріальної 
підтримки віддавалась тим, хто йшов працювати на 
підприємства важкої промисловості, відбудові якої
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приділялась особлива увага, а, отже, і комплекстації цих 
підприємств достатньою кількістю робочих рук.

Слідуючим важливим напрямком діяльності 
профспілок у вирішенні кадрових проблем була ор
ганізація виробничого навчання і перепідготовки 
інвалідів війни та праці з послідуючим їх працевлашту
ванням. В перші повоєнні роки було забезпечено робо
тою 94,2% інвалідів III групи4. Однак, стан здоров’я, 
важкі умови життя та праці не завжди давали мож
ливість цим категоріям працюючих надовго залишатись 
на виробництві. Так, за 6 місяців 1947 року із 673 працев
лаштованих інвалідів на підприємствах Миколаївської 
області понад 400 чоловік було звільнено за невиконан
ня виробничих завдань5. В таких випадках ФЗМК рідко 
надавали їм підтримку і допомагали в послідуючому 
працевлаштуванні. Важливішим була звітність про про
ведену роботу, подальша доля цих людей турбувала 
профспілки значно меньше.

З врахуванням того, що в народне господарство, 
здебільшого, приходила некваліфікована або мапок- 
валіфікована робоча сила, не меньш гостро стояло пи
тання підвищення її кваліфікації. Основними формами 
підвищення кваліфікації та оволодіння передовим 
досвідом праці стали виробничо-технічні школи, курси 
цільового призначення, індивідуально-бригадне вироб
ниче навчання. Ці самодіяльні виробничо-навчальні 
ланки діяли безпосередньо на виробництві. Профспіл
кові комітети підбирали для цієї роботи високок
валіфікованих робітників, залучали профактив, нова
торів виробництва. Велике значення мали школи пере
дового досвіду, які очолювали герої праці. Так, знатний 
забійник республіки, Лауреат Державної премії Лука Го- 
локолосов навчив своїй спеціальності ЗО молодих 
робітників, серед них майбутніх орденоносців Бориса 
Бєлікова, Олександра Оковенко, Леоніда Крюкова та 
інших6. Понад 50 молодих сталеварів навчив передовим 
методам праці майстер швидкісних плавок Михайло Ку- 
черін7. Всього в 1946 році передовики виробництва через 
різноманітні форми виробничого навчання підготували
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58,7 тисяч кваліфікованих спеціалістів8. Це була безза
тратна для держави і виробництва форм навчання.

Великі завдання і надії у справі підготовки кваліфіко
ваних робітників для народного господарства країни 
покладались на школи фабрично-заводського навчання 
(ФЗН). В роки першої повоєнної п’ятирічки через сітку 
цих шкіл та ремісничих училищ народне господарство 
України отримало 859 тисяч підготовлених робітників9.

ФЗМК профспілок промислових підприємств надава
ли допомогу в укріпленні матеріально-техничної бази 
цих навчальних закладів, займались питаннями поліп
шення умов праці та побуту учнів. В цій роботі значну 
роль відіграло шефство базових підприємств над школа
ми і училищами ФЗН, а також індивідуальне шефство 
передовиків та новаторів виробництва. Не дивлячись на 
ці форми допомоги учнівській молоді, їх становище бу
ло вкрай незадовільне. Вони проживали в мало присто
сованих для цього помешканнях, отримували мізерну 
платню в разі виконання встановлених їм норм ви
робітки. Окрім того, якість підготовки в системі ФЗН 
була також вкрай низькою. Це призводило до са
мовільного залишення учнями шкіл ФЗН та випускника
ми цих шкіл місць навчання та роботи. Лише по Кри- 
воріжському залізо-рудному басейну в 1946 році вибули 
1258 із 4161 прибулихгна роботу випускників вищеназва
них шкіл, по підприємствах Дніпропетровської області - 
1859 із 3000 прибулих10.

Однією із основних причин того, що молоді робітни
ки самовільно залишали роботу, як уже відмічалось, бу
ла недостатня якість підготовки в школах системи ФЗО. 
Багато випускників цих закладів не могли виконати ви
робничих норм і потрапляли в розряд відстаючих, їх пе
реводили на підсобні роботи, що вело за собою змень- 
шення і без того мізерної заробітної платні. Неводово- 
ленною якістю підготовки молодих робітників була і 
адміністрація підприємств, яка заздалегідь сприймала їх 
як низькокваліфіковану робочу силу, мало уваги зверта
ли на подальше підвищення їх кваліфікації. Тому систе
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ма підготовки кадрів через школи ФЗО хоча і зіграла 
помітну роль в перші повоєнні роки, в подальшому не 
виправдала себе і була ліквідована.

Всі ці напрямки діяльності профспілок, не дивлячись 
на їх важливість, не були головними в профспілковій ро
боті повоєнного часу. Першочерговим їх завданням в 
цей період стала організація і максимальне охоплення 
трудящих соціалістичним змаганням. Це була надзви
чайно важлива форма інтенсифікації праці без додатко
вих затрат, яка мала зіграти вирішальну роль у вико
нанні планів повоєнної п’ятирічки. Профспілкові 
комітети разом із партійними органами ініціювали 
відродження таких форм виробничого змагання, як ста- 
ханівський рух, рух швидкісників і багатоверстатників, 
рух ударників праці та інш. Вже на кінець 1945 року у 
всіх формах змагання приймало участь 85% робітників 
та службовців України11. Безумовно, ця цифра мала 
відповідала реальному стану справ, але свідчила про ва
гомість справи і ту значимість, яку їй надавали. В роки 
четвертої п’ятрічки соціалістичне змагання отримало 
нову форму - Всесоюзне соціалістичне змагання, яке ма
ло хопити всі галузі народного господарства країни. 
Ініціатором цього змагання виступив коллектив 
Макіївського металургійного заводу. Цю ініціативу 
підхопили всі підприємства і профспілки очолили робо
ту по організації Всесоюзного змагання.

У звітах 16 центральних комітетів галузевих проф
спілок республіки за 1946 рік було відрапортовано про 
участь у цьому змаганні 81,3% робітників і службовців, 
а на початок 1948 року - 89,95%. Та оскільки цен
тральні комітети мали в підпорядкуванні ряд 
підприємств, що знаходились за межами України, то 
наведена цифра не зовсім відповідає дійсності. Підра
хунки по звітах обласних та республіканських коміте
тах профспілок дають 88Д% 12.

Гонитва за високими показниками у змаганні приве
ла до його формалізації. Нерідкими були випадки, коли 
соціалістичні зобов’язання від імені трудового колекти
ву приймались за рішенням ФЗМК. В результаті - фор
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мальна чисельність учасників змагання постійно зроста- 
па, що не завжди відповідало дійсності. Вже в 1947 році, 
за звітністю тих же профспілкових комітетів, в рес
публіці намітилась тенденція зниження відсотку 
робітників, що виконували виробничі норми, зменьшен- 
ня кількості стаханівців та ударників праці. В чорній ме
талургії чисельність стаханівців знизилась з 42,3% до  
34% від загального числа робітників, в залізничному 
транспорті - з 15% до 14% і т.д.13

Не виконували взятих на себе соціалістичних зо
бов’язань по трестах “Ворошиловградвугіль” 52,3% 
робітників, “Сталінвугіль” -55%, “Артемвугіль” - 58%, 
по промисловості будівельних матеріалів - 47% і т.д.14

Аналогічна ситуація була і в організації змагання за 
оволодіння передовими методами праці. В роки 
п’ятирічки виник рух за оволодіння досвідом майстрів 
швидкісних плавок сталі Г.Борткевича і П.Викова. 
Згідно звітів профспілкових комітетів України, цей рух 
був підхоплений всіма підприємствами важкої індустрії 
республіки. Однак, не рідкими були випадки, коли пе
рехід на швидкісні методи роботи при існуючій ор
ганізації праці не тільки не давав рекордних результаів, 
але не міг забезпечити навіть виконання виробничих 
норм. Така, зокрема, ситуація склалась на Краматорсь
кому машинобудівному заводі, де ніхто із тих, що пере
йшли на швидкісні методи, не змогли виконати норми і 
були змушені від них відмовитися15.

Слідуючими напрямками виробничо-масової і еко
номічної роботи профспілок в виробничих колективах 
були: діяльність по розвитку масової науково-технічної 
творчості робітників і службовців; участь у вдоскона
ленні організації праці і посиленні трудової дисципліни; 
пошук нових, більш ефективних форм організації 
соціалістичних змагань та інші. В проведенні цієї роботи 
профспілки дублювали господарські органи. Не маючи 
можливсоті впливати на вирішення чисто господарських 
питань, профспілки в цей період розглядали їх як свої 
першочергові завдання. Цим вони втрачали свою роль
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захисників інтересів трудящих і перетворювались в 
маріонеток партійних і державних органів.

Це яскраво проявилось в проведенні роботи по за
ключению колективних договорів. 2 лютого 1947 року 
Рада Міністрів СРСР прийняла постанову “Про заклю
чения колективних договорів на підприємствах”, згідно 
з якою в країні поновлювалась ліквідована в 30-х роках 
практика заключения договорів трудових колективів з 
адміністрацією підприємств. Організація роботи по про
веденню колдоговірної компанії покладалась на проф
есійні спілки, як представників трудових колективів. В 
тексті постанови було чітко означено ціль колдоговірної 
кампанії, - сприяти забезпеченню виконання і перевико
нання виробничих планів. Цим колдоговори 1947 року 
принципово відрізнялись від існуючої практики 
подібних угод в інших країнах світу, від практики доре
волюційної Росії і, навіть, перших років після революції. 
Колдоговори, згідно з їх природним призначенням, ма
ли захищати інтереси робітників від зловживань 
адміністрації.

Не дивлячись на зміну характеру і цілей колдоговору, 
кампанія по їх заключению в республіці пройшла досить 
активно і була завершена до 10 травня 1947 року. Під час 
її проведення в Україні пройшло понад ЗО тисяч робітни
чих зборів, на яких були присутні 85% всіх працюючих16. 
В договорах, окрім зобов’язань робітників виконувати і 
перевиконувати виробничі плани, містились і зо
бов’язання адміністрації по поліпшенню умов праці і 
техніки безпеки на виробництві, дотриманню графіків 
житлового будівництва і т.п. Однак, невиконання 
адміністрацією своїх зобов’язань, за яке вона не несла 
ніякої відповідальності, підірвало віру робітників в ко
лективний договір. Лише за данними Сталінського об-1 
ласного комітету профспілки робітників металургійної 
промисловості, із 529 невиконаних пунктів колдоговору 
111 торкалось заходів по охороні праці і техніки безпеки, 
88 - робітничого постачання, 68 - житлово-побутових 
питань, 19 - оплати праці і норм виробітку, 47 - культур
но-масової роботи17 і т.п. Тобто, були не виконані зо-
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бов’язання адміністрації. Пасивна позиція профспілко
вих комітетів в цих питаннях підштовхнула ряд трудо
вих колективів, як, наприклад, колектив Шахтинського 
відділу Північно-Кавказької залізниці, до прийняття не
стандартного, на той час, рішення - висловити недовіру 
профспілковому комітету18. В послідуючі роки колдо
говірна кампанія носила всі більш формальний характер 
і не виходила за рамки паперової роботи ФЗМК.

Аналізуючи головні напрямки діяльності профспілко
вих організацій в робітничих колективах в роки першої 
повоєнної п’ятирічки, слід відмітити, що в умовах ра
дянської системи профспілки втрачали свої функції за
хисників інтересів трудящих, виступали дублерами і 
помічниками господарських органів. Зосереджуючись 
на питаннях підвищення продуктивності праці, різно
манітних форм її інтенсифікації, вони нерідко ігнорува
ли соціальну сторону справи, - людину, її професійні 
інтереси, те, якою ціною давались ті чи інші досягнення. 
Цим, в значній мірі, пояснювались вкрай незадовільний 
стан охорони праці, високий рівень виробничого трав
матизму і професійних захворювань.

Із руйнуванням радянської системи, проголошенням 
незалежної Української держави, розпочався процес 
відродження профспілкового руху в його природній 
формі, перетворення профспілок в організації трудящих 
по захисту своїх професійних інтересів.
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Міжнародні зв'язки України

Д. Є. Скляренко

Ук р а їн а  в м іж н а р о д н ій  с и т у а ц ії
1920 РОКУ „

(УКРАЇНО-ПОЛЬСЬКИИ АСПЕКТ)

Політичному розвитку будь-якої держави, і Україна 
не є виключенням, завжди притаманне лише їй 
співвідношення внутрішньої та зовнішньої політики. 
Однак це не виключає загальноприйнятих “правил гри” 
на міжнародній арені. Керівництво країною встановлює 
таке співвідношення за ознакою “першорядності - дру
горядності”, тобто виходить з політичного бачення зна
чущості та ваги того чи іншого напрямку своєї діяль
ності.

Нерідко відчуваючи безсилля і “вакуум влади”, тобто 
її функціональну недієздатність у внутрішньодержавно
му правлінні, уряд, “правляча еліта” спрямовують свої 
зусилля на зовнішній напрям у намаганні відновити ба
ланс двох вищезазначених сфер, які утворюють фунда
мент його дяільності та резерву для розв’язання проблем 
внутрішнього розвитку.

Такий процес, як правило, призводить до того, що 
зовнішня політика на певному етапі стає домінантою 
національного суспільного розвитку і вимагає до себе 
підвищеної уваги. Її досягнення стають важливим аргу
ментом у внутрішньополітичній боротьбі, а “кампанії” 
або “втрати” - причиною зміни курсу.

Змальована схема є по-суті лінійним відтворенням 
історії, тобто традиційною ситуацією в розвитку мину
лого. Тим цікавішим стає розгляд складних за змістом 
історичних явищ, структурно насичених багатьма чин
никами та дійовими особами. До таких багатопланових 
процесів в історії України належить і розглядувана тема. 
Крім того у новітній історії зовнішньополітичних відно
син України до цього часу є чимало невідомого, недо
статньо розробленого. Грунтовне, неупереджене 
дослідження всього комплексу пов’язаних з цим про
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блем, - відповідальне й почесне завдання.
Без сумніву його центральним елементом у 1920 році 

стали події, які розгорталися довкола українсько-польсь- 
ко-російських відносин, і, зокрема, їх українсько-польсь
кої складової.

Протягом багатьох років окремі важливі проблеми 
взаємовідносин Польщі й України неповно висвітлюва
лися в науковій літературі, періодичній пресі. Деякі з них 
замовчувалися, або ж подавалися однобічно, вибірково, в 
залежності від потреб часу і політичних міркувань. При
ховування правди посилювало деструктивну дію негатив
них наслідків минулого на відносини між українським і 
польським народами. Проте свідомість громадян зберіга
ла пам’ять про них, не дивлячись на засекреченість угод 
та прийнятих рішень.

Розбудова української держави, умови демократизації, 
свобода слова вимагають рішучого подолання негатив
них наслідків минулого, відновлення історичних реалій, 
якими б заплутаними й суперечливими вони не були. Це 
необхідно для дальшого поліпшення взаємної повиги, 
щирості, довір’я між українським і польським народами. 
Це прагнення знайшло своє політичне втілення в підписа
ному президентами двої країн в травні 1997 року Акті 
примирення України і Польщі, який підбив підсумок 
історії їх взаємовідносин, що сягають в глибину віків. Був 
час, коли значна частина українських земель входила до 
складу Речі Посполитої. Становище змінилося після відо
мих поділів Польщі, коли вона перестала існувати як са
мостійна держава. Більша частина українських земель са
ме тоді ввійшла до складу Російської імперії, жила за її за
конами.

Епохальні події першої чверті XX століття поставили в 
порядок дня питання про можливість кардинальних змін 
у державному, економічному і соціальному статусі цих 
важливих східноєвпропейських етнічних регіонів, 
об’єднаних під скіпетрами російської та австро-угорської 
монархій. З їх національно-державним відродженням на 
початку XX ст. розпочався новий відлік відосин.
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Знайти адекватне вимогам сьогодня тлумачення всєї 
суми фактів, насичених трагізмом сторінок спільної 
історії XX сторіччя, намагаються не тільки політики, а й 
історики двох країн1. Можна говорити про те, що їх вис
новки прокладають шляхи дальшого розвитку поро
зуміння між двома незалежними державами Східної 
Європи. Так, активний пошук і утвердження історичної 
правди щодо “Акції Вісла”, 50-річчя якої виповнилося в 
квітні 1997 року, очевидно, вплинуло на рішення лідерів 
двох країн укласти на міждержавному рівні вищезгада
ний Акт примирення.

Співробітництво дослідників України й Польщі у 
розкритті “білих плям” створюють реальні умови, які 
дають можливість побачити негативні моменти і 
відповідно оцінити їх, з одного боку, а з другого,- з’ясу
вати і віддати належне малодослідженим або невідомим 
подіям в історії двосторонніх відносин, зокрема, 
політичних аспектів польсько-радянської війни 1920 р. і 
підписання в березні 1921 р. Ризького мирного догово
ру, які поряд зі згаданими подіями 1947 року і початком 
Другої світової війни є поворотними за своїм значенням 
для обох народів у столітті, що минає.

У листопаді 1918 р., після закінчення Першої світової 
війни, німецькі та австро-угорські війська були виведені 
з більшої частини окупованих польських земель. Поль
ща здобула давно очікувану державність і була визнана 
іншими країнами світу.

Всеросійський Центральний Виконавчий Комітет 
РСФРР ще 28 серпня 1918 р. спеціальним декретом ска
сував усі нерівноправні договори, підписані Росією що
до поділів Польщі і визнав її незалежність. Розпад авст- 
ро-угорської монархії, революція в Німеччині в листо
паді 1918 р., закінчення Першої світової війни, активні 
дії польських національно-патріотичних сил дали мож
ливість розв’язати головне питання - відродити незалеж
ну Польську державу.

Україна - найближчий сусід Польщі - продовжувала 
жити з низкою нерозв’язаних проблем, нагромаджених у
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попередні часи (зв’язки з центром Росії, західноук
раїнські землі, Галичина і т.д.). Становище ускладнюва
лося гострою боротьбою сил, які стояли на боці Цен
тральної ради, гетьмана, а в подальшому Директорії, з 
одного боку, і більшовиків, з другого, чим спритно ко
ристувалася польська влада. До цього слід додати, що 
офіційним міждержавним стосунками між Польщею і 
Україною протягом 1918-1920 рр. бракувало 
стабільності. Продовжували існувати далеко не подо
лані проблеми особливого ставлення до незалежності 
України, бо досить сильними були великодержавні 
амбіції польських правлячих кіл, неврегульованість те
риторіальних суперечок, прагнення з обох боків до “зби
рання докупи власних земель”.

Незалежність України, стверджена в листопаді 1917 р. 
проголошенням Української Неродної Республіки, її 
повне чи часткове визнання рядом країн, переговори і 
укладення в лютому 1918 р. у Бресті договору з Німеччи
ною, Австро-Угорщиною, Болгарією та Туреччиною, 
вдалі й невдалі спроби розширення взаємних стосунків і 
зв’язків - переконливе свідчення того, що Україна докла
дала максимальних зусиль для зайтяття належного місця 
на політичній карті Європи.

Підписання Українрю мирного договору з Німеччи
ною та її союзниками стало важливим міжнародним ак
том, який розірвав ланцюг тяжкої кровопролитної світо
вої війни, яка, на жаль, продовжувалася ще кілька 
місяців. Частина території, незважаючи на тиск цен
тральних держав, РСФРР, погрози і т.ін. була вирвана з 
орбіти виснажливої бойні.

Позбавитися схематизму, прямолінійності у вивченні 
складних питань польсько-російсько-українських відно
син того часу не означає відмовлення від показу про
тиріч, безпроблемності, складності національних 
взаємин, багатофакторних чинників, які постійно впли
вали на розвиток економічних, соціальних і політичних 
проблем розвитку країн-сусідів.

При цьому слід враховувати, що зовнішня політика
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керованого більшовиками уряду УСРР в 1918-1921 рр. 
перебувала у прямій і до того ж постійній залежності від 
РСФРР, хоч взаємовідносини між Україною і Польщею, 
між народами цих країн не тільки сягали у глибину віків, 
а й мали тривалу історію і міцні коріння. В них були 
складні, суворі періоди, включаючи збройні, які не мож
на не враховувати. Отже, йдеться про серйозне наукове 
осмислення, всебічний аналіз, належний їх виклад та 
висновки, необхідність врахування сучасних політичних 
реалій, прагнення до розширення всього позитивного, 
яке б сприяло дальшому поглибленню й розвитку друж
би і співробітництва між двома країнами.

В основі досліджень мають лежати джерела, архівні 
матеріали, перевірені документи і факти. Історично об
грунтованими науковими доказами дослідник має 
об’єктивно оцінити погляди істориків і взагалі 
суспільства на польсько-українські відносини першої 
чверті XX століття, з’ясувати роль і місце російсько-ра
дянського чинника у підписанні Ризького мирного дого
вору 1921 р.

Відомий французький історик Данієль Бовуа в праці 
“Історія Польщі”, виданій 1995 р., часто згадує Україну. 
“Проаналізувавши геополітичний трикутник Польща- 
Росія-Україна, - пише професор А.Жуковський у вступі 
до статті цього автора, надрукованій в журналі “Політи
ка і час” під назвою “Така лукава “потрібна єдність”, - 
Д.Бовуа прийшов до висновку, що “поляки аж до Жов
тневої революції, попри їх цеприязнь до росіян, поро
зумілися з ними коштом українців”1920 р.2.

Встановлення безпосередніх стосунків між Україною і 
Польщею, незважаючи на наявність територіальних 
проблем, відноситься до осені 1918 р., коли було оголо
шено про заснування українського представництва у 
Варшаві і польської місії в Києві. Проте, різні точки зо
ру в питанні Галичини й інших західноукраїнських зе
мель, що постали одразу ж після відродження Польщі, 
не сприяли розгортанню нормальних стосунків між нею 
і Україною. Влітку 1919 р. поляки вирішили на свою ко
ристь збройний конфлікт, який виник кількома місяцями
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раніше. У першій половині серпня завершилися перего
вори про польсько-українське перемир’я й установлення 
демаркаційної лінії. Захопивши Галичину, поляки 
підійшли до ріки Збруч - старого російсько-австрійсько
го кордону, що відокремлював галицькі землі від 
Східного Поділля. Захоплення Східної Галичини було 
санкціоновано ухвалою Верховної Ради Антанти 25 чер
вня 1919 р., з приміткою - остаточне рішення щодо її 
політичного статусу буде прийняте пізніше.

Перші місяці 1920 р. року засвідчили істотні зміні у 
становищі України. На основній території, очищеній від 
білогвардійських військ Денікіна, була відновлена ра
дянська влада, Уряд Директорії, орієнтуючись на Ан
танту, не зміг знайти спільної мови з^прихильниками 
відродження “єдиної і неділимої Росії”. Його частини під 
тиском більшовицьких військ змушені були відійти на 
територію ЗУНР, з якою рік тому (22 січня 1919 р.) був 
укладений договір про злуку. “Однині, - говорилося в 
ньому, - воєдино зливаються століттям одірвані одна від 
одної частини єдиної України - Західно-Українська На
родна Республіка (Галичина, Буковина, Угорська Русь) і 
Наддніпрянська Велика Україна. Однині є незалежна 
Українська Народна Республіка”3.

Та події, що розгорнулися згодом, спрямували їх хід в 
інше русло. Територія, на яку поширювалася влада Ди
ректорії, значно зменшилася і вона розпочала пошук до 
виходу із становища. Навесні 1919 р. до Варшави прибув 
представник Директорії Б.Курдиновський, як з’ясувало
ся згодом, людина випадкова, без необхідної підготовки. 
Незважаючи на це, він вступив у переговори з представ
никами полі ського уряду. їх  результатом було укладен
ня 24 травня 1919' р. угоди, яку з польської сторони 
підписав глава уряду І.Падеревський. Вона складалася з 
8 пунктів. їх  уважний аналіз пересвідчує в тому, що 
Польща потурбувалася передусім про своі власні інтере
си і домагання. Угоду не можна вважати правовим ак
том не тільки тому, що її підписав представник УНР без 
офіційних повноважень, а й тому, що вона не була ствер
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джена в установленому загальноприйнятому порядку. В 
пункті першому говорилося: “Український уряд, не 
відчуваючи себе правомочним вирішувати долю Східної 
Галичини, заявляє, що він відмовляється від усіх прав на 
цю область” 1920 рА Отже, викладене, без застережень, 
перекреслювало дух і букву акту злуки, прийнятого три 
місяці тому в Києві.

В угоді було зафіксовано положення про те, що 
західна частина Волині, “кордон яких більш-менш 
співпадає з руслом ріки Стар,... повинні бути включені 
як невід’ємна частина в межі політичних кордонів Поль
ської держави”5.

Вже ці два пункти угоди наочно підтверджували тери
торіальні домагання Польщі, її прагнення до розширен
ня своїх державних кордонів. Стосовно України вона 
брала на себе зобов'язання - визнати право на її неза
лежність “за умови створення українського уряду, який 
визнає польський уряд”. ^

В угоді знайшло відбиття й чрке положення: “Польща 
бере на себе зобов’язання надавати підтримку своїми 
збройними силами українському уряду, який буде визна
ний Польщею, для боротьби з більшовиками, а також з 
антиурядовими елементами та для відродження на тери
торії України адміністрації, яка б відновила порядок та 
суспільну безпеку”6.

Отже, це була угода, по-суті, з невизнаним урядом, 
що зайвий раз підтверджує її протиправний характер. 
Однак, польська сторона вдало використала положення 
територіального плану у майбутніх зверненнях УНР до  
неї.

Уряд УНР, намагаючись заручитися підтримкою Ан
танти, надсилав до європейських країн т.зв. надзвичайні 
місії. їх  очолювали здебільшого колишні відомі партійні 
функціонери, професори вищих учбових закладів, 
адміністратори різних рангів, які співробітничали з Цен
тральною радою, гетьманом, Директорією. Місії перебу
вали в Німеччині, Італії, Румунії, Польщі та ряді інших 
країн. Подекуди вони виконували в цих державах 
функції посольств. Серед керівників: Дмитро Антонович

119



Міжнародні зв'язки України

(1877-1945) - в Італії. Кость Мацієвич (1873-1942) - в Ру
мунії, Андрій Яковлів (1872-1955) - у Бельгії, Георгій Си
доренко (1874-1925) - у Відні, Михайло Тишкевич (1857- 
1930) - у Ватикані, Г.Сидоренко, М.Тишкевич були 
керівниками делегацій УНР, надісланих до Франції, де 
проходили засідання Паризької мирної конференції, 
Олександр Шульгин (1889-1960) представляв УНР у Бол
гарії, Володимир Кедровський (1890-1970) - в Прибал
тиці і т.д. v

Та особливе місце у пошуках підтримки займають 
Сполучені Штати Америки, які тривалий час діяли в Ук
раїні руками своїх союзників і не давали вичерпних 
відповідей на неодноразові прохання як офіційних, так і 
неофіційних представників УНР. Лише в другій пол
овині жовтня 1919 р. в огляді відділу преси МЗС 
зустрічаємо повідомлення про те, що українська місія в 
Парижі отримала звістку про дозвіл СІЛА надати УНР 
позику в сумі 13 мільйонів доларів, під 5% річних стро
ком: 5 мільйонів - на 3 роки, 5 мільйонів - на 4, З 
мільйони - на 5 років. Місія передала американським 
представникам відповідні зобов’язання УНР. Кошти ма
ли бути використані для закупок у США різних ма
теріалів7. Тут важливо зазначити, що ця операція знач
ною мірою здійснювалася завдяки зусиллям українців- 
емігрантів. І

Особлива увага в той же час приділялася посиленню 
контактів військових представників УНР з французами 
та англійцями. Начальник військової місії УНР в 
Польщі генерал-поручник В.Зелінський неодноразово 
був прийнятий генералом М.Вейганом, який перебував у 
Варшаві, - найближчим соратником маршала Ф онт. 
Зустрічався він також з генералами Р.Анрісом - началь
ником французької військової місії в Польщі, Г.Ніссе- 
лем, який замінив його на цій посаді, англійським гене
ралом Картон де Віаром. Мета всіх цих зустрічей - про
хання про допомогу.

В серпні 1919 р. у Варшаві розпочалися переговори 
між надзвичайною місією УНР, яку очолив колишній
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міністр, інженер П.Пилипчук. Місія виїхала вночі 11 сер
пня 1919 р. Її маршрут пролягав через Галичину. Тут, 
майже в усіх більш-манш значних населених пунктах, во
на зустрічала солдат поляків, які “тримають народ в їжа
кових рукавицях”8. До складу місії, окрім П.Пилипчука 
входили: колишній лісопромисловець і агент охранки 
Павлюк (він же Закржевський), Тулюпа і військовий 
фахівець полковник Ліпницький. У Варшаву місія при
була 13 серпня. 15-го була прийнята у Міністерстві за
кордонних справ, 17-го -^головою Ради міністрів, а 18-го 
- начальником держави Й.Пілсудським.

З перших днів перебування у Варшаві серед членів 
місії виявилися істотні незгоди, породжені різним підхо
дом до найголовнішого питання - майбутнього держав
ного кордону з Україною і фактом захоплення Польщею 
Галичини та інших західно-українських земель. П.Пи
липчук, Павлюк, Тулюпа, вступивши в контакт з С.Ше- 
метом та його компанією і комітетом “Земрус” (союз ук
раїнсько-білоруських поміщиків, евакуйований до Вар
шави) прагнули провести кордон від Дністра по Збручу 
до м.Устилуга, як-то визнала Антанта, по Турії, далі по 
Прип’яті до точки впадіння в неї Стоходу і далі до м.Ян- 
цевич9. Проти цього рішуче виступав полковник 
Ліпницький.

У декларації, переданій польській стороні, говорило
ся: “Надзвичайна місія Уряду Української Народної Рес
публіки вважає, що територіальне розмежування Ук
раїнської Народної Республіки і Речі Посполитої може 
бути встановлене по слудуючому кордону: з півдня від 
гирла Збруча на північ до села Зджари, по річці Буг, 
згідно постанові Світової Конфереції Згоди в Парижі. 
Від села Зджари до м.Устилуга, далі через села Руди і Ту- 
ричани по річці Турії до с.Руди на Прип’яті”10.

Висловлені місією пропозиції, як і виклад її керівни
ком питання про майбутній устрій краю, аграрну рефор
му з відшкодуванням поміщикам всіх втрат, торговельні 
стосунки і т.д., поляки сприйняли з величезним задово
ленням, подякували за таку несподівану, навіть для них, 
декларацію, попросили занотувати її на папері, що й бу
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ло зроблено. Щоправда, Ліпницький настояв, аби лінію 
кордону по Турії перенесли на точку Руда на Прип’яті, 
захищаючи тим вузол Ковеля, а це близько ЗО верств11.

Фактично це означало, що УНР залишала напризво
ляще Галичину, завдаючи підступного удару своїм єди
нокровним братам, руйнувала вщент ідею соборності, 
закладену січневою злукою 1919 р. Це викликало рішу
чий протест галицьких українців. Уряд УНР змушений 
був виступити із спеціальною заявою, в якій зазначало
ся, що місія П.Пилипчука, подаючи декларацію щодо 
кордонів, а також перспектив розв’язання аграрних про
блем в Україні, грубо порушила свої повноваження і то
му відкликається.

На початку жовтня 1919 р. в Польщу виїхала дипло
матична місія в новому складі з 8 чоловік (5 
наддніпрянців і 3 галичанина). Очолив її міністр юстиції
1 закордонних справ УНР Андрій Лівицький. Місія за
явила полякам, що Б.Курдиновський не мав повнова
жень на підписання “угоди”, остання є листком паперу 
однієї людини і не має будь-якого значення. Щодо дек
ларації місії П.Пилипчука, то вона була дезавуйована 
поданою 28 жовтня 1919 р. декларацією, в якій зазнача
лося, що кордони між Україною і Польщею мають вста
новлюватися лише з,а етнографічними принципами. Та 
цей крок був перекреслений новою декларацією від
2 грудня 1919 р., яка фактично підтверджувала декала- 
рацію місії П.Пилипчука, віддаючи Галичину Польщі. 
Протест членів делегації - галичан не допоміг, вони вий
шли з її складу.

У надісланому місії УНР в Італії в кінці жовтня 1919 р. 
Міністерством закордонних справ УНР огляді стра
тегічних і політичних подій на Україні за час від 1 по 15 
жовтня відзначалося: “Унормування польсько-ук
раїнських взаємин стало в останньому часі питанням 
найбільшої актуальності”12. Дипломатична місія, очолю
вана Андрієм Лівицьким (L879-1954), мала завданням 
полагодити остаточно под^ько-український конфлікт і 
навіть зафіксувати його у формах угоди чи договору.
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“Одно, що стоїть тому на перешкоді, - зазначалося в ог
ляді, - це надто агресивна політика Польщі в Східній Га
личині та Волині. Вона мимоволі створює атмосферу, 
яка перешкоджає улаштуванню добросусідських відно
син з Польщею. Тільки радикальна зміна тієї агресив
ності в формах і принципах на окупування поляками те
риторії України, може вивести польсько-українські 
відносини на правдивий шлях порозуміння і добро
сусідських відносин”13.

Іншу думку висловлював пізніше О.Шульгин, який 
писав: “Багато ворожих настроїв мається у світі супроти 
постання нової держави - трудно віднайти собі місце 
поміж старих націй... А ще гіршим нашим ворогом, ніж 
цей консерватизм, була, особливо в 1919 році, повна не- 
освідомленість в українських справах світової дипло
матії. Гірше того: вона була поінформована, але фаль
шиво, з рук наших ворогів”14.

Подальший розвиток подій підтвердив, що ніхто 
інший як С.Петлюра з усіх сил обстоював позицію, шу
каючи союзників для продовження боротьби з РСФРР 
за утвердження своєї влади на Україні. Підтвердженням 
стало не тільки його прибуття до Польщі, а й подальші 
переговори місії і зрештою підписання Варшавського 
договору, за яким було втрачено Галичину, Волинь і 
Полісся. В цей час глава Директорії і головний отаман 
С.Петлюра із залишками своїх військ опинився на кон
трольованій поляками території.

Залишившись один із складу Директорії, оскільки 
В.Винниченко вийшов з неї раніше, а А.Макаренко, 
Ф.Швець та П.Андрієвський виїхали за кордон, С.Пет
люра 5 грудня 1919 р. пфовів нараду у Чарториї, на якій 
було прийнято рішення про ліквідацію регулярного ук
раїнського фронту. Рештки деморалізованих частин ук
раїнської армії під командуванням М.Омельяновича- 
Павленка та Ю.Тютюнника мали готуватися до 
підпільно-партизанської боротьби15, результатом якої 
став так званий зимовий похід 1920 р.

21-14 квітня 1920 р. у Варшаві був підписаний ' 
політично-військовий договір між УНР і Польщею.
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Його мета - протистояти УСРР, за спиною якої стояла 
Російська Федерація з її збройними силами. УНР, підпи
савши договір, попадала в пряму залежність від нової 
союзниці, що й виявилося через кілька днів у розгор
танні наступу польських військ на Україну і захопленні 
Києва. Нестабільне внутрішнє становище УНР, 
слабкість військових сил, економічний хаос, безліч 
інших нерозв’язаних проблем, зокрема розруха й голод, 
були вигідними й корисними як для Подьщі, так і тих 
держав, в першу чергу Франції, які їх підтримували, над
ихали і оснащували. В таких умовах псшяки сподівалися 
не тільки порушити державну сувернність УНР, а й 
відновити свої кордони від моря до моря і разом з інши
ми силами рішучіше протистояти більшовицькій Росії.

Першою 21 квітня 1920 р. була підписана політична 
конвенція, в якій верховною владою УНР визнавалася 
Директорія на чолі з С.Петлюрою, а також право Ук
раїни на незалежне державне існування в кордонах, які 
на півночі, сході і півдні визначаться у майбутньому на 
основі договорів між УНР і сусідами, що з нею межують. 
Однак це не завадило в пункті другому записати, що во
ни проходитимуть: від Дністра вздовж р.Збруч, а далі 
вздовж колишнього кордону між Австро-Угорщиною та 
Росією до Вижгрудку, а від Вижгрудку на північ по Кре
менецьким пагорбам, а потім по лінії на схід від Здолбу- 
ново вздовж східних адміністративних кордонів Ро- 
венського повіту, а далі на північ вздовж кордону ко
лишньої губернії Мінської до перетинку його р.При- 
п’ять, а потім Прип’яттю до її гирла. Що стосується Ро- 
венського, Лубенського і частини Кременецького 
повітів, які тепер належать Польщі, про них пізніше бу
де укладено більш точну угоду.

У наступному пункті йшлося про визнання польським 
урядом за Україною території на схід від кордону, зазна
ченого в попередньому пункті, до кордонів Польщі 1772 
р. (до поділів), яку вона вже займає або здобуде в Росії 
збройним чи дипломатичним шляхом16.

Отже, як бачимо, ні про яку ЗУНР й деякі інші
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західноукраїнські землі вже не йшлося (бо в Галичині ха
зяйнувала Польща, уряд Є.Петрушевича з кінця грудня 
1919 р. знаходився в еміграції у Відні). С.Петлюра зго
дився поступитися Польщі величезною територією до 
1/5 України. Замість цього він дістав згоду на військову 
підтримку, яку було зафіксовано у таємній військовій 
конвенції, підписаній 24 квітня 1920 р. Наступного дня 
польська армія почала наступ на Україні. Природно, що 
С.Петлюра високо оцінював підписаний договір. В 
травні 1920 р. він надіслав на ім’я А.Лівицького листа, в 
якому говорилося: “Україна визнана як суверенна дер
жава з боку Польської республіки і між обома укладено 
політичну і військову конвенції, які створюють нам ос
нову для зміцнення нашої державності і консолідації усіх 
наших творчих, національних сил для блага республіки. 
Я певен, що досягнуті нашою місією в Польщі великі 
придбання ввійдуть в історію як сторінка нової ери на
шої, дійсно реального державного життя”17.

Це дало підставу представникам Уряду УНР Андрію 
Лівицькому, Сергію Тимошенку, Станіславу Стем- 
пковському, Івану Фещенко-Чопівському та уряду Ку
банського краю Ігнату Білашу, Івану Івасюку, Павлу 
Сулятицькому 7 серпня 1920 р. підписати у Варшаві до
говір, яким визнано Кубанський край з Черноморщи- 
ною і УНР політично незалежними і суверенними держа
вами, взято зобов’язання підтримувати один одного в 
боротьбі за державну незалежність, не укладати дого
ворів чи угод з іншими державами, які будуть спрямо
вані проти них, а також підписати в найближчому часі 
військову і морську конвенції18.

Справжню мету Варшавського договору МЗС УНР 
приховувало тривалий час. В обіжнику міністерства, 
надісланому главам місій 5 липня 1920 р., підписаному 
міністром Андрієм Ніковським, говорилося: “Взаємно- 
союзна угода Української Народної Республіки з Поль
ською Річчю Посполитою заключена на підставах пов
ної рівноправності!?) обох держав, без усякої небудь од
нобічної зависимості (так у документі - Д.С.) однієї дер
жави від другої...”19. Що насправді крилося за “рівноп
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равністю”, вже говорилося, - це уступка полякам значної 
території в обмін на військову допомогу, фактичне за
гарбання частини українських земель і т.д.

З рішучим осудом дій уряду УНР, С.Петлюри, як і 
наступу польських військ виступили різні політичні 
угрупування України. 20 травня 1920 р. IV 
Всеукраїнський з’їзд Рад висловив гнівний протест 
проти дій війська “хижих польських шляхтичів”, яке 
зайняло частину України20.

Конференція УПСР 7 травня 1920 р. відзначила, шію 
УНР “не визнана як самостійна держава”. Економічна 
блокада продовжується і поглиблює економічну руїну. 
Сусідні імперіалістичні держави намагаються захопити 
частини української території, Галичину і північно- 
західну частину України, Буковину і Бесарабію.

Конференція визнає:
Спроба голови бувшої Директорії С.Петлюри при 

допомозі Польщі відновити українську державність не 
відповідає інтересам українського трудового населення, 
веде за собою контрреволюцію польську і російську, 
порушує соборність українських земель, не має під 
собою ніякого національного грунту, а тому можливий 
її успіх буде тимчасовим і приведе Українську Державу 
до нової ще страшнішої катастрофи і руїни...

Акти, заключені С.Петлюрою у Варшаві, є цілком 
незаконними і для нікого з громадян Української 
Республіки не обов’язковими, як акти, що розділяють 
українську територію і єдність її трудових мас і зроблені 
без вияву організованої волі трудового народу України.

Організуючим центром на Україні являється в 
сучасний момент радянська влада, яка силою 
об’єктивних обставин мусить підлягати перемінам. 
Активна боротьба з радянською владою на Україні 
мусить бути припинена, бо слідом за повстанцями йде 
польсько-денікінська контрреволюція, економічна 
руїна, повна анархія і атаманія, а все це остаточно 
загрожує знищенням української самостійної 
держави”21 (стиль документа збережений - Д.С.)
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Революція конференції УПСР засуджує дії Директорії 
і порушує ряд важливих політичних питань. 
Висловлюючись за співробітництво з більшовицькою 
владою, частина соціалістів-революціонерів викладала 
свої пропозиції щодо дальшого розвитку подій. У наше 
завдання не входить її детальний аналіз, обмежимося 
лише головним, а саме - позицією української і 
польської сторін у її взаємовідносинах навесні 1920 р., 
оскільки вони найтісніше будуть пов’язані з їх дальшим 
розвитком і наступним переговорами про укладення 
прелімінарного миру і Ризького договору.

Розглядаючи всю складність та неординарність 
польсько-українських взаємовідносин часу визвольних 
змагань, вкрай необхідно враховувати паралельне 
існування в Україні двох різних режимів, що свідчить не 
тільки про певну невизначеність українських широких 
мас, а й наслідки перехідного революційного часу. 
Відомо, що в листопаді 1917 р. була проголошена УНР, 
в грудні - Республіка Рад. Між силами, що їх 
репрезентували у боротьбі за зверхність, точилися 
наружені й під час гострі криваві суперечки, мета яких - 
поширення влади на всі українські землі. Утворення 
гетьманської держави, Директорії, ЗУНР, акт злуки не 
внесли істотних змін у становище протиборствуючих 
сторін.

29 травня 1920 р., в Кам’янці-Подільському зібралися 
присутні тут керівні працівники української соціал- 
демократичної партії. Мета зібрання - обговорення 
сучасної політичної внутрішньої і міжнародної ситуації. 
Від імені центрального комітету партії вони заявили, що 
продовжуватимуть свою працю в уряді Директорії 
“навіть в тім разі, коли б з кабінету вийшли 
представники інших партій”22.

В ухвалених рішеннях немає прямого посилання і 
оцінки підписаного Директорією у Варшаві в квітні 
1920 р. договору. Виключати можливість того, що 
учасники засідання були проінформовані про них, у 
нас немає підстав. Однак, спостерігаючи обурення 
діями польських військ, які захопили частину території
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України, вони побоявлися відверто висловити своє 
ставлення, вважаючи за краще сказати про це у 
замаскованому вигляді. В розділі “Закордонна політика” 
було зафіксовано лінію УСДРП по відношенню до Росії, 
зокрема, небажання останньої “порозумітися з нашою 
Республікою”23. Щодо Польщі, “ЦК УСДРП констатує 
факт, що між Українською Народною Республікою та 
Польщею не сталося ні до політичного, ні до 
стратегічного порозуміння.

Українська дипломатична місія в Варшаві, яка працює 
в надзвичайно тяжкій для республіки час, ще не дійшла у 
своїй діяльності до таких результатів, котрі могли б 
досягти певних рішень уряду УНР в справі сталих 
взаємовідносин між Україною та Польщею”24.

Чим керувалися соціал-демократи, приймаючи таке 
рішення, можна тільки здогадуватися. Тут найбільш 
вірогідним є приховування правди і справжнього 
становища справ. Необізнаністю пояснювати аж ніяк не 
можна, оскільки слідом за процитованим йшов пункт, в 
якому говорилося: “3 моменту переходу української армії 
на становище регулярної (у відповідності з підписаними в 
квітні 1920 р. домовленостями, Польща брала на себе 
зобов’язання допомогти УНР у її формуванні та 
оснащенні - Д.С.), - вважати необхідним встановлення 
певної демаркаційної лінії між територіями розташування 
польських і українських військ відповідно умовам нашого 
сучасного політичного і стратегічного становища, з тим, 
що перебування польських військ (підкреслено нами - 
Д.С.) на зайнятій ними українській території є тимчасовим 
до заключения між Україною та Польщею сталого 
миру”25.

Приховуванню справжньої позиції українських соціал- 
демократів слугував також спеціально прийнятий пункт 
постанови. “В справі чужоземної інтервенції”, в якому 
говорилося: “Центральний комітет УСДРП рішуче 
висловлюється проти запрошення чужеземних військ на 
територію України, в яких би то не було цілях”26.

Отже два політичних угрупування, які іменували себе
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партіями, висловлювали протилежні точки зору на 
підписання Варшавського договору і факт загарбання 
Польщею частини України. Це, однак, не означає, що 
практичні дії їх керівних органів по ряду принципових 
питань не збігалися, зокрема з приводу збереження (хоч і 
в різних формах) Української Народної Республіки.

Значення Варшавського договору різко негативно 
оцінив один з відомих українських діячів - міністр юстиції 
в 1918 р. професор С.ІПелухин. В 1926 р. у Празі вийшла 
його праця “Варшавський договір між поляками й 
С.Петлюрою 21 квітня 1920 р.”.

Автор ставив завданням - здійснити його юридичний 
аналіз, вважаючи, що справа істориків - розглядати 
обставини, за яких він був укладений. “Договір 21 квітня 
1920 року,не мавши з правного боку ніякої сили, вже 
коштує Україні дорого. Вона вже оплатила його своїми 
інтересами, великими бідами, кров’ю, життям і долею 
синів свого народу та територією. З того договору 
Україна нічого доброго для себе не мала та й мати од його 
не могла і не може... Маємо не тільки моральні, а всі 
правні підстави відкинути цей договір, утворений без 
уповноваження й проти інтересів українського народу, з 
усіма наслідками, які сталися і можуть статися, як 
неправний, юридично порочний в своїй основі і 
походженні, а тому не дійсний для правного виконання, а 
для українського народу нічого його не зобов’язуючий”27.

В цих твердженням чимало рацонального, правдивого, 
однак, вважати С.Шелухина захисником інтересів 
українських трудящих не слід, оскільки договір залишався 
для них невідомим, таємним і лише вступ та хазяїнування 
польських військ на загарбаній території були для них не 
тільки попереджуючим фактором, а й справжньою бідш# 
“Договір цей держався в такій таємниці, - пише авторГщо 
коли один з закордонних уповноважених УНР, мав 
потребу познайомитися з ним і домагався цього, то йому 
дали перечитати якийсь інший папір, очевидно, зарані 
виготовлений для таких випадків. ...Таємниця цього 
договору потрібна була тільки полякам та українським 
авторам його, а ніяк не українському народу”28.
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О.Шульгин пізніше визнавав: “...На перше місце, як 
основне завдання, уряд УНР ставить боротьбу за 
визволення України від московської навали, за одірвання 
її від Совітського Союзу. Уряд УНР бажає для України 
натурально якнайширших кордонів, але вважає 
необхідним рахуватися з реальними можливостями”29.

У перші дні наступу польським військам разом з двома 
недостатньо укомплектованими дивізіями УНР вдалося 
потіснити частини Червоної Армії. 7 травня 1920 р. був 
зайнятий Київ. Війська перейли на лівий берег, де й 
зупинилися в Дарниці.

Укладений з поляками договір перекреслював ідею 
соборності України, віддавав під польське панування 
Галичину, Волинь, Полісся, ніс біду й нові тяжкі 
виробування трудящим України. Поляки не збиралися 
виконувати жодного з взятих на себе зобов’язань. На 
території, де опинилися польські війська, вони 
присвоювали українське майно, запроваджували свою 
адміністрацію, мову, закони, вводили власні гроші і т.д. 
Українське населення вороже ставилося до встанов
люваних ними порядків. “...Поведінка польського 
“союзника”, що став поводитись на звільненій від, 
більшовиків українській землі як на своїх здобутих 
теренах, заводячи польські порядки й привертаючи 
панування польських1 поміщиків; - говорилося в одній з 
праць, - не тільки викликала повінь ненависті 
українського населення до такого “союзника”, а й втрату 
симпатій населення до уряду УНР як такого, що “продає 
Україну польським панам”. Уряд УНР втратив грунт під 
ногами”30.

Друга половина 1920 р. в житті України 
характеризується докорінними змінами, насамперед у 
військово-політичній сфері. Армії радянських Південно- 
Західного та Західного фронтів перенесли свої операції на 
захід від Києва і Мінська. Частини УНР, поляків 
залишили Київ у червні 1920 р. Територія УНР знову 
значно скоротилася. Становище УСРР змінилося на 
користь більшовиків. Почалося широке впровадежння
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радянських законів, посилилася боротьба з противниками 
режиму, зокрема, діючими в різних місцях озброєними 
селянськими загонами, більшість яких складали 
невдоволені посиленням політичного, економічного, 
ідеологічного і морально-психологічного наступу, яким 
супроводжувалося утвердження в Україні більшовицького 
режиму.

УСРР, зберігаючи залежну від Москви державну 
самостійність, продовжувала жити під контролем центру. 
ЦК РКП(б) вважав Компартію України однією з своїх 
територіальних організацій. Законодавчі, розпорядчі, 
виконавчі та контролюючі владні структури України 
також діяли за вказівками Москви. Максимальна 
централізація керівництва, контроль за всіма ланками 
життя - найбільш характерні риси діяльності в той час усіх 
без винятку органів України. Важливою причиною 
невдоволення була політика “воєнного комунізму”.

В липні 1920 р. мали розпочатися переговри 
представників Польщі, РСФРР, України про підписання 
перемир’я і укладення прелімінарного миру, але вони 
почалися в серпні. Тут доречно нагадати, що Раднарком 
РСФРР ще 29 січня 1920 р. надіслав польському уряду 
ноту, в якій запропонував вступити у мирні переговори не 
тільки від свого імені, а й від імені Тимчасового уряду 
УСРР31.

МЗС УНР, у зв’язку з переговорами, звернулося до 
польського уряду з відповідним меморандумом, 
зазначивши основні точки “можливих мирних пропозицій 
Совітської Росії, які польський уряд повинен мати на увазі 
і при нагоді, і потребі...”32. У меморандумі йшлося про 
давно відомі загальні положення (самостійність УНР, її 
право входити в ті чи інші державні зв’язки, про укладення 
торговельної угоди, кордони і т.д.). Але про все це 
говорилося у дуже загальному плані і по всьому було 
видно, що Польща не висловлює гарячого бажання їх 
відстоювати, що й сталося згодом.

До цього слід додати, що діяльність місій, 
представництв УНР за кордоном була далекою від 
досконалості, починаючи від їх складу, цілей відрядження,
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кількості співробітників, наслідків виконання 
поставлених задач і т.д. Не відчувалося й координації в їх 
практичних діях. МЗС УНР в своєму огляді за липень 1920 
р. відзначало: “Щоб запобігти хаосові, пануючому як 
серед української колонії за кордоном, так і по різним 
місіям, комісіям, делегаціям та агентурам, які тільки 
підкопують престиж УНР серед чужинців33, міністерство 
змушено було звернути увагу своїх дипломатичних 
представників на те, що вважало потрібним”

Воно намагалося навести якийсь порядок в їх роботі, 
але для цього у нього не вистачало ні сил, ні коштів. 
Міністерство після залишення Кам’янця-Подільського в 
липні 1920 р. і зайняття міста поляками, перебувало на 
території Польщі, нараховуючи в своєму складі всього 13 
урядовців (міністр, товариш міністра, член ради міністра, 
4-х начальників відділів, 3-х діловодів та 3-х урядовців). 
Згодом їх стало 28, але й цей склад не міг забезпечити 
сталої праці.

12 жовтня 1920 р. у Ризі Польща, РСФРР, УСРР 
підписали прелімінарний договір, перша стаття кого 
підтверджувала державну самостійність УСРР. 29 грудня 
того ж року в Москві представники УСРР поставили 
підпис під союзним робітничо-селянським договором між 
РСФРР і УСРР, статті якого ще раз окреслювали їх 
стосунки як воєнний і господарський союз двох держав. У 
договорі зазначено, що з факту колишньої належності 
території України до російської держави для неї не 
виникає жодних зобов’язань. Підписання договру 
безперечно враховувало участь УСРР у переговорах з 
Польщею, сприяло піднесенню її міжнародного 
авторитету.
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Н аціональні меншини в  Укра їн і

О. О.Войналович

ШКІЛЬНА ОСВІТА ДЛЯ НАЦІОНАЛЬНИХ 
МЕНШИН В УКРАЇНІ 20-Х РОКІВ:

ДО ПИТАННЯ ФОРМУВАННЯ 
ї ї  ОРГАНІЗАЦІЙНИХ ЗАСАД

Проблеми національної школи, реалізація можливос
тей навчання рідною мовою постійно перебували в 
центрі широкої громадської уваги. Оцінюючи їх винят
кову роль у формуванні національної самосвідомості на
роду, збереженні багатовікової історико-культурної 
спадщини, передові кола суспільства постійно піднімали 
питання організації та діяльності національної школи, 
ставили їх в центрі своїх політичних і соціальних вимог.

Суттєві зрушення в налагодженні освіти для 
національних меншин в Україні спостерігаються в 20-ті 
роки. Проголошена політика коренізацїї покликала до 
життя цілий ряд позитивних процесів, що стали підгрун
тям для національного і культурного відродження всіх 
народів, що проживали на терені України.

В ході реалізації державної політики в галузі народної 
освіти для національних меншин особливого значення 
набували питання формування мережі національних 
шкіл, створення життєздатних та дійових органів по їх 
керівництву, організаційному та науково-методичному 
забезпеченню.

При цьому необхідно відзначити як новаторський ха
рактер поставлених завдань, так і складність внутрішніх 
та зовнішніх умов, в яких перебувала Україна. Давалася 
взнаки і відсутність необхідного досвіду в справі ор
ганізації освіти для національних меншин, оскільки ме
режі державних національних шкіл в Україні фактично 
не існувало.

Падіння самодержавства, пов’язані з цим демокра
тичні тенденції породили надію на справедливе 
розв’язання національного питання, відкрили певні 
можливості організації освіти для національних мен
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шин, які перебували на терені України. Певні кроки по 
створенню національних шкіл, налагодженню їх роботи 
спостерігаються з боку урядів Центральної Ради, гетьма
на, Директорії. їх  діяльність в даному напрямку ще потре
бує свого докладного вивчення. Однак вже опубліковані і 
відкриті документи дають підставу твердити, що згадане 
коло питань знаходилось в полі зору вищих органів дер
жавної влади незалежної України1 .

Ними, зокрема, робилися спроби відновлення ряду 
національних шкіл, вироблення організаційних засад їх 
діяльності. Та навіть вказані половинчасті заходи були 
зведені нанівець братовбивчою громадянською війною, 
зовнішньою інтервенцією України, викликаними ними 
негативними процесами. Наприклад, масове спустошен
ня німецьких колоній на півдні України призвело до ро
зпаду створених там структур, сприяло зростанню 
іміграції німців на історичну Батьківщину.

Наслідком російсько-польської війни 1920 р. стало 
різке скорочення мережі польських шкіл. На це також не
гативно вплинула масова департація польського населен
ня, яка розпочалася в 1921 р., пов’язаний з нею від’їзд пе
реважної більшості польського вчительства з України.

Єврейські погроми, які стали невід’ємною рисою гро
мадянської війни, викликані ними міграційні процеси на
несли непоправної шкоди єврейським національним шко
лам, найнегативнішим чином відбилися на організації 
справи освіти серед єврейського населення.

Не маючи ніякої підтримки з боку держави, спираю
чись лише на місцеві громадські ініціативи, в більшості 
своїй були приречені школи для малочисленних націона
льних меншин - вірменів, татар, чехів, греків та інших.

На жаль, суттєві прогалини в статистичній звітності 
органів народної освіти за період громадянської війни та 
наступні роки не дозволяють належним чином розкрити 
стан шкільної освіти для національних меншин, 
кількісний і якісний склад вищеозначених шкіл на даному 
відрізку часу. І все ж, співставляючи різні форми звітності 
відповідних державних організацій та установ, спро
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буємо визначити загальну кількість шкіл для національ
них меншин на кінець громадянської війни. На 1920 р. 
без врахування німецьких шкіл вона ледь досягала 300. 
Щодо немецьких шкіл, то за наявними відомостями за 
1920-1921 рр. їх кількість перевищувала 8502 * .

Розглядаючи в динаміці процес становлення шкіл для 
національних меншин, можна стверджувати, що для 
нього були притаманними як загальні риси шкільного 
будівництва в Україні в першій половині 20-х років, так 
і певні особливості.

Відомо, що за три роки (з грудня 1920 р. по січень 
1924 р.) загальна кількість шкіл в Україні скоротилася на 
6172 3. Процес скорочення був характерним і для 
національних шкіл, однак проходив він більш уповільне
но й стосувався лише шкіл для окремих національних 
меншин, про що свідчить нижченаведена таблиця4 .

Мережа трудшкіл для національних меншин в Ук
раїні на 1920-1923 рр.

1920 1921 1922 1923

1. Єврейьких 260 214 226 227
2. Німецьких 852 676 651
3. Польських - 196 224 310
4. Латиських 21 1 - -

5. Татарських - 61 16 16
6. Болгарських - 40 40 40
7. Вірменських 1 1 1 1

РАЗОМ: 282** 1365 1183 1245

Цілком очевидно, що причини глибинних явищ 
аналізованого нами процесу залежали не лише від 
внутрішніх чинників (голод 1921-1922 рр., економічна 
криза), а й від зовнішньополітичної ситуації, міграційних 
процесів тощо. Далеко не останню роль відігравала і 
відсутність стрункої системи органів державного
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керівництва школами для національних меншин, обгрун
тованих і апробованих принципів їх діяльності.

Чи не першим кроком в даному напрямку стало за
снування Ради з освіти (Раднацмен). Чимало важливих 
організаційних питань, пов’язаних з формуванням цен
трального апарату та організаційних структур на 
місцях, Президія Раднацмену розглянула вже на перших 
своїх засіданнях. Зокрема, на її засіданні, що відбулося 6 
серпня 1921 р. головою Раднацмену було обрано відомо
го українського культурно-освітнього діяча, заступника 
наркома освіти України, латиша за національністю Яна 
Пилиповича Раппо5. В різний час до складу Раднацмену 
при НКО входили Д.Мац - заступник голови, В.Литвя- 
кова - заступник завідуючого Центрального єврейсько
го бюро Раднацмену (Центрєвбюро), А.Макогон - 
завідуючий підвідділом підготовки працівників єврейсь
кої совіти, Х.Клінгер - секретар Центрєвбюро, 
О.Байтінгер - завідуючий Центральним німецьким бюро 
Раднацмену (Центрнімбюро), А.Кржижанівський - 
завідуючий Центральним польським бюро Раднацмену 
(Центрпольбюро), К.Янсон - завідуючий Центральним 
латвійським люро Раднацмену (Центрлатбюро). П.Пе- 
рец - секретар Центрнімбюро, К.Гаврилов - віповідаль- 
ний інструктор Центрпольбюро, Л.Литвяк - секретар 
Раднацмену та ін.6

Трагічно склалася доля цих людей. Переважна 
більшість з них стала жертвами масових незаконних 
репресій 20-50-х років, загинула в сталінських таборах. 
Наприклад, заступник голови Раднацмену Д.Мац, як 
один з організаторів сіоністського підпілля в Україні, в 
1937 р. був заарештований і засуджений до 10 років по
карання. Не обминула його тяжка доля і в 1950 р., ко
ли ж за тими ж стандартними звинуваченнями він був 
знову заарештований і засуджений до 5 років виправ- 
йо-трудових таборів7.

Пройде зовсім небагато часу і в другій половині 30-х 
років працівники Раднацмену під жорстким пресом 
слідства визнають свою діяльність "контррево

139



Н аціональні меншини в  Україні

люційною", відверто ворожою радянській владі. На по
чатку ж 20-х років всі вони щиро вірили в той єдиний 
шанс, який давала їх народам (євреям, полякам, лати- 
шац, німцям та ін.) проголошена тогочасним політич
ним керівництвом державна національна політика. Своє 
бачення шляхів її реалізації в галузі освіти для 
національних меншин вони виклали в програмному до
кументі Раднацмену - "Положенні про організацію спра
ви освіти національних меншин, які населяють тери
торію УСРР", прийнятому Колегією Наркомосу України 
в серпні 1922 р. 8

У відповідності з "Положенням" первинними ланка
ми в справі організації освіти національних меншин в 
Україні стали національні бюро з питань освіти, які ста
вили за мету формування "наукових та організаційних 
засад роботи і всієї культурно-освітньої політики"9. 
Діяльність останніх мали координувати та спрямовува
ти Центральні національні бюро Наркомосу, до складу 
колегій яких входили завідуючий (здійснював загальне 
керівництво культурно-освітньою роботою серед окре
мих національних меншин) та два члени, що одночасно 
виконували функції завідуючих відділами - оргінструк- 
торського та науково-педагогічного.

Важливі завдання організації освіти для національ
них меншин покладалися на науково-педагогічні відділи 
Центральних бюро. Саме вони повинні були здійснюва
ти налагодження мережі національних шкіл, підготовку 
та перепідготовку педагогічних кадрів, займатися ви
данням підручників, посібників, іншої науково-методич
ної літератури10.

В своїй практичній діяльності Центральні національні 
бюро Наркомосу України спиралися на відповідні наці
ональні губернські бюро, національні відділи при губсоц- 
восі, губпрофосі, губполітосвіті та губвидаві. їм підлягали 
також повітові національні бюро, створені при районних 
та обласних національних органах. В разі потреби в 
місцях компактного проживання окремих національних 
меншин при губернських, міських, повітових наросвітах 
могли бути організовані відповідні ради у справах
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національних меншин та їх органи в соцвосі, профосі, 
політосвіті і видавництві. Доцільність і своєчасність ор
ганізації таких рад на місцях мала вирішуватись в кожно
му окремому випадку Колегією Наркомосу.

Відповідно до наведеної структури мали функціону
вати Центрпольбюро, Центрнімбюро, Центрєвбюро, 
Центрлатбюро, Центртатбюро та ін. В свою чергу ос
танні об’єднувались в Раду з освіти національностей при 
Наркомосі України, яка повинна була виробляти і ре
алізовувати магістральні напрямки державної політики 
в цій важливій справі, здійснювати загальне керівництво 
культурно-освітньою роботою національних бюро, уза
гальнювати і пропагувати досвід їх діяльності.

Організація Раднацмену, Центральних національних 
бюро Наркомосу, їх місцевих органів ставила за мету 
інтегрувати освіту для національних меншин в загальну 
систему шкільної освіти в Україні з врахуванням її спе
цифіки та особливостей.

На жаль, струнка організаційна структура керівницт
ва органами народної освіти для національних меншин в 
більшості своїй так і не була впроваджена у життя. Зок
рема, адміністративно-територіальна реформа 1925 р. не 
дозволила повною мірою розгорнути діяльність місце
вих органів. Серйозною першкодою на шляху реалізації 
накреслених планів була також відсутність необхідних 
асигнувань в системі Наркомосу (особливо це стосується 
першої половини 20-х років). Не останню роль відіграва
ла і певна упередженість до діяльності Раднацмену з бо
ку вищих органів державного управління республіки, 
місцевих органів влади. Постійною неузгодженістю 
відзначалися стосунки Раднацмену з Центральною 
штатною комісією при ВУЦВКу, що не могло не позна
читися на кадровому забезпеченні органів Раднацмену.

На друге півріччя 1922 р. Раднацмену вдалося зберег
ти на місцях лише 35 штатних одиниць, з них: по 
Харківській губернії - 3, Катеринославській - 4, Д о
нецькій - 4, Запорізькій - 2, Київській - 4, Чернігівській - 
2, Волинській - 3, Подільській - 3, Одеській - 5, Мико
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лаївській - 1, Кременчуцькій - 2, Полтавській - 2. 
Найбільш повно були укомплектовані єврейські секції - 
22 працівники. В штаті ж інших налічувалися одиниці 
фахівців: польських секціях - 6, німецьких - 4, татарських 
- 2, латиських -1  п .

Подібна ситуація не була виключенням і для апарату 
Раднацмену Наркомосу України та Центральних на- 
цбюро. Якщо в серпні 1921 р. в її складі працювало 142 
штатних працівники, то в грудні 1922 р. їх кількість ско
ротилася до 12 12 .

Безумовно, скорочення штатів мало під собою  
об’єктивні підстави, пояснювалось складністю еко
номічної та політичної ситуації в Україні. Однак воно 
найнегативнішим чином вплинуло на стан роботи серед 
національних меншин і, в першу чергу, в галузі шкільної 
освіти.

Звертаючи увагу на винятково складне становище, 
що склалося в системі органів Раднацмену при Нарко- 
мосі, заступник голови Раднацмену Д.Мац на початку 
1923 р. писав: "Комісією по скороченню штатів цен
тральних губернських установ при ВУЦВКу штати Рад
нацмену при Наркомосі доведені до 6. На місцях при гу
бернських і повітових наросвітах Раднацмени як у виг
ляді органів, об’єднуючих окремі нацбюро, так і у виг
ляді окремих нацбюро повністю ліквідовані. Проведен
ня у життя вищезгаданих постанов, що за нашим глибо
ким переконанням, не лише зупинить і без того слабо ро
звинуту роботу (серед) національних меншин, а й приве
де до її повного замирання"13.

Наведені вище факти яскраво висвітлюють ті умови, в 
яких доводилось працювати Раднацмену при НКО та 
його місцевим органам в перші роки своєї діяльності. 
Проте, навіть за таких обставин, їм вдалося вирішити 
низку найневідкладніших питань, пов’язаних з удоско
наленням організаційної структури, зміцненням зв’язків 
з низовими ланками, здійсненням обстеження та 
реєстрації шкіл національних меншин, їх педагогічного 
персоналу, налагодженням системи підготовки та пе
репідготовки педагогічних кадрів, видавничої роботи.
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Проведена робота дала змогу Раднацмену при НКО 
УСРР Укрголовсоцвиху виробити в середені 20-х років 
загальну концепцію ("Схему") шкільного будівництва 
для національних меншин.

В загальних рисах "Схема системи освіти серед на
цменів УСРР" (назва документу, виробленого НКО Ук
раїни в 1926 р.) виглядала таким чином:

В галузі соціального виховання (витримки)14 .
Окрема національна школа створюється в тих пунк

тах, де не менше 20 дітей національних меншин шкільно
го віку. В основі системи шкільної освіти нацменшин ле
жить 4-річна школа (молодший концентр 7-річки) 
сільська, містечкова, міська, яка будується на рідній мові 
відповідних нацменшин. Крім того, для кожної 
національності створюються в районних центрах, більш 
крупних містечках і містах старші концентри 7-річки.

Для того, щоб надати можливість навчатись рідною 
мовою дітям нацменів тих пунктів, де не можуть бути 
створені школи другого концентру, при деяких 
національних 7-річних створються інтернати.

Організація окремих національних груп при загаль
них школах як система, що не виправдала себе, поступо
во згортається15 .

Концепцію НКО України щодо освіти, в т.ч. освіти 
для національних меншин, підтримав Раднарком УСРР. 
В його постанові "План роботи НКО на 26-27 опе
раційний рік та висновок на нього Укрдержплану" від 31 
березня 1927 р., зокрема, зазначалося:

1. Напрямок роботи Наркомосвіти УСРР в справі по
ширення мережі, а також поліпшення якості наявних ус
танов нацмену вважати за правильний і доручити НКО 
УСРР та округовим виконавчим комітетам вжити за
ходів до дальшого поширення мережі й поглиблення ро
боти нацменівських шкільних закладів шляхом посилен
ня асигнувань на навчальну частину й шляхом пе
репідготовки вчительства та організації інтернатів при 
трудшколах, що обслуговують розпорошене населення 
нацмену.
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2. Беручи на увагу скрутний стан шкіл нацмену як що
до помешкань та недостатності мережі, так і щодо забез
печення персоналом, звернути увагу НКО УСРР на те, 
щоб під час складання контрольних цифр бюджету на 
наступний рік передбачити асигнування на поліпшення 
цієї справи, зокрема, в прикордонній см узі16.

Наведені вище документи окреслювали основні на
прямки роботи Наркомосу в справі організації шкільної 
освіти для національних меншин. Вони полягали:

- в розгортанні нових шкіл першого та другого кон
центру в районах компактного проживання національ
них меншин, інших великих населених пунктах;

- в перепрофілюванні російських та українських шкіл 
в районах компактного проживання національних мен
шин;

- в охопленні загальною освітою дітей шкільного віку 
національних меншин;

- В зміцненні матеріальної бази шкіл для національ
них меншин;

- в проведенні на державний (місцевий) бюджет т.з. 
договірних шкіл, а також тих шкіл для національних 
меншин, що утримувалися за рахунок спеціальних 
коштів.

Наскільки своєчасними були ці заходи, свідчать чис
ленні факти. В 1925-1926 навчальному році мережа тру
дових шкіл національних меншин нараховувала 934 
школи, в яких навчалося 90169 учнів. З них: єврейських 
шкіл - 295 з кількістю учнів 46309; польських - 192 з 
кількістю учнів 13050; німецьких - 345 з кількістю учнів 
22050; болгарських - 33 з кількістю учнів 3524; молдавсь
ких - 53 з кількістю учнів 4003; чеських - 7 з кількістю 
учнів 343; вірменських - 4 з кількістю учнів 475; татарсь
ких - 2 з кількістю учнів 179; шведських - 2 з кількістю 
учнів 122; грецьких -1  з кількістю учнів 114 І7.

Водночас звертає на себе увагу і те, що в згаданий 
період ще зберігалася досить значна кількість т.з. міша
них шкіл, де навчання велося українською та російською 
мовами. Аналіз статистичної звітності дає право ствер
джувати, що в 1925-1926 рр. таких шкіл налічувалося
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493, в яких навчалося 144360 дітей шкільного віку 
національних меншин 18.

Цікавою, на наш погляд, є картина охоплення школа
ми дітей національних меншин віком від 8 до 14 років: 
німці - 80,7%, болгари - 47%, греки - 60%, поляки - 66,5%, 
євреї - 81,6%. З них рідною мовою навчалися: німці - 
77,8%, болгари - 71,7%, греки - 1,1%, поляки - 41,5%, 
євреї - 36,3% 19.

Незважаючи на труднощі матеріально-технічного за
безпечення, мережа національних шкіл першого та дру
гого концентрів продовжувала зростати і в наступному 
1926-1927 навчальному році. Лише за рік їх кількість 
зросла на 369 учбових закладів і досягла позначки 1303. 
А кількість учнів, охоплених ними, збільшилась на 32374 
і становила 122543.

Значно зросла мережа єврейських національних шкіл
- 392 (проти 295 в 1925-1926 н.р.), польських - 279 (192), 
німецьких - 497 (345). Істотно збільшилась кількість мол
давських шкіл - 69 (53), болгарських - 44 (33), татарських
- 6 (2). Дещо стримувався процес організації чеських 
національних шкіл - 8 (7), вірменських - 5 (4), шведських
- 2 (2), грецьких -1  (1).

Останнім часом в ході різноманітних дискусій (Крим, 
Придністров’я) висловлюються думки про те, що політи
ка коренізації 20-х - поч. 30-х років в національних рес
публіках йшла за рахунок російськомовного населення. 
Спираючись на наявні матеріали, можемо стверджувати, 
що розвиток українських шкіл, а також шкіл для 
національних меншин не лише не стримував, а й давав 
суттєвий імпульс для розвитку російських шкіл. Так, як
що в 1925-1926 н.р. в Україні нараховувалось 1214 
російських шкіл, то в 1926-1927 н.р. - 1297 20.

Водночас не можна не помітити в цей період процесу 
перепрофілювання т.з. мішаних шкіл в національні. Так, 
кількість шкіл з українською і єврейською мовами на
вчання у 1926-1927 н.р. в порівнянні з 1925-1926 н.р. 
зменшилась з 63 до 23, українською і польською - з 100 
до 60, українською і німецькою - з 99 до 61, українською
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і молдавською - з 31 до 27, російською і єврейською - з 48 
до 37, російською і німецькою - з 111 до 33, російською і 
молдавською - з 19 до 14, російською і болгарською - з 
11 до 8. Загальна ж кількість мішаних шкіл у 1926-1927 
н.р. становила 344, що на 149 шкіл менше у порівнянні з 
попереднім навчальним роком 21.

Позитивно оцінюючи процес зростання мережі шкіл 
для національних меншин, не можна не помітити деяких 
його негативних сторін. Так, навіть в 1926-1927 н.р. ме
режа молдавських, чеських, татарських, шведських 
національних шкіл включала в себе лише школи першо
го концентру (1-4 років навчання). На практиці це озна
чало, що діти шкільного віку з числа вищеозначених 
національних меншин не мали змоги продовжити на
вчання в школах другого концентру (5-7 роки навчання) 
рідною мовою22.

В цілому ж, як свідчать документи, впродовж 20-х 
років була проведена велика та багатогранна робота по 
розбудові мережі національних шкіл, зміцненні їх ма
теріальної бази. Заходи з боку ВУЦВКу, уряду України, 
Наркомосу республіки були цілком своєчасними, дали 
свої позитивні зрушення і мали стати суттєвим підгрун
тям для подальшої реалізації накреслених планів.

Проте науковий відступ від політики коренізацїї 
впродовж 30-х років, ствердження русифікаторських 
тенденцій в республіках бувшого Союзу РСР призвели 
до повного згортання національного шкільного 
будівництва. Внаслідок проведених реорганізацій, мере
жа національних шкіл в Україні, система керівництва 
ними була повністю зруйнована. Окремі національні 
школи, що збереглися в різних регіонах республіки, не 
користувалися підтримкою з боку держави і, звичайно, 
не могли суттєво вплинути на стан освіти для національ
них меншин.

Незважаючи на половинчатість, незавершеність про
цесу національного шкільного будівництва 20-х років, 
негативні чинники, що його супроводжували, набутий 
досвід має виняткове наукове і практичне значення, 
сприяє виробленню глибоко обгрунтованої концепції
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національної школи на сучасному етапі розвитку освіти 
в Україні.
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ГРОМАДСЬКІ ТА НАУКОВІ ФОРМИ 
КРАЄЗНАВСТВА У ВИВЧЕННІ ІСТОРІЇ, 
КУЛЬТУРИ НАЦІОНАЛЬНИХ МЕНШИН 

у 20-30-х рр. XX ст.

Вивчення проблеми взаємовідносин краєзнавства і 
національних меншин має особливе значення. У наш час 
- час творення незалежності України вона сягає своїми 
коренями у період визвольних змагань. Правильно буду
вати національну політику намагалися уряди УНР, геть
мана П.Скоропдського, Директорії. Звичайно, методи 
краєзнавства, що починали тоді вироблятися, відразу 
могли відтворювати глибинні процеси, що відбувалися у 
середовищі малих народів, що проживали в Україні. В 
силу зрозумілих причин ці уряди мало зробили як у га
лузі національної політики, так і для розвитку краєзнав
ства. 1

Широкого розмаху вивчення історії та культури 
національних меншин засобами краєзнавства набуло за 
роки радянської влади. Причому, у цьому процесі актив
но взаємодіяли як громадські, так і наукові форми 
краєзнавчої роботи. Вже у 1921 р. у Одесі виникає 
гурток по вивченню історії єврейської літератури та 
культури1.

Учасниками його стали студенти вищих шкіл. Вони 
влаштували наукові доповіді, семінарські заняття, ство
рили бібліотеку із книг по історії єврейської літератури. 
З ініціативи інтелігенції гуртки по вивченню історії і 
культури виникають серед німецького населення 
Мелітопольщини, грецького - Маріупольщини,
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болгарського - Миколаївщини.
Підтримуючи потяг національних меншин до вивчен

ня власної історії та культури, Народний комісаріат 
освіти через свої структурні підрозділи намагався спря
мовувати цю роботу. Так, у жовтні 1930 року він при
ймає постанову “Про відзначення 15-річчя з дня смерті 
єврейського письменника Й.Бовшевера”, якого зо
бов’язав провести широкий комплекс заходів від пошу
кових до пропагандистських2. В іншому випадку, врахо
вуючи активну просвітницьку, краєзнавчу діялність, 
комісія НКО УСРР своєю постановою від 19.03.1926 р. 
надала назву єврейській школі в Новій Ушиці на Поділлі 
“Школа імені Ісолом Алейхема”3.

Певну краєзнавчу роботу у вивченні, популяризації 
історії та культури проводили культурно-освітні устано
ви. У 1926 р. на Одещині серед національних меншин 
діяли 22 німецькі хати-читальні, 9 німецьких сільбудів, 9 
єврейських хат-читалень, по 4 болгарських хати-чи- 
тальні та сільбудів, 2 молдавських сільбуди4.

У Одесі у 1926 р. відкрився польський клуб5. Для 
його нормальної діяльності Іллічовська райрада у 
1929 р. виділяє 20 тис.крб. і проводить ремонтні робо
ти також на 20 тис.крб.6 У 1926 р. відкривається буди
нок єврейської культури, який проіснував до 1935 р.7 
і зіграв значну роль у популяризації єврейської культу
ри, організації краєзнавчої роботи серед єврейського 
населення. У цей же час відкривається інтера- 
національний клуб народів Заходу і Сходу, який вів ро
боту серед представників 13 національностей, що про
живали в Одесі8.

Активні краєзнавчі дослідження засобами культурно- 
освітньої роботи велись і на Дніпропетровщині, де за да
ними на 1926 р. проживало 231002 євреї, 129012 німців, 
24654 білоруси, 7493 поляки, 56200 болгарів, 3458 молда
ван, 2017 греків, 855 чехів, 37393 ассірійців, циганів, 
вірмен, угорців 9. У звіті про роботу серед національних 
меншин за 1931-1932 рр. підкреслюється “...починаючи з 
хати-читальні, сімейного гуртка, завершуючи клубами,
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повсюди ми бачимо прогрес росту національної культу
ри10.

Значна краєзнавча робота проводиться і у національ
них школах, мережа яких постійно зростала. Поступово 
вироблялися, вдосконалювалися і форми краєзнавчої 
роботи. У її постановці велику роль відіграло вчительст
во. Про озброєння його формами і методами краєзнав
чої роботи постійно опікувався Раднарком НКО. Зокре
ма, у листі до старшого інспектора наросвіти наголошу
валося про необхідність проведення курсів вчителів у 
квітні 1925 р., на яких розглянути питання методики 
краєзнавчої роботи11.

Питання вдосконалення і методів краєзнавчих 
досліджень обговорювалися на V Всеукраїнській конфе
ренції польських робітників (1926 р.)12, Всеукраїнській 
болгарській конференції (1925 р.), Всесоюзному з’їзді 
єврейських культосвітників (1928 р.)13.

Можливості краєзнавчих досліджень значно розши
рилися з утворенням у травні 1925 року Українського 
Комітету краєзнавства, який об’єднав навколо себе сотні 
краєзнавчих організацій, тисячі самовідданих дослід
ників рідного краю.

Співробітництву з Українським комітетом краєзнав
ства надали належної уваги практично всі наукові, гро
мадські організації та установи, які займалися самим 
різноманітним колом проблем національних груп. Так, 
Центральна комісія у справі національних меншин у 
своїй резолюції від 16 червня 1926 р. “Про роботу 
краєзнавчих організацій у місцях проживання націона
льних меншин” ухвалила: “Вважати за необхідне розпо
чати вивчення побуту, історії, культури тощо національ
них меншин України по лінії краєзнавчих організацій. 
Просити Український комітет краєзнавства і Раднацмен 
зробити доповідь щодо організаційних форм цієї роботи 
стосовно національних меншин”14.

У листі окрнацбюро підкреслювалося “по доповіді 
Українського комітету краєзнавства, яка визнала 
краєзнавчу роботу серед національних меншостей за ду
же важливу, цим пропонуємо поставити це завдання од
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ним із своїх чергових заходів.
Щоб організувати краєзнавчу роботу. Вам потрібно 

притягнути до роботи по вивченню національних мен
шостей як самодіяльність самого населення, так і особ
ливо місцеві культурні сили. У круг питань, які належать 
до вивчення, в основному, повинні увійти: питання 
історії колонізації, побуту, соціально-економічних 
взаємин тої або іншої національності, участь її у рево
люційному русі, зберігання пам’ятників старовини.

Необхідно приступити до підготовки видання зібра
них матеріалів у вигляді етнографічних та інших 
збірників, особливо в тих округах, що вже провели де
яку роботу в галузі краєзнавства серед національних 
меншостей. %

Для контакту в краєзнавчій роботі ЦКНМ пропонує 
ввести свого представника до складу округових 
Комітетів та місцевих організацій краєзнавства, вико
ристовуючи разом з тим на місцях організаційні форми, 
комісії вивчення тої чи іншої національності, згуртовую
чи навколо них актив культурних робітників”15.

Надалі шляхи співробітництва Центральної комісії і 
Українського комітету краєзнавства були конкретизо
вані на засіданні ЦКНМ 24 червня 1928 року. На основі 
доповіді відповідального секретаря ЦКК О.Лазариса 
“Про організаційні форми краєзнавчої роботи стосовно 
національних меншин” було прийнято рішення: “...про
ведення краєзнавчої роботи серед національних мен
шин, особливо серед національностей, що не мають в 
Україні своєї літератури, визначається вкрай бажаним і 
важливим”.

У зв’язку з цим, вважалося за доцільне:
а) залучати до краєзнавчої роботи на місцях весь 

місцевий актив культурно-освітніх працівників, а також 
і саме населення національних меншин;

б) найбільш великим округам виділити з місцевого

*
Центральна комісія у справах національних меншин
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бюджету кошти на проведення краєзнавчої роботи для 
менш міцних округів;

в) приступити до видання зібраних вже матеріалів (ет
нографічних збірників);

г) поставити перед Народним комісаріатом освіти пи
тання про включення до складу Комітету краєзнавства 
представника Центральної Комісії у справах національ
них меншин, а місцеві органи представника обласного 
бюро національних меншин;

д) висвітлювати краєзнавчу роботу серед національ
них меншин у журналі Українського комітету краєзнав
ства, а також у республіканському та національному
друці;

є) виділити до складу Українського комітету 
краєзнавства представника Центральної комісії у спра
вах національних меншин і доручити йому розробити 
план своєї роботи16.

У липні 1926 року представником ЦКНМ в Ук
раїнському комітеті краєзнавства був затверджений 
С.Ялі, який у короткий термін розробив свої пропозиції 
щодо перспектив краєзнавчої роботи по дослідженню 
національних меншин. Незабаром надійшов на місця 
підготовлений ним обіжник за підписом голови ЦКНМ  
Піотровського та відповідального секретаря УКК Лаза- 
риса. У ньому серед іншого говорилося: “На підставі 
Постанови ЦК нацмен від 24 червня 1926 року по до
повіді УКК, яка визнала краєзнавчу роботу серед 
національних меншин за дуже важливу, цим пропонуємо 
поставити це завдання одним із своїх чергових заходів.

Щоб організувати краєзнавчу роботу, вам необхідно 
притягнути до роботи по вивченню національних мен
шин самодіяльність самого населення, особливо місцеві 
культурні сили.

У коло питань, які належать до вивчення, в основно
му повинні увійти: питання колективізації, побуту, 
соціально-економічних відносин тієї чи іншої національ
ності, участі її в революційному русі (вивчення має про
ходити у контакті з істпартом), зберігання пам’ятників
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старовини та інше.
Необхідно приступити до підготовки видання зібра

них матеріалів у вигляді етнографічних збірників, особ
ливо в тих округах, що вже провелди деяку роботу в га
лузі краєзнавства серед національних меншин”17.

Плідні контакти склалися у ЦКНМ з іншою рес
публіканською громадською організацією краєзнавчого 
профілю - Українським комітетом охорони пам’яток 
культури (УКОПКом). Спільними зусиллями останніх у 
1927 р. була проведена представницька експедиція по 
дослідженню пам’яток єврейської культури у 57 округах 
Правобережної України. її  результатом особисто заціка
вився народний комісар освіти України М.О.Скрип- 
ник18.

За обгрунтованими пропозиціями ЦКНМ та УКОП- 
Ку ряд унікальних пам’ятників оголошувався пам’ятка
ми республіканського значення. Наприклад, постано
вою Колегії Наркомосу України від 22 грудня 1928 року 
пам’яткою республіканського значення був оголошений 
Будинок стародавньої синагоги у м.Погребище Бер
дичівського округу19.

Своєрідним сховищем і науково-дослідним центром 
по дослідженню та популяризації рухомих пам’яток, 
пов’язаних з культурою національних меншин мав стати 
центральний музей, що висвітлював би історію, соціаль
но-культурний розвиток кожної національності. На 
жаль цей задум не був до кінця реалізований. Якщо у 
1928/29 бюджетному році ще вдавалося отримувати хоча 
б якісь кошти, то у наступних роках навіть таке мізерне 
фінансування з боку держави було припинено. У зв’язку 
з цим, вважалося за потрібне перенести основний тягар 
роботи на окружні музеї, у структурах яких створювали
ся відділи національних меншин. Так, при Волинському 
окружному музеї розпочалася роботи по створенню 
польського відділу, при ньому, а також при Одеському 
окружному музеї - німецького відділу. При 
Маріупольському музеї плідно працювала грецька 
секція, що регулярно проводила наукові експедиції,
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зустрічі, залучила до роботи найбільш авторитетні на
укові сили.

Значний вклад у дослідження історії та культури 
національних меншин привнесли наукові установи Ук
раїни, зокрема, Гебраїстична комісія, утворена у 1919 р. за 
підтримкою відомого українського історика, академіка 
Д.І.Багалія20. Як свідчать документальні матеріали, згада
на комісія серед своїх першочергових завдань розглядала 
виявлення та вивчення пам’яток, пов’язаних із історією ук
раїнського єврейства. З цією метою в її складі у травні 
1919 р. був створений структурний підрозділ, який 
об’єднав навколо себе таких відомих учених як Д.І.Ба- 
галій, І.В.Галант, О.О.Глаголєв, Б.З.Дінабург, Г.Г.Попов, 
В.В.Рибинський21. Зусиллями цих та інших науковців уже 
в 1931 р. була підготовлена докладна картотека усіх наяв
них відомостей про історію та культуру євреїв в Україні22. 
У наступні роки були видруковані такі основні результати 
регіональних історичних досліджень українського єврей
ства, які знайшли своє відображення у працях І.В.Галанта 
“Два ритуальних процеси”, “Житомирський погром 1905 
року” та інших23.

Надзвичайно важливо, що діяльність Гебраїстичної 
комісії підготувала умови для організації у структурі 
Всеукраїнської Академії наук відповідної установи для 
дослідження історії українського єврейства. Нею стала 
науково-дослідна кафедра єврейської культури, що була 
відкрита у 1928 р. у системі ВУАН. Вона безпосередньо 
фінансувалася і спрямовувалася Народним комісаріатом 
освіти України. Очолив кафедру професор Ф.І.Лібер- 
берг, відомий не лише як дослідник юдаїки, а й як тала
новитий організатор науки24.

Діяльність кафедри історії єврейської культури пере
бувала у полі зору Всеукраїнського виконавчого коміте
ту, який своєю постановою від 10 квітня 1928 р. визна
чив такі основні напрями роботи як науково-дослідні ек
скурсії по вивченню економіки, мови, літератури, історії, 
побуту, етнографії, культури і мистецтва національних 
меншин взагалі і єврейського населення зокрема.

Наступним кроком в організації досліджень ук
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раїнського єврейства стало створення у вересні 1929 р. 
Інституту єврейської культури, який спеціалізувався на 
таких основних напрямках: філологія, літературознавст
во, етнографія, археографія25. У зв’язку з цим Інститут 
єврейської культури мав п’ять основних відділів: істо
ричний, філологічний, літературний, соціально-еко
номічний та педагогічний26.

Як переконуємося, діяльність Інституту була досить 
продуктивною. За свідченням доктора історичних наук 
Л.І.Євселевського у 1927-1928 рр. за безпосередньою 
участю Інституту було видано 866 друкованих аркушів 
наукових праць. У 1928-1929 рр. обсяг опублікованих 
наукових робіт уже становив 1441 друкований аркуш27.

У 20-х - на початку 30-х років були зроблені 
відповідні кроки по дослідженню історії та культури 
польського населення України. У червні 1931 р. Нарко- 
мосом України був підготовлений і обгрунтований про
ект постанови Раднаркому України “Про заснування у 
складі ВУАН Інституту польської культури”, який вклю
чав у себе літературний філологічний, історичний та ан
тирелігійний відділи28. На першому етапі Інститутом на 
проведення досліджень виділялось понад ЗО тис.крб.29

На теренах регіональних досліджень історії та культу
ри національних меншин активно працювала Етног
рафічна комісія при ВУАН, під головуванням академіка
A. М.Лободи. За її завданням О.Курило розробляв тему, 
пов’язану із дослідженням німецького та молдавського 
населення в Україні.

Виключною наполегливістю відзначалася праця по 
дослідженню німецького населення професора В.Жир- 
мунського. Заслухавши звіт про його роботу Раднацмен 
при Наркомосі України ухвалив резолюцію такого 
змісту:

- інформацію прийняти до відома;
- питання про подальшу наукову роботу професора

B. Жирмунського по вивченню історії, побуту і культури 
німецьких колоній поставити в Президії Укрнауки;

- скласти проект відозви до* німецьких вчителів в
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справі збирання матеріалів німецьких колоній;
- надрукувати в Бюлетені Народного комісаріату 

освіти звітний матеріал професора Жирмунського про 
його наукові відрядження до німецьких колоній;

- надрукувати в Бюлетені Народного комісаріату 
освіти звітний матеріал професора Жирмунського про 
його наукові відрядження до німецьких колоній;

- просити Укрнауку включити до свого плану на 
1926/27 рік одне наукове відрядження до німецьких коло
ній України, збільшивши кількість учасників (експе
диції) до трьох осіб;

- видати діялектологічну анкету професора Жир
мунського за рахунок видавничих сум Раднацмену”30.

Інший відомий український етнограф ККвітка оп
рацьовував матеріали по білоруській національній мен
шині.

Винятково високим рівнем відзначалися дослідження 
Є.Рихліка, який протягом 20-х років вивчав чеські ко
лонії на Волині. Важливо, що підготовлені ним ма
теріали дотепер не втратили свого наукового значен
ня31.Болгарське населення України стало предметом 
дослідження С.Цвєтко, який зібрав унікальні фоль
клорні матеріали, визначив специфіку його життя та по
буту у різних регіонах України.

Розширення досліджень історії та культури різних 
національних груп обумовило необхідність створення 
при Етнографічній комісії Кабінету по виучуванню 
національних меншин, який розпочав свою діяльність у 
січні 1930 р.32 Останній не стільки покладався на власні 
сили, скільки розраховував на залучення фахівців. На
приклад, із Кабінетом тісно співробітничали професори 
В.Геринович із Кам’янця-Подільського, В.Є.Гнатюк та 
Н.К.Дмитрук із Житомира, Д.Педринов із Києва, 
А.Г.Черв’як із Коростеня, С.Г.Ялі із Харкова та багато 
інших.

Виконуючи доручення Наркомосу України, Цен
тральної комісії у справі національних меншин при 
ВУЦВКа Кабінет по виучуванню національних мен
шин, зумів уже до кінця 1930 року зібрати і систематизу
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вати бібліотеку з питань історії національних меншин, 
сформувати фундаментальний науковий архів, створити 
цікаві за своїм змістом карти розселення різних 
національних груп по регіонах.

Цінним починням Кабінету по виучуванню 
національних меншин стало анкетування різних 
національних груп, яке проводилося у кінці 20-х - на по
чатку 30-х років. Воно включало в себе такий комплекс 
питань: І. Географія. II. Статистика. III. Взаємні зв’яз
ки між національностями. IV. Соціальне становище. V. 
Економіка. VI. Склад колективу: жінки, комсомольці, 
діти, культурно-освітні працівники. VII. Матеріальна 
культура (описи будівель). VIII. Обряди та звичаї. IX. 
Духовна культура. X. Усна народна творчість. XI. Дитя
чий фольклор. XII. Мова. XIII. Ономастика (наука про 
іщивідуальні назви місцевостей, людей, тварин, пред
метів. Записи та назви гір, річок, кутків, вулиць, прізви
ща, свійських тварин. XIV. Історія. XV. Участь у рево
люції. XVI. Архіви та музеї (історичні листи, протоколи, 
документи, щоденники, плани, малюнки, фотографії і 
речі матеріальної культури33.

У вступі до анкети, зокрема, говорилося: “Кабінет 
для виучування національних меншин Радянської Ук
раїни проводить наукове дослідження історії національ- 
ности і запрошує Вас взяти участь у збиранні потрібних 
для цього матеріалів. Надсилаємо Вам загальний план 
праці й просимо Вас записувати всі відомості, які Вам 
пощастило знайти в Вашій місцевості. Зібраний ма
теріал і запитання з приводу збирання треба надсилати 
на адресу Кабінету... Надсилати можна не тільки великі 
збірки, а й окремі спостереження, відповіді на окремі пи
тання наших програм, окремі записки, хоча б одного чи 
двох фактів. Одержавши від Вас який-небудь матеріал, 
Кабінет буде вважати Вас за свого кореспондента й буде 
листуватись з Вами, надсилати Вам свої програми, анке
ти, відповіді на запитання та інші вказівки. Зібраний ма
теріал буде використаний і оброблений в наукових пра
цях співробітниками Кабінету, можливо й надрукова
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ний, причому щоразу буде зазначатися Ваше прізвище 
як збирача”34.

Важливим етапом у дослідженні національних мен
шин в Україні стала діяльність Всеукраїнської Асоціації 
сходознавства, організованої у Києві 15 липня 1925 ро
ку. Зокрема, одеська філія Асоціації, очолювана проф
есором О.Томпсоном, всебічно досліджувала історію та 
сучасний стан грецького і молдавського населення 
регіону, підготувала ряд оригінальних праць35.

Конкретну свою програму дослідження та популяри
зації історії окремих національних груп виклав у 1927 
році науковий орган Асоціації сходознавства журнал 
“Східний світ”, який вустами голови київської філії 
проф.О.Синявського відзначав: “...хотілося б надати 
журналові науково-суспільного характеру, а не ака
демічного (з розвідками, які можуть знайти собі місце 
краще у відповідних відділах Академії наук і дослідниць
ких кафедр). Бажано було б, щоб журнал з’ясовував 
зв’язки України зі Сходом в минулому і сучасному... 
Потрібно зосередити увагу на вивченні живих відносин 
України й українського населення з народами Сходу і на 
її території і поблизу неї, в СРСР. Нам треба шукати на 
Сході на засобів архівного вивчення, а засобів встанов
лення живих культурно-політичних і економічних 
зв’язків”36. З цією метою на шпальтах журналу були за
ведені спеціальні рубрики. Певною насиченістю ма
теріалами відзначалася, зокрема, рубрика “Культура і 
побут за відомостями, як наслідок вивчення національ
них меншин східного походження переважно Правобе
режжя”37. На висвітлення національних меншин була 
зорієнтована також бібліотечка журналу під загальною 
назвою “східні народи Радянського Союзу”, що публіку
вала цікаві матеріали про історію, етнографію, культуру 
татарського, ассірійського, грецького населення Ук
раїни38.

Заслуговує на увагу ряд цінних ініціатив Всеук
раїнської Асоціації сходознавства, започаткованих 
спільно із Центральною комісією при ВУЦВКа, Раднац- 
меном при НКО України, науковими установами Всеук
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раїнської Академії наук. Наприклад, у кінці 20-х років 
нею було проведено ряд експедицій по дослідженню 
грецького населення, іцо проживало у Маріупольському 
районі на Донеччині. їх  важливим практичним результа
том став збір та систематизація матеріалів, пов’язаних із 
історією та життєдіяльністю маріупольських греків, ро
зробка практичних рекомендацій по проведенню серед 
них культурно-освітньої роботи39. Аналогічні експедиції 
проводились у Кримському та інших регіонах.

Своє місце у дослідженні національних меншин 
постійно шукала Київська філія Асоціації сходознавців. 
Так, формулюючи основні завдання, президія Київської 
філії звернула увагу на необхідність нагального 
вирішення таких основних завдань:

- Дослідження культурного, економічного й взагалі 
побутового становища нацменів на території України, в 
першу чергу, караїмів, вірмен, ассірійців, а далі - болгар, 
греків з організацією грунтовного комплексного вивчен
ня шляхом об’єднання історично-етнологічного і 
політично-економічного відділів експедиції.

- Організація постійного і спільного співробітництва 
з культурними комісіями національних меншин та інши
ми установами.

- Систематичне збирання статистично-економічних 
відомостей про національні меншини на території Ук
раїни східного походження й організація постійного 
обміну інформацією.

- Проведення спеціальних експедицій для ознайом
лення із пам’ятками національних меншин - караїмів, 
вірмен; для ознайомлення з пам’ятками єврейської куль
тури. Публікація відповідних видань, популярних кни
жок, карт по географії розселення й про економічне ста
новище національних меншин Сходу на території Ук
раїни40.

Важливим завданням Всеукраїнської Асоціації схо
дознавців, її обласних філій стало здійснення робіт по 
створенню республіканського музею сучасної культури 
східних народів. Останній мав стати не лише культурно-
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освітнім закладом, а й своєрідним центром по 
дослідженню східних національних груп на території 
України. На жаль, певною мірою зусилля ентузіастів так 
і не вдалося реалізувати, оскільки внаслідок відсутності 
коштів, матеріально-технічних засобів, необхідного пер
соналу згаданий музей так і не відкрив своїх дверей для 
відвідувачів 41.

Таким чином, незважаючи на певні недоліки, 
відсутність реальної підтримки з боку держави, президії 
ВУАН, Всеукраїнська Асоціація сходознавців своєю ве
ликою практичною діяльністю заклала основу для под
альших досліджень історії та культури народів східного 
походження, що проживали в Україні.

Досить багатогранною була також діяльність по 
дослідженню національних меншин місцевих осередків 
при ВУАН. Вагомі здобутки у цьому напрямі на почат
ку 20-30-х років мали Катеринославське, Кам’янець- 
Подільське, Полтавське, Одеське, Харківське та інші на
укові товариства при ВУАН. Зокрема, Одеське, Катери
нославське товариства регулярно проводили комплексні 
експедиції по дослідженню німців, молдован, євреїв, 
зініціювали створення відповідних карт з позначкою 
місць їх компактного проживання.

Принципово нові форми роботи по вивченню історії і 
культури польського населення впроваджував у життя 
Кабінет по виучуванню Поділля при Вінницькій філії 
Всенародної бібліотеки. Частково вони ввійшли до 
публікації т.з. “Бібліотечки “Енциклопедії Поділлєзнав- 
ства”, підготовленої під керівництвом відомого крає
знавця В.Д.Отамановського 42.

Важливий етап в організації та проведенні регіональ
них історичних досліджень історії та культури 
національних меншин пов’язаний із діяльністю 
краєзнавчих комісій ВУАН. Відомо, що вже у 1919 р. у 
структурі Академії цілеспрямовано працювала постійна 
комісія для складання історико-географічного словника, 
що займалася дослідженням окремих регіонів. 
Співробітниками цієї комісії уже в 1921 р. були прове
дені обстеження Бердичівського, Остерського та інших
1 6 !
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повітів, описаіні особливості проживаючого тут польсь
кого та єврейського населення43.

Дослідження національних меншин знаходимо також 
у створених у 1922-1923 рр. Київської, Одеської, 
Харківської комісії краєзнавства, які спиралися на 
досвід таких відомих учених як М.Василенко, В.Липсь- 
кий, П.Тутківський, А.Лобода, О.Фомін, І.Шмальгаузен 
та інші44.

Зокрема, в Одеській комісії краєзнавства дослідження 
національних меншин здійснювались співробітниками 
та активом Етнографо-діалектичної і Соціально-еко
номічної секцій Б.Бурзуком, С.Волковим, С.Цвєтко, 
Є.Загоровським та іншими45.

На жаль, у першій половині 30-х років робота по 
дослідженню національних меншин поступово почала 
згортатися. На тлі фабрикації численних кримінальних 
справ проти “Польської організації військової”, німець
ких, болгарських, румунських, єврейських “націоналі
стичних організацій” припинили свою діяльність чис
ленні наукові установи, що займалися розробкою згада
ного комплексу проблем. Причому прееважна більшість 
працюючих у них співробітників стали жертвами 
політичних репресій.

Таким чином, у 20-х - першій половині 30-х років 
регіональні історичні дослідження історії та культури 
національних груп посідали одне із провідних місць у 
наукових програмах цілого ряду установ Всеукраїнської 
Академії наук, громадських оррганізацій, музейних за
кладів. У цей період була підготовлено і опубліковано 
ряд фундаментальних праць, які стали наряжним каме
нем для подальшої роботи у даному напрямі.
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С.І.Посохов, Л.Ю.Посохова

ЦЕРКВА І РОЗВИТОК ОСВГГИ 
В СЛОБІДСЬКІЙ УКРАЇНІ 

(XVIII - ПОЧ. XIX ст.)

Серед тих подій, що стали визначними віхами в 
історії Слобідської України (XVIII - поч. XIX ст.) можна 
назвати події, пов’язані з розвитком освіти: перенесення 
з Білгорода до Харкова колегіуму в 1726 р. і відкриття в 
1805 р. Харківського університету.' Не останню роль в 
цьому доречно відвести церкві та її ієрархам, які знач
ною мірою сприяли організації і розвитку освіти. Разом 
з тим, донедавна подібні аспекти в історії церкви прак
тично не розроблялися. Традиція, що склалася в дорево
люційний час, в радянський період, так і не була продов
жена. Втім, в історіографії був зроблений висновок, про 
те, що церква - це соціальний інститут1, невід’ємна скла
дова частина суспільної будови певного історичного 
періоду. Однак, принагідно до XVIII ст., як правило, мо
ва йшла про розвиток світської освіти, секуляризації 
знань, тобто звуження просвітницької функції церкви, 
мовилось, що “нові навчальні заклади, вилучені з відан
ня церкви стали першими осередками природничих 
знань”2.

Історія церкви і освіти свідчить про те, що процес пе
реходу від переважно церковної системи освіти до  
світської у XVIII ст. не був різким і супроводжувався ви
никненням перехідних форм, найтіснішим чином 
пов’язаних з церквою, яка продовжувала відігравати 
важливу роль у розвитку освіти. Така картина чітко ви
мальовується при вивченні історії Слобідської України.

Процес заселення Слобідської України йшов протя
гом XVII-XVIII ст. в основному переселенцями із 
Задніпрянщини, з регіонів, в яких освіта знаходилася на 
досить високому рівні. Достатньо пригадати велику 
кількість існувавших там братських шкіл, а також пер
ший вищий навчальний заклад України - славну Києво-
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Могилянську академію. Численні традиції Правобереж
ної України, в тому числі в сфері освіти, були принесені з 
собою переселенцями на Слобожанщину. Так, остаточно 
встановлено, що в Охтирці при Миколаївському храмі 
школа з’являється вже в 1675 р. Ці школи, як відзначає 
Д.І.Багалій, були створені самим народом, все в них було 
для нього рідним: і зв’язок з церквою, з братствами, і вчи
тель - дяк, що стояв на чолі такої школи3. Кількість цер
ковно-парафіяльних шкіл швидко зростала в зв’язку з за
селенням краю. Вже в 1732 р. в Харківському полку їх бу
ло вже 20, в Охтирському - 25, в Ізюмському - 33, в Сумсь
кому - 47 4.

В Україні в першій половині XVIII ст. велику роль в 
справі освіти народу відігравали дяки-вчителі, які перехо
дячи з місця на місце в різних селах навчали дітей. Чима
ло їх було в Слобідській Україні. Безумовно, церковно
парафіяльні школи і дяки давали лише початкову освіту, 
але охоплення нею було порівняно високим, так що до
сить швидко виникла потреба в учбовому закладі, який 
би давав середню і навіть вищу освіту. В 1667 р. була ство
рена Бєлгородська єпархія, і одним з завдань єпископів 
стала цілеспрямована політика в сфері освіти. При цьому, 
важливо відзначити, що протягом XVIII ст. бєлгородську 
єпархію очолювали здебільшого випускники Києво-Мо- 
гилянської академії, котрі без сумніву знаходились під 
впливом, панувавших в ній передових ідей. (Іустин Бази
левич, Єпифаній Тихорський, Досифей Богданович-Лю- 
бимський, Петро Смелич, Антоній Черновський, Іоасаф 
Горленко, Іоасаф Миткевич, Самуїл Миславський, Аггей 
Колосовський, Феоктист Могульський). В 1721 р. одно
часно з заснуванням Св.Синоду з’являється його основ
ний акт - Духовний Регламент, автором якого був видат
ний діяч виходець з України Феофан Прокопович. Важ
ливе місце в цьому документі приділялось упорядкуван
ню духовної освіти, а на єпископів накладались зо
бов’язання щодо відкриття духовних шкіл при своїх 
архієрейських домах, де повинні були отримувати 'освіту 
перш за все діти духовенства. Звичайно, у XVIII ст. про
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ходить подальший процес “бюрократизації” церкви, по
чаток якому був покладений переходом її в повну за
лежність від державної влади5. Водночас було б 
невірним оцінювати цей процес як однозначно негатив
ний. І Духовний Регламент - не лише факт, підтверджу
ючий вищеозначену тезу М.С.Грушевського, а й вказую
чий на те, що церква брала на себе функцію освіти як 
функцію державну. В 1722 р. у Білгороді при Мико
лаївському монастирі, раніше ніж в інших місцях, була 
заснована одна з таких шкіл. Її відкриття пов’язане з іме
нем білгородського єпископа Єпифанія Тихорського [?- 
1731 р.] виходця з “Польськой Украины”, вихованця 
Києво-Могилянської академії, пізніше її намісника по 
економії, архимандрита Ніжинського Благовіщенського 
монастиря6. В 1726 р. білгородська школа переба
зовується до Харкова, де розміщується у 2-поверховому 
кам’яному будинку, який єпископ Тихорський придбав 
для неї за свої власні кошти. На прохання Тихорського 
про “присовокуплении к школам впусть стоящей церкви 
оградою” та відкриття на тому місці монастиря7 був 
створений комплекс, який за указом Синоду в 1729 р. от
римав назву Училищного Покровського монастиря. 
Єпифаній дещо обновив і Покровську церкву, освятив 
нижній храм на честь Трьох Святителів, які повинні бу
ли покровительствувати училищу та його вихованцям. 
Зразу ж після переїзду школи до Харкова почали впо
рядковуватись і розширюватись її володіння. Добре 
відомо, що підтримку новому навчальному закладу [з 
господарськими угіддями, грошима] надали представни
ки самих різних верств населення краю. Менше уваги 
надавалося тому, що ці пожертвування стали можливи
ми завдяки неабиякій активності [проханням та наказам 
до поміщиків та священиків єпархії], яка характеризува
ла архієрейський дім8.

Значні володіння для школи придбав за свої кошти 
сам єпископ, приписавши до неї три пустині (Озерянсь- 
ку, Аркад’ївську, Чугуївську), виклопотав дозвіл Синоду 
брати на потреби училища великі прибутки чудотворної
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Каплунівської ікони. Вже в перші роки існування, лише 
в Харкові, школа мала більше тридцяти дворових місць 
з будовами, садами, городами, левадами і крім того 
п’ять сіл, чотири хутори, орні землі і сінокоси, три вино- 
куренні заводи, 51 млин та ін.

Таких великих пожертвувань не мала при існуванні 
жодна з духовних шкіл Російської імперії. В зазначеному 
випадку спостерігаємо перші прояви благодійництва в 
регіоні, які значною мірою спрямовувались діяльністю 
церкви. Більшість шкіл утримувались лише на т.з. 
хлібний збір (певний процент від прибутку монастирів і 
церков єпархій), тому аналізуючи прибутки, який мав 
при існуванні Харківський колегіум, і порівнюючи їх з 
матеріальним становищем інших шкіл, слід зробити вис
новок, що це була одна з найбільш заможніх духовних 
шкіл XVIII ст. в Російській імперії.

Після переводу школи до Харкова, в ній спостеріга
ються важливі зміни. Так, вона стала всестановим на
вчальним закладом, в якому, крім дітей духовенства (во
ни завжди складали більшість), могли отримувати освіту 
діти інших станів: козацтва, дворянства, міщан, купців 
іноді селян9.

Подібна всестановість - характерна риса всіх ук
раїнських духовних шкіл, в яких виявились демокра
тичні традиції українського суспільства. Ще однією 
суттєвою зміною стала поява вищого богословського 
класу. Таким чином, склався повний курс наук з 8 класів 
(богослов’я, філософії, риторики, поетики, синтаксиса 
та граматики, інфими, фари, слов’янської мови). Згада
ний тип навчального закладу прийшов в Україну із 
Західної Європи, перш за все з Польщі, де в єзуїтських 
колегіумах існував такий же поділ на вищі (богослов’я та 
філософія) та нижчі (риторика та ін.) класи10.

В Україні Харківська школа стала другим після 
Києво-Могилянської академії навчальним закладом, 
котра мала повний курс наук11. Назву ж “колегіум” учи
лище отримало в 1731 р. за Жалуваною грамотою Анни 
Іоанівни, яку виклопотав Єпифаній. Ця грамота захшца-

168



Релігійне життя в  Укра їн і

ла колегіум від утисків місцевої влади, закріплювала 
всестановий його характер і викладання повного курсу 
наук12. Як єпархіальне училище колегіум повністю зале
жав від єпископа, який видавав розпорядження з учбово- 
адміністративної та економічної частин, призначав та 
звільняв учителів. Самі різноманітні турботи, пов’язані з 
роботою колегіуму, були для багатьох єпископів однією 
з важливих ділянок їх діяльності. Перш за все це стосува
лося підбору вчителів і забезпечення ходу учбового про
цесу. Так, після заснування школи, Єпифаній Тихорсь- 
кий запрошує вчителів з Києва, а для підготовки 
спеціалістів-мовників - відправляє талановитих сту
дентів до Німеччини13. Були випадки, коли дії керівниц
тва школи і єпархії, пов’язані з залученням кращих вчи
телів, викликали серйозне невдоволення колег з Києва14. 
Слід відзначити, що серед вчителів колегіуму були поет 
і філософ Г. Сковорода, художник, дійсний член Петер
бурзької академії художеств І.С.Саблуков, автор підруч
ників з фізики і хімії, пізніше професор Московського 
університету І.О.Двигубський, український композитор, 
диригент, співак А.Л.Ведель та ін. Той же Єпифаній та 
Петро Смелич потурбувалися про звільнення від 
військових постоїв квартир духовенства, де проживали 
студенти колегіуму15. Подібні приклади непоодинокі.

Головним управителем колегіуму був ректор, який 
отримав з часом сан архімандрита. Крім ректора за по
ведінкою студентів спостерігав префект. Серед найбільш 
видатних ректорів: Платон Малиновський, Митрофан 
Слотвинський, Андрій Прокопович, Лаврентій Кордет, 
Варлаам Миславський; з префектів - Михайло Лівансь
кий, Кирило Флоринський та ін. Вищеозначені особи, в 
більшості своїй, також вихованці Києво-Могилянської 
академії або Харківського колегіуму, досить відомі цер
ковні діячі свого часу.

Одночасно з виникненням колегіуму, у ньому з’явля
ється і бібліотека, перша в місті Харкові. Початок її існу
вання поклала збірка книг на латинській та грецькій 
мові Є.Тихорського16. В 1732 р. за сприянням єпископа 
Досифея Любимского вона.значно поповнилася книга-
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ми покійного митрополита Стефана Яворського. 
Пізніше і єпископи, і ректори, і префекти передавали 
свої книги в зібрання бібліотеки. В результаті, студенти 
(та інші зацікавлені) мали можливість познайомитись з 
книгами на європейських і східних мовах, древньорусь- 
кими літописами, творами відомих античних, середнь
овічних і сучасних авторів17.

В 1736 р. програма колегіуму була розширена за раху
нок математики і геометрії, французької і німецької 
мов, історії і географії. Для викладання мов запрошува
лися вчителі із-за кордону, а також виписувалися не
обхідні книги і математичні посібники18.

В цей період не лише в місцевих документах, але й в си
нодальних, колегіум називався вже Тихорицианською, 
або Харківською академією, що відображала більш висо
кий статус школи після введення нових предметів. Вже в 
30-40-ті рр. XVIII ст. колегіум був широко відомий далеко 
за межами єпархії і Слобожанщини. Коли в 1739 р. єпис
коп П.Смелич внаслідок епідемії перевів школу з міста до 
слободи Грайворони, Синод сприйняв це негативно і пи
сав йому, що “таким знаним училищам в селах бути надто 
непристойно”19. Своєрідним показником досить високого 
рівня освіти в колегіумі стала і усталена в 40-х роках прак
тика запрошувати більш здібних учнів і талановитих вчи
телів в столичні міста і імперії. Іноді їх забирали так бага
то, що до Синоду направлялися прохання призупинити ці 
дії, які ослабляли школу20. Однак, незважаючи на ці та 
інші труднощі, Харківський колегіум дуже швидко став 
одним з найбільш крупних учбових закладів такого роду. 
В 1727 р. чисельність його учнів складала 420, в 1737 р. - 
525, 1890- 549, 1810-810 21 •

Новий етап історії колегіуму починається в 1768 р. з 
утворенням т.з. “додаткових класів”, призначених для 
дворянських дітей. В них посилювалось викладання ма
тематики, мов, додавались інженерна та артилерійська 
справи, пізніше - живопис і архітектура, вокал та інстру
ментальна музика22. “Додаткові класи” існували до 
1789 р., коли їх приєднали до відкритого тоді ж Головно
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го народного училища. Однак, всі ці предмети залиши
лись в програмі колегіуму. Ордером колегіумському 
правлінню від 14 липня 1795 р. єпископ Феоктист Мо- 
чульський прямо зобов’язував викладати в колегіумі 
фізику і природничу історію та рекомендував викладати 
геометрію і механіку, “для общежития необходимые на
уки”. “Соромно для семінарії, - писав єпископ, - не на
вчати тому, чому навчають в народних училищах”23.

В 1799 р. була заснована самостійна Слобідсько-Ук
раїнська єпархія з центром у Харкові. Першим 
Слобідсько-Українським і Харківським єпископом став 
Христофор Сулима (1734-1813) - нащадок славного геть
мана І.М.Сулими. Заснування єпархії супроводжувалося 
цілим рядом труднощів, перш за все матеріальними24. 
Необхідно відзначити, що у вирішенні цього питання 
Х.Сулима виявив себе як видатний організатор. Чимало 
при цьому турбувався єпископ і про розвиток освіти в 
краї. Перш за все це стосується колегіуму. Так, домігся 
він збільшення вдвічі суми на утримання духовних шкіл 
після секуляризації 1787 р., відстояв цей навчальний за
клад як всестановий, відкрив т.з. “словесні класи” для 
тих, хто не освоїв після першого класу латинь і не міг 
вчитися далі (більшість лекцій читались латинською мо
вою). Єпископ турбувався і про стан викладання в ко
легіумі медицини. Не без його участі був звільнений з ро
боти штаб-лікар Рудницький (як нездатний до цієї спра
ви). З метою підготовки викладача медицини для цього 
навчального закладу один з студентів був направлений 
до медико-хірургічної академії. В 1803 р. Христофор Су
лима збудував при колегіумі кам’яний флігель, де бідні 
учні могли отримати безкоштовний притулок. В 1805 р. 
були утворені платні школи, відвідувати які не заборо
нялося і дітям поселян. В різний час Сулимою було по
жертвовано більше 100 книг в колегіумську бібліотеку та 
ще 500 передані туди ж за заповітом. За його ж доручен
ням, бібліотекар, учитель колегіуму Стефан Антоновсь- 
кий в 1811 р. склав генеральний опис книг бібліотеки, 
яких на той час нараховувалось близько 3 тисяч25. Під 
час єпископства Сулими був відкритий Харківський
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університет. Єпископ не тільки був присутнім на урочис
тому його відкритті, але й проголосив промову про ко
ристь освіти26. Надалі він не раз демонстрував свою при
хильність до нового навчального центру. За його клопо
танням було дозволено колегіуму слухати в університеті 
лекції з ботаніки, фізики, медицини. Останнє було для 
університету особливо важливим, так як медичний фа
культет до тих пір не міг відкритися в зв’язку з 
відсутністю слухачів. 20 студентів вищих класів (близько 
половини) “достатньо обізнані” перейшли вчитися в 
університет. Турбота і увага харківського єпископа були 
високо оцінені першим попечителем Харківського учбо
вого округу С.О.Потоцьким, за представленням якого 
єпископ отримав орден Анни І ступеня. До речі, коло 
спілкування Х.Сулими входив не лише С.Потоцький, а й 
слобідсько-український губернатор І.І.Бахтін (відомо 
його тривалі прогулянки і бесіди з єпископом в Ку- 
ряжзькому монастирі). В 1800 р. у Х.Сулими жив відо
мий український письменник Г.Квітка-Основ’яненко. 
Теплі стосунки склалися і з професорами Харківського 
університету І.С.Рильським, Т.Ф.Осиповським, Г.Г.Ус- 
пенським. Позначений релігійною терпимістю, єпископ 
нерідко приймав у себе професорів із-за кордону.

У своєму прагненні сприяти розвитку освіти краю 
Х.Сулима не був єдийим серед церковних діячів. Добре 
відомий внесок в цю справу сподвижника В.Н.Каразіна 
вчителя гімназії священика В.Г.Фотієва, ректора ко
легіуму, почесного члена Московського і Харківського 
університетів Андрія Прокоповича та інших.

Початок XX ст. ознаменувався подальшим зростан
ням світської освіти, та її обособления від церковних 
структур. Харківський колегіум поступово перетво
рюється в чисто становий навчальний заклад (після ре
форми 1808 р. він був віднесений до розряду семінарій) 
хоча до 1840 р. ще зберіг свою назву “колегіуму”27.

Центр наукового життя і світської освіти наухильно 
переміщується до університету. Таким чином, лише на 
печатку XIX ст. було підведено своєрідну риску в союзі
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церкви і освіти на Слобідській Україні, в тім, моменти 
плідного співробітництва такого роду будуть спос
терігатися надалі, однак визначального значення для ро
звитку освіти на відміну від XVIII ст. вони мати не бу
дуть.
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О .Г .Б а ж а н

ГРОМАДСЬКИЙ РУХ ЗА  ЛЕГАЛІЗАЦІЮ 
УКРАЇНСЬКОЇ ГРЕКО-КАТОЛИЦЬКОЇ 

ЦЕРКВИ В УКРАЇНІ 
В 60-80-Х РР.

Помітним явищем не лише в . релігійному, а й в  
суспільно-політичному житті України останніх трьох з 
половиною десятиріч став широкий громадський рух за 
легалізацію Української греко-католицької церкви 
(УГКЦ), яка рішуче викорінювалась владними структу
рами з теренів України.

Прагнучи зберегти свою церкву, керівництво УГКЦ 
настійно шукало контактів з вищими органами держав
ної влади та державного управління СРСР. Вже в грудні 
1944 року митрополит Йосип Сліпий направив в Моск-
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ву повноважну делегацію, якій доручив запевнити Ра
ду в справах релігій при РНК СРСР в тому, що УГКЦ  
завжди стоятиме на позиціях додержання радянських 
законів, сприятиме миру і злагоді в державі1. Однак, в 
1946 р. з ініціативи вищого політичного керівництва, 
зусиллями уповноважених Ради в справах релігій, ор
ганів державної безпеки католицька церква східного 
обряду була ліквідована в Західній Україні, а в 1948 
році - на Закарпатті.

Наскільки “добровільно” проходив процес возз’єд
нання УГКЦ з РПЦ свідчать такі основні факти. В 
період підготовки сумнозвісного Львівського Собору 
або відразу після його завершення були заарештовані і 
засуджені митрополит Йосип Сліпий, 4 єпископи, близь
ко 350 священиків, ліквідовані 48 монастирів2. За десять 
наступних років (з 1946 по 1956) в західних областях Ук
раїни у православ’я було “переорієнтовано” 2959 греко- 
католицьких храмів з 3147, 1241 священиків з 1832. Як 
повідомляв голова Ради в справах РПЦ при РМ СРСР 
В.Карпов, близько 230 парафій, що не дали згоду на 
возз’єднання, в адміністративному порядку розпуска
лись, а духовенство, яке не підтримало рішень Львів
ського та Ужгородських Соборів - заарештовувалось, 
засуджувалось, або ж в кращому випадку, позбавлялось 
парафій3.

Процес лібералізації радянського суспільства другої 
половини 50-х - початку 60-х років, повернення в Ук
раїну переважної більшості священнослужителів і вірних 
УГКЦ вселив надію на відродження Української греко- 
католицької церкви.

Характерним в цьому плані став випадок в м.Виног- 
радові Закарпатської області. На одному з чергових бо
гослужінь священик української греко-католицької цер
кви І.Сокіл запропонував надіслати листа голові Ради 
Міністрів СРСР М.Булганіну, в якому порушити питан
ня про визнання ліквідації УГКЦ неправомірним і неза
конним актом. Згаданий лист підписало більше п’ятисот 
віруючих4.

Цей же священик в присутності групи віруючих Бе-
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регівського району Закарпатської області заявляв: “Для 
мене недійсні ніякі розпорядження єпископів, що знахо
дяться під управлінням самозванця Алексія, який такий 
же бандит, яким був Джугашвілі, портрети якого рішен
ням уряду викидаються з різних офіційних приміщень. 
Джугашвілі і Алексій - це антихристи, на яких розпов
сюджується характеристика одкровення в цифрі 666. 
Греко-католицьку церкву ліквідували Джугашвілі з 
Алєксієм. Скоро буде нове рішення уряду і наша церква 
буде відновлена...”5.

З проханням про відновлення УГКЦ звернувся до 
М.Хрущова і засуджений в 1945 р. предстоятель цієї церк
ви митрополит Й.Сліпий6, який в середині 50-х років утри
мувався на напівтюремному режимі в Маклаківському 
інвалідному будинку Красноярського краю*.

На жаль, “відлига” не принесла віруючим УГКЦ 
нічого крім розчарувань. Більше того, в другій половині 
50-х років спостерігається новий рішучий наступ на 
УГКЦ. В серпні 1956 року в Київ з особливою місією, за 
дорученням заступника голови Ради Міністрів СРСР 
М.Первухіна прибув голова Ради в справах РПЦ при 
Раді Міністрів СРСР В.Карпов, який спільно з уповнова
женими Ради по Львівській, Станіславській, Дрого
бицькій, Тернопільській, Чернівецькій та Закарпатській 
областей займався розробкою заходів, спрямованих на 
“остаточне викорінення залишків уніатства “7.

Через кілька років цей же регіон відвідали численні 
комісії, “створені з благословення Його Святості 
Патріарха Алексія”. Одна з них - під головуванням 
архієпископа Варлаама перебувала в Станіславській, 
Львівській, Тернопільській, Чернівецькій та Закар
патській областях з 3 по 18 січня 1961 р. і прийшла до 
втішних для Ради і Патріарха висновків, що “процес оп- 
равославлення” в Україні проходить нормально8.

Важко сказати, чим керувалися члени зазначеної 
комісії. Очевидно, “заспокійливими” доповідями, 
надісланих в цей регіон єпископів РПЦ, які на догоду 
Патріарху, намагалися видати бажане за дійсне. Зокре-
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ма, занадто оптимістичними нотками позначена до- 
повідь єпископа Львівського і Тернопільського Гри
горія, який повідомляв Патріарха Алексія про свої 
власні здобутки у викоріненні унії. “...Вступивши з волі 
Вашої Святості, - повідомляв він предстоятеля РПЦ, - в 
управління Львівсько-Тернопільської єпархії я поставив 
своїм завданням рішуче і послідовно продовжувати в 
єпархії справу утвердження православного віровчення, 
богослужбового обряду і православної церковності, до
магатися повної ліквідації залишків унії. За моєю  
вказівкою були звільнені з роботи колишні уніатські мо- 
нахині-василіанки та інші особи, так чи інакше зв'язані з 
уніатським минулим”. Як важливий захід в боротьбі 
проти УГКЦ розглядав архієрей позбавлення уніатських 
храмів їх традиційного внутрішнього оздоблення: ікон, 
конфесіоналів (сповідальниць католицького типу), лав 
для сидіння і крісел для колінопреклоніння, грамот, емб
лем, пам’ятних таблиць тощо. В ліквідації цих чисто 
зовнішніх ознак вбачав він шлях до підриву позицій 
УГКЦ9.

Менш оптимістичними виглядали звіти уповноваже
них в справах РПЦ, в яких відзначалась наявність серй
озного опору з боку духовенства і віруючих УГКЦ. Так, 
в ході перевірки у Львівській області виявлено 158 свя
щеників, які відкидали саму ідею ліквідації унії, в Закар
патській -109, Станіславській - 60, Тернопільській - 4110.

Крім того, на території Західної України в цей період 
налічувалось кілька десятків груп ченців, що складались 
з двох-трьох осіб приналежних до чернечих орденів “Ре- 
демптористів”, “Василіан”, “Студитів” і колишніх свя
щеників. Наприклад, у Львові таких груп налічувалось 
п’ять-дві групи черниць ордену “Св.Вікентія” на чолі з 
ігуменею Понне Аліцією та черницею Березюк, дві - ор
дену “Василіан” на чолі з ігуменею Слободян, одна - слу- 
жебниць на чолі з черницею Дубок11.

Особливе занепокоєння політичного керівництва, 
спецслужб викликала діяльність греко-католицького ду
ховенства з числа найближчого оточення Андрія Шеп- 
тицького і Йосипа Сліпого. Серед них: 74-річного Ми
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коли Хмелевського, висвяченого в 1944 році в єпископи. 
Як довідуємось з оперативних зведень, повернувшись З 
ув’язнення в листопаді 1954 року Хмелевський “згрупу
вав навколо себе осіб з числа уніатів, вороже настроєних 
проти Радянської влади. Серед своїх довірених осіб, 
Хмелевський заявляв, що він є генеральним вікарієм 
(особа, що заступає єпископа - авт.) колишнього митро
полита уніатської церкви Йосипа Сліпого, який знахо
диться після відбуття покарання на спецпоселенні в се
лищі Маклаково Єнісейського району Красноярського 
краю. На своїй квартирі Хмелевський створив нелегаль
ну церкву, де проводив систематично богослужіння”12.

В поле зору органів держбезпеки попав також 70- 
річний священик Володимир Грицай, в минулому осо
бистий секретар митрополита А.ПІептицького, ко
лишній архіваріус консисторії греко-католицької церк
ви. Як повідомляло загадкове “джерело інформації”, 
В.Грицай, використовуючи підставні адреси, підтримує 
листування з митрополитом Йосипом Сліпим, єписко
пом Миколою Чернецьким та іншими,надає їм через 
різних осіб матеріальну допомогу13.

В Закарпатті під щільною опікою спецслужб перебу
вали вікарний єпископ Микола Мураній та Олександр 
Хіра, що звільнилися в 1956 році з місць ув’язнення. Щоб 
позбавити останніх контактів з духовенством і віруючи
ми був застосований такий випробуваний метод як ви
силка за межі України14.

Не викликало довіри у державних органів і колишнє 
греко-католицьке духовенство, перереєстроване в пра
вославне. Причому для цього були певні підстави. Так 
аналізуючи ситуацію в Станіславській області, 
працівники апарату Ради в справах РПЦ помітили, що 
ряд священиків здійснювали по кілька літургій в день, 
що допускалося канонічними законами католицької 
церкви і ні в якому разі не дозволялося православною. 
Крім того, перевірка 21 релігійної громади виявила на
явність у 19 з них католицького церковного начиння (ла
ви, сповідальниці тощо)15. У перепрофільованій у пра
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вославну церкві с.Березниця Калушського району Івано- 
Франківської області була навіть знайдена українська 
національна символіка.

Непоодинокими були випадки, коли колишні греко- 
католицькі священики приховували від парафіян свій пе
рехід в православ’я. Так, наприклад, в розмові з про
тоієреєм Вончицьким з м.Львова священик з м.Брюхо- 
вичі Бемко заявив: “Якщо я ще маю вплив на віруючих, 
то лише тому, що я не говорю їм нічого про правос
лав’я”16. Аналізуючи численні місцеві матеріали, можна 
твердити, що попри всі запевнення патріарших емісарів 
авторитет православних священиків серед віруючих 
західних регіонів залишав бажати кращого. Ось, напри
клад, визнання православного священика з м.Імстичево 
Іршавського району Закарпатської області: “В церкву 
ходять всі, але за рік жодної людини я не поховав, жод
ної дитини не хрестив, жодної пари не вінчав, а були ж 
похорони, весілля і народження. Всі ці треби таємно ви
конує Сотмарі” (колишній ігумен греко-католицького 
монастиря)17.

Спецслужби і апарати уповноважених помітили ще 
одну форму опору насильницькому поширенню правос
лав’я у західних областях України. “В останній час, - 
відзначали вони, - застосовується інша тактика: залиша
тися уніатствуючим формально у православ’ї, але не 
приймати православної ієрархії, не спілкуватися 
літургічно не лише з старо-православним, але й і з 
возз’єднаним духовенством, за виключенням тих осіб, 
які будуть вказані уніатським керівництвом. Кожний 
священик, взявший зобов’язання такого порядку, пови
нен залучити ще одного священика в цю таємну 
співдружність. Керівником цього руху називають 
уніатського священика Маргитича, у якого члени 
співдружності сповідаються і дають клятву при 
вступі”18.

Виробляючи детальний план по боротьбі з залишка
ми уніатства, вище політичне керівництво республіки, 
апарат Уповноваженого Ради в справах РПЦ при Раді 
Міністрів СРСР по УРСР, місцеві виконавчі органи про
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понували самий широкий комплекс заходів - від позбав
лення колишніх священиків УГКЦ пенсійного забезпе
чення, виселення з місць проживання до судового пе
реслідування непокірних. Свою рішучість, зокрема, 
владні структури довели засудженням в 1961р. священи
ка Василика, який здійснював несанкціоновані служби в 
с.Надорожня Тлумачського району Станіславської об
ласті19.

В 1964 році до трьох років виправцо-трудових та
борів та п’яти років заслання було засуджено священи
ка викладача теології Михайла Вінницького*, який чес
но і самовіддано виконував свій пастирський обов’язок. 
Згаданий термін покарання був далеко не останнім в 
біографії М.Вінницького. Відбувши повний термін по
карання через кілька років він був знову притягнутий до 
кримінальної відповідальності за влаштування на 
власній квартирі у Львові в будинку по вул.Повітряній 
№ 21 католицької церкви східного обряду20.

Політичні репресії, різного роду переслідування хоча 
і внесли розгубленість серед кліру і віруючих УГКЦ, але 
не зламали їх опору штучному насадженню православ’я. 
В кінці 60-х - на початку 70-х рр. в західних областях Ук
раїни стихійно створюються ініціативні групи за віднов
лення УГКЦ, які збирали підписи під відповідними пе
тиціями, листами, зверненнями, надсилали своїх пред
ставників до вищих органів державної влади та держав
ного управління СРСР. Органи КДБ інформували ЦК 
КПРС та ЦК Компартії України про діяльність 
керівників таких ініціативних груп-Прокопіва у 
Львівській області, Верицинського в Хмельницькій об
ласті та ін.21

Певну моральну підтримку ініціативні групи по ле
галізації УГКЦ знаходили в рішеннях Другого Вати- 
канського Собору (1962-1966 рр.). Під час Собору, пред
ставники “Української церковної місії в Римі” розпов
сюджували серед представників вищої церковної 
ієрархії, зарубіжних кореспондентів листівки, в яких 
викривалися переслідування греко-католиків в СРСР і,
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зокрема в Україні. На одній з центральних площ Рима, в 
ті дні, відкрилася виставка “Церква-мучениця в країнах 
комунізму”22.

Згадана акція отримала широкий резонанс в світі. В 
зв’язку з цим, ЦК Компартії України не без підстав 
пов’язував активізацію греко-католиків з Другим Вати- 
канським Собором. “...Останнім часом, - констатував 
заступник завідувача відділом ЦК КПУ І.Орел, - 
збільшилась кількість листів з вимогою відновити греко- 
католицьку церкву, зареєструвати уніатські громади, по
вернути греко-католицькі приміщення у Львівській, За
карпатській та деяких інших областях, є ряд випадків са
мочинного захоплення уніатами знятих з реєстрації цер
ков і проведення в них релігійних служб.

Деякі уніатські священики відправляють служби 
підпільно на квартирах, влаштовують зборища у 
віддалених від населених пунктів місцях, пускають 
різні провокаційні чутки про реєстрацію греко-като- 
лицької церкви”23.

За повідомленням уповноваженого Ради в справах 
релігій при PM СРСР по УРСР К. Литвина в другій пол
овині 60-х років в Україні діяло близько 400 священиків 
УГКЦ. Причому переважна більшість з них вже не при
ховувала своєї орієнтації. Так, священик М.Куцкович, 
що повернувся із заслання в с.Середнє Закарпатської об
ласті, в листі до редакції газети “Правда Украины” на
магався всіляко обгрунтувати необхідність відновлення 
унії, доцільність і своєчасність повернення греко-като
ликам їх церков та прийняття у Львові, призначеного 
Ватиканом, апостольського посланника24.

Оскільки питання легалізації УГКЦ навіть не розгля
далися, греко-католики переходили до більш рішучих 
дій. Лише в другій половині 60-х років віруючими 
Львівської, Івано-Франківської, Закарпатської та Тер
нопільської областей було захоплено близько ЗО ко
лишніх греко-католицьких храмів25.

З метою задоволення духовних потреб віруючих, за
безпечення їх релігійною літературою в різних регіонах 
України створювались підпільні друкарні, фотолабора
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торії. В червні 1967 р. на квартирі львівського священи
ка Стадняка була виявлена підпільна фотолабораторія, 
в якій розмножувалась релігійна література та докумен
ти самвидаву26.

Пожвавлення серед духовенства і віруючих УГКЦ 
викликало відповідну реакцію з боку владних структур. 
Крім масованої ідеологічної кампанії, спрямованої на 
компрометацію УГКЦ, проти її пастирів застосовува
лись репресії. Так, спроба Володимира Василика з с.Тис- 
мениця Івано-Франківської області порушити питання 
щодо реабілітації УГКЦ кваліфікувались народним су
дом за ст. 62. КК УРСР, що передбачала на тривалий 
термін ув’язнення27.

В жовтні 1968 року зазнали переслідувань священики 
УГКЦ М.Дейнека, Й.Воровський, І.Цегельський, Г.Мо- 
тківський, П.Василишин, І.Лопотчак, В.Стернюк та 
інші. Під час обшуків у них вилучались релігійна літера
тура, предмети культу28. Залякати представників кліру і 
віруючих ставили за мету судові процеси над греко-като- 
лицькими духівниками. Наявні документи дозволяють 
усвідомити підноготну згаданих кримінальних справ.

Особливого розголосу набула справа ігумена монас
тиря ордену редомптористів Василя Величківського. В 
чому ж полягала провина 66-річного священнослужите
ля? Як з’ясувалося, після відбуття покарання, отримано
го в період масової розправи над УГКЦ, Величківський 
не захотів відмовитись від своєї віри. В 1965-1967 роках 
він написав книжку “Історія чудотворної ікони Божої 
Матері безнастанної помочі”, в якій допустив численні 
критичні судження щодо гонителів УГКЦ. До того ж, як 
виявилось, Величківський регулярно слухав радіопере
дачі з Ватикану, оповідаючи новини Святого престолу 
своїм одновірцям. Інші злочини священнослужителя ро
зкриває інформація Верховного Суду УРСР, направлена 
в ЦК Компартії України. З неї довідуємось, що Ве
личківський В.В. “...в порушення законів про релігійні 
культи проводив активну організаційну роботу по 
відродженню уніатства в західних областях України.
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Зокрема, він надавав право незареєстрованим уніатсь
ким священикам відправляти богослужіння, розповсюд
жувати фоторепродукції з текстами релігійного змісту, 
хвалив діяльність підпільних курсів по підготовці свяще- 
ників-уніатів, а також...готував до чернечого життя Пло- 
хову Наталію...”29. Спираючись на подібні звинувачен
ня, Львівський обласний суд своїм вироком від 23 верес
ня 1969 року засудив Величківського за статтями 138 ч.ІІ 
та 1871 КК УРСР до трьох років позбавлення волі у вип
равно-трудових таборах30*.

Процес Величківського поклав початок черговій кам
панії виявлення греко-католиків в державних органах, 
громадських організаціях, науково-дослідних устано
вах, вищих учбових закладах. Дещо пізніше, в лютому 
1970р. завідувачі відділами пропаганди і агітації та на
уки і учбових закладів ЦК Компартії України Г.Шевель 
та В.Цвєтков повідомляли першого секретаря ЦК КПУ 
П.Шелеста про те, що “...в окремих вузах та деяких 
інших установах ...викладацьку, науково-дослідницьку і 
навіть виховну роботу ведуть особи, які нав’язують гре- 
ко-католицьку віру, допускають антирадянські вислов
лювання націоналістичного характеру”.. Серед “прихо
ваних ворогів” були викриті-викладач Львівського 
політехнічного інституту Л.Панкевич, його дружина- 
лікар Д.Панкевич, вихователька дитячого комбінату № 
8 м.Львова І.Ліга, редактор музичної редакції Львівської 
студії телебачення К.Паламарчук, старший інженер 
Львівського відділення Інституту економіки АН УРСР 
К.Петришин, викладач Городоцького музучилища 
Б.Мешорунь та інші31.

Записка відділів ЦК Компартії України стала предме
том розгляду на засіданні політбюро ЦК КПУ. В при
йнятій з цього приводу постанові “Про недоліки в ро
боті партійних і радянських органів Львівської області 
по припиненню незаконної діяльності залишків уніатсь
кого духовенства” перед місцевими партійними і ра
дянськими органами ставилось завдання “...вжити рішу
чих заходів для припинення протизаконної діяльності 
залишків уніатського духовенства, вирішити питання
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про закриття нелегальних монастирів та використання 
приміщень, що належали знятим з реєстрації релігійним 
громадам, посилити контроль за дотриманням радянсь
кого законодавства про культи”32.

Незважаючи на схвалені рішення, реалізувати викла
дені в них завдання практично не вдалося. За даними 
уповноважених Ради в справах релігій на 1972 рік у 
Львівській, Закарпатській, Івано-Франківській та Тер
нопільській областях вже налічувалось понад 800 свяще
ників і ченців УГКЦ проти 400 в другій половині 60-х 
років. Спираючись на вірних продовжували діяти 
Львівське, Івано-Франківське (Станіславське), Дрого
бицьке (Перемишлянське) єпархіальні управління УГКЦ 
на чолі з деканами, греко-католицькі монастирі різних 
орденів. Мали місце факти використання православни
ми священиками під час проведення служб греко-като- 
лицьких атрибутів.

Уповноважені Ради повідомляли вище політичне 
керівництво про те, що греко-католицькі священики 
продовжували нелегально виконувати обряди, підштов
хуючи віруючих до відкриття церков, розповсюдження 
літератури релігійного змісту тощо. Зокрема в м.Тлу- 
мачі і Тлумачському районі Івано-Франківської області 
великий вплив на віруючих мав священик Зіновій 
Кисілевський, який проводив обряди, виступав з про
повідями, залучав до активної громадської діяльності 
віруючих. Такі ж функції в м.Болехові та с.Церковному 
Долинського району виконував священик Ілярій Лесів33.

Надзірні за релігійними культами органи попереджа
ли, що сплеск активності духовенства і віруючих УГКЦ 
слід очікувати з утворенням Київсько-Галицького 
патріархату, ідея організації якого виходила від карди
нала Йосипа Сліпого, переважної більшості єпископів. 
Так, в їх посланні до Папи Павла VI говорилося: “Наша 
державність не буде повного, якщо не створимо свого 
Київсько-Г алицького Патріархату”.

Усвідомлюючи всі можливі наслідки цього, керівниц
тво ідеологічного апарату ЦК КГГУ в особі В.Маланчу-
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ка, І.Орла, Г.Цибуляка в своїй доповідній записці від 15 
січня 1973р. “Про активізацію уніатської церкви за кор
доном і ворожу діяльність залишків уніатського духо
венства в УРСР” пропонували швидко і ретельно 
“...розібратися по кожному пункту де є уніатське 
підпілля, вжити заходів по його ліквідації”34.

В документах вищого політичного керівництва реко
мендувалось також у найкоротші терміни і всіма можли
вими засобами ліквідувати місця паломництв греко-ка
толиків, які, на його думку, перешкоджали усуненню 
УГКЦ з теренів України. Так, на основі рішень ЦК КПУ 
було знищено “цілюще джерело” в с.Зарваниці Теребов- 
лянського району Тернопільської області, зруйновані 
“святі місця” на горі Тонші Чернівецької області, Серед- 
нянській горі Чернівецької області та інші35.

Втрачаючи свої святині греко-католики відшукували 
інші шляхи збереження духовної єдності одновір- 
ців.Керівник філіалу Інституту наукового атеїзму Ака
демії суспільних наук при ЦК ІСПРС О.Онищенко інфор
мував ЦК Компартії України про наявність серед греко- 
католиків “спроб організувати паломництво до могил 
уніатських сановників”. Як приклад, наводились дії двох 
львівських підпільно висвячених ченців “василіян”, що в 
1978 році перевезли до Львова прах одного з найближ
чих сподвижників А.ІПептицького та И.Сліпого єписко
па Й.Кошиловського, який був засуджений за т.зв. 
націоналістичну діяльність і помер у в’язниці. Останнь
ого поховали в центрі Янівського цвинтаря і встанови
ли хрест з написом “Просить молитви”. Біля могили 
ніколи не в’янули квіти”36.

В боротьбі з УГКЦ, як доводила практика, жорс
токість і безцеремонність не приносили ніякого резуль
тату. Так, засудження в кінці 70-х - початку 80-хрр. чо
тирьох греко-католиків не викликало нічого, крім осуду 
світової громадськості^ Засоби масової інформації ши
роко коментували виступ конгресмена Дарвінського в 
Палаті представників Конгресу СІЛА 19 грудня 1974 ро
ку, який, спираючись на повідомлення своїх кореспон
дентів в УРСР, заявив, що “найбільш жахливим пе
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реслідуванням піддаються уніати”. Тут же американсь
кий політик вказував на нескореність прибічників 
УГКЦ. “Вони відправляють у своїх помешканнях, - за
значав Дарвінський, - службу божу (літургію) та на про
хання правлять релігійні треби. Троє уніатських єпис
копів діють підпільно. Якщо одного з них заарештують, 
або він помре, то відразу буде миропомазаний інший. 
Все це говорить про те, що уніатство в Західній Україні 
являє собою широкий національний рух”.

Очевидно, такої ж думки дотримувались завідувач 
відділом пропаганди і агітації ЦК КПУ Л.Кравчук та 
завідувач відділом зарубіжних зв’язків ЦК Компартії 
України А.Меркулов, які в 1982р. знову забили на спо- 
лах щодо поширення УГКЦ37. Однак, навіть побіжний 
аналіз запропонованих заходів свідчить про те, що в 
першій половині 80-х рр. владні структури вже не могли 
рахуватися з світовою громадською думкою, хоча на 
практиці це аж ніяк не означало поблажливості в став
ленні до прибічників УГКЦ. Останнє, серед іншого, 
засвідчило поводження з “Ініціативною групою захисту 
прав віруючих і церкви”*, створеною у вересні 1982 ро
ку. До складу згаданої групи, очолюваної багаторічним 
політв’язнем Йосипом Терелею, увійшли о.Григорій 
Будзинський, Стефанія Січко, Антон Поточняк, Олекса 
Гнидин38.

Одним з перших кроків “Ініціативної групи” стало її 
звернення до ЦК КПРС, в якому аргументовано доводи
лась неправомірність Львівського Собору 1946 року. 
Тут же висловлювались і конкретні вимоги, яких дома
галися духовенство і віруючі УГКЦ. Серед них: прове
дення вільних виборів в усіх єпархіях Західної України і 
Закарпаття; надання дозволу будувати молитовні бу
динки; повернення в регіонах, де греко-католики склада
ють більшість, молитовних будинків, а там, де склада
ють меншість, створення умов для проведення 
релігійних культів; відновлення духовних семінарій у 
Львові та Ужгороді; надання можливості віруючим гре
ко-католикам отримати духовну освіту за кордоном; по

186



Релігійне життя в Україні

вернення раніше конфіскованих друкарень; формування 
авторитетної комісії по розслідуванню діяльності ор
ганів КДБ та МВД спрямованої проти тисяч священнос
лужителів і віруючих39.

Відповіддю на звернення до вищого політичного 
керівництва країни став арешт 24 грудня 1982р. керівни
ка “Ініціативної групи” Йосипа Терелі.

З арештом Й.Терелі “Ініціативна група” не припини
ла своєї діяльності. Його місце заступив 44-річний Ва
силь Антонович Кобрин. Характерно, що до віри В.Коб- 
рин прийшов вже у зрілому 22-річному віці. Приставши 
до УГКЦ він відразу зазнав утисків з боку керівництва, 
громадських організацій Львівського телевізійного за
воду, на якому працював.

Оголосивши групу, Василь Кобрин оприлюднив в 
Україні та за кордоном ряд заяв, сприяв виданню та ро
зповсюдженню з березня 1984 р. “Хроніки Української 
католицької церкви”40.

22 червня 1984 р. В.Кобрин викликався на розмову до  
уповноваженого Ради в справах релігії УРСР по 
Львівській області Решетняка під час якої отримав пись
мове попередження про те, що подальша діяльність 
“Ініціативної групи” розглядатиметься як антирадянсь- 
ка з усіма можливими наслідками. Незабаром В.Кобри- 
на було заарештовано41.

Жорсткий тиск відчув на собі і секретар “Ініціативної 
групи” священик Григорій Будзинський, який ще в 
грудні 1944 р. входив до складу делегації, направленої 
митрополитом Йосипом у Москву для з’ясування сто
сунків між греко-католицькою церквою і державою.

Діяльність Будзинського, спрямована проти 
ліквідації УГКЦ не залишилась непоміченою Перший 
свій термін ув’язнення священик отримав в 1946 р. Через 
10 років він знову опинився на лаві підсудних. Нове по
карання очікувало Г.Будзинського в середині 80-х років. 
Лише внаслідок його похилого віку кримінальна справа 
виробництвом була припинена42.

Водночас не уникнули покарання греко-католицькі 
священики Р.Єсип, Каваців, віруючі М.Кліщ, Б.Поляна,
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М.Юрків, І.Ушганець. Знайшов свою смерть у слідчому 
ізоляторі Василь Карачун. Трагічно загинула на одній з 
львівських вулиць черниця М.Швець. Подібні приклади 
були, на жаль, не поодинокими43.

Протестуючи проти сваволі, клірики і віруючі УГКЦ 
почали застосовувати у 80-х рр. таку форму протесту як 
відмову від радянського громадянства. Зокрема, здали 
свої паспорти священик Стефаній Григорович та його до
чка студентка V курсу медичного інституту Катерина Гри
горович. Відмовився від радянського громадянства і Іван 
Сметана, який неодноразово за свою релігійну діяльність 
засуджувався радянським судом. Останній раз він опинив
ся на лаві підсудних в 1986 році і отримав за ст. ст.209,214 
ч.И КК УРСР 3 роки виправно-трудових таборів суворого 
режиму і 2 роки заслання44.

Відзначаючи зростання хвилі протесту в першій пол
овині 80-х рр., не можна водночас не визнати, що окремі 
розрізнені форми протесту в більшості своїй не приносили 
бажаного результату, легко зводились нанівець владними 
структурами. До того ж нелегальне або напівлегальне ста
новище, на якому знаходились вірні УГКЦ, значною 
мірою обмежували їх можливості і вплив на реальний пе
ребіг подій.

Все це, очевидно, послужило своєрідним поштовхом 
для прийняття рішення, схваленого 4 серпня 1987 р. части
ною єпископату і кліру УГКЦ. Про нього вони повідоми
ли Папу Римського Іоанна-Павла II заявою такого змісту: 
“Ми єпископи, священики, чернеці, черниці й вірні Като
лицької церкви в Україні, що нижче підписалися, заяв
ляємо в зв’язку з перебудовою в СРСР і більш сприятливи
ми умовами, що склалися, а також в зв’язку з ювілеєм ти
сячоліття хрещення України, вважаємо за недоцільне про
довжувати перебувати у підпіллі, а тому просимо Вашої 
Святості сприяти всіми можливими засобами справжній 
легалізації Української католицької церкви в СРСР”45.

Наступним кроком стало відновлення в кінці 1987 року 
“Комітету захисту Української греко-католицької церк
ви”. Його голова - відомий правозахисник Іван Гель спра
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ведливо пов’язував цю подію з розширенням політичного 
ареалу боротьби за національне відродження українсько
го народу.

Об’єднавши впливових політичних і релігійних діячів, 
“Комітет захисту УГКЦ” виробив і обгрунтував тактику 
боротьби обумовлену внутрішніми і зовнішніми чинника
ми на тому чи іншому етапі. Так, якщо 1988 рік за визна
ченням І.Геля був роком петиційних кампаній, численних 
звернень до органів державної влади та державного уп
равління, то 1989 рік став роком масових богослужінь, 
маніфестацій і демонстрацій™

В 1989 р. багатотисячні демонстрації пройшли у 
Львові, Івано-Франківську, Тернополі, Стрию, інших 
населених пунктах. Кульмінаційним моментом в 
акціях протесту стали богослужіння та маніфестація у 
Львові 17 вересня 1989 р., в якій взяло участь близько 
200 тисяч віруючих. Відомий український історик, ака
демік НАНУ Ярослав Ісаєвич назвав згадану акцію ви
нятковою подією в політичному житті України47. Ши
рокий резонанс у світі мала також перманентна го
лодовка вірних УГКЦ у Москві, яка тривала з 19 трав
ня по 24 листопада 1989 р.

Слід відзначити, що питання легалізації УГКЦ знахо
дили розуміння і підтримку демократичної громадськості 
Росії. З червня 1988 року на прес-конференції в 
Міністерстві закордонних справ академік А.Сахаров за
кликав радянський уряд легалізувати УГКЦ 48.

Займали конструктивну позицію в справі легалізації 
УГКЦ численні міжнародні релігійні та правозахисні 
організації, які широко оприлюднювали акції її 
прибічників. Певний тиск здійснював на радянське 
керівництво і Ватикан. Ще в червні 1988 р. спеціаль
ний посланець Іоанна-Павла II вручив М.Горбачову 
меморандум про становище католиків в УРСР, в якому 
приділялась важлива увага питанням легалізації 
УГКЦ. Дещо пізніше, 5 жовтня 1989 року і сам Іоанн- 
Павло II на Синоді українських католицьких свяще
ників в Римі заявив, що радянська демократизація не 
буде повною без легалізації УГКЦ49.
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Зважаючи на масовий рух за легалізацію УГКЦ як в 
Україні, так і далеко за її межами, позицію Ватикану, ши
року міжнародну підтримку, 1 грудня 1989 року голова 
Ради в справах релігій при Раді Міністрів УРСР М.Колес- 
ник за кілька годин до зустрічі М.Горбачова з Іоанном- 
Павлом II був змушений прилюдно заявити про надання 
греко-католицьким громадам права реєстрації як і іншим 
релігійним конфесіям50. Виходячи з цього 23 січня 1990 р. 
в Преображенській церкві у Львові відбувся Собор УГКЦ, 
який визнав рішення Львівського Собору 1946 р. нека- 
нонічними і незаконними та проголосив Акт про ле
галізацію УГКЦ.

Таким чином, аналіз архівних джерел, опублікованих 
та оприлюднених матеріалів дають підставу зробити такі 
основні висновки: по-перше, рішення Львівського Собору 
1946 р. були так і не визнані переважною більшістю кліру 
і віруючих Української греко-католицької церкви, що обу
мовила її існування на нелегальному становищі протягом 
останніх чотирьох з половиною десятирічь; по-друге, вже 
в кінці 40-х - на початку 50-х років сформувався і отримав 
численних своїх прибічників рух за легалізацію УГКЦ, 
який знайшов своє виявлення в функціонуванні неза- 
реєстрованих релігійних громад, створенні організацій за
хисту прав віруючих, ряді інших акцій протесту; по-третє, 
політичні репресії проти віруючих УГКЦ в 50-80-х рр. не 
лише не змусили їх зректись своїх переконань, а навпаки 
ствердили в бажанні послідовно домагатися своїх цілей; 
по-четверте, рух за легалізацію УГКЦ став невід’ємною 
складовою українського національного руху, відображав 
прагнення кількох поколінь наших співвітчизників до 
власної державності, вільного і самобутнього розвитку.
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ВЛ.Войналович

ПОЛГГИКО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ 
НАЦЮНАЛЬНО-РЕЛІПИНОЇ ПОЛГШКИ В 

у к рЖ н і КІНЦЯ 50-х  - ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ 
60-Х РОКІВ

Досвід державної політики у сфері релігійного жит
тя впродовж першого повоєнного десятиріччя 
засвідчує, що режим, формально визнаючи засади 
відокремлення церкви від держави і школи від церкви, 
свободи релігійних культів, як водночас і свободи ан- 
тилерігійної пропаганди, насправді, дотримувався кур
су упослідження релігійного життя, підтримки 
атеїстичних чинників та відвертого адміністративного 
втручання у справи віросповідань. Певна лібералізація 
взаємин з РПЦ та рядом інших “лояльних” об’єднань 
поєднувалася з активним поборюванням українських 
національних церков і тих релігійних угруповань, що 
мали специфічні етнічні ознаки. Подібний поступ ра
дянської системи гарантувався її своєрідною ду
алістичною природою співіснування державних і 
партійних інституцій за виключної зверхности ос
танніх. Як правило, державні правові норми забезпе
чення свободи совісті і релігійних культів формувались 
і використовувались в угоду домінуючим, в залежності 
від обставин, та ідеологічно обумовленим цілям і за
вданням правлячої партії. Цілком переконливо стверд
жує подібний висновок і характер державно-церков
них взаємин наступних років.

Симптоми нового курсу у ставленні до церкви вия
вили себе вже в середині 50-х років. Особливості його 
зумовлювалися тим, що союзні уряди, які очо
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лювали Г.Маленков (1953-1955 рр.) і М.Булганін (1955- 
1958 рр.) у своїй діяльності все більше і більше дис- 
танціювались від вирішення проблем релігійного життя 
в країні. Вказуючи на причини такого явища, один з 
відомих дослідників проблеми державно-церковних 
взаємин М.Одинцов відзначав: “Це пояснювалось не 
тільки тим, що вони не вважали даний аспект державної 
діяльності важливим, але і тим, що і в державному, і в 
партійному апаратах відбувалася переорієнтація у став
ленні до релігійного питання. Якщо для Сталіна і Моло
това в церковній політиці не потрібно було санкцій 
партійних органів, більш того, у відносинах з релігійни
ми організаціями вони підкреслено виступали від імені 
Радянської держави, то з 1954 р. питання церковної 
політики поступово переміщується в сферу партійного 
впливу і ув’язуються з цілями і завданнями “анти
релігійної роботи”1.

Ідеологічний базис останньої обгрунтовувався у пос
танові ЦК КПРС від 7 липня 1954 р. “Про значні не
доліки в науково-атеїстичній пропаганді і заходи її 
поліпшення”. Констатуючи факт активізації діяльності 
церкви, партійна директива недвозначно наголошувала 
на необхідності реалізації цілого комплексу пропаган
дистських заходів антирелігійного спрямування, висува
ла відповідні вимоги перед партійними і радянськими 
органами, громадськими організаціями, культурно- 
освітніми закладами. В ній різкій критиці піддавалися 
партійні організації за відсутність “воюючого й насту
пального характеру пропаганди” та вимагалося в найко- 
ротші терміни ліквідувати вказані недоліки. По-суті, да
на постанова свідчила про наявність у вищих ешелонах 
партійної влади відвертих прихильників повернення до 
стереотипів і догм “антирелігійної роботи” 30-х років2.

Водночас, прибічники іншого підходу засуджували 
всіляке адміністрування стосовно віруючих і релігійних 
організацій, наполягали на чіткому розмежуванні 
партійної і державної ліній у релігійному питанні. Саме 
такі ідеї висловлювалися в іншому партійному документі
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- постанові ЦК КПРС від 10 листопада 1954 р. “Про по
милки в проведенні науково-атеїстичної пропаганди се
ред населення”. В ній стверджувалося, що “більшість 
церковнослужителів займають тепер лояльну позицію 
до радянської влади”, а неупереджена науково-атеїстич
на пропаганда серед віруючих дозволить з часом оста
точно звільнитись від релігійних пережитків3.

Здавалось, що остання партійна директива, скріплена 
підписом М.Хрущова, стане своєрідним обгрунтуван
ням зваженої позиції нової партійної еліти у відношенні 
релігії і церкви. Проте, як переконує подальший хід 
подій, “звільнення від релігійних пережитків” набрало 
прискорених темпів, а форсована атеїзація суспільства 
стала ідеологічним підгрунтям нищення церкви і 
релігійного життя.

Перевірка, проведена за дорученням ЦК Компартії 
України в липні 1957 р., “виявила” кричущі факти зане
дбаності атеїстичного виховання трудящих та непра
вильне розуміння рядом партійних і радянських 
працівників основних принципів політики партії і дер
жави у питаннях релігії. У підготовленій за її результата
ми записці відділу пропаганди і агітації ЦК Компартії 
України від 3 серпня 1957 р. зазначалось, що невірно 
сприйняті застереження ЦК КПРС від адміністративно
го втручання у релігійні справи, недооцінка шкідливості 
релігійної ідеології, призвели до зміцнення позицій цер
кви і посилення її впливу. Наголосивши, що в умовах 
республіки релігійне питання є “одним з гострих питань 
ідеологічної роботи, оскільки вплив церкви на маси 
настільки виріс, що таїть в собі серйозний потенціал, 
який зможуть використати вороги в своїй антира- 
дянській діяльності і завдати великої шкоди нашій 
справі”, ЦК Компартії України зобов’язав партійні ор
гани “грунтовно розібратися зі станом справ”, визначи
ти практичні заходи щодо істотного посилення атеїстич
ної пропаганди4.

Зовсім не випадково, а за вказівкою політичного 
керівництва приходить до подібних висновків і Всесоюз
на нарада Товариства для поширення політичних і на
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укових знань, скликана у серпні 1957 р. За останній час, 
- як відзначалося в її рішеннях, - церковники значно ак
тивізувалися, а релігійні забобони перешкоджають тру
дящим активно* включатися в будівництво комуністич
ного суспільства”. Вимагаючи викриття не лише 
релігійних догм, але й їх антинаукового характеру, нара
да вважала за необхідне активне включення в анти
релігійну діяльність партії і комсомолу, запровадження 
атеїстичного навчання у вищій та середній школі, 
“поліпшення” видань атеїстичного спрямування.

Висновки наради були широко використані партій
ною владою для мотивації положень постанови ЦК  
КПРС від 4 жовтня 1958 р. “Про доповідну записку 
відділу пропаганди і агітації ЦК КПРС по союзних рес
публіках про недоліки науково-атеїстичної пропаганди” 
та рішень листопадового (1958 р.) пленуму ЦК КПРС, 
які, фактично, поклали край дотеперішньому 
“релігійному НЕПу” і санкціонували кардинальну зміну 
партійної тактики у релігійному питанні. Постанова ЦК  
КПРС ще раз наголошувала, що релігія є одним з 
найбільших пережитків класових формацій у свідомості 
людей, а звільнення віруючих з-під її впливу визначало
ся найвідповідальнішим завданням ідеологічної роботи 
партії. Варто зауважити, що партійна директива чи не 
вперше за повоєнний період піддавала різкій критиці 
діяльність державних органів нагляду за церквою, на
самперед, Рад у справах Російської православнопдеркви 
та релігійних культів при Раді Міністрів СРСР. Йшлося 
про неправильне розуміння апаратами Рад та їх уповно
важеними на місцях своїх функцій, несвоєчасне інформу
вання партійних і радянських органів щодо діяльності 
служителів культу, релігійних сект і громад і, навіть, 
зроблено закид у потуранні духовенству, підтримці його 
необгрунтованих вимог5.

Партійна оцінка діяльності Рад та завдання, що з неї 
випливали, стали предметом обговорення на інструк
тивній нараді уповноважених Ради у справах РПЦ, яка 
відбулася у Москві 20 січня 1959 р. У доповіді та висту
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пах учасників окреслювалося широке коло допущених 
“серйозних помилок”, що підлягали негайному усунен
ню. Загальному осуду піддавалися поступки Ради дома
ганням церковного центру у питаннях відкриття нових 
культових споруд, розширення мережі духовних на
вчальних закладів, збільшення тиражів релігійної літера
тури, визнавалися відсутність належного контролю за 
господарською діяльністю церкви та нехтування осново
положними принципами діючого законодавства. Харак
терно, що головними причинами згаданих недоліків, як 
підкреслювалося в матеріалах наради, стали “безпри
нципність працівників Ради у питаннях здійснення 
нагляду за діяльністю церкви” та відсутність у них не
обхідного ідейно-політичного загартування”6.

Атмосфера самобичування, що панувала в ході нара
ди, особливий радикалізм вироблених рішень були неви- 
падковими. Саме вони стали складовими своєрідного 
реверансу Ради у справах РПЦ перед вищим політичним 
керівництвом, який мав засвідчити не лише усвідомлен
ня її працівниками принципово нових завдань, але й го
товність всіляко сприяти проведенню партійної лінії у їх 
виконанні. Підтвердженням тому може бути і визначен
ня головних тактичних та стратегічних напрямків робо
ти Ради у питаннях контролю за життям та діяльністю 
церкви: “Головне наше завдання полягає в тому, щоб, 
здійснюючи зв’язок між державою і церквою, не пору
шувати радянських законів щодо церкви, не допускати 
зміцнення її становища і посилення впливу її на радянсь
ких людей, в першу чергу, шляхом відповідних рекомен
дацій Московській патріархії і, коли це потрібно, шля
хом законодавчих актів, надавати партійним і радянсь
ким органам таку інформацію, яку можна було б 
успішно використати у боротьбі проти церковного 
впливу на радянських людей”7.

Новий напрям релігійної політики, набираючи все 
чіткіших обрисів, був остаточно стверджений XXII 
з’їздом КПРС (1961 р.), на якому з “культом особи”, 
окрім всього іншого, пов’язувалося і відродження релігії 
в СРСР, а повернення до ленінських норм і принципів
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законодавства про культи, взаємовідносин держави і 
церкви визнавалося основоположним і невідкладним за
вданням. Проголошення ж курсу на будівництво ко
мунізму автоматично позбавляло права релігії і церков
них інституцій на своє існування на рівні “вищої фази” 
комуністичної формації.

В умовах всезростаючих запитів антирелігійної 
політики державу не могли задовольнити ні численні 
цикли лекцій, ні спеціальні курси з питань атеїзму, що 
стали обов’язковими в учбових закладах, ні індивіду
альна робота з віруючими і священиками, спрямована 
на їх відвернення від релігії і церкви. Існувала нагаль
на потреба в більш рішучих заходах і, в першу чергу, 
тих, які б підірвали економічний стан та матеріальну 
базу релігійних інституцій, дали б можливість ліквіду
вати “гнізда релігійного мракобісся”, якими були на
звані православні монастирі. З огляду на це, цілком 
логічною стала постанова Ради Міністрів СРСР від 16 
жовтня 1958 р., у відповідності з якою вводився підви
щений податок на продаж свічок, культового інвента
ря і, практично, унеможливлювалось подальше існу
вання багатьох храмів, релігійних громад, свічних за
водів, майстерень. Одночасно відповідними рішення
ми значно обмежувалась господарська діяльність пра
вославних монастирів, заборонялось паломництво до 
святих місць, будівництво нових культових споруд, у 
більш жорстких рамках визначалися правила прийому 
до духовних навчальних закладів.

Згаданими заходами не лише істотно звужувалася 
сфера діяльності церкви, але й значно розширювався 
фронт наступальних дій атеїстичного режиму. Відомо, 
що на 1 січня 1960 р. за весь повоєнний період в Україні 
було знято з реєстрації 1552 православні громади. Про
цес цей відбувався досить нерівномірно. У 1955 р. знято 
з обліку 18 громад, у 1956 - 17, у 1957 - 10, у 1958 - 64, у 
1959 р. - 264 ®. Пояснюючи причини такого інтенсивного 
зростання, уповноважений Ради у справах РПЦ при Раді 
Міністрів СРСР по Україні Г.Пінчук у доповідній за
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писці до ЦК Компартії України, датованій 25 січня 
1960 р., з неприхованою вдоволеністю зазначав: “Про
тягом 1958-1959 рр. уповноважені Ради у справах русь
кої православної церкви стали більше вивчати церков
не життя, більше аналізувати стан церковних громад, 
що розкладалися, та й сама Рада у справах руської пра
вославної церкви при Раді Міністрів СРСР не затриму
вала цього процесу, як це було раніше... Більш рішу
чий тиск на духовенство і вдумливий підхід до цієї 
справи уповноважених Ради дасть можливість і в 1960 
році зняти з реєстрації, а значить і припинити 
діяльність чималої кількості релігійних о б ’єднань9. 
Слід віддати належне прозорливості головного держав
ного наглядача за діяльністю православної Церкви в Ук
раїні, тим більше, що весь подальший хід подій не зра
див його думок і намірів. На додаток своїх висновків 
Г.Пінчук наводив чимало “аргументів”, які стосувалися 
наявності достатньої кількості церковних громад, що 
“розкладалися”, всезростаючої тенденції до зменшення 
їх прибутків. На його думку, остаточний розклад таких 
громад штучно затримувався заходами Патріархії та 
єпархіальних управлінь, які продовжували виділяти до
тації на капітальний ремонт культових споруд та ма
теріальне забезпечення священиків. Непокоїло уповно
важеного і те, що з метою зміцнення церкви, духовенст
во сконцентрувало у своїх руках керівництво парафіями. 
На завершення Г.Пінчук закликав посилити вимог
ливість до церковників, діяльність яких в цілому ряді ви
падків виходила за межі суто релігійної10.

Подібні доповідні записки не були поодинокими. В 
масовому порядку надходили вони у партійні та урядові 
інстанції, містили детальний аналіз релігійної ситуації на 
місцях, визначення “найболючіших проблем” і, обов’яз
ково, конкретні практичні рекомендації щодо їх 
розв’язання. Зрештою, вони- ставали своєрідними 
підбурювачами чергових директив і рішень, які чим раз 
частіше надсилалися на місця “для неухильного 
керівництва і виконання”.

Різке посилення антирелігійної кампанії викликало
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прийняття постанови ЦК КПРС від 13 січня 1960 р. 
“Про заходи по ліквідації порушень духовенством за
конодавства про культи” та відповідної постанови ЦК 
Компартії України від 19 березня 1960 р., на виконан
ня яких місцеві органи влади здійснювали масове вилу
чення у громад “незаконно”, тобто без дозволу упов
новаженого, придбаних транспортних засобів і при- 
Гчевих будинків.

Відверте переслідування релігії і церкви, санкціонова
не політичною владою під приводом відновлення 
ленінської “соціалістичної законності”, зумовлювало не
обхідність певної корекції діючої законодавчої та нор
мативної бази, приведення її у відповідність з назрілими 
потребами. Саме такими обставинами пояснювалось 
прийняття постанови Ради Міністрів СРСР від 16 берез
ня 1961 р. “Про посилення контролю за виконанням за
конодавства про культи” та відповідної постанови уряду 
УРСР від 29 квітня 1961 р. Віднині реєстрація і зняття з 
реєстрації релігійних об’єднань, відкриття і закриття мо
литовних будинків всіх культів мали здійснюватися не за 
ухвалою центральних органів, а за рішенням виконкомів 
обласних Рад депутатів трудящих і погодженням з Рада
ми у справах РПЦ та релігійних культів при Раді 
Міністрів СРСР.

Очевидно, що подібна зміна пояснювалась насампе
ред, необхідністю спростити та прискорити процедуру 
закриття церков і зняття з реєстрації релігійних громад. 
Разом з тим, незаперечним було намагання владних 
структур максимально перекласти на місцеві органи всю 
відповідальність за беззаконня, що викликали всезроста- 
юче невдоволення віруючих.

З метою отримання повної і об’єктивної інформації 
про церковні інституції для розробки подальших заходів 
по їх скороченню, урядові постанови зобов’язували апа
рати Ради у справах РПЦ і Ради у справах релігійних 
культів провести у 1961 р. облік рілігійних об’єднань, 
молитовних будинків і майна, що знаходились у корис
туванні церковних органів.
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Суттєвих змін зазнавав і механізм оподаткування слу
жителів релігійних культів. Якщо раніше максимальним 
розміром прибуткового податку (81% згідно ст. 19 Ука
зу Президії Верховної Ради СРСР від ЗО квітня 1943 р.) 
обкладалося лише парафіяльне духовенство, то з часу 
прийняття постанов згадане правило розповсюджува
лось на всі категорії церковнослужителів11.

Підписані головами союзного та республіканського 
урядів з поміткою “не для друку”, постанови певний час 
залишалися невідомими не лише віруючим але й цер
ковній ієрархії. Зобов’язуючи місцеві органи влади, 
міністерства і відомства “усунути недоліки та вжити не
обхідних заходів по докорінному поліпшенню атеїстич
ного виховання трудящих і посилити контроль за вико
нанням духовенством і релігійними об’єднаннями зако
нодавства про культи”12, урядові директиви націлювали 
керівників владних структур на подальше розширення 
антирелігійної акції.

Водночас, спеціальним рішенням союзного уряду за
тверджувався перелік постанов РНК СРСР, прийнятих в 
1945-1946 рр., які втрачали силу чи підлягали істотним 
змінам і доповненням як такі, що суперечили радянсько
му законодавству про культи. Насамперед, скасовували
ся ті директиви, згідно яких церковним органам надава
лося обмежене право юридичної особи та володіння 
майном, використання і перебудови недіючих церковних 
приміщень в інтересах релігійних громад13.

Не відповідало назрілим потребам державної політи
ки і затверджене постановою РНК СРСР у 1945 р. “Пол
оження про управління Російською Православною Цер
квою”, яке надавало служителям культу право одно
осібного управління релігійними громадами. Існуючий 
порядок, за якого, як зазначалося у постанові ЦК КПРС 
від 13 січня 1960 р., “церковнослужителі зосередили все 
керівництво парафіями в своїх руках і використовують 
це в інтересах зміцнення і розповсюдження релігії, “явно 
не задовольняв правлячий режим і був віднесений до по
рушень радянських законів про культи14.

За настійними рекомендаціями Ради у справах РПЦ
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Московська патріархія змушена була переглянути цер
ковні статути і положення та “привести” їх у 
відповідність з діючим законодавством. Архієрейський 
собор РПЦ, що відбувся 18 липня 1961 р., прийняв ви
роблені і погоджені з державними органами зміни до 
“Положення про управління Російською Православною 
Церковою”, якими розмежовувались обов’язки кліра і 
виконавчих органів. Відтепер настоятелі зосереджува
лись лише на духовному керівництві парафіями і 
повністю звільнялися від участі в господарській і фіна
нсовій діяльності громад, яка покладалася на виконавчі 
органи. Прийнятими поправками духовенство фактично 
позбавлялося будь-яких юридичних підстав впливати на 
вирішення питань внутрішнього життя релігійних гро
мад15. Такий порядок управління парафіями, затвердже
ний Помісним собором РПЦ 1971 р., проіснував більш 
ніж чверть століття і був скасований лише у червні 1988 
р. з прийняттям нового статуту про управління РПЦ. 
Зважаючи на виключне право місцевих органів влади та 
уповноважених на місцях формувати склад виконавчих 
оргаінв громад, члени яких проходили попередню пе
ревірку на лояльність, держава, тим самим отримувала 
надійний засіб скорочення церковної мережі, нейт
ралізації духовенства та утримування життя парафій в 
чітко визначених законом межах.

Досить активний процес “коригування” законодавчої 
і нормативної бази державно-церковних відносин, безліч 
змін і доповнень, привнесених в неї в кінці 50-х - на поч. 
60-х років, обумовлювали необхідність розробки 
спеціальних інструктивних документів, які б викладали 
зміст діючих законів та роз’яснювали механізм їх засто
сування. 16 березня 1961 р. Рада у справах РПЦ і Рада у 
справах релігійних культів при Раді Міністрів СРСР 
прийняли “Інструкцію по застосуванню законодавства 
про культи”, вироблену за дорученням ЦК КПРС і по
годжену з керівними органами союзних республік та 
Юридичною комісією при Раді Міністрів СРСР. 
“Інструкція” базувалася на діючих в той час союзних і
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республіканських нормативних актах, подавала їх в сис
тематизованому вигляді, тлумачила з врахуванням ви
мог, висунутих практикою і встановлювала уніфіковане 
застосування основних законів на території СРСР. Вона 
була обов’язковою для службового користування і у 
відкритому друці не публікувалася.

Окрім положень про порядок здійснення контролю за 
дотриманням законодавства про культи, реєстрації 
релігійних об’єднань, відкриття і закриття молитових 
будинків, користування культовим майном, документ 
містив особливий розділ, в якому викладалися вимоги 
щодо діяльності релігійних об’єднань і духовенства. Ни
ми, зокрема, заборонялося:

- займатися будь-якою іншою діяльністю, не пов’яза
ною з задоволенням релігійних потреб віруючих;

- без дозволу органів влади влаштовувати релігійні 
процесії, здійснювати релігійні обряди та церемонії під 
відкритим небом, а також в квартирах і будинках вірую
чих;

- влаштовувати загальні збори віруючих для обгово
рення питань, пов’язаних з управлінням справами 
релігійних об’єднань і користування культовим майном;

- організовувати спеціальні молитовні збори, гуртки і 
групи для навчання релігії;

- організовувати паломництво віруючих до святих 
місць;

- використовувати засоби і майно, що знаходяться в їх 
розпорядженні для благодійних цілей, для відродження 
церков і монаститів;

- скликати без дозволу Ради у правах релігійних 
культів чи Ради у справах РПЦ при Радя Міністрів СРСР 
релігійні з’їзди і наради, відкривати духовні навчальні 
заклади, видавати релігійну літературу, виробляти і про
давати предмети релігійного культу, купувати тран
спортні засоби, приміщення і будинки.

Органи державної влади отримували право відводу 
окремих осіб із складу членів виконавчих органів і 
ревізійних комісій, якого, доречі, позбавлялися служи
телі культу і релігійні центри. Бразі неодноразових пору
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шень законодавства релігійні об’єднання і служителі 
культу знімалися з реєстрації, а в необхідних випадках 
притягалися до кримінальної відповідальності16.

Як бачимо, невідома для широкого загалу віруючих і 
духовенства, закрита “Інструкція” впродовж багатьох 
років (скасована лише в січні 1985 р.), слугувала 
надійним інструментом істотного обмеження віро
сповідних прав, дріб’язкового регламентування діяль
ності релігійних організацій, позбавляла права на існу
вання цілі релігійні напрями, що налічували десятки ти
сяч віруючих, відкривала шлях до свавілля і тотального 
нагляду за діяльністю церкви та релігійним життям.

Державна антирелігійна політика кінця 50-х - першої 
половини 60-х років, зорієнтована у перспективі на усу
нення релігійно-церковних інституцій з найважливіших 
сфер життєдіяльності суспільства під гаслами утвер
дження “науково-атеїстичного світогляду”, впродовж 
всього означеного періоду супроводжувалася зняттям з 
обліку релігійних громад, закриттям церков і молитов
них будинків, монастирів та духовних навчальних за
кладів, всілякими утисками церковного управління і 
відвертими репресивними заходами у відношенні цер
ковнослужителів, віроломною розправою з “незручни
ми” та “негідними” конфесіями, поборюванням етнічних 
ознак та національної самобутності релігійного життя.

Особливо широких масштабів та брутальних форм 
акція нищення церкви набрала в Україні. За спеціальни
ми вказівками імперського центру в республіці було ро
зроблено і втілено у життя плани заходів щодо масового 
закриття церков і молитовних будинків та зняття з 
реєстрації православних громад. Якщо на 1 січня 1960 р. 
в Україні діяло 8207 церков і молитовних будинків РПЦ, 
то станом на 1 січня 1965 р. їх залишилося лише 4565 
(1960 р. закрито 747,1961 р. - 993,1962 р. - 1144,1963 р. - 
398, 1964 р. - 360). За п’ять років мережа православних 
культових споруд в республіці скоротилася на 2642 оди
ниці, що складало близько 45 відсотків від їх загальної 
кількості на 1 січня 1960 р.17

204



Релігійне життя в  Україні

При цьому слід зауважити, що коли в 1958-1960 рр. 
найбільше церков припинило свою діяльність в Київській, 
Запкорізькій, Дніпропетровській, Полтавській, Одеській 
та Черкаській областях, то в 1961-1963 рр. вістря кампанії 
спрямовувалося проти релігійних громад західного 
регіону. Лише в чотирьох галицьких областях - 
Львівській, Івано-Франківській, Тернопільській і 
Рівненській, впродовж 1961-1962 рр. знято з обліку 602 мо
литовних будівлі, або третину від всіх закритих в цей час в 
республіці18. Така тенденція визначилась не випадково. 
Головний удар атехстичним режимом наносився там, де 
найбільш повно і виразно зберігало свої національні озна
ки українське православ’я, а вірні греко-католики все ак
тивніше піднімали голос протесту проти позбавлення їх 
віросповідних прав.

Невід’ємною складовою антирелігійної акції в Ук
раїні стала ліквідація православних монастирів. Як 
відомо, у зв’язку з приєднанням у 1939 р. західних об
ластей України, де знаходилась значна кількість мо
настирів, а також відродженням їх на тимчасово оку
пованій території, в республіці на 1947 р. діяло 59 мо
настирів, в яких нараховувалося понад 2,5 тис.чо- 
ловік19. Певному піднесенню монастирського житття 
сприяли заходи, вжиті в перші повоєнні роки (звільнен
ня від сплати земельної ренти та податку з будівель, пе
редача у користування монастирів земельних наділів 
та ін.). Проте в кінці 50-х років переважну більшість 
державних “пільг” було скасовано, а натомість, 
відповідними урядовими директивами спущено на 
місця вказівки про необхідність “вивчення” питання 
щодо можливостей скорочення кількості діючих мо
настирів і скитів. Відповідно зорієнтований та добре 
налагоджений механізм тотального насилля над вірую
чими і на цей раз спрацював відмінно. Акцію боротьби 
з “центрами релігійного мракобісся” вдалося витрима
ти лише 9 монастирським обителям, що продовжували 
існувати в Україні на кінець 60-х років20.

Досить прозорі цілі переслідувалися державою і в 
процесі неухильного скорочення інституту служителів
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культу. На 1 січня 1965 р. 4565 православних громад об
слуговували лише 3278 священиків, число яких за 5 попе
редніх років зменшилось на 1428 чоловік21. Значна 
кількість парафій, позбавлених можливості постійного об
слуговування, зараховувалися в категорію “недіючих” і 
підлягали негайній ліквідації. Послаблення інституту свя
щеннослужителів здійснювалося як шляхом зняття їх з 
реєстрації за всілякі “порушення” законодавства про куль
ти, так і за рахунок стримування вступу в духовні на
вчальні заклади (особливо ж вихідців із західних облас
тей), різкого скорочення планів набору, а згодом - і повно
го закриття Київської і Луцької духовних семінарій.

Подібних прикладів форсованого нищення правос
лав’я в Україні можна було б наводити безліч. Всі вони 
зайвий раз доводять незаперечні факти, що церква, як 
важливий соціальний та духовний чинник національно
го і суспільного життя, була позбавлена права на існу
вання в майбутньому комуністичному устрої, а її оста
точна ліквідація окреслювалась досить вузькими і чітко 
визначеними хронологічними рамками.

Не суперечить даному висновку і державна політика 
стосовно юдейських громад в Україні. Вона мала як свої 
загальні закономірності, так і певні особливості, що обу
мовлювалися рядом зовнішньополітичних і внутрішніх 
чинників. Переслідування юдейської релігії, офіційно виз
наної урядом, мало власні “підстави” в загальній анти
релігійній кампанії. Адже “юдейська релігія міцно пере
плелась з єврейським буржуазним націоналізмом, 
сіонізмом,... якому піддалася частина єврейського насе
лення в СРСР”22. Долучалася до подібних мотивів і 
політика Ізраїлю, як “союзника” американського 
імперіалізму.

Юдейські громади і групи віруючих, як правило, дис
локувалися в містах і промислових центрах. Найбільш 
великі з них знаходилися в Києві, Одесі, Львові, Дніпро
петровську, Вінниці, Житомирі, Харкові, Сімферополі, 
Ужгороді, Чернівцях, Бердичеві та ін. В тих же населе
них пунктах, де синагог не було, віруючі об’єднувалися в
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невеликі за кількістю членів групи (міньяни), збираю
чись для молитв підпільно на приватних квартирах. 
Свого духовного центру юдейські громади та групи не 
мали. Кожна з них існувала і діяла самостійно на авто
номних засадах, маючи свій керівний орган, служителя 
культу (рабина), канторів (співців), групу осіб, що за
ймалася похованням померлих. Право вирішення всіх 
питань внутрішнього життя релігійної громади чи групи 
належало самим віруючим. Для цього у відповідноості з 
чинним законодавством обирався виконавчий орган та 
ревізійна комісія, підпорядковані загальним зборам  
віруючих. Насправді ж, як засвідчує практика, виборні 
органи громад не були вільними у прийнятті своїх 
рішень. Створені для обмеження впливу священнослу
жителів на вирішення справ внутріцерковного життя, 
вони постійно відчували тиск з боку уповноваженого у 
справах релігійних культів, працівників місцевих ор
ганів влади та численного атеїстичного активу.

Особливо драматичними наслідками для юдейських 
громад, як і громад інших культів України, був позначе
ний період другої половини 50-60-х років. Вже на кінець 
1961 р., доповідаючи про результати виконання 
відповідних постанов, уповноважений Ради у справах 
релігійних культів при Раді Міністрів СРСР по Україні 
К.Полонник констатував “помітні зміни” в мережі за
реєстрованих релігійних об’єднань: лише впродовж 
1959-1961 рр. в Україні “до організаційного розвалу до
ведено і знято з реєстрації” 314 релігійних об’єднань, що 
майже у 18 разів більше, ніж 1956-1958 рр. З 41 юдейсь
кої громади на 1 січня 1962 р. залишилося лише 17. 
Релігійна мережа даного культу за вказані роки зменши- 

, лася на 59%, що значно перевищувало цей показник по 
інших конфесіях23. Внаслідок широко розгорнутих ор
ганізаційних та пропагандистських антирелігійних за
ходів помітно скоротилася і мережа незареєстрованих 
груп віруючих. Якщо у 1957 р. нараховувалося 149 
юдейських груп (міньянів), то на 1 січня 1962 р. їх зали
шилося лише 43 24.

Політика державного атеїзму, поступове скорочення
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інституту служителів релігійних культів, позбавлення 
громад систематичного обслуговування, обмеження 
можливостей проповідницької діяльності, жорстка 
регламентація внутрішньоцерковного життя спрямо
вували діячів релігійних культів на шлях свідомих по
рушень діючого законодавства. У зв’язку з цим, лише у 
1960 і 1961 рр. знято з реєстрації відповідно 179 і 270 
служителів культів та керівників релігійних громад. Із 
ЗО рабинів (на 1 січня 1957 р.) залишилось 10 (початок 
1962 р.)25.

Ідеологічні служби атеїстичного режиму всіляко на
магалися переконати світову громадськість у тому, що 
скорочення кількості синагог та діячів культу є не що 
інше, як результат відходу віруючих євреїв від релігії. Та 
реальні факти засвідчували протилежне. У численних 
інформаціях, що надходили до Ради у справах 
релігійних культів зверталася увага на активізацію 
релігійного життя юдейських громад, значну кількість 
відвідувачів синагог, зростання прибутків та розширен
ня їх фінансових і матеріальних можливостей.

Досить виразною виглядала політика викорінення 
“націоналістичних настроїв” віросповідних традицій ка
раїмів. Відомо, що караїмство як єресь щодо ортодок
сального юдаїзму (талмудизму, раббанізму) виникло ще 
у VIII ст. внаслідок діяльності Анана бен Давіда в Месо
потамії. Довкола цієї течії об’єдналися і давніші неорто- 
доксальні групи євреїв, що також дотримувалися вик
лючно Старого заповіту Біблії, відкидаючи пізніші 
релігійні та ритуальні правила, зокрема Талмуд26. Таким 
чином, головною відмінністю віровчення караїмів від 
євреїв талмудистів стало те, що вони крім писаного за
кону Мойсея не визнавали ніяких суджень та апок
рифічних коментарів, що у своїй сукупності утворювали 
кодекс релігійної і побутової практики прихильників 
Талмуда.

Активні міграційні процеси, обумовлені різними істо
ричними та соціально-економічними факторами, 
поєднувалися у караїмів з сильно розвинутими ідеями

208



Релігійне життя в Україні

етноконфесійної консолідації. Визначається декілька 
регіонів розселення караїмів: Крим (з XI ст.), західноук
раїнські землі (з XIII-XIV ст.), Південь України (з кінця 
XVIII ст.), Центральна і Північна Україна та Слобожан
щина (з поч. XIX ст.).

Як свідчать архівні документи, напередодні Другої 
світової війни нечисленна група віруючих караїмів, поз
бавлена можливості користуватися приміщенням ко
лишньої кенаси, де розміщувалося на той час меди- 
цинське училище, існувала в м.Євпаторія. У 1994 р., з 
окупацією Криму, караїмське духовенство домоглося 
дозволу на повернення молитовного будинку та пере
дачі у користування громадян кладовищ в Євпаторії і 
Бахчисараї (Іосафатська долина), де з давніх часів 
здійснювалося поховання караїмських “святих”. У  
грудні 1944 р. вона була визнана органами влади і за
реєстрована у відповідності з діючим положенням27.

Активність караїмської громади в Євпаторії особли
во зростає з середини 50-х років, що обумовлювалося ря
дом обставин. Відомо, що ЗО серпня 1956 р. Президія АН  
СРСР прийняла рішення про необхідність розширення 
та поглиблення наукових розробок з історії, літератури і 
мови караїмів. До реалізації проекту було залучено відо
мих фахівців з Інституту мовознавства АН СРСР, Інсти
туту історії і права Литовської РСР, АН Польської рес
публіки, які згодом встановили контакти з караїмською 
громадськістю міста. Своєрідним організаційним цент
ром збору стародавніх видань біблії, молитовників, 
інших реліквій стала кенаса та її релігійний актив. Нала
годжені стосунки з караїмськими громадянами Москви, 
Бахчисарая, Сімферополя, Одеси, Миколаєва та інших 
міст виявили їх особливу зацікавленість у розпочатій 
справі. Частими стали і приїзди до Євпаторії вчених-ка- 
раїмознавців, їх зустрічі в стінах кенаси з місцевою гро
мадськістю, обговорення проблем дослідження історії і 
культури караїмів, збирання відповідних документів та 
матеріалів. Наведені факти не залишались поза увагою 
місцевої влади. 29 січня 1959 р. Кримський облвикон
ком, дійшовши висновку, що діяльність громади ка
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раїмів в Євпаторії “вийшла за межі культових потреб, 
віруючим надається незаконна матеріальна допомога..., 
розповсюджується релігійна література, ведеться 
націоналістична пропаганда”, прийняв рішення про за
криття кенаси та передачу її приміщення для викорис
тання культурно-просвітницьким установам28. Остаточ
но ж справу з релігійною громадою караїмів Євпаторії 
довершено у березні 1960 р., коли за постановою Ради у 
справах релігійних культів при Раді Міністрів СРСР “у 
зв’язку з розпадом” вона була знята з реєстрації29.

В жорстких лещатах державного контролю за 
релігійним життям утримувалися в означений преіод і 
реформатські громади Закарпатської області - представ
ники кальвіністського напряму протестатизму в Україні. 
У переважній більшості їх прихильниками було населен
ня угорського походження. Загальноприйнятого симво
лу віри реформати не мали, що позначилось і на 
внутрішньому вигляді їх храмів: відсутність вівтаря, 
ікон, свічок, хрестів. Богослужіння, що велося 
національною мовою, в основному зводилося до про
повідей, спільного моління та співу псалмів. Церковної 
ієрархії громади не мали, а керівництво ними здійснюва
лося старійшинами (пресвітерами), що обиралися з 
членів церкви проповідниками та виборними релігійни
ми органами.

Віросповідна близкість реформатів з євангельськими 
християнами-баптистами в перші повоєнні роки обумо
вила налагодження тісних контактів між пресвітерами та 
вірними громад, що виявилося у проведенні спільних бо
гослужінь і, навіть, в спробах організаційного об’єднан
ня. Проте подібна тенденція, зважаючи на виключну ак
тивність згаданих напрямків, явно не влаштовувала 
офіційну владу. “Процеси, що відбуваються у 
внутрішньому житті реформатської церкви, - як відзна
чалося в інформаційному звіті уповноваженого Ради у 
справах релігійних культів при РМ СРСР по УРСР за IV 
квартал 1947 р., - свідчать про те, що дану церкву не
обхідно тримати, так би мовити під “скляним ковпа-
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ком”, а не ховати за ширму євангельських християн - 
баптистів”30.

Така упередженість до долі реформатської церкви во
чевидь виявила себе і у 1948 р., коли з 92 облікованих 
громад зареєстровано було лише 63. Решта ж, недопуще
них до реєстрації під приводом відсутності служителя 
культу чи молитовної споруди, мала з часом розпастися 
і припинити свою діяльність31. Однак, позиція єпископа 
А.Генчі, спрямована на підтримку громад, які не мали 
постійного священнослужителя, активність вірних та ра
дикалізм їх вимог, що особливо посилились у зв’язку з 
угорськими подіями 1956 р., вже на середину 50-х років 
змусили поступитися державні органи і зареєструвати 
більшість з тих об’єднань, які фактично діяли в явочно
му порядку.

Важливо відзначити, що мережа реформатських гро
мад, зазнавши певного скорочення впродовж 1959-1962 
рр. на кінець 1963 р. нараховувала 81 зареєстроване 
об’єднання і практично залишалася незмінною до кінця 
80-х років32.

В досить строкатій структурі релігійних громад За
карпатської області реформатська церква займала особ
ливе місце, справляючи значний вплив на населення 
угорської національності і підтримуючи високий ступінь 
його релігійності. Наприклад, в с. Велика Добронь Пере- 
чинського району, де мешкали лише угорці за походжен
ням і не існувало громад інших віросповідань, кількість 
охрещених від загального числа новонароджених дітей 
на 1963 р. складала 93%, вінчань - 80%, поховань помер
лих за релігійним обрядом - 97%. На молитовні зібрання 
у релігійні свята тут збиралося до 2 тис. чоловік. Майже 
схожа ситуація існувала і в с.Дрисіно Мукачівського 
району33.

До цього слід додати, що яскраво виражена етнокон- 
фесійна консолідація угорського населення Закарпаття 
зберігалася за умов мінімальних можливостей пастирсь
кого обслуговування вірних. Лише за період з 1957 по 
1961 рр. кількість пастирів реформатської церкви скоро
тилася з 66 до 48 чоловік. Заборона висвячення нових
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священнослужителів, стримування їх підготовки в ду
ховних навчальних закладах Угорщини спричинили 
справжню кадрову кризу реформатського культу. Разом 
з тим, домігшись значного скорочення інституту служи
телів культу, режим не досяг бажаного у вихованні їх “в 
дусі радянської громадянськості і патріотизму”. Дещо 
пізніше, даючи характеристику кадрам реформатської 
церкви, голова Ради у справах релігій при Раді Міністрів 
УРСР К.Литвин у 1976 р. відзначав: “Священнослужи
телі відмовились від відкритої підтримки угорського 
націоналізма. Але сама по собі реформатська церква за
лишається засобом і місцем національного спілкування 
населення угорської національності. Пастори, не дивля
чись на лояльність до соціалістичного ладу, відносяться 
скептично до творчих планів радянського народу”34.

Не задовольняла державні контролюючі органи і 
позиція єпископа А.Генчі - глави реформатської церк
ви Закарпаття. Останній докладав чимало зусиль щодо 
організаційного зміцнення громад та інституційного 
оформлення культу. Постійно піклувався про духовне 
оформлення вірних, підбираючи на посаду пастирів 
молодих священнослужителів. Особливу увагу надавав 
зміцненню зв’язків з міжнародними церковними ор
ганізаціями та реформатськими церквами Угорщини, 
США, Швейцарії.

Незручність єпископа А.Генчі була очевидною. Тож 
не дивно, що впродовж багатьох років різного роду 
“зацікавлені інстанції на місцевому та республікансько
му рівнях всіляко ініціювали питання про ліквідацію 
єпископату реформатської церкви, заміну єпископа 
А.Генчі більш молодим прогресивним діячем, що дозво
лило б “призупинити активізацію угорського націо
налізму під прикриттям реформатської церкви”35.

Слід віддати належне зваженій позиції Москви в да
ному питанні, яке виходило за рамки суто внутрішніх і 
змушувало враховувати ряд важливих моментів міжна
родного характеру. Так, відповідаючи на неодноразові 
запити, що надходили з Києва, голова Ради у справах
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релігійних культів при Раді Міністрів СРСР А.Пузін у 
листі від 8 травня 1959 р., повідомляв: “Рада вважає, що 
ліквідація єпископату реформатської церкви в Закар
патській області поки що передчасна. Про існування цієї 
церкви і її епископата широко відомо в закордонному 
церковному світі і різні закордонні церковні організації 
весь час виявляють до неї інтерес... Крім того, ця церква 
головним чином об’єднує віруючих угорської національ
ності, вважається національною церквою і ліквідація 
епископата може викликати за кордоном, зокрема в 
Угорщині, неправильне тлумачення.

Щодо зміни єпископа Генчі іншим священиком у 
зв’язку з його виходом на пенсію, Рада заперечень не 
має. Однак поспішати у цій справі не слід. На його місце 
потрібно підібрати таку людину, яка б відповідала на
шим інтересам і зуміла б в інітересах держави, у випадку 
потреби, виїзжати за кордон для участі в церковних кон
ференціях”36.

Як засвідчив подальший хід подій, обставини, викла
дені у згаданому листі, виявились настільки складними, 
що не дозволили режиму розв’язати жодного з означе
них завдань. Єпископ А.Генчі, так і не ставши довіреним 
ієрархом та глашатаєм радянської “свободи слова і віро
сповідань”, ще тривалий час оголював реформатську 
церкву. Позбавлена права свого представництва на чис
ленних міжнародних церковних форумах, майже 
повністю ізольована від зовнішнього світу та обмежена 
у своїх віросповідних правах, вона і надалі залишалася 
вагомим етноконсолідуючим чинником в умовах актив
но впроваджуваних денаціоналізаційних процесів.

Досить складною і недвозначною виявилася позиція 
влади щодо римо-католицьких громад України. На її 
формування справляли вплив різні політичні, суспільно- 
історичні та соціально-економічні чинники. Але основ
ний з них - тривале у часі протиборство між двома 
релігійно-духовними центрами - Москвою та Римом, ко
жен з яких відповідно мав забезпечувати домінування в 
українських землях православ’я і католицизму. Не в ос
танню чергу доля римо-католицького культу залежала і
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від здатностей Ватикана балансувати між Заходом і Схо
дом, взаємне недовір’я, підозріння та звинувачення яких 
в умовах холодної війни переросло в жорстке протибор
ство двох світових систем.

Розуміння важливості ведення діалогу між Святим 
Престолом і Москвою, між Святим Престолом і Мос
ковською Патріархією визріло надто пізно, а саме тоді, 
коли в 1958 р. кардинал Ронкаллі став Папою Іоанном 
XXIII. Його заклик до миру від 10 вересня 1961 р., звер
нений до глав всіх держав світу, викликав позитивну ре
акцію М.Хрущова: “Глава Католицької Церкви, очевид
но, рахується з настроями мільйонів католиків в усіх час
тинах земної кулі, стурбованих військовими приготуван
нями імперіалістів. Іоанн XXIII віддає данину розсудли
вості, коли він застерігає уряди від загальної катасторо- 
фи і закликає їх усвідомити величезну відповідальність, 
яку вони несуть перед історією”37. Подібні вияви поваги 
з боку радянського керівництва на адресу Іоанна XXIII 
не були поодинокими. Загалом, його діяльність оціню
валася як значний внесок у справу творення миру на 
землі та сприятливу можливість для налагодження 
міждержавних та міжцерковних стосунків.

Проте спроби Іоанна XXIII домогтися “модус 
вівенді” для католиків керованих комуністами країн не 
були безумовними. Однією з головних умов залишалась 
неможливість “ідеологічного співіснування” з атеїстич
ними режимами.

В силу згаданих причин не підлягали перегляду і за
старілі стереотипми ідеологічних конструкцій радянсь
кого тоталітаризму. В численних партійних та урядових 
документах заркитого характеру Ватикан і Католицька 
церква продовжували сприйматися як розсадники анти- 
комунізму, а їх ідеологічні диверсії проти соціалістичних 
країн і політики комуністичних партій заслуговували 
всілякого осуду і упереджувальних контрпропагандис- 
тських заходів.

Не випадково, саме такий підхід переважав при ви
робленні рішень Всесоюзної наради уповноважених Ра
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ди у справах релігійних культів при Раді Міністрів 
СРСР, яка відбулася у Москві 19 вересня 1962 р. і була 
присвячена питанням політики Ватикана, цілям Другого 
Ватиканського Собору, що мав розпочатися 11 жовтня 
1962 р. Виступаючи на нараді з доповіддю голова Ради 
А.А.Пузін, зокрема, наголошував: “Ватикан нама
гається створити єдиний фронт всіх релігійних на
прямків, сповідуючих християнство, для спільної бо
ротьби з атеїзмом і розповсюдженням комуністичної іде
ології, для боротьби з соціалістичними державами. Для 
цього він готовий заключите союз навіть з ісламом, 
юдаїзмом і іншими нехристиянськими церквами. І було 
б помилкою з нашого боку недооцінювати загрозу дій 
Ватикана в цьому напрямку. В усіх церквах мають місце 
сили, що співчувають ідеї Ватикана про створення єди
ного “фронту церков у боротьбі проти комунізму”38. 
Ставилось завдання істотного посилення контролю за 
діяльністю громад Католицької церкви в країні, рішучо
го упереджування антирадянських націоналістичних на
строїв служителів культу, домогтися їх відмови від 
політичних устремлінь, що нав’язувалися Ватиканом39.

Католицька церква в Україні мала свої осередки, за
реєстровані головним чином у 8 областяї західного 
регіону та Поділля. Так, станом на листопад 1960 р. у За
карпатській області нараховувалося 48 громад, 
Львівській - 24, Вінницькій - 18, Житомирській - 13, 
Хмельницькій - 12, Чернівецькій - 8, Тернопільській - 6 
та Рівненській - 2. По одній католицькій громаді діяло в 
містах Києві та Одесі. Процес їх невпинного скорочення 
розпочався з кінця 50-х років і активно продовжувався 
до середини 60-х. Якщо на початок 1959 р. в Україні 
функціонувало 167 католицьких громад, то на 1964 р. за
лишилося лише 100 об’єднань40.

Таким чином, вище наведені факти з історії держав
но-церковних взаємин в Україні в кінці 50-х - першій 
половині 60-х років аргументовано доводять, що змо- 
дельована у вищих ешелонах партійної і державної вла
ди широкомасштабна акція нищення релігійно-церков
них інституцій як важливого духовного чинника
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суспільного життя без будь-яких застережень доводи
лась до свого логічного завершення. Серед методів, що 
використовувались для цього, були обмежувальне зако
нодавство, потужний адміністративний тиск, поєднаний 
з терором, пропагандистські кампанії, густо насичені 
дезінформацією, руйнація національних основ та 
етнічних ознак в діяльності культів, використання однієї 
церкви для послаблення і навіть знищення іншої. Водно
час, безпосереднім наслідком безбожницького наступу 
стало наростання опозиційних настроїв в середовищі 
мирян, активізація підпільних форм діяльності церкви, 
збільшення кількості сектантських неконтрольованих 
згромаджень та все відчутніша увага до реалізації віро
сповідних прав з боку міжнародної громадськості.
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За матеріалами колиш ніх спецслужб

Р.Ю .Подкур

ІНФОРМАЦІЙНО - АНАЛІТИЧНІ 
МАТЕРІАЛИ ВУНК-ДПУ 

ЯК ДЖЕРЕЛО ДО ВИВЧЕННЯ „ 
ДІЯЛЬНОСТІ ПОЛІТИЧНИХ ПАРТІЙ 

НА ПОДІЛЛІ

Політична ситуація в Україні на початку 20 століття 
тривалий час відображалась в радянській історіографії 
досить тенденційно.

Лише сьогодні у сучасній вітчизняній історіографії 
зроблено перші кроки на шляху до виявлення доку
ментів і написання об’єктивної історії діяльності 
політичних партій. Так, проблеми міжпартійної 
політичної боротьби та придушення меншовицької 
опозиції у профспілковому русі у 1917-1924 роках в Ук
раїні розглядали О.М. Мовчан, О. П. Реєнт, безпосе
редньо до ліворадикальних партій звернувся Ю.А. Ле- 
венець1.

Діяльність громадсько - політичних угрупувань на 
Катеринославщині у 1920 - 1925 роках за документами 
органів державної безпеки описав В.Дніпровець.2

Цікаві аспекти проблеми підняв у своїй праці 
С.І.Білокінь, який на основі архівно - слідчих справ 
спробував відтворити діяльність окремих політичних 
партій та її діячів,’ глибоко проаналізувати маловідомі 
документальні масиви.3

Окремо слід згадати числені публікації архівних 
матеріалів з «окремої папки» політбюро ЦК КП(б)У, 
що означала найвищий ступінь секретного діловодства, 
відкритий лише для надзвичайно вузького кола 
партійно - державного керівництва. Формування 
зазначеної форми секретного припадає на початок 20- 
х років, що стало наслідком руху до однопартійної 
системи, поступового перебирання на себе правлячою 
РКП(б) основних владних функцій. Закриті постанови 
розкривають найпотаємніші пружини реалізації 
політичних рішень, механізм зародження функціо
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нування тоталітарної системи, її кадрового корпусу, 
репресивного апарату.

Характерно, що першими рішеннями політбюро ЦК 
КП(б(У, які започаткували «окрему папку», були поста
нови щодо політичних партій, датовані кінцем 1923 ро
ку. На той час в Україні при панівному становищі ком
партії формально ще зберігалися елементи багато
партійності. Потреба глибокої конспірації згаданих пос
танов пояснювалася намаганням всіляко приховати 
відвертий курс РКП(б) - КП(б)У на остаточне утвер
дження однопартійності. Формально, допускаючи існу
вання інших партій, цими закритими постановами 
КП(б)У спрямовувала діяльність своїх партійних 
комітетів, органів державної влади і органів ДПУ, на їх 
послідовну ліквідацію4.

Демократичні зміни, які відбулися у нашому 
суспільстві дали змогу розсекретити архівні докумен
ти, що носили гриф «Окрема папка», «Таємно», 
«Цілком таємно». Таким чином, в науковий обіг було 
великий масив документів ВУНК - ДПУ, які зберігали
ся у партійних та відомчих архівах і знаходилися у об
меженому користуванні.

В умовах інтенсивного розвитку джерелознавства, 
удосконалення методики обробки нових масивів доку
ментів, інтерес до подібних джерел, як об’єктів 
дослідження цілком закономірний. Розкриття їх гене
зису, політичного, ідеологічного значення, основних 
змістовних компонентів дозволить визначити місце цих 
джерел історичного дослідження серед інших, а голов
не - більш повно і ефективно використати закладену 
в них інформацію.

Уже сьогодні дослідники зіткнулися з ситуацією, ко
ли історичне джерело, документи ДПУ, створювалися 
завідомо з метою фальсифікувати історичні події. В та
ких випадках об’єктом дослідження повинен стати сам 
момент фальсифікації, сама тендиційність джерела. Ви
явлення мотивів, цілей викривлення істини важливо 
для розуміння особистості, характеру творця самого
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джерела, вузькопартійних інтересів, виразником інте
ресів яких він був.

При використанні фактичного матеріалу з інфор
маційно - аналітичних документів ВУНК - ДПУ  
потрібне повне і різнобічне залучення джерел різного 
типу, характеру і походження. Так, перевіряючи до
стовірність інформації джерела стосовно діяльності 
політичних партій і організацій, доцільно використати 
інформаційно - аналітичні матеріали ЦК, губкомів, ок
ружкомів, райкомів КП(б)у, які вже на той час створили 
досить широку, розгалужену і періодичну інформаційну 
мережу.

У даній статті зроблено спробу виявити рівень 
інформативності та ступінь достовірності документів 
колишніх спецслужб, пов’язаних з висвітленням діяль
ності політичних партій на Поділлі, дослідити генезис, 
історичні умови формування зазначених документів.

Найсистематизованіший характер у висвітленні 
діяльності політичних партій на Поділлі носили інфор
маційно - аналітичні зведення місцевих відділів ВУНК- 
ДГГУ. їх  можна класифікувати за ознаками:

а) приналежності:
- інформаційні зведення Подільського губвідцілу , 

окрвідцілів ДПУ;
- інформаційні зведення відділів дорожньо-тран

спортної ВУНК-ДПУ;
- інформаційні зведення окремих секретних груп та 

підрозділів ДПУ;
- позачергові інформаційно - аналітичні зведення про 

діяльність окремої політичної партії на замовлення 
партійного керівництва різного рівня.

б) часу - періодичні тижневі, декадні, двотижневі, 
щомісячні інформаційно-аналітичні зведення Поділь
ського губвідцілу, окрвідцілів ДПУ, уповноважених по 
політичним партіям;

в) предмету - діяльність політичних партій, характе
ристики активних членів партії тощо.

Слід відмітити, що інформаційно - політичні зведення 
мають певний суб’єктивний характер. Адже уповнова
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жений інформаційного відділу ДПУ, як правило, член 
РКП(б) і в його аналізі діяльності іншої політичної 
партії закладалися ідеологічні позиції його партії. Але 
суб’єктивність у сприйнятті дійсності автором цього 
джерела не означає його ілюзорність, неадекватність 
дійсності, недостовірність у передачі історичних подій. 
При всій неповторній сукупності індивідуальних рис і 
можливостей людей, при самій різкій відмінності класо
вих, політичних поглядів, всі вони невідворотно відби
вають в своїх уявленнях, образах різні сторони 
об’єктивної реальності. Таким чином, у будь - якому 
інформаційно - аналітичному зведенні може бути вияв
лено відбиток таких історичних явищ, які мимоволі бу
ли зафіксовані автором джерела.

Інформаційно - аналітичні документи ВУНК - ДПУ  
розкривають самі різноманітні сторони суспільно - 
політичного життя на Поділлі в досліджуваний період. 
Тому, в них знайшла належне відображення та складна 
ситуація, яка склалася на початку 2 0 -х  років на Право
бережжі України через широкий повстанський рух та 
відсутність кадрового пролетаріату - соціальної бази 
більшовиків. Це постійно підкреслювалось на засідан
нях політбюро ЦК КП(б)У, коли розглядалися питання, 
що стосувалися Поділля. Тому наказом N  49 ДПУ  
УРСР від 21 червня 1922 року було створено Повноваж
не Представництво ДПУ УРСР на Правобережжі Ук
раїни, а Повноважним Представником було призначено 
Ю.Євдокимова з залишенням його на на посаді на
чальника СОЧ ДПУ УРСР. В його розпорядженні зна
ходилось 23 високопрофесійні чекісти, які мали великий 
досвід самостійної оперативно-слідчої роботи.5

їх  завданням стали координація і посилення опера
тивних заходів щодо протидії всіляким проявам кон
трреволюції діяльності розвідок сусідніх держав, 
політичних партій, бандитизму тощо.

Через окремі секретні групи, які діяли на місцях Пра
вобережне представництво ДПУ різко посилило кон
троль за політичною ситуацією, а також за діяльністю

222



За матеріалами колишніх спецслужб

радянських і партійних органів, місцевих відділів ДПУ. 
Одна з таких секретних груп діяла при Кам’янець- 
Подільсьму прикордонному загону. Й звіти є цінним 
джерелом для вивчення діяльності політичних партій на 
Поділлі. В своїх повідомленнях працівники ДПУ іноді 
змальовували методи своєї оперативної роботи. Упов
новажений секретної групи, характеризуючи політичну 
ситуацію і завдання свого підрозділу, писав: «Наш во
рог перейшов від тактики відкритої боротьби з ра
дянською владою до методів нелегальної і обережної 
работа. Він проникає в тіло нашого державного і гос
подарського апарату з метою розкладення його з сере
дини і скинення ненависного їм радянського ладу. Го
ловне завдання секретної роботи в теперешній час - 
пристосуватися до тактики наших ворогів, проводячи 
продуману, серйозну і тривалу роботу, опираючись на 
наступні принципи: облік, налагодження внутрішнього 
інформування і систематичного висвітлення діяльносте 
контрреволюційного елементу, який тяжіє за своєю ідео
логією чи соціальному становищу до того чи іншого уг- 
рупування. Методи роботи по обліку і постановці 
інформаторського апарату наступні: облік по гро
мадським угрупуванням здійснюється майже завжди у 
первісному його стані через відповідальних працівників 
радянських установ ( комуністів) і політкомів вищих 
навчальних закладів. Потім проводиться повне вста
новлення особи і доповнення з питань єдиної системи. 
Вербування проходить при наявності відповідного ком
прометуючого матеріалу на ту чи іншу особу, яка може 
бути корисною у справі висвітлення діяльності небла- 
годійного елементу. Після попередньої обробки ця лю
дина вербуется як внутрішній агент громадського угру- 
пування. При постановці завдань вживаються заходи 
по попередженню їх розшифровці їх перед інфомато- 
ром». 6

Таким чином, політична діяльність партій, які ро
згорнули свою діяльність на Поділлі, чітко відстежу- 
валася і аналізувалася відділами ВУНК-ДПУ. Від сек
ретних співробітників, які працювали всередині
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політичних угрупувань, вимагалось:
- висвітлення внутрішньопартійних дискусій, супере- 

чок аби в подальшому це можна було використати для 
нейтралізації основних політичних фігур в партії;

- збір інформації особистого характеру про активних 
членів партії, про їх звички та взаємовідносини між со
бою тощо;

- інформування про вплив політичних партій на 
певні соціальні групи населення;

- збір інформації про зв’язки політичних партій з 
іншими регіонами;

- сприяння розпаду місцевих організацій політичних 
партій використовуючи найменшу можливість. Іноді 
секретні співробітники виступали в ролі провокатора , 
стаючи організаторами контреволюційної акції.

Яким чином розв’язувалися зазначені завдання 
довідуємося з інформаційно - аналітичних зведень 
ДПУ. В них, зокрема, підкреслювалося, що досить 
впливою демократичною силою у робітничому середо
вищі на Україні, зокрема в регіоні, залишалась 
Російська соціал - демократична робітнича партія мен
шовиків. На початок 1920 року її члени очолювали 
більшість профспілок. На Поділлі, яке не було промис
лово розвинутим регіоном, меншовики мали своїх 
прибічників у серед залізничників, робітників 
вінницьких заводів, кустарів, окремих представників 
інтелігенції.

Перша хвиля антименшовицьких репресій прокоти
лася у лютому 1920 року. Її ознаменували показовий 
процес над головою юзівської спілки металістів, чле
ном РСДРП Лазарєвим. Головного удару по соціал - 
демократам було завдано у березні 1920 року. З метою 
їх політичної ізоляції органи Всеукраїнської надзви
чайної комісії провели масові арешти серед членів 
РСДРП. Чергове показове судове засідання мало дале
коглядну політичну спрямованість. Формально він був 
оголошений як процес над політичною діяльністю 
соціал - демократів під час денікінського режиму, але
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фактично перетворився на шельмування поглядів і 
переконань, яких дотримувалися меншовики. На 
заключному засіданні обвинувач революційного 
трибуналу І.В . Вардін відверто заявив: « Ми 
продовжуємо вести політичну боротьбу проти 
вас, і цей процес ми розглядаємо як засіб агітації, 
як викриття партії менш овиків». С уд над 
київськими соціал - демократами був добре  
організованим політичним спектаклем з метою 
розпалювання масового антименшовицького 
психозу.

4 червня 1921 року політбюро ЦК РКП(б) дало нову 
директиву ВУНК посилити боротьбу проти соціал - 
демократів. Всі політично неблагонадійні особи брали
ся на облік органами ВУНК. За ними встановлювалось 
постійне стеження, збиралася компрометуюча інфор
мація про їх політичну діяльність.7

Постійні репресії і підривна робота ВУНК посили
ла внутрішньопартійну кризу у РСДРП і призвела до її 
повного переходу на нелегальне становище. У інфор
маційному бюлетені Подільської надзвичайної комісії 
за 1-15 березня 1922 року повідомлялося, що : « ...мен
шовики продовжують свою діяльність , збираются на 
квартиру у відомі дні, де читают різні доповіді і рефера
ти. Помічаються виступи меньшовиків на зборах. Се
ред робітників 1-ої Державної топографії активно про
являє себе меньшовик Гольдберг, який під виглядом 
беспартійного виступив на зборах робітників з приводу 
збільшення тарифних ставок. В своїй промові він 
відмітив неправильність політики Радянської влади і як 
цінний аргумент на захист своєї думки навів заяву т.т. 
ПІляпнікова і Коллонтай до Комінтерну. Робітники бу
ли задоволені промовою і шумно аплодували . Після 
зборів в розмовах захоплювались правдивістю його до
водів. Необхідно відмітити, що друкарі стали в опо
зицію до радянської влади і підпали під вплив Голь
дберга, який розкладає робітників.» Така інформація не 
пройшла мимо республіканського ВУНК. На підставі 
політичних рішень вищого політичного керівництва, ук
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раїнське ВУНК дало дозвіл на арешт 25 березня 1922 р. 
активних подільських меншовиків Гольдберга, Лу- 
пинського, Іоффе.8

Отже, легальність меншовиків стала тільки фікцією і 
допомогою Надзвичайній комісії у справі « ізоляції» 
соціал - демократів, які зберегли політичну активність.

Перехід на нелегальне становище тимчасово 
зміцнив й активізував РСДРП. ЦК РКП(б) у директиві 
від 4 червня 1923 року всім губкомам і обкомам ко
муністичної партії відзначив, що «... при повному роз
громі і дезорганізації ліберально - буржуазних партій ... 
партія меньшовиків є зараз єдиною організацією, яка 
хоче розгорнути роботу по всій території союзу рес
публик, яка має деякий нелегальний апарат, яка має де
які засоби ... і яка зберегла деякі зв’язки серед робіт
ників, молоді і студенства. Ця обставина робить партію 
меньшовиків на теперешній час самою значною силою 
на політичній арені, яка працює в напрямі буржуазної 
контрреволюції. Одна з найближчих самих головних 
завдань нашої партії полягає в тому, щоб вирвати з ко
ренем меншевіські зв'язки в робочому класі, повністю 
дезорганізувати і розбити партію меншовиків, дискре- 
дттувати ї ї ... і знищити будь - яку можливість меншо
вицького впливу в майбутньому» 3 цією метою було 
категорично заборонено членам РСДРП читати лекції в 
партшколах, гуртках тощо. Всіх членів РКП(б) було зо
бов’язано, при зіткнені з діяльністю меншовиків в по
рядку партійної дисципліни повідомляти про це органи 
ДПУ. Партійні комітети на місцях повинні були зо
бов’язати органи ДПУ повідомляти про всі випадки 
співробітницва з меншовиками. Партійні керівники ра
дянських, кооперативних, професійних установ повинні 
були допомагати ДПУ у вилученні меньшовиків із ор
ганів НКПС, НКПоштель, НК Праці, НКВТ, Н К ЗС , а 
також трестів та вузів. Партійні комітети були повідо
млені : «... що по лінії ДПУ теж дані спеціальні 
інструкції на предмет боротьби з меншовиками. 
Партійним комітетам пропонується звернути особливу
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увагу на безперечне здійснення цих директив і надати 
всіляку допомогу органам ДПУ.»

Жорстокі переслідування і гоніння з боку владних 
структур та її каральних органів прискорили процес ро
зпаду РСДРЦ. У лютому 1924 року Всеукраїнський з’їзд 
колишніх соціал-демократів затвердив постанову про 
остаточну ліквідацію меншовицьких осередків в Ук
раїні та позбавлення закордонної організації повно
важень від української організації соціал - демократів.

Але, не дивлячись юридичне оформлення розпаду 
РСДРП, 8 лютого 1924 року політбюро ЦК КП(б)У 
прийняло постанову j в якій ДПУ було запропоновано 
посилити роботу по боротьбі з діяльністю залишків 
меншовизму і спостерігати за тим , щоб колишні мен
шовики знову організаційно не оформилися. Ці побою
вання були небезпідставні. 18 липня 1924 року закритою 
постановою політбюро ЦК КП(б)У ДПУ було дано 
дозвіл на черговий арешт керівної верхівки меншо
виків.

Іноді інформаційні звіти відділів ДПУ залишаються 
єдиним джерелом у реконструкції діяльності місцевих 
організацій політичних партій. Так, основним джерелом 
у висвітлені діяльності УКП на Поділлі є інформаційна 
записка начальника СОЧ Подільського губвідділу 
Гаріна. Подільський губком КП(б)У був проінформова
ний, що на Поділлі УКП була створена в 1921 році. 
Член ЦК УКП Симон почав групувати навколо себе 
“антирадянські націоналістичні елементи”. Найбільш 
активними членами УКП були Рябокінь та Мукид. 
Швидко організація набрала велику кількість членів і 
розкинула свою сітку майже по всім повітам Поділля. 
Головною базою УКП на Поділлі була Брацлавщина, 
де при місцевій організації був створений навіть осере
док КомЮну. Тому органи ДПУ розпочали роботу по 
нейтралізації діяльності укапістів. Вже в квітні 1922 року 
силами секретного апарату ДПУ керівництво місцевої 
організації УКП було розколото на два угрупування: 6 і 
16 чоловік. Останні майже всі після розколу вступили в 
КП(б)У. Через розкол Подільський губком УКП змуше
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ний був створити ліквідаційну комісію, але фактично бу
ло розпущено лише Вінницьку організацію. Інші ор
ганізації самі себе ліквідували, як, наприклад, у Камянці 
- Подільському, де всі члени УКП подали заяви про 
вступ до КП(б)У. Після розпаду місцевих організацій 
окремі, найбільш активні члени УКП виїхали в інші 
міста - Симон до Катеринославу, Кукниченко до Полта
ви, Вихор в Чернігів. На Поділлі залишилися Яровий та 
Рябокінь. Найбільша організація націонал - комуністів у 
м.Брацлав розпалася і колись активні члени УКП ніякої 
політичної роботи не проводили.9

Іноді інформаційно - аналітичні зведення складали
ся на основі оперативної інформації уповноваженого по 
політичним партіям Поділля. Так, уповноважений 
політвідділу Подільської губернської надзвичайної 
комісії інформував у вересні 1921 року губком Ко
муністичної партії більшовиків України про розмову 
між лідерами УКП Яровим та Яворским, в якій були 
намічені плани на майбутнє цієї політичної партії: 
«...Докласти всіх зусилль для того , щоб втягнути в 
свою работу весь орган народного освіти і поставити 
його під вплив УКП таким чином, щоб він доклав всіх 
зусиль на селі серед селян, а не серед вінницької бю
рократії. Тоді ми будемо вільно перетягувати селян на 
свій бік, а це дає можливість провести з допомогою ви
борів членів УКП у всі органи народного господарства. 
А коли там будуть працювати члени нашої партії, тоді 
ми зарекомендуємо себе так, що не будемо боятися ні 
ЧК, ні КП(б)У тому що, ми за собою маєемо силу ук- 
раїнского пролетаріату».

Передаючи психологічний настрій, який виник під 
час обговорення перспектив роботи УКП на селі, упов
новажений політвідділу охарактеризував як «задумчи
вое». Яровий відмітив : « ... Зараз їхати на село - пе
рестріляють бандити, крім того на місцях переслідує 
КП(б)У.» Яворський у подальшій розмові взагалі 
підкреслив своє не розуміння щодо цілей у діяльності 
повстанців: « ... Я особисто не розумію цілей пов
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станців. Якщо вони ідуть воювати за те, щоб захис
тити український народ як націю, якщо вони хочуть виз
волити з під гніту із любові до нації, то хай ідуть в УКП. 
Якщо не хочуть бути членами УКП, так хай ідуть в се
ло, читают лекції, ведуть пропаганду. Адже вони добре 
розуміють, що ще рік, два і настане кінець їх мандрам»10.

Таким чином, УКП поступово протиставляло себе 
КП(б)У, що викликало роздратування вищого політич
ного керівництва республіки. Інакше не була б 26 січня 
1923 року на засіданні політбюро ЦК КП(б)У схвалена 
постанова про необхідність різкого посилення діяль
ності ДПУ щодо політичних опозиційних партій, зокре
ма УКП. Органи ДПУ отримали додаткові кошти на 
оперативну роботу. Одночасно керівнику українських 
чекістів Манцеву доручалося розробити питання про 
організацію 2 концтаборів.11

Як вщщо з наведених матеріалів, інформаційно - 
аналітичні зведення ВУНК - ДПУ давали політичному 
керівництву КП(б)У повний спектр діяльності кожної 
партії, починаючи від аналізу ідеологічних завдань і 
закінчуючи прогнозуванням майбутніх кроків політич
них супротивників.

Урізноманітнювала політичну картину Поділля 
місцева організація партії анархістів, діяльність якої та
кож можна простежити за інформаційно - аналітични
ми зведеннями ДПУ. На початку 1923 року Кам’янець 
- Подільська секретна група ДПУ розпочала енергійну 
роботу по ліквідації цього політичного угрупування. 
За інформацією уповноваженого секретної групи 
анархісти Шлякман, Дриккер, Малайдах вороже став
ляться до радянської влади та Комуністичної партії, 
проводять антирадянську агітацію серед населення. Для 
контролю за політичною діяльністю цієї групи секрет
ною групою було завербовано брата відомого 
київського анархіста. Досить швидко від нього поча
ли надходити відомості про активну діяльність групи 
і зв’язки їх з київськими анархістами. Секретний 
співробітник представив оригінал відозви та явки 
анархістів. ДПУ також було проінформоване про вис-
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туп анархіста Васермана на лекції на тему про анти- 
радянську діяльность анархістів і їх зв’язок з білогва
рдійцями та кримінальними бандитами, влаштованій 
Кам’янець - Подільським окружним партійним коміте
том. Як свідчив інформатор, Ваеерман виправдовував 
махновщину і закликав присутніх знайомитися з 
анархічною літературою. Через посилення політичної 
діяльністі губернський відділ ДПУ наказав заарештува
ти анархістів. Під час ведення слідства виявилось, що 
зазначений секретний співробітник просто спровоку
вав активну політичну діяльність анархістів в 
Кам’янець - Подільській окрузі. Але того що анархісти 
виявили прагнення до проведення антирадянської ро
боти, за твердженням уповноваженного секретної гру
пи, достатньо для адміністративного вислання за межі 
губернії. 12

Губернський відділ ДПУ звільнив анархістів, зали
шивши під арештом лише секретного співробітника, 
якого було притягнуто до відповідальності за спровоку
в а т и  активної політичної діяльності у відповідності до 
наказу N  2 від 15 січня 1921 року начальника Централь
ного управління надзвичайних комісій України Манце- 
ва, який забороняв секретним співробітникам бути ор
ганізаторами антирадянських акцій. Цей наказ покладав 
відповідальність за провокацію і на керівників органів 
ДПУ. із

Іншої точки зору дотримувався уповноважений сек
ретної групи, який'вважав, що авторитет анархістів та їх 
вплив на населення зріс після їх звільнення.14

Отже, органи ДПУ відстежували також реакцію насе
лення на заходи по нейтралізації інших політичних 
партій і сил.

Жорстоко і бескомпромісно вели більшовики бо
ротьбу проти партії есерів. У травні 1922 року П о
дільський губком партії отримав шифротелеграму за пі
дписом секретаря ЦК РКП Куйбишева, в якій повідом
лялося, що у Москві відбудеться судовий процес проти 
есерів. Але « ... міжнародна буржуазія і 2 Інтернаціонал
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мобілізує свої сили, щоб завадити розкриттю перед об
личчям всіх трудящих Росії і всього світу партії есерів, 
як партії міжнародного імперіалізму і вітчизняної кон- 
треволюції». Зважаючи на міжнародний резонанс судо
вого процесу, Подільський губком був зобов'язанні™ 
зібрати на місці всі компрометуючі матеріали про 
партію есерів. На засіданні 23 травня 1922 року бюро 
губкому постановило, що всі члени партії - вихідці з 
партії есерів - повинні були надати всю інформацію про 
зрадницьку діяльність есерів. Але губком партії ніякої 
компрометуючої інформації не отримав. Практично всі 
колишні есери надіслали листи в яких вони заперечува
ли контрреволюційну діяльність своєї партії'.15

Врешті - решт репресивна політика органів ДПУ до
сягла своєї мети. В кінці 1923 року уповноважений сек
ретної групи доповідав, що у Кам’янець -  Подільському 
налічується лише 12 есерів, серед яких налагоджене 
надійне інформування. Всі вони ніякої політичної робо
ти не ведуть, займаються своїми дріб’язковими справа
ми. Нічого спільного між собою не мають, кріїи розмов 
про минулу політичну роботу, яку, до речі, мало хто з 
них серйозно проводив.16

В полі зору органів ВУНК - ДПУ також були ук
раїнські соціалісти - революціонери, які мали великий 
вплив на селі. Уповноважений по політичним партіям 
Гайсинського окружного відділу у своїх інформаційних 
зведеннях на основі оперативної інформації за 1923 рік 
давав повну політико - психологічну та ділову характе
ристику членам цієї партії: «...Скотинюк Степан Хари
тонович - рядовий член - нічого особливого в партії не 
зробив, сильної волі не має, теоретик слабкий, начита
ний посередньо, практик поганий, через свою боягуз
ливість і релігійні переконання партієць поганий, але за
те з нього може бути хороший кооператор, звільнений 
від посади вчителя, хоче потрапити на радянську посаду 
в держстрах, але ще не влаштувався. Націоналіст - 
шовініст, в 1922 году подав заяву єпископу Борецкому 
про рукоположения його у священики, говорить, що по
сада у трудовій школі, для нього не благородна праця.
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Користуючись авторитетом Борецкого він давав реко
мендації щодо моральних якостей інших вчителів, які 
можуть бути вірними служителями Українской церкви. 
Зараз час пішов у глибоке підпілля і активно себе не 
проявляє.... Миколайчук Федір Маркович - активний 
рядовий член партії - середньої сили волі, теоретик по
ганий, але практик дуже хороший, начитаний. Як кур
куль має тісний зв’язок з куркульством займаєтся 
хліборобством, до радянської влади і Компартії ставить
ся з презирством, веде себе з викликом в ставленні до 
сільської влади, господарство своє веде зразково, тому 
користується авторитетом серед селянства, підтримує 
автокефальний рух. Цікавиться господарством і 
політичними подіями, активних виступів проти ра
дянської влади за ним не помічено, зв’язку з іншими 
членами не м ає.... Миколайчук Іван Маркович - голова 
комітету партії - самостійний двигун партії твердої сили, 
сильний теоретик і практик, дуже начитаний, корис
тується великою популярністю серед селянського насе
лення, завдяки своєму розумовому розвитку. Ще раніше 
виступав на диспутах, де не був ні разу переможений, 
атеїст, при Українскій Раді служив у Києві членом Цен
тральної Ради, при Директорії -  голова земельної 
комісії м. Гайсина, при Гетьманщині сидів у Жме- 
ринскій тюрмі, при Денікіні нелегально перебував в 
м.Кам’янці, при Петлюрі, поляках і Врангелі вчителю
вав у' с. Кисляк, займався господарством. Має вищу 
освіту. Зараз він голова сільсько - господарського това
риства і веде його зразково, має зв’язок з куркулями, 
іноді їздить до Вінниці за грошима на будівництво мли
на. Під час існування банди Волинця мав з нею 
зв’язок. Ставлення до радянської влади вороже.»17

Уповноважені ДПУ постійно стежили за пересуван
нями українських есерів і обов’язково повідомляли 
відповідні місцеві відділи ДПУ про перебування на 
його території членів цієї партії. У політзведенні 
постійно підкреслювалось їх бажання знаходитись у 
селянському середовищі, потрапити на службу в коопе
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ративні і господарські органи.
Ще одним національним згрупуванням, яке серйозно 

впливало на політичне життя Поділля був сіоністський 
рух. Аналізуючи загальну ситуацію з єврейськими гро
мадсько -  політичними об’єднаннями, ДПУ України в 
1925 році констатувало, що пропаганда сіоністських ор
ганізацій зводиться до звинувачень радянської влади у 
фізичному та моральному гнобленні єврейського наро
ду. Заступник голови ДПУ УСРР Карлсон підкреслю
вав, що навіть ліва частина сіоністських угрупувань за
ймає негативну до радянської влади позицію.

Якщо в 1922 -  1923 рр., відзначав він, - в боротьбі з 
сіонізмом було достаньо заарештувати і вислати актив 
сіоніських груп, то на 1925 р. органи ДПУ в силу 
об’єктивних економічних причин, зіткнулися з політич
ним сіоністським рухом.

« Зараз ми стоїмо перед фактом надзвичайно серйоз
ного характеру, - писав у доповідній записці заступник 
голови ДПУ УСРР К'Карсон секретарю ЦК КП(б)У Л. 
Кагановичу, - наші заходи адміністративної боротьби з 
сіоністським рухом не досягають своєї мети, так як зі 
страшною швидкістю ростуть активні сили сіоністів се
ред єврейських мас і переважаючим контюпентом цих 
сил є молодь». На підтвердження своїх слів про розга
луженість сіоністських груп, К. Карлсон наводив чи
сельний склад сіоніестьких груп по Кам’янець -  
Подільському округу. Так, в м.Кам’янець -  Подільській 
налічувалося 82 члени, Чемирівці -  40, Калюсі -  21, 
Жванці -  9, Зінькові -56, Новій Ушиці -  54, Оринині - 10, 
Дунаївцях -  10, Лянцкоруні -  9, Миньківцях -  15, Фран- 
полі -  8 . 18

Змальовуючи загальнополітичну ситуацію з єврейсь
кими політичними об’єднанями керівництво органів 
держбезпеки України розмірковувало над методами бо
ротьби проти них, зважаючи всі « за» та «проти». Так, 
К. Карлсон у вже згаданій доповідній записці ставив 
перед вищим політичним керівництвом України пш-ан- 
ня : якщо сіонізм є масовий рух економічного і по
літичного характеру єврейської дрібної буржуазії, то
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чи правомірно застосувати, крім чисто репресивних за
ходів, ще й метод паралізації сіоністського руху.?

К.Карсон, маючи вже усталені політичні погляди, 
розмірковував, що якби в наявності було 10 -  ти 
мільйоне єврейське населення, з якого 1,5 або 2 мільйони 
складала дрібна буржуазія, то роздумів про методи та 
засоби боротьби, які витікали з «... елементарних основ 
нашої політики» просто не було б.

« Але вся серйозність положення полягає в тому, - пи
сав заступник голови ДПУ УСРР, - що в силу історичних 
об’єктивних причин ця дрібна буржуазія уособлювала 
три четвертих, якщо не більше єврейських мас, населяю
чих Україну і, таким чином, класове питання, чисто еко
номічна боротьба перетворюється в боротьбу з 
національною одиницею. Оскільки це так, перед нами 
стоїть завдання паралізації сіоністського руху з менши
ми збитками для всієї єврейської маси в цілому»19.

' Таким чином, в своїх інформаційно -  аналітичних за
писках керівництво ДПУ УСРР не тільки інформувало 
та аналізувало ситуацію, а й пропонувало методи та за
соби нейтралізації діяльності політичних партій. Основ
ну роботу по паралізації сіоністського руху повинні 
були виконати євсекції ЦК КП(б)У. На органи ДПУ  
покладався обов’язок по виявленню, інформуванню 
партійних органів про сіоніські організації, політико -  
ділова характеристика їх членів, проведення безпосе
редніх репресивних заходів.

Іноді політичні інтереси вищого політичного 
керівництва країни щодо опозиційних партій перетина
лися з оперативними інтересами ДПУ. Так, відповідно 
до циркуляра секретного відділу ОДПУ за N  50277 від 
14 березня 1923 року члени антирадянських партій не 
підлягали гласному суду, а висипалися в адміністратив
ному порядку. 20 лютого 1923 року центральна розпо
рядча нарада, на розгляд якій було представлено спра
ву про вислання групи меншовиків, почала вимагати 
гласного суду над ними. Голова ДПУ УРСР Балицький 
був змушений направити в ЦК КП(б)У свої пропозиції
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щодо з приводу ведення судових справ над представни
ками антирадянських партій та у групувань.

Балицький відзначив, що секретно - агентурні мірку
вання зовсім не допускають відкритого судового ро
згляду до більшості членів антирадянських партій. Ад
же, дуже рідко у них під час обшуку вдається виявити 
компрометуючий матеріал ( літературу, прокламації то
що), який міг би служити речовим доказом антира- 
дянської діяльності для суду. Ряд ліквідацій, які були 
проведені ДПУ в останій час, викликали посилення 
конспірації серед членів опозиційних партій. Нелегальна 
література після прочитання не затримується у членів 
партії, а передається у сховище. Причому в більшості це 
сховище знаходится під агентурним наглядом ДПУ і не 
може бути вилучене без тривалої підготовки. Також в 
інтересах збереження агентури не може бути оприлюдне
ний інший матеріал, який би звинувачував в участі у 
антирадянських партіях.

За думкою Балицького, відкритий суд над членами 
опозиційної партії міг перетворитися в-суд над самою 
партією,а це вимагає відповідної політичної ситуації.

Тому ДПУ УСРР вважало за необхідне і надалі 
членів антирадянських партій висилати в адміністра
тивному порядку без судового розгляду і просило ЦК  
КП(б)У надати відповідне розпорядження Прокуратурі 
УСРР.20

Таким чином, як видно з прохання голови ДПУ  
УСРР, всі повідомлення про опозиційні партії базували
ся, в основному, на оперативній інформації.

Аналіз інформаційно - аналітичних матеріалів ВУНК 
- ДПУ про діяльність політичних партій дає можливість 
визначити специфіку цього виду джерела.

Доповідні записки були ініційовані вищим політич
ним керівництвом для виявлення дійсного стану 
політичних партій в Україні або надіслані керівництвом 
ВУНК,- ДПУ в ЦК КП(б)У і місцеві партійні органи для 
прийняття конкретних рішень.

Інформація, яка містилася в інформаційно - аналітич
них матеріалах була здобута як оперативним шляхом,
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так і офіційним. Механізм персональної відповідаль
ності - посилання на джерело - забезпечував певний 
рівень достовірності повідомлення.
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Політичні репресії в  Україні

Ю.П.Боидарчук

КАДРОВІ ВТРАТИ УКРАЇНСЬКИХ .  
ЗАЛІЗНИЦЬ В ХОДІ МАСОВИХ ОПЕРАЦІЙ 

ДПУ-НКВС УСРР "ПО ОЧИЩЕННЮ 
ПРИКОРДОННОЇ СМУГИ"

Українські залізниці потерпали не лише від перманен
тних загальнореспубліканських, відомчих чисток. Не
поправної шкоди завдано їм органами ДПУ - НКВС 
УСРР при здійсненні операцій по очищенню прикордон
ної смуги. Відомо, що подібні акції активно проводили
ся вже в 20-х роках. Однак, у той час вони не набули та
кого широкого розмаху.

Ініціатором масових кампаній по очищенню прикор
донної смуги виступив на початку 30-х років голова 
ДПУ УСРР В.А.Балицький. В своїх зверненнях до ЦК 
КП(б)У останній наводив чимало прикладів контррево
люційної диверсійної роботи, які, на його думку, пере
шкоджали нормальному функціонуванню залізничного 
транспорту. Розглянувши їх, вище партійне керівництво 
республіки схвалило і розіслало на місця постанову від 
13 березня 1930 р. "Питання прикордонних округів". В 
ній, зокрема, говорилося:

"а) схвалити розроблений ДПУ УСРР план проведен
ня в прикордонних округах операції по вилученню кур
кульських контрреволюційних та шпигунських еле
ментів;

б) терміново відрядити в 13 округів 400 працівників 
на 2 місяці на допомогу місцевим парторганізаціям..."

Постанова передбачала також комплекс ідеологічних 
заходів, покликаних слугувати своєрідним прикриттям 
діям центральних та місцевих органів ДПУ *.

Хід масової операції в прикордонних округах, яка 
стосувалася в першу чергу Південно-Західної залізниці, 
конкретизувала цілком таємна інструкція секретарям 
Одеського, Кам’янецького, Вінницького, Про- 
скурівськьго, Тульчинського, Могилівського, Бер
дичівського, Житомирського окружних комітетів партії,
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секретарю Молдавського обкому КП(б)У "Про чистку 
фахівців прикордонних округ", підписана 15 травня 1930 
р. секретарем ЦК КП(б)У П.Любченком та завідуючим 
культпропвідділом ЦК КП(б)У А.Хвилею.

Інструкція поділяла всіх громадян, що підлягали ви
чищенню, на дві основні категорії. До першої відноси
лись фахівці, що підлягали виселенню за межі України 
органами ДПУ в адміністративному порядку. До ос
танніх зараховувались фахівці, "про контрреволюційну 
діяльність яких є певні матеріали, а також особи, що ма
ють видатне антирадянське минуле (займали керівні по
сади в антирадянських урядах і арміях, брали активну 
участь в контрреволюційному русі тощо).

Громадяни, вичищені за другою категорією, підляга
ли негайному переводу на роботу з прикордонних до 
внутрішніх округів з заміною їх відповідними фахівця
ми. До цієї категорії згадувана інструкція відносила 
фахівців "з антирадянським минулим і таким же світог
лядом нині, що мають близькі або родинні зв’язки в 
Польщі і Румунії і підтримують їх листовно, або в інший 
спосіб, не беруть участі в радянському будівництві як ак
тивні робітники" 2.

Для втілення в життя намічених заходів при ЦК  
КП(б)У та окружкомітетах партії утворювались 
спеціальні комісії. їм належало підготувати списки гро
мадян, що підлягали "вичищенню", розподілити весь 
комплекс організаційних справ. Передбачалось, що сама 
операція пройде негласно, оскільки інструкція настійно 
рекомендувала: "жодних роз’яснювальних заходів щодо 
цієї роботи в масах проводити не слід" 3.

На жаль, не відомо чи визначалися на початку опе
рації контрольні цифри. Секретаріат ЦК КП(б)У, заслу
хавши ЗО червня 1930 р. доповідь голови центральної 
комісії А.А.Хвилі, затвердив запропоновану ним 
орієнтовну цифру перекидання фахівців для зміцнення 
прикордонних округів. З цього можна бачити, що "ви
чистити" планувалося близько 1000 спеціалістів. Якщо 
врахувати, що в прикордонних округах залізничники
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складали близько 20% від загальної кількості працюю
чих, то можна вважати, що Південно-Західна залізниця 
втратила понад 200 своїх провідних спеціалістів - 
керівників найбільш відповідальних ділянок роботи.

Разом з тим, подібні втрати не йшли ні в яке порівнян
ня з втратами, які довелося пережити українським 
залізницям в період масової операції по зміцненню при
кордонної смуги, обумовленої спільними постановами 
політбюро ЦК ВКП(б) та РНК СРСР від 11/12 грудня 
1931 р .4

У відповідності з цим рішенням політбюро ЦК  
КП(б)У 8 січня 1936 р. схвалило проведення "закритої 
чистки прикордонних районів (радянського, коопера
тивного, колгоспного апаратів) з заміною нейтральних 
елементів по 51 "району першої та другої зон" 5.

Близько 90% з визначених районів перебували в зоні 
діяльності Південно-Західної залізниці.

ЦК КП(б)У зобов’язав ДГГУ УСРР "посилити роботу 
по видаленню з прикордонної смуги, і, в першу чергу, з 
перерахованих районів активні контрреволюційні кур
кульські елементи 6.

Для керівництва операцією утворювалась при ЦКК 
КП(б)У комісія з представників: а) ЦКК - Таран (голо
ва), б) ДПУ - Карлсон з заміною Леонюком, в) ВУЦВК - 
Василенко (заст. голови), г) ІВУРПС - Романов, д) Про
куратури - Вікторов 7.

16 січня 1932 р. рішення ЦК КП(б)У продублював 
Раднарком УСРР. У схваленій ним постанові встанов
лювались конкретні терміни проведення операції. Її про
понувалось завершити до 15 березня 1932 р.

Зазначена чистка викликала серйозну стурбованість у 
виробничих колективах. Яскравим прикладом цього мо
же служити лист до ЦК КП(б)У майстра Шепетівської 
дільниці, члена партії з 1911 р. К.Мадзновського, який 
писав, що після таких чисток, скоро залізницю будуть 
обслуговувати ті, хто не має до неї ніякого відношення 8.

Іншої думки дотримувався парторганізатор ЦК  
ВКП(б) в НКШС Амосов. У зверненні до всіх парторгів 
залізниць він зазначав: "У деяких організаціях внаслідок
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самозаспокоєності парторганів залізниць продовжує 
діяти класовий ворог, куркуль, що примазався, колишні 
троцкісти, які в ряді місць не дістають потрібної відсічі 
своїй куркульській контрреволюційній агітації 9.

Операція по очищенню прикордонної смуги здійсню
валась також в кінці 1934 - на початку 1935 рр. В поле зо
ру органів ДПУ знову потрапили Коростенський, Ше- 
петівський, Проскурівський, Жмеринський та інші рай
они. Згаданою операцією, як і в попередніх керували 
комісії ЦК КП(б)У, створені у відповідності з постано
вою ЦК КП(б)У від 20 грудня 1934 р. під головуванням 
А.А.Хвилі, С.Канторовича, І.Кулика 10.

В 1935 р. органами НКВС СРСР та НКВС УСРР ак
тивізувалося робота по "виявленню" місцевих осе
редків "Польської організації військової" (ПОВ). Од
ним з приводів до цього стало загострення стосунків 
між ВКП(б) і лівими силами в Польщі та Західній Ук
раїні, необхідність їх широкої компрометації. Виріше
но було здійснити низку відповідних оперативних і 
пропагандистських заходів. Провідну роль у їх прове
денні відводилась органам НКВС. На території' Ук
раїни проживало в той час чимала частина польської 
національної меншини.

Очевидно, здобутки українських чекістів в цьому на
прямі були досить вагомими. Політбюро ЦК КП(б)У, 
заслухавши 20 вересня 1935 р. повідомлення з цього пи
тання, доручило секретарю ЦК КП(б)У М.Попову та на
родному комісару внутрішніх справ В.Балицькому, на 
основі матеріалів НКВС "...розробити проект до
повідної записки ЦК ВКП(б) про ПОВ і про зв’язок 
членів цієї організації з окремими особами з польської 
секції Комінтерну"11.

Можна вважати доведеним факт, що у підготовленій 
доповідній записці відбито матеріали чергової масової 
операції по очищенню прикордонної смуги від "польсь
ких контрреволюційних елементів". Характерно, що на 
відміну від попередніх аналогічних операцій, особливий 
акцент робився саме на залізничному транспорті.
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5 травня 1935 р. політбюро ЦК КП(б)У схвалило пос
танову "Про доручення НКВС про виселення з прикор
донної зони небажаних елементів"12 . Причому надалі 
воно жорстко контролювало його виконання. Через 5 
місяців 29 вересня 1935 р. вище партійне керівництво 
республіки констатувало, що "...вказівка ЦК КП(б)У 
про очищення Південно-Західної залізниці, особливо її 
найважливіших вузлів близьких до польського кордону 
(Коростень, Гречани, Козятин, Шепетівка, Вапнярка та 
ін) від антирадянських польських елементів ще не прове
дена в життя"13.

Щ об з’ясувати причини такої "затримки" була утво
рена комісія у складі Шергова, Олександрова, Зоріна, 
якій належало протягом п’яти днів внести свої пропо
зиції "...про очищення прикордонних залізничних вузлів 
Південно-Західної залізниці від антирадянських польсь
ких елементів"14.

Пропозиції зазначеної комісії лягли в основу до
повідної записки С.В.Косіора до ЦК ВКП(б) від 13 лис
топада 1935 р. Керівник республіканської партійної ор
ганізації, доречі поляк за національністю, доводив ви
няткову засміченість прикордонних залізничних діля
нок, польським контрреволюційним елементом15 .

З документу довідуємось, що на вузлових пунктах, 
прилягаючих до кордону, працювало 1889 неблаго- 
надійних поляків, переважна більшість яких займала по
сади, пов’язані з безпекою руху. Серед них: начальників 
станцій - 5, чергових по станції -13, начальників депо - З, 
машиністів паровозів - 80, кочегарів - 50, стрілочників - 
60, головних кондукторів - 43, працівників залізничних 
електростанцій - 21, робітників зв’язку - 27, робітників 
водонапірних башт -17.

Найбільш "засміченими" вважалися Козятинський ву
зол де працювало 488 поляків, Гречанський - 261, Жме
ринський - 251, Фастівський - 193, Новоград-Волинсь- 
кий - 140, Київський -151, Коростенський - 151 та інші.

Очевидно, в порядку самокритики С.В.Косіор в листі 
до ЦК ВКП(б) визнав, "...що здійснення в минулому 
(1933-1934 рр.) чистки Південно-Західної залізниці і пе
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рекидання частини політично неблагонадійних поляків 
на тилові дороги бажаного результату не дали. Частина 
з перекинутих на інші дороги повернулася назад і пра
цює знову на Південно-Західній залізниці. Більшість 
політично "неблагонадійних поляків, звільнених в по
рядку чистки, продовжують жити на території тих 
пунктів де вони раніше працювали"16 .

Аналізуючи пропозиції С.В.Косіора, наведені ним 
цифри, можна переконатися, що в даному випадку 
йшлося про поголовне звільнення громадян польської 
національності з Південно-Західної залізниці, яких і без 
того працювало не більше 5% від загального числа за
йнятих17. Причому, останні складали, як правило, 
залізничну еліту з високим освітнім і фаховим рівнем. Це 
до речі розумів і сам С.В.Косіор, інакше б не просив ЦК 
ВКП(б) зобов’язати НКШС СРСР в терміновому поряд
ку перекинути з інших доріг на Південно-Західну хоча б 
150-200 висококваліфікованих фахівців замість "вичище
них" поляків18.

Негативні процеси на українських залізницях спос
терігалися також в зв’язку з постановами політбюро ЦК 
КП(б)У від 4 листопада 1935 р . 19, 15 березня 1936 р.20, 9 
квітня 1936 р. 21 та інших.

Є всі підстави стверджувати, що кадрові перетрушу
вання на українських залізницях в кінці 20-х - в 30-х рр. 
найнегативнішим чином вплинули на їх стан, відбилися 
на загальному фаховому рівні залізничників, призвели 
до чисельних виробничих конфліктів, які значною 
мірою перешкоджали реалізації державних програм 
залізничних перевезень. Причому, було б невірним вва
жати що вище політичне керівництво СРСР та УРСР не 
усвідомлювало того критичного стану, який склався на 
залізничному транспорті. Не випадково, народний 
комісар шляхів сполучення СРСР Л.Каганович підбива
ючи підсумки проведених чисток на зборах активу 
НКШС відзначив, що замість колишніх "вичищених" 
фахівців прийшли нові спеціалісти, які в силу своєї фахо
вої підготовки не можуть забезпечити безаварійну робо
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ту залізничного транспорту 22.
Таким чином, наведені матеріали дозволяють ствер

джувати, що кадрові зміни на українських залізницях в 
кінці 20-х - в 30-х рр.:

а) стали виявом сумнозвісної теорії загострення кла
сової боротьби на шляху до ствердження основ 
соціалізму.;

б) завдали непоправної шкоди їх кадровому складу, 
позбавивши залізниці найбільш підготовлених, високок
валіфікованих працівників;

в) вносили дезорганізацію в роботу магістралей; цен
тральних апаратів і місцевих відділків залізниць;

г) внаслідок залучення ряду молодих спеціалістів, 
сприяли зростанню аварійності, суттєвому погіршенню 
виробничих показників.

Загалом, кадрові зміни на залізничному транспорті не 
лише не забезпечили зростання продуктивності праці, 
удосконалення виробничих процесів, введення нових 
технологій, а й стали негативним фактором гальмування 
їх дальшого розвитку. Найнегативнішим чином відби
лись вони і на загальній психологічній атмосфері в тру
дових колективах, яка визначалася недовірою, 
підозрілістю, невпевненістю в завтрашньому дні.
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В. Ченцов 
Д.Архірейський

УПОКОРЕННЯ СЕЛЯНСТВА

Із закінченням громадянської війни на території Ук
раїни продовжувалася запекла боротьба за зміцнення 
влади Рад. Проведення більшовицької політики продо
вольчої розкладки викликало масовий опір селянства. У 
1920 р. самі чекісти змушені були визнати, що “настрій 
робітників, внаслідок відсутності продуктів (харчуван
ня) і великих цін на них, а таксис у зв’язку з неакуратним 
постачанням - був антирадянським. З тієї ж причини - до 
неї (тобто до нової влади - авт.) вороже ставилося міське 
населення. Сільське населення особиво вороже ставило
ся до Радвлади на грунті мобілізації та продрозкладки й, 
іноді, протиправних дій окремих представників влади. 
Для проведення розкладки майже скрізь доводилося за
стосовувати збройну силу... Селян дратували випадки, 
коли зібрані продукти пропадали у них на очах”1. Незва
жаючи на перехід до НЕПу, збройний рух опору не змен
шився. Одночасно з селянським повстанським рухом 
діяла велика кількість кримінальних банд, які нещадно 
грабували населення, користуючись відсутністю міцної 
влади на місцях.
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Активізація військових дій була загрозою для існу
вання нового режиму, який вимушений був розробити 
комплекс різноманітнрих заходів для ліквідації банди
тизму. Під терміном “бандитизм” розумілося знищення 
кримінальних збройних загонів і боротьба з повстанст
вом, яке вважалося політичним бандитизмом. Оскільки 
ця боротьба була нерозривно пов’язана з іншими захо
дами щодо зміцнення влади більшовиків - політичними, 
економічними, соціальними, - утворювалися спеціальні 
органи влади, так звані воєнні або постійні наради, за
гальна мета яких визначалася таким чином: “Ор
ганізація нарад має на меті зміцнення Радянської влади 
на селі, таким чином на них покладається 
відповідальнісь за більш скору ліквідацію бандитизму, 
організацію міцного Радянського апарату і проведення 
державних розкладок в терміни, що встановлені РНК  
“України”2. Конкретними завданнями нарад були: кон
троль за організацією засіву всіх посівних площ, вико
нанням продрозкладки та продподатку, розшук і арешт 
повстанців і дезертирів, роззброєння населення, ор
ганізація КНС і більшовизація всіх місцевих органів вла
ди, “знищення куркулів як економічної сили”3.

Воєнні наради з’явилися після рішення Політбюро 
ЦК КП(б)У від 5 грудня 1920 р., яке доручило головно
командуючому збройними силами України М.Фрунзе 
сформувати спеціальні структури по боротьбі з банди
тизмом. 19 лютого 1921 р. при РНК України було ство
рено Постійну нараду як робочий орган Раднаркому, що 
консолідував “діяльність всіх політичних, радянських як 
воєнних, так і цивільних організацій і установ по бо
ротьбі з бандитизмом на території України”4. Місцеви
ми осередками Постійної наради по боротьбі з банди
тизмом були губернські (ГВН), повітові (ПВН) та рай
онні (РВН) воєнні наради, які в свою чергу керували ро
ботою регіональних органів радянської влади по зни
щенню бандитизму. Тому до складу нарад на місцях вхо
дили представники основних органів влади, на яких без
посередньо й спирались у своїй діяльності воєнні нара
ди. Так, до Катеринославськогоу ГВН були включені:
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голова губвинкокому, голова ГубНК, керівники губ- 
продкому та військкому, представники партії.

Сфера діяльності воєннарад була значною: вона 
охоплювала практично весь спектр взаємовідносин ра
дянської влади з українським селянством. Безперечно, 
що матеріали воєнних нарад є безцінним історичним 
джерелом дослідження цієї неоднозначної проблеми.

Треба відзначити, що воєнні наради утворювалися 
як надзвичайні органи виконавчої влади. Мета їх утво
рення припускала використання на практиці заходів 
карального характеру, тим більше, що воєнні наради 
діяли за так званими законами “революційного часу”, 
тобто з позицій класового насилля. Через те, що пов
станський рух спирався на підтримку значних верств 
українського селянства, воєнні наради у своїй “бо
ротьбі з бандитизмом” не зупинялись перед застосу
ванням репресій щодо мирного, хоча й не зовсім лояль
ного до радянської влади населення. З’ясувати систему 
застосування каральних заходів дозволяють матеріали 
воєннарад Катеринославщини.

Початковим надзвичайним заходом відносно катери
нославських селян було введення військового (або іна
кше - обложного) стану, який запроваджувався в “місцях 
постійних вогнищ бандитизму”. Запровадження військо
вого стану обмежувало громадянські права населення. 
Наприклад, у селах і хуторах Сурсько-Михайлівської во
лості на час обложного стану заборонялося ходіння від 
20 години вечора до 6 години ранку, “вогні та світло в 
приміщеннях” дозволялися до 22 години, тобто запро
ваджувалася комендантська година5.

Протягом 1924 року, доки велась напружена бороть
ба з махновським рухом, уся Катеринославщина знахо
дилась у військовому стані. В березні цього ж року Кате
ринославська губернія навіть була оголошена на пол
оженні фронту6. Наприкінці 1921 р. в губернії нарахову
валося 12 збройних повстанських загонів загальною чи
сельністю більше ніж 900 бійців7. На початку 1922 р. 
повстанська активність спадає, тому 22 квітня 1922 р. на
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засіданні Катеринославської ГВН було вирішено: “При
ймаючи до уваги, що в даний час військовий стан на Ка- 
теринославщині набрав формального характеру, ГВН 
постановила просити НКВС зняти з Катеринославської 
губернії військовий стан, але оголосити Криворізький, 
Новомосковський і Павлоградський повіти загрожую
чими по бандитизму...”8.

Воєнні наради на місцях мали право створювати 
різноманітні надзвичайні органи для розправи над насе
ленням. Так, у жовтні 1922 р. губвоєннарада прийня л а 
рішення оголосити м.Катеринослав та його округу за
грожуючими щодо бандитизму та створити надзвичайну 
трійку у складі голови міського відділу ДПУ, голови 
губревтрибуналу, представника 30-ї дивізії з правом за
стосування смертної кари. Відповідно до “Інструкції про 
надзвичайні трійки” на них покладалися завдання 
ліквідації бандитизму, організації міцного радянського 
апарату, проведення державних розкладок. Трійка 
уособлювала вищу військову та політичну владу під час 
організації КНС, сільських та волосних Рад, проведення 
продовольчих розкладок, затримання “бандитського 
елементу”, дезертирів, вилучення зброї9. Надзвичайні 
трійки мали повноваження оголошувати військовий 
стан у повітах, здійснювати каральні експедиції в селах з 
правом розстрілу винних на місці. Наприклад, Кри
ворізькою повітовою трійкою від 10 грудня 1922 р. до 25 
січня 1923 р. було заарештовант 130 чоловік, з яких 31 
було розстрілянорозстріляно, а також організовано 26 
КНС, 8 КСМ, 21 школу ліквідації безграмотності, 23 
клуби, 2 загони самоохорони. За вироками ревтрійок ви
нищували “злісних ворогів Республіки, які заважали на
лагодженню Радвлади”10.

У січні 1923 р. Катеринославська ГВН повідомила 
повітові воєннаради про створення губернської надзви
чайної сесії, а в березні того ж року звернулася до 
Постійної наради при РНК УСРР з проханням дозволи
ти виконання вироків сесії після утвердження їх губпро- 
курором, мотивуючи це тим, що передання їх в центр ве
де до уповільнення справи11.
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Право застосування вищої міри покарання мали й 
виїзні сесії ревтрибуналів з формулюванням “керуючись 
революційним сумлінням і пролетарським правоусвідо- 
мленням”12. Надзвичайні органи видавали накази, які 
були обов’язковими для населення під страхом смерті: 
“1) всім бандитам і дезертирам армії та самогонщикам 
прибути добровільно до нашого розпорядження протя
гом 3-х діб... 2) громадянам сіл видати всіх бандитів... 4) 
виконати державну розкладку на продукти,..”13

Одним з важливих завдань воєнних нарад було вилу
чення зброї у цивільного населення. Після громадянсь
кої війни у населення залишилося багато зброї та 
військового спорядження, яке часто використовувалося 
супротивниками радянської влади. З метою вилучення 
зброї територія певного повіту умовно ділилася на 
декілька районів, куди виїздили спеціальні ударні 
трійки, що складалися з представників політбюро, ГВН 
і виконкому, на чолі збройного загону. Операція по роз
зброєнню починалася в різних місцях повіту одночасно. 
В населених пунктах скликалися сходи мешканців, на 
яких ім пропоновано добровільно здавати зброю протя
гом певного часу. Іноді на загальних зборах селян при
мушували брати на себе приблизно такі зобов’язання: 
“Ми, громадяни села Гупалівка, зобов’язуємося д о 
бровільно протягом доби здати в розпорядження 
удартрійки зброю та самогонні апарати, що ми маємо, 
також повідомляти про всіх, хто не здав зброю та само
гонні апарати”14.

Про те, наскільки широкими були права уповноваже
них у проведенні подібних акцій, свідчить такий доку
мент: “Мандат. Даний т.Карпову, що він є головою рай
онної ударної трійки по викачуванню зброї у волостях... 
т.Карпову надане право арешту, обшуку осіб за своїм 
розсудком. Усі військові частини, міліція й громадянські 
власті обов’язані надавати всебічне сприяння й беззапе
речно виконувати всі його вимоги та розпорядження під 
загрозою відання під суд Ревтрибуналу”15.

Використовуючи агентурні дані, широке
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застосування заложництва та інституту відповідачів, 
обшуки й арешти, трійки домагалися повного 
роззброєння. У випадках ухилення населення від здачі 
зброї оголошувався розмір грошового штрафу, що 
накладався виключно на “куркульський елемент”. Якщо 
під час обшуків у селян знаходили зброю, то вони 
заарештовувались і негайно віддавались під суд, а їх 
майно конфісковувалося. Передбачалися секретні премії 
для тих, хто виказував односельців, які переховували 
зброю. Під час здійснення операції виходити за межі по
селення було заборонено. З метою покарання несвоєчас
ного роззброєння в селах розміщувалися військові час
тини, утримання яких примусово покладалося на за
можні господарства, слід відзначити, що кампанії з ви
лучення зброї мали плановий характер. Так, з середини 
січня до середини лютого 1929 р. у місті Олександрія 
намічалося вилучити 7 тис.гвинтівок, 4 кулемети, 300 ре
вольверів, 1 тис. бомб, 1,5 тис. шабель, 25 тис. патронів, 
300 сідел.

Вилучення зброї проводилося за безпосередньою 
участю комнезамів і комсомольських осередків. У Кри
воріжжі навіть обезводнювалися криниці. Конфіскову- 
валася не лише зброя, але й військове спорядження: ре
чові мішки, казанки, фляги, портупеї, телефонний дріт, 
підкови, гільзи тощо. Одночасно вилучалися самогонні 
апарати, сідла, велосипеди, продовольство, яке ще не бу
ло реквізовано. Громадян примушували інформувати 
про місця зберігання зброї. Особи, які мали інформацію, 
але не передавали її владі, несли таку ж відповідальність, 
що й самі приховувачі зброї. Для виконання плану вилу
чення зброї у населення застосовували різноманітні за
соби. Голова ревтрійки Макаренко доповідав у ПВН 
про власний “винахід”. Коли наказ про здачу зброї насе
ленням було зігноровано, було зловлено двох бандитів, 
які приховували зброю, а також після наказу виявлено у 
двох відомих куркулів зброю, і таким чином у 
с.Дмитрівці було розстріляно 4 особи, після розстрілу 
зброю понесли з усіх боків...”16. Голова надзвичайної 
трійки Маєров для залякування людей практикував
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інсценування розстрілів над заздалегідь виритими яма
ми17.

Одним з засобів установлення тотального контролю 
влади над сільською місцевістю була агентурна робота 
НК-ДПУ. На засіданні Катеринославської ГВН 10 бе
резня 1922 р. прямо зазначалося “вжити заходів, аби не 
дати змоги організуватися бандам, для чого потрібно, 
щоб ті 1200 очей, що вже має Чека, збільшились ще на 
декілька тисяч очей членів партії і чесних робітників і се- 
лян”18.При політбюро (місцевих органах НК) утворюва
лись ударні групи з метою посилення розвідувальної ро
боти, здійснення терористичних актів проти “відомих 
бандитських лідерів”. Так, коли в 1921 р. на Катеринос- 
лавщині було оголошено події на куркулів, то цій кам
панії передувала робота чекістів, які “шляхом збору 
інформації проводили попередню розвідку, і на момент 
приходу збройних загонів увесь контрреволюційний 
елемент села було виявлено й була вилучена прихована 
зброя, що значною мірою полегшувало роботу загонів, 
які посилалися до села”19.

Важливим елементом контролю радянської влади над 
сільським населенням були регулярні облави й обшуки, 
які проводились місцевими ланками, воєннарад, як во
дилось, під час збирання продрозкладки або продподат- 
ку, затримки дезертирів й інших акцій, право обшуку ма
ли співробітники губНК, міліції, комнезаможники, ком
сомольці та, звичайно, уповноважені воєнних нарад усіх 
рівнів. До здійснення облав і обшуків залучалися також 
червоноармійці 1-ї Кінної армії, підрозділи якої 
розміщувалися на території Катеринославщини20.

Обшуки й облави, як і інші каральні заходи, з точки 
зору радянської влади, вважалися цілком законними, то
му директивні документи воєнних нарад прямо радили 
застосування цих заходів. Так, наприклад, в “Інструкції 
повітовим трійкам” у проведенні кампанії по вилученню 
зброї вказувалося: “У випадку слабого надходження 
зброї, яка здавалася, трійка приступає до індивідуальних 
(за списками), при подальших заперечних результатах -
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до поголовних. Вилучатися в населення повинні зброя і 
речі військового спорядження й озброєння”21.

Використання індивідуальних або поголовних об
шуків чітко обговорювалося в Інструкції Постійної на
ради по боротьбі з бандитизмом при РНК УСРР “Про 
вилучення зброї і роззброєння населення”22. Звіти про 
роботу військово-політичної трійки під керівництвом 
Колєсова, що проводила акції в Сурсько-Михайлівській, 
Новопокровській і Карнаухово-Хуторській волостях 
(березень-квітень 1921 р.), свідчать про те, що, 
приміром, 28 березня трійка здійснила 40 обшуків, 29 бе
резня - вже 210, ЗО березня -110, 31 березня було обшу
кано 112 хат (тобто за 4 останні дні березня було обшу
кано 472 хати), а 6 квітня обшуку зазнали вже 244 
подвір’я23.

Жорстоким методом боротьби з повстанським рухом 
було ведення заложництва, що в наш час визнається 
складовою частиною тероризму. Цей репресивний захід 
широко використовували більшовики з початку грома
дянської війни24. На терені Катеринославщини 
Інструкції ГВН наказували “до числа заложників... бра
ти тих, хто користується популярністю й авторитетом 
всього села, аби село почувало себе відповідальним за 
них”25. Арештованих заложників направляли до тюрем 
НК-ДПУ, причому складалися списки з позначенням їх 
матеріального стану і віку. НВН дозволяла їм побачення 
з односельцями, щоби “не переривався зв’язок села з за
ложниками”, звільняла арештованих на час польових 
робіт на поруки тих, хто клопотався за них26.

Перш за все система заложництва використовувалася 
владою у випадках невиконання селянами продрозклад- 
ки чи продподатку. Так, у квітні 1921 р. під прямим тис
ком Лихівського військово-польвого штабу, який підпо
рядковувався Верхньодніпровській ПВН, “у Красно- 
кутській волості... на сході-мітингу (селяни) постанови
ли за невиконання картопляної розкладки протягом 24 
годин взяти заложників” з власного кола. Ревтрійка 
Петропавлівського району ухвалила, приміром, “взяти 
заложників, не обмежуючись чисельністю, запропонува
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ти виконати держрозкладку і видати неблагонадійний 
елемент”. У м.Верхньодніпровську на підставі наказу 
ГВН від 26 січня 1921 р. було оголошено, що в разі неви
конання розкладки на сало і птицю до 1 лютого будуть 
братися заложники з-поміж куркулів по 20-30 чоловік на 
волость27.

Іншою метою використання даного заходу було роз
зброєння цивільного населення. Заложники у разі не- 
здання населенням зброї розстрілювалися. З цієї причи
ни, наприклад, 10 жовтня 1921 р. було розстріляно І.Мо- 
роза, селянина з села Олександрівки Павлоградського 
повіту, а 12 жовтня - О.Пархоменка, селянина Бересто
вої того ж повіту28.

Приводом застосування заложництва були вбивства 
радянських активістів, про що свідчить звіт Кри
ворізької ПВН: “За кожного радянського і партійного 
працівника будуть розстріляні 5 заложників з куркульсь
кого елементу”. В липні 1921 р. у селі Петриківка Ново- 
московського повіту повстанцями було вбито декілької 
членів місцевого КНС, і керівництво Новомосковської 
ПВН ухвалило “з числа 16 заложників, взятих пет- 
риківським комнезаможем, найбільш злісних куркулів 
числом 5 чоловік розстріляти, про що широко повідоми
ти населення, опублікувавши списки розстріляних”. Ос
таннє чинилося для більїпого залякування населення29.

Ще одна причина широкого використання Інституту 
заложників була пов’язана з перевиховуванням пов
станців та осіб, які сприяли повстанському руху. Насе
ленню оголошувалися ось такі накази місцевих органів 
влади: “Для забезпечення видачі винних у розпоряджен
ня Революційного Трибуналу за вказівкою Комітетів 
Незаможних Селян передаються заложники з куркульсь
кого елементу, які у випадку невидачі бандитів, їх прихо- 
вувавчів і всіх, хто брав участь у злочинах, підлягають 
розстрілу, а майно їх - конфіскації”30.

Заходом, спорідненим Інституту заложників, була так 
звана кругова порука. Причини її застосування щодо 
цивільного населення були аналогічними причинам ви
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користання заложництва: “Відповідальність за прихову
вання бандитів і зброї, за напади або вбивства радянсь
ких працівників, назаможних селян і червоноармійців, за 
пошкодження залізничного та телеграфного сполучення 
й інші злочини покладається на все місцеве населення 
під кругову поруку куркульських верств”31. Кругова по
рука запроваджувалася радянською владою в так званих 
наблагонадійних районах і була безпрецендентним засо
бом розправи з нелояльним населенням. Так, в 
Інструкції для воєннарад зазначалось: “Якщо двох або 
декількох осіб амністовано під загальну взаємну і круто
му поруку, то порушення сили амністії для однієї з них є 
у той же час припиненням амністії і для усіх, хто пору
чився”. Громадяни, які пов’язувалися круговою пору
кою, каралися не лише за будь-які власні дії, але й за не- 
донесешія про “контрреволюційні явища”32.

У рших районах Катеринославщини, де на дану мить 
масштабний повстанський рух не виявлявся, але завдяки 
своєму минулому вважалися неблагонадійними, замість 
кругової поруки і заложництва виокристовувався такий 
репресивний захід як Інститут відповідачів. Практично 
ж цей Інститут застосовувався повсюдно як надто ефек
тивний захід “боротьби з бандитизмом”. Відповідачі 
призначали “з верств, що співчувають бандитизмові, пе
реважно з куркульського елементу, впливового й авто
ритетного серед місцевого населення, а також з родичів 
бандитів”33. Відповідно до секретної Інструкції 
відповідачі призначалися у великих населених пунктах з 
рахунку один на кожні ЗО хат в селах і хуторах - на 10 
хат. До відповідачів передусім включали так званий кур
кульський і петлюрівський елемент, особлива увага звер
талася на вчителів і “взагалі на інтелігентів пет
люрівського забарвлення”. У списках відповідачів і кан
дидатів до них, що передавалися до НК-ДПУ, обов’язко
во вказувалося за який саме район чи ділянку залізниці 
“від версти до версти” вони несли відповідальність, при
чини включення громадян-до списків: куркуль, торго
вець, священик тощо. У списку відповідачів села Горо
дище (липень 1923 р.) значилися “релегійний елемент,
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попівский підлабузник, ставлення до радвлади байду
же”. Відповідачі з-поміж себе вибирали “комітет” з 
трьох осіб і двох кандидатів, котрі у першу чергу несли 
відповідальність за благополуччя свого села34.

Головною метою впровадження Інституту 
відповідачів, як відверто відзначалось у спеціальній 
Інструкції, було “аж ніяк не негайний розгром бандитиз
му шляхом репресій..., а внесення розладу і розшаруван
ня в село, утворення атмосфери, в якій бандит буде боя
тися, що його видадуть, відповідач, боючись репресій, 
буде при нагоді виказувати бандитів, а згодом, боючись 
помстити з їх боку, може використовуватись як старан
ний інформатор”35.

Радянська влада пояснювала необхідність застосу
вання цього заходу щодо мирного населення таким чи
ном: “Необхідно винищити той грунт, у якому зростає 
бандитизм..., тих, хто постачах (повстанців), хто їм до
помагає. а це багатий хуторянин. Ми повинні боротися 
з їх зрадою. Таким засобом боротьби є Інститут 
відповідачів, що запроваджується повсюди”. Запровад
ження цього заходу для більшої помпезності намагалися 
влаштовувати напередодні або безпосередньо в дні про
летарських свят, приміром, у циркулярному листі 
керівництва Криворізької ПВН волосним виконкомам 
говорилося: “Всі волвиконкоми повинні до 1 Травня 
1922 р. запровадити у своїх волостях інститут 
відповідачів... Трудящі Криворіжжя чекають на вас (тоб
то селян. - Авт.) першотравневого подарунку - запровад
ження інституту відповідачів, як запоруки єднання селян 
Криворіжжя із всіма трудящими Республіки”36.

Докладні свідчення про обов’язки відповідачів дає 
“Тимчасова інструкція про інститут відповідачів”: “6. 
Відповідачі повинні своєчасно попереджувати органи 
радвлади або уповноважених на те окремих осіб у на
ступному:

а) при всіх підозрілих осіб, які повертаються в даний 
район;

б) про появу банд або окремих бандитів;
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в) про антирадянську контрреволюційну агітацію, а 
також про всі брехливі провокаційні чутки, які поширені 
серед селян і спрямовані як на підрив, так і на повалення 
радвлади цілком або окремих органів і посадових осіб;

г) про всі контрреволюційні змови, які відбулися або 
передбачаються;

д) про зв’язок окремих селян з групами або окремими 
особами, діяльність котрих переслідується радвладою;

с) про зберігання зброї без відповідного дозволу, 
війського спорядження і всілякої контрреволюційної 
літератури;

ж) про злочинну поведінку всіх бандитів, раніше 
амністованих радвладою, які мешкають у даному рай
оні.

7. Окрім основних вимог, викладених у п.6, 
відповідач повинен виконувати й інші вимоги, в яких за 
місцевими умовами є необхідність і які на нього будуть 
покладені радвладою”37.

Обов’язком відповідачів було не тільки інформувати 
владні інстанції про вищесказане, але й “надавати 
всебічну відсіч терористичним і грабіжницьким намірам 
бандитів”, затримувати підозрілих осіб і “дрібні угрупу- 
вання”. Відповідачі повинні були регулярно обходити 
залізничну колію, виявляючи пошкодження, охороняти 
державне майно. Якщо на дільниці відповідача відбува
лась аварія потягу, пограбування зсипного пункту, пош
кодження телефонного чи телеграфного зв’язку, 
здійснювався терористичний акт відносно радянських 
активістів, щодо нього застосовувалися “найсуворіші за
ходи фізичного впливу аж до розстрілу”, за їх рахунок 
відшкодовувався матеріальний збиток. Майну 
відповідачів загрожувала небезпека конфіскації також 
при виявленні повстанців на їх дільницях. Віповідачі 
могли відлучатися із свого району лише з дозволу 
керівництва місцевих КНС або Рад, причому їх місця ав
томатично займалися черговими кандидатами. Виїзд у 
поле для господарської роботи не звільняв відповідачів 
від віповідальності. При здійсненні в закреіпленому за 
даним відповідачем районі якогось з вищеназваних “ан-
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тираяднських актів” у відсутність відповідача останнь
ого все одно заарештовували, а його майно конфіскову- 
вали38. Так. наприклад, на випадок вбивства чи пора
нення представника радянської влади, червоноармійця 
або члена комнезаму розстрілу підлягала подвійна чи
сельність відповідачів: “питання, хто саме, вирішував
ся жеребкуванням, а жереб тягнуть усі відповідачі та 
кандидати, які заміщають відсутніх”. При застосуванні 
розстрілів відповідачів воєнним нарадам пропонува
лося “бити на психіку неквапливим приготуванням до 
жеребкування тощо, даючи можливість купити життя 
(або майно) видачею дійсних бандитів”39.

Текст положення про Інститут відповідачів розкле
ювався в населених пунктах, зачитувався на сходах. 
Місцева влада часто вигадувала нові доручення для 
відповідачів. Так, у Павлоградському окрузі 
відповідачі повинні були нести нічну охорону сіл, щод
ня з’являтися в сільраду з донесенням про стан села. 
Звичайно, зброю їм не довіряли і для нічної варти їх зо
бов’язували придбати дерев’яні стукачки для остраху 
бандитів40.

Безувірство влади щодо відповідачів виявляло себе і 
в тому, що даному інститутові намагалися надати са
модіяльний характер. Приміром, кожного відповідача 
зобов’язували організовувати збори громадян, на яких 
він повинен був давати роз’яснення населенню, заноси
ти у протокол і заручатися круговою порукою задля 
допомоги населення у справі охорони”. Відповідачі по
винні були пильно стежити за виконанням пунктів 
цього протоколу і відомості про порушників подавати 
до виконкомів для притягнення винуватих до  
відповідальності.

Відповідно до інструкції відповідачі, котрі доказу
вали свою відданість радянській владі, переводились у 
кандидати, а в окремих випадках виключались із 
списків. Це приводило до поширення доносів, настро
ювало людей один проти одного. Доходило до ви
падків, коли воєннаради приймали ось такі рішення:
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“Зважаючи на те, що громадянка Гавриленко сама ви
дала свого сина як бандита, звільнити її з-під ареш
ту”41.

Безумовно, упровадження інституту відповідачів, за 
висловленням більшовиків, справляло “значне вражен
ня на населення. Куркулі більш вогня бояться вклю
чення до інституту відповідачів... відшукуючи усіх за
собів уникнення цього”42. Політпрацівники хапали 
відповідачів, котрі кидали своє майно та виїздили з во
лості, і повертали їх на попереднє місце проживання43.

Про те, що репресії щодо відповідачів були масови
ми, свідчать спеціальні листівки: “Відповідачі! За вбив
ство міліціонера у Боківській волості комітет інституту 
відповідачів цієї волості чисельністю у 4 чоловіки за
суджений повітовою надзвичайною трійкою до  
розстрілу, її відповідачів оштрафовано на 100 золотих 
карбованців кожного.

Радянська влада не жартує. Бандитизм... де ще зали
шається цей гнійник, буде випалений розпеченим 
залізом.

Відповідачі не захистили життя радянських 
працівників у Боковому, вони не вжили заходів, аби не 
допустити цього зрадницького нападу й понесли за
служену кару.

Нехай цей приклад буде уроком для інших. Нехай 
знають і пам’ятають куркулі, що за життя одного рад- 
працівника чи незаможника радвлада зніме десятки 
куркульських голів”44.

З карної справи ДП У “у звинуваченні Боківського 
інституту відповідачів” у недогляді вбивства вночі 11 
грудня 1922 року міліціонера в селі Боковому Кри
ворізького повіту стає відомим, що відповідачі, які по
винні були протягом ночі патрулювати вулицями села, 
знаходилися вдома. За цим фактом надзвичайна трійка 
по боротьбі з бандитизмом винесла вирок: засудити 
Скрипника С.І 56 років, Даниленка І.А. 44 років, Сте- 
ценка Г.С. 48 років, Довганя А.П. 45 років - до  
розстрілу з конфіскацією майна, інших десятьох 
відповідачів - до штрафу у розмірі 100 карбованців з
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кожного, а у разі невиплати його - до 4-х місяців при
мусових робіт45.

З метою збільшення чисельності “поручителів за ре
волюційний порядок” воєнні наради практикували за
стосування інституту відповідачів, кругової поруки, 
взяття заложників разом з Інститутом п’яти- та десяти- 
хатників.

Інститут п’ятихатників і десятихатників - це різно
вид інституту відповідачів. П ’яти- та десятихатники 
призначалися в примусовому порядку з числа замож
них селян - по одному з кожних 5 або 10 хат. Коло їх 
обов’язків було аналогічним функціям інституту 
відповідачів: а) регулярне повідомлення відповідних 
органів про стан села; б) про всіх бандитів, які хова
ються, їх пособників і переховувачів; в) про сім’ї одно
сельців, члени яких знаходяться в бандах; г) про всіх 
осіб, котрі ведуть агітацію проти Радянської влади, 
сприяють бандитам, поставляючи їм харчі, зброю, 
притулок, мають безпосередній або опосередкований 
зв’язок з бандами; д) про формування в районі... ор
ганізацій, загонів і банд з вказівкою їх кількості, а та
кож осіб, які входять до них; є) про підготовку нападів 
банд..., підгтовку замахів на представників Радвлади; 
ж) про помічені пересування банд; з) охорона  
залізниць, телеграфіного і телефонного дроту”46.

Десятихатники несли відповідальність за приховуван
ня інформації, необхідної воєнним нарадам для бороть
би з повстанством, а також у випадках “пошкодження... 
державних споруд у районі, який знаходиться під нагля
дом десятихатників, якщо останні не попередили, 
...вбивства чи поранення бандитами... представників 
Радвлади, Червоної армії або К.Н.С.”. Про примусовий 
характер призначення селян п’яти- та десятихатниками 
говорить і той факт, що особам, яким доручалося вико
нання вищеперелічених обов’язків, дозволялося відлуча
тися з місця проживання лише за дозволом місцевої вла
ди за умови заміщення кандидатами у відповідачі з чис
ла односельців47.

260



Політичні репресії в Україні

Складовою частиною “боротьби з бандитизмом” був 
такий захід, як затримання й арешт осіб, підозрюваних 
владою “в співчутті до бандитів”. Про найбільш харак
терні мотиви арешту громадян повідомляє військово- 
політичне зведення одного з польових штабів Верхнь
одніпровського повіту від 11 квітня 1921 р.: “Затримано: 
одного за переховування дезертирів, двох за виявлення в 
них самогону, одного за непідкорення владі, яке вияви
лося в тому, що на його возі їхало декілька червоно- 
армійців, від яких він втік, залишивши їх у полі...”. 
Важливою причиною арешту було приховування мир
ним населенням зброї та військового спорядження: 
“Особи, які не здали зброї, що була знайдена під час 
обшуку, повинні арештовуватися і утримуватися під 
арештом до повного закінчення кампанії (по викачу
ванню зброї) у повіті”48.

Масові арешти здійснювалися серед заможних се- 
лян-куркулів, які опиралися продовольчим  
реквізиціям, конфіскації їхнього майна, як це було, на
приклад, весною 1921 р. у селах Широчанської волості 
Катеринославського повіту. Арештам піддавалися та
кож представники сільської інтелігенції, які знаходили
ся у політичній опозиції до нового режиму. Приміром, 
у квітні 1922 р. ударна трійка під керівництвом П.Кли- 
менка заарештувала вчителя Н.Рибалку, мешканця 
с.Сурсько-Михайлівки. Одночасно з арештом було 
здійснено ретельний обшук49.

Для утримання арештованих під вартою використо
вували мережу тюрем і концтаборів, яку контроювали 
воєнні наради через структури ВУНК-ДПУ50.

Невід’ємною частиною каральної політики воєнних 
нарад були розстріли громадян, що брали участь у вис
тупах або підозрювалися у бандитизмі. На практиці 
розстріляною могла бути будь-яка затримана особа, 
звинувачена у ворожих настроях щодо радянської вла
ди. Так, наприкінці 1921 р. у селі Кочережки Павлог
радського повіту за вирокмо ревтрійки карального за
гону було розстріляно селянина Стружку за співучасть 
у бандитизмі51. У березні того ж року Катеринославсь
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кий губвиконком організував надзвичайну каральну 
експедицію. Її представники, прибувши до сіл Су- 
хачівки і Діївки, скликали в них сходи, на які збирали 
всіх громадян віком від 15 до 60 років. Селянам висува
ли ультимативні вимоги: видати бандитів. Як свідчать 
чекісти, “було виявлено в селі Сухачівка 19 чоловік, на
лежність яких до бандитизму безсумнівна... Сходу було 
зачитано вирок трійки стосовно вищезгаданих осіб. На 
площі перед сходом було виставлено кулемета; виведено 
арештованих, вишикувано їх у шеренгу й вирок було ви
конано”. Таким же чином відбувся “революційний суд” 
і в селі Діївці, де на підставі постанови надзвичайної 
трійки було розстріляно 10 громадян52.

В окремих, найбільш важливих випадках для вироку 
до розстрілу були необхідні санкції Постійної наради 
при РНК України, і в квітні 1922 р. керівництво Катери
нославської ГВН ухвалило “просити постійну Воєнну 
Нараду вжити усіх заходів, аби ті присуди вищої міри 
покарання, які подаються задля санкції центра по бан
дитських справах, негайно вирішувалися та санкціону
валися, (бо загублений час)... створює дійсне гальмо в 
роботі каральних органів, а також часто спостерігають
ся втечі засуджених до вищої міри покарання”53. Часом 
виконувачі розстрілів обходились без усіляких санкцій. 
Це видно на прикладі діяльності карального загонру, 
який проводив акції наприкіці 1921 р. у селах Павлог
радського повіту: у Кожережках карателі спалили хати 
селян, чиї родичі брали участь у повстанському русі, та 
розстріляного голову місцевого волвиконкому Волоска, 
котрий відмовився видати односельців; у селі В’язівку 
декого із затриманих селян розстріляли, частину відпра
вили до концтабору, в останніх - конфіскували все май
но. Голова ревтрійки цього загону у звіті про виконану 
роботу зробив висновок: “За вороже ставлення селян 
цих сел до Радянської влади стосовно них треба вжива
ти репресивних заходів, аж до знищення села”54.

Концентрація значних військових сил під команду
ванням воєнних нарад приводила до неймовірної плута
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нини і необмеженого насилля над мирним населенням. 
Інколи радянські військові підрозділи не могли розібра
тися де банда, а де соратники по боротьбі, відбувалися 
збройні сутички між своїми, Катеринославська ГВН, 
констатуючи “надзвичайну кількість загонів, які розкла
даються у пошуках засобів існування”, була вимушена 
клопотатися перед РНК України про узгоджене з 
регіональним керівництвом введення військ на тери
торію губернії про вивід звідти зайвих військових час
тин55.

Аналіз документальних матеріалів воєнних нарад 
дозволяє зробити висновок про те, що встановлення 
радянської влади в регіонах колишньої Російської 
імперії після громадянської війни не завжди було мир
ним процесом. Історичні джерела говорять про те, що 
значна частина населення, не вважаючи нову владу на
родною, чинили опір її утвердженню, в тому числі і 
збройним шляхом. Намагаючись зламати опір ук
раїнського селянства, радянське керівництво рес
публіки запроваджувало надзвичайні органи влади, 
основною діяльністю яких були репресії щодо 
цивільного населення. До таких надзвичайних органів, 
що діяли в Україні після закінчення громадянської 
війни, належали й воєнні наради. Факти підтверджу
ють застосування воєннарадами цілого комплексу ка
ральних заходів. Інститути заложників і відповідачів, 
п’яти- та десятихатників, обшуки, арешти та розстріли 
були найбільш жорстокими та нелюдськими серед них, 
але далеко не єдиними у справі встановлення та 
зміцнення радянської влади.
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Т. Ф.Григор’єва

КОЛЕКТИВІЗАЦІЯ ПО-СТАЙКІВСЬКІ

В ході проведення суцільної колективізації політика 
економічного обмеження і витіснення куркульства, стала 
змінюватись антинародною політикою розкуркулення. 
Якщо в 1927-1928 роках тиск з боку держави на заможних 
селян проводився через обкладання податками, твердими 
завданнями по хлібоздачі, то після прийняття 5 січня 1930 
р. постанови ЦК ВКП(б) “Про темп колективізації і захо
ди допомоги держави колгоспному будівництву”, що фор
мувала основні положення політики ліквідації 
куркульства як гальмуючого процес колективізації класу 
служив зручним виправданням для місцевої влади, на ро
зсуд котрої передавалось вирішення багатьох питань, що
до санкцій, спрямованих проти заможного селянства, кот
ре протидіяло колективізації, а також середняків і 
бідняків, набажаючих вступити до колгоспів.

Невдоволені політикою держави, селяни вдавались до 
різних форм протесту - розправою над активістами села, 
сількорами, не платили податки, спродували худобу.

Такими ж протиречивими, неспокійними були ті роки і 
в с.Стайках Ржищівського (зараз Кагарлицького) району. 
Місцева влада готувалась до активного і стовідсоткового 
проведення колективізації.

Очолював цю роботу уповноважений по підготовці 
до розкуркулення Батура Пилип Федотрович. Але спра
ва просувалась надто повільно, з великими суперечками, 
не знаходила підтримки у значної частини селян. Чи то з 
власної ініціативи, чи відповідно до інструкції районних 
установ П.Ф.Батура звернувся з відповідною заявою до 
Державного політичного управління (ДПУ), в котрій
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писав, що “громадянин села Музичка Андрій Онисько- 
вич - підкуркульник, до революції обіймав посаду волос
ного старшини, служив виключно в інтересах буржуазії 
та куркулів, пригноблював та експлуатував бідняків, 
нині злісно агітує проти колективізації. Разом з куркуля
ми Басенком, Серединою Іваном Павловичем (знахо
дився на той час у БУПРі), Срібним Іваном чинять опір 
проведенню опису майна, допомагають куркулям вику
повувати таємно майно, що спродувалось за невиконан
ня хлібозаготівлі, вперто виступають проти заходів ра
дянської влади”1.

Редакція органів ДПУ була підозріло оперативною.
2 лютого 1930 року Київським окр. відділом ДП У в 

селі Стайках були заарештовані:
1. Ясюк Максим Володимирович, 1895 року наро

дження.
2. Рижов Тодос Данилович, 1885 року народження.
3. Загородній Андрій Данилович, 1887 року наро

дження.
4. Ткаченко. Федір Михайлович, 1893 року наро

дження.
5. Вернигора Іван Васильович, 1895 року народження.
6. Яворський Платон Мойсейович, 1891 року наро

дження.
7. Поночовний Григорій Ількович, 1869 року наро

дження.
8. Срібний Іван Іванович, 1901 року народження.
9. Кирпач Іван Олексійович, 1895 року народження.
10. Чабан Іван Самійлович, 1871 року народження.
11. Ткаченко Федір Прохорович, 1891 року наро

дження.
12. Чабан Іван Іванович, 1880 року народження.
13. Музичка Андрій Онисимович, 1870 року наро

дження.
14. Чабан Омелько Павлович, 1860 року народження.
15. Басенко Федір Федорович, 1888 року народжен

ня.
16. Поночовний Іван Якович, 1900 року народжен

ня.
267



Політичні репресії в  Україні

Уповноважений Київського Окр.відділу Державно
го політичного управління (КОВ ДПУ) Портний у лю
тому місяці 1930 р. провів розслідування “на задану те
му”.

В якості свідків по справі виступали:
- Барабані Степан Прохорович - 1888 р.народження, 

бідняк;
- Батура Пилип Федотович, 1903 р.народження, голо

ва правління СКТ садово-городнього кооперативного 
товариства, кандидат в члени КП(б)У;

- Давиденко Наталія Петрівна, 1880 р.народження, 
біднячка, вдова, домогосподарка;

- Давиденко Іван Миколайович, 1908 р.народження, 
студент педтехнікуму (м.Ржищів), член ЛКСМУ;

- Дикий Андрій Борисович, 1902 р.народження, 
бідняк, зав.господарством цегельного заводу, член 
КП(б)У;

- Захаров Тихон Захарович, 1900 р.народження, 
робітник, голова завкому цегельного заводу;

- Іларіонов Роман Іларіонович, 1905 р.народження, 
матрос водного транспорту;

- Кирпач Яков Васильович - 1904 р.народження, 
робітник цегельного заводу, кандидат в члени ЬШ(б)У;

- Кравченко Корній Миколайович, 1892 р.народжен
ня, голова КНС (Комітету незаможних селян), бувший 
робітник цегельного заводу;

- Нікітін Іван Іванович, 1890 р.народження, бідняк, 
хлібороб;

- Павлик Іван Кіндратович, 1897 р.народження, галь- 
мовщик цегельного заводу, був уповноваженим по зем
леустрою в селі;

- Павлик Прокіп Терентійович, 1899 р.народження, 
продавець СКТ, кандидат в члени КП(б)У;

- Павлик Петро Терентійович, 1885 р.народження, пе
кар СКТ;

- Поночовний Захар Степанович, 1882 р.народження, 
член КНС, голова СГКТ;

- Середа Максим Петрович, 1892 р.народження,
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хлібороб, голова сільської ради;
- Степанов Йосип Степанович, 1901 р.народження, 

робітник цегельного заводу, голова завкому, член 
КП(б)У;

- Чабан Іван Васильович, 1910 р.народження, коче
гар, член ЛКСМУ;

- Чабан Петро Петрович, 1894 р.народження, скарб
ник СКТ;

- Шестопал Андрій Григорович, 1910 р.народження, 
робітник, голова сільробочкому (СГЛР), член ЛКСМУ.

Під час слідства, практично усім свідкам в тій чи 
іншій формі були поставлені питання про відношення 
арештованих до банди Зеленого, про вступ до колективу 
(колгоспу), відношення підсудних між собою і священи
ком Яворським. Особливо наголошувалось на особ
ливій ролі Яворського в процесі колективізації на селі, 
але із свідчень його керуюча роль не підтверджувалась. 
Певними перебільшеннями хибують свідки і в питанні 
про участь того чи іншого селянина у банді Зеленого, не 
відрізняючи часто добровільну мобілізацію від приму
сової.

Всіх звинувачених визнано активними учасниками 
банди Зеленого (1918-1919 рр.), що вони здійснювали 
примусову мобілізацію, чинили розправу над односель
цями, небажаючими їм підкорятись, тобто дії котрих 
підпадали під ст.54-2, 54-10 КК УСРР2.

Деякі з них, як наприклад, Ясюк М.В., Вернигора І.В., 
Поночовний Г.І., Ткаченко Ф.М., Кирпач І.О. були 
визнані безпосередніми учасниками розстрілу червоно- 
армійців на теплоході “Гоголь”, загону комсомольців, 
що попали до полну під с.Трипілля. Частина заарешто
ваних нібито була палачами банди - рострілювала пол
онених, організовувала єврейські погроми у м.Ржищеві, 
Стайках та ін.

Та це лише один бік справи. Під час слідства, уповно
важений Київського Опрвідділу ДПУ Портний, досить 
активно цікавився про спосіб життя та поведінку підсуд
них в останні роки. Із допитів свідків склав повні їх 
відносини між собою, односельцями і місцевою владою.
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Із свідчень випливало, що вони підтримують між со
бою тісні зв’язки, зустрічаючись у Ткаченка Ф.М., 
Срібного І.І., де обговорюють питання землеустрою, ко
лективізації. Після таких зібрань серед селян проводять 
контрреволюційну агітацію, говорячи: “Нам не
потрібно робити землеупорядкування, бо це є шлях до 
колективізації і це може привести до загибелі наших се
лян...”; “Наш хліб весь заберуть і відправлять за кордон, 
а ми будемо сидіти голодні...”; “Коли ми не дамо хліба, 
то радвладі прийде крах і нам буде краще жити, ніж те
пер”; “Заберуть всіх до комуни і беудете голі, та голодні, 
а комуністи будуть Вас ганяти нагаями на роботу, як ко
лись ганяли пани. Ми будемо працювати на комуністів, 
а вони гулятимуть у кожаних костюмах та з портфеля
ми...”; “Радвладі приходить кінець. Забирають гроші у 
селян, щоб відкупитись від іїппих держав, але скоро при
йдуть поляки та заберуть всю Україну, і тоді радвладі 
буде кінець”... та інше.

Збираючись інколи біля кооперації, вони говорили 
селянам: “Пришлють Вам до колективу якогось жида з 
центру, або кацапа, який буде вами біднотою керува
ти. Куди ви йдете, навіщо вам потрібен цей колектив, 
віддаєте свою землю комуністам, а самі залишаєтесь 
без землі та своїх хат, а хтось буде панувати над вашим 
добром”.

Вся ця група збирається також у попа Яворського, де 
проводить аналогічну роботу.

Наведені вище дані переконливо підтверджують нашу 
думку, що відношення їх до колективізації у слідчого 
стояли на першому місці.

Персонально про кожного звинуваченого слідством 
було встановлено таке:

1. Ясюк Максим Володимирович, кулеметник старої 
армії. З перших днів організації банди Зеленого вступив 
до неї. Разом з бандою влився до петлюрівської армії.

Перебуваючи у банді приймав активну участь у вер
буванні селян, єврейських погромах, знущаннях і 
рострілах полонених червоноармійців, загону комсо-
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МОЛЬЦІВ.
Останнім часом продовжує підтримувати зв’язки з 

бувшими зеленівцями, агітує також проти колек
тивізації.

Під час допиту Ясюк М.В. підтвердив, що перебував 
у банді з часу її створення до кінця 1919 року, був куле
метником, розстрілював червоноармійців на теплоході 
“Гоголь”. Полонених комсомольців, котрих 100 чол. 
скидали з Халепської гори в Дніпро, він розстрілював з 
кулемета. Разом з ним у розстрілі приймали участь Тка
ченко, Поночовний, Кирпач, Вернигора. Останній под
авав стрічку до кулемета. Свою участь у єврейських пог
ромах заперечував...

2. Рижов Тодос Данилович - активний учасник банди 
Зеленого і єврейських погромів, агітував селян вступати 
до банди. Після бою під Трипіллям, разом з Загороднім 
закрив полонених комсомольців у сараї3, а потім морду
вав і знущався над ними, водив на розстріл до Дніпра. 
На очах свідка Батури, Рижов привів до Дніпра 3-х 
євреїв, і не дивлячись на їх благання, одного з них зако
лов штиком, а решту застрелив. Останнім часом Рижов 
підтримує зв’язки з бувшими зеленівцями, агітує проти 
хлібозаготівлі, кажучи: “Грабують селян, забирають 
хліб та вивозять за кордон”. На допиті всі пункти звину
вачень заперечував.

3. Загородній Андрій Данилович, був взводним ко
мандиром у бригаді Зеленого, вербував селян до банди. 
Разом з Рижовим знущався над полоненими комсомоль
цями у Трипіллі. Організатор єврейського погрому у 
м.Ржищеві. Загородній підтримує зв’язок з бувшими зе
ленівцями і агітує проти хлібозаготівлі і колективізації, 
кажучи “що весь хліб заберуть, а ми будемо голодувати, 
в колгосп ідуть одні лодирі і т.інш. За спекуляцію м’ясом 
був позбавлений виборчих прав. Всі пункти звинувачень 
заперечує.

4. Ткаченко Федір Михайлович, син куркуля. Дядько 
був волосним старостою. Ткаченко був взводним коман
диром у банді Зеленого. На чолі групи бандитів, погро
жуючи зброєю, змушував селян вступати до банди Зеле
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ного. Громадянина Карпенка за відмову вступити до 
банди, поранив у голову, громадянин Барабані випадко
во спасся від смерті. Разом з групою бандитів вирізав 
євреїв у с.Стайках, підтримує зв’язок з бувшими зе- 
ленівцями, котрі часто збираються у нього вдома.

Разом з заарештованим Загородним агітував серед
няків і бідняків за зрив різних кампаній. Агітуючи проти 
колгоспів, говорив: “Підете в колгосп, будете сидіти го
лодні та босі, а комуністи будуть гарно жити та вами ке
рувати, то не краще вам працювати у своєму власному 
господарстві... Прийде той час, коли ми вам покажемо, 
як знущатися над нами... Всі активісти та комуністи бу
дуть плавати в Дніпрі”.

Ткаченко, як куркуль, позбавлений виборчих прав. 
Обвинувачений підтвердив, що протягом двох тижнів 
перебував у банді Зеленого, приймав участь у боях, в то
му числі і в бою з комсомольцями в с.Трипілля. Участь у 
розстрілах і погромах заперечує... Карпенка поранив за 
те, що той взяв його коня без дозволу і хотів покататися 
на ньому. Ткаченко підтвердив, що у нього збираються 
сусіди, але характер їхніх розмов не підтвердив.

5. Вернигора Іван Васильович, активний учасник бан
ди Зеленого і єврейських погромів. Разом з Ясюком 
розстрілював червоноармійців на теплоході “Гоголь” і 
100 комсомольців, взятих до полону у с.Трипілля. Ос
таннім часом Вернигора підтримує тісні зв’язки з бувши
ми зеленівцями, з ними відвідує попа Яворського, веде 
активну агітацію проти вступу до колективу. Під час до
питу дає плутані свідчення... Зв’язки з бувшими зе
ленівцями і контрреолюцією заперечує.

6. Срібний Іван Іванович, куркуль, учасник банди Зе
леного, єврейських погромів, Підтримує зв’язки з був
шими зеленіцями, котрих приймає у себе вдома, атакож 
зустрічається з ними у попа Яворського. Окрім цього, 
проводить відверту агітацію проти хлібозаготівлі і ко
лективізації.

7. Поночовний Григорій Ількович, активний учасник 
банди Зеленого, де його син був командиром взводу. Об
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винувачений приймав участь у розстрілі червоно- 
армійців на теплоході “Гоголь” і комсомольців у 
с.Трипілля. Разом з іншими зеленівцями буває у попа 
Яворського, веде агітацію серед жінок, кажучи, що “бу
дуть спать на нарах і не належатимуть своїм чоловікам, 
в всьому колективу”. Така агітація сильно гальмувала 
вступ селян до колгоспу. Окрім цього, говорив селянам: 
“Вас заберуть до колективу, будете працювати як воли, 
а їсти будуть давать по 1/2 фунта4 хліба, а самі ко
муністи будуть кормитись з білої кухні, а ви - з чорної”. 
Провину свою не визнав.

8. Яворський Платон Мойсеєвич, бувший піп, мав до  
революції 60 десятин землі, котру селяни на початку 
революції відібрали. Під час гетьманської влади визвав 
каральний загін для повернення землі і відновлення 
своїх прав. Внаслідок цього, декількох селян 
заарештували, змусили повернути вирощений врожай. 
Яворський приймав участь у банді Зеленого. Як піп- 
тихоновець виголошував в церкві проповіді, що “до  
влади прийшли антихристи, що до певного часу ми 
повинні мучитись, а тоді вся влада перейде до нас в руки 
і нам стане краще жити”. Коли церква перейшла до ук
раїнської автокефальної православної церкви, то 
Яворський став збирати у себе вдома куркулів та різних 
баб, через яких проводив відповідну контрреволюційну 
роботу. У нього збираються і бувші зеленівці. Останнім 
часом Яворський серед віруючих поширив чутки, “що 
весь хліб заберуть, а села будуть сидіти голодними, не 
записуйтесь до колективу, тому що заберуть все майно, 
а селяни будуть рабами”.

Обвинувачений підтвердив, що на початку революції 
у нього було забрано 60 десятин землі. У 1918 році по
вернули половину врожаю при допомозі загону німців. 
У 1919 році Зелений запросив його до Трипілля відслу
жити молебень перед виступом банда в похід, що він і 
зробив. У 1921 р. був звинувачений і заарештований за 
контрреволюційну діяльність, через 5 місяців звільне
ний. Відвідування його куркулями і жінками заперечує. 
У нього бувають Поночовний Г.І. і Чабан Ю.П., кон
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трреволюційну діяльність заперечує, при цьому заявляє, 
що селяни негативно відносяться до колективізації і не 
хочуть записуватись.

9. Ткаченко Федір Прохорович був у банді Зеленого, 
приймав активну участь у рострілі червоноармійців на 
теплоході “Гоголь” і комсомольців у с.Трипілля. В 
нинішній час з бувшими зеленівцями зустрічається у по
па Яворського.

Обвинувачений підтвердив, що був у банді Зеленого, 
але участі в боях і розстрілах не брав, звідти через корот
кий час втік. Решту звинувачень заперечує.

10. Чабан Іван Самійлович, куркуль-експертник, при
ймав активну участь у банді Зеленого, підтримував 
постійно зв’язки з бувшими учасниками банди Зеленого 
і являється одним із їх ораганізаторів, відвідує попа 
Яворського. Під час зборів жителів села з питань колек
тивізації він заявляв, що “колектив - це одні страждання 
для людей”. Після революції як куркуля-експетника поз
бавили виборчих прав, під час хлібозаготівлі, за нездачу 
лишків, була продана частина майна. Свою участь у 
банді Зеленого і контрреволюційну агітацію заперечує.

11. Кирпач Іван Олексійович, учасник банди Зелено
го, приймав участь у розстрілі червоноармійців на теп
лоході “Гоголь”, комсомольців у с.Трипілля. Протягом 
останнього часу підтримував тісні зв’язки з бувшими зе
ленівцями, відвідував з ними попа Яворського. Всі пунк
ти звинувачення заперечував.

12. Чабан Іван Іванович, учасник банди Зеленого, 
підтримував зв’язки з “зеленівцями і місцевими куркуля
ми, збирався з ними у попа Яворського. Проводив 
агітацію серед селян проти хлібозаготівлі, говорив “кра
ще не давати хліба, а чекати того часу, коли розпочнеть
ся війна і все перекрутиться, а хліб залишиться”, а також 
проти вступу до колгоспу. Свою провину заперечував.

13. Чабан Омелян Павлович, учасник банди Зеленого, 
підтримує зв’язки з “зеленівцями і куркулями, котрі зби
раються у нього вдома, разом бувають у попа Яворсько
го. Під час проведення хлібозаготівлі говорив: “беріть,
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беріть - прийде вашому пануванню кінець”. Підтвердив, 
що буває у попа Яворського, надає йому матеріальну 
допомогу, решту звинувачень відкидає.

14. Басенко Федір Федотович, учасник банди Зелено
го, підтримував з ними зв’язки, зустрічався у попа 
Яворського. Під час слідства стверджував, що у банду 
Зеленого був присумово мобілізований, але по дорозі до 
Трипілля втік і певний час переховувався. Всі пункти 
звинувачення заперечував.

15. Музичка Андрій Олександрович, учасник банди 
Зеленого, підтримував з ними зв’язки і з місцевими кур
кулями, з котрими зустрічався у попа Яворського і Тка- 
ченка, агітує проти хлібозаготівлі і колективізації серед 
бідняків, говорив, “як не тяжко живеться при радянській 
владі, а в колектив не треба йти тому, що вам буде тяж
ко, останню шкуру будуть здирати, комуністи будуть з 
портфелми ходить в гарних костюмах, а вам прийдеться 
сидіть на кандьорі і робити гірше ніж при панщині, ко
лектив - це стара панщина”. Вину свою не визнав5.

Всі приведені вище матеріали слідства були побудо
вані на свідченнях свідків, які не перевірялись, заарешто
ваних допитували лише 1 раз. Інші матеріали у справі 
відсутні.

Справу направили на розгляд судової Трійки при Ко
легії ДПУ УСРР з пропозицією “застосувати до зви
нувачених слідуючих заходів соціального захисту: 
Ясюка М.В., Рижова Т.Д., Загороднього А.Д., Ткаченка 
Ф.М., Вернигору І.В. - як безпосередніх учасників зну
щань і розстрілів сотень червоноармійців і комсо
мольців, що не порвали із своїхм контрреволюційним 
минулим і в теперішній час проводять контррево
люційну агітацію - піддати вищій мірі соціального захис
ту - розстрілу; Яворського П.М., Поночовного Г.І., 
Срібного І.І. - заключите до концтаборів на 10 років 
кожного; Кирпача І.О., Чабана І.С., Ткаченка Ф.П. - за
ключите до концтаборів строком на 5 років кожного. 
Відносно звинувачених Чабана І.І., Музички А.О., Ча
бана О.П., Басенка Ф.Ф., Поночовного І.Я., оскільки во
ни були рядовими учасниками банди і в нинішній час є
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середняками і бідняками, а про їх контррволюційну 
діяльність не має достатньої кількості доказів, справу на 
них припинити, звинувачених звільнити з-під варти”6.

20 березня 1930 року судова Трійка при Колегії ДПУ 
УСРР розглянула подану постанову, внесла свої коректи
ви і прийняла рішення:

- засудити до вищої міри покарання - ростріл:
1. Ясюка Максима Володимировича
2. Рижова Тодосія Даниловича v
3. Загороднього Андрія Даниловича
4. Ткаченка Федора Михайловича
5. Поночовного Григорія Ільковича
6. Срібного Івана Івановича;
- до 10 років концтаборів:
7. Вернигору Івана Васильовича;
- до 8 років концтаборів:
8. Кирпача Івана Олексійовича;
- до 5 років концтаборів:
9. Чабана Івана Степановича
10. Поночовного Івана Яковича
11. Ткаченко Федора Прокоповича;
- до 5 років висилки на Північ:
12. Музичку Андрія Онисимовича;
- звільнити з-під варти і справу припинити проти:
13. Яворського Платона Мойсеєвича
14. Чабана Івана Івановича
15. Чабана Омеляна Павловича
16. Басенко Федора Федотовича7.
На Поночовного Івана Григоровича (син Поночовного 

Григорія Ільковича), котрий, як з’ясувалось під час 
слідства, переховувався на Кубані, завести окрему справу.

Так, одночасно 11 селянських родин залишились без 
господарів, 26 дітей осиротіло - частина назавжди, части
на - на досить тривалий час. Зігнуться і почорніють від го
ря і тяжкої праці в колгоспі дружини, виплачуть сльозами 
очі матері, висохнуть, в чеканні вісточки від синів, батьки.

Що ж дали ці арешти селу? Ось які висновки зробив го
лова сільської ради Середа Максим Петрович: “На
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сьогоднішній день селянство непреривно йде записуватись 
в колектив, проводять розрахунки по різних податках, як
що мали заборгованість, дакуючи тому, що з села ізоль
овано групу агітаторів, провокаторів, що весь час займа
лася агітацією проти різних кампаній, що поводились на 
селі”8. Тобто кампанії проводити стало легше. Супротив в 
певній мірі був приглушений.

Як склалась доля засуджених в повному обсязі, з’ясува
ти не вдалося. Відомо, що 31 березня 1930 року у Харкові 
був розстріляний Загородній Андрій Данилович, відносно 
Ткаченка Федора Миколайовича, Поночовного Григорія 
Ільковича, Срібного Івана Івановича,- то в травні 1930 р. 
виконати вирок було запропоновано ППВ ДПУ по 
Північному краю, де на той час перебували засуджені9. 
Про виконання вироку відомості відсутні, але машина 
смерті на той час вже набирала оберти, і, ймовірно, спра
цювала. За Яворівським Платоном Мойсеєвичем, що у 
виїхав із села, органи ДПУ-НКВС весь час пильно нагля
дали. У 1938 році його разом з церковнослужителями на
вколишніх сіл Верем’я, Черняхова звинувачували у кон
трреволюційній пропаганді проти радянської влади10, але 
до суду не віддали.

На той час Яворський П.М. проживав у с.Нещерові 
Обухівського району, служив священиком, було йому тоді 
77 років.

Через 7 місяців (в кінці 1930 р.) повернувся до родини ( 
Музичка Андрій Онисимович. На той час його майно, у 
земля, хата, сарай, кінь, корова були передані до колек
тивного господарства. З дружиною Параскою Федо
рівною (дівоче прізвище Басенко), жив у дочки Ганни, що 
була одружена з Москальцем Яковом Петровичем. Потім 
працювали на водному транспорті - Андрій Онисимович 
шкіпером, а дружина - матросом. У 1936 році під час 
суцільної паспортизації змушені були, за відсутністю та
ких, повернутись до села і вступити до колгоспу. Спочат
ку А.О.Музичка працював їздовим, потім доглядав 
племінних биків, був ними покалічений, довго лікувався, а 
після одужання возив молоко до молочарні. До роботи 
відносився добросовісно, неодноразово преміювався.
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Трійка при КОУ НКВС УРСР засудила його за ст.54- 
10 ЮС УРСР до вищої міри покарання - розстрілу. “У 
провину йому було поставлено, що після розкуркулення, 
перебуваючи в селі, систематично проводив активну 
контрреволюційну агітацію про скору загибель радянсь
кої влади. Висловлював терористичні тенденції (наміри) 
відносно ударників колгоспних ланів, погрожував їм ро
зправою після повалення радянської влади. Різко пов- 
станськи налаштований”13. Провину він свою не визнав, 
та, незважаючи на це, 7 вересня 1937 року о 24 годині 
Андрія Онисимовича Музичку розстріляли, перевикону
ючи сталінський лімітний підряд.

Майже ЗО років чекала і турбувалась його долею ро
дина. І лише у 1965 році, в зв’язку з “хрущовською відли
гою” виникла перша можливість з’ясувати про трагічну 
долю Андрія Онисимовича. Дружина Параска Фе
дорівна, що на той час проживала у м.Київ у доньки 
Анастасії (по вул.Барвінковій, 14), звернулась до Гене
рального прокурора СРСР Руденка Р.А з проханням 
повідомити їй про долю свого чоловіка.

Справу Музички А.О. як 1930 р., так і в 1937 році пе
реглянули. При додатковому розслідуванні були передо- 
питані свідки і особи, що своїми підписами скріплювали 
довідки-характеристики. Було встановлено, що у 1930 
році він був засуджений на підставі неконкретних і не
об’єктивних свідчень Захарова Т.З., Поночовного З.С., 
Батури П.Ф., Чабана П.П., Степанова Й.С., Павли
ка І.К., Середи М.П., Шестопалова А.Г., Кирпача Я.В. 

і двох довідок сільської ради. У 1937 році в основу зви
нувачення були покладені свідчення односельців Хомен- 
ка О.С., Степанова Й.С. та довідки-характеристики 
сільської ради, підписаної головою сільради Батурою 
П.Ф. та секретарем сільради Степановим Й.С. В ході 
слідства з’ясувалось також, що із осіб, котрі проходили 
по справі Музички А.О. в живих залишились: Поночов- 
ний Іван Якович, Середа Максим Петрович, Павлик 
Петро Терентійович, Захаров Тихон Захарович, що про-
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живали у с.Стайках, Павлик Прокіп Терентійович прожи- 
ва у Києві. Окрім них у селі проживали: Музичка (дівоча 
Терещенко) Марія Трохимівна - дружина Музички Семе
на Андрійовича, син Андрія Онисимовича від першого 
шлюбу). Москалець (дівоча Музичка) Ганна Андріївна 
(донька від другого шлюбу Музички А.О. та Параски Фе
дорівни).

На підставі їх свідчень і зібраних доказів старший 
слідчий Управління Комітету Держбезпеки при Раді 
Міністрів УРСР по Київській області капітан Коваль пере
глянув архівну уголовну справу по звинуваченню Музич
ки Андрія Онисимовича і прийшов до висновку в 
доцільності припинення справи за недоведеністю участі 
звинувачуванного у здійсненні злочину. Протест в поряд
ку нагляду розглянув Прокурор Київської області, а 25 
серпня 1965 року президія обласного суду затвердила про
тест Прокурора Київської області на постанову Трійки 
КОУ НКВС УРСР від 27 серпня 1937 року по відношенню 
до Музички А.О. Справу припинили за недоведенням 
складу злочину. 23 вересня 1965 року Музичці Парасці Фе
дорівні офіційно підтвердили, що її чоловіка Музичку 
А.О. у 1937 р. було безневинно покарано, і що рішенням 
Прокуратури Київської області він реабілітований.

Відносно інших селян, що проходили по цій справі у 
1930 році, то вони були реабілітовані 27 лютого 1992 року. 
Це було пов’язано лише з тим, що у 1965 році реабілітацію 
проводили по кожному конкретному зверненню рідних.

Розглядаючи справу у 1992 році в порядку судового пе
регляду Прокуратура Київської області відмінила рішення 
судової Трійки КОУ ДПУ УСРР від 20 березня 1930 року, 
як незаконне з слідуючих причин. Ясюк М.В., Рижов Ф.Д., 
Загородній А.Д., Ткаченко Ф.М., Вернигора І.В., Поно- 
човний І.І., Срібний І.І., Кирпач І.О., Чабан І.С., Ткачен
ко Ф.П., Музичка А.О. звинувачувались за те, що були в 
минулому активними учасниками банди Зеленого. У 1918- 
1919 рр. приймали участь у розстрілах полонених, влаш
товували єврейські погроми у м.Ржищів і с.Стайках то
що. Але, за виключенням Ясюка М.В., винуватими себе 
не визнали.
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У відповідності із ст. 4 Постанови Президії ЦВК СРСР 
від 2 листопада 1927 року “Про амністію” громадяни 
звільняються від кримінальної відповідальності за кон
трреволюційні злочини, здійснені до 1 січня 1923 року.

Порушення кримінального рослідування по справі цих 
злочинів і притягнення винних до суду після 1.01.1923 р. 
можливе лише за окремою, у кожному випадку, постано
вою Центрального Виконавчого Комітету СРСР. У справі 
така Постанова відсутня. Виходячи з цього,, всі звинува
чені були репресовані у 1930 році необгрунтовано, з пору
шенням Закону. А історія вірно визначила і дійсну причи
ну тих трагічних подій, що стались в селі Стайках. Вона 
полягала в тому, що більшість селян хотіли бути господа
рями на своїй власній землі, хотіли бути господарями і 
своєї власної долі. І заплатили за це надто дорого.

Колективізація в селі Стайках відбулася, всі відведені 
відсотки на життя чи смерть були виконані.
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Ю.З.Данилюк

З  В’ЯЗНИЦІ УЖЕ НЕ ВИЙШОВ 
(Є.Д.СТАШЕВСЬКИИ)

Не думав Євген Дмитрович Сташевський, що його, 
відомого в Україні історика, доктора історичних наук, 
професора, автора багатьох оригінальних праць, допиту
ватимуть, як останнього кримінального злочинця. Крики, 
погрози слідчих супроводжувались нечуваними фізични
ми тортурами над слабосилою людиною похилого віку. 
Один з таких допитів став для професора Сташевського 
останнім...

Євген Дмитрович Сташевський народився 21 серпня 
1884 року в м.Зінькові Летичівського повіту Кам’янець- 
Подільської губернії. Вищу освіту отримав у Київському 
університеті Святого Володимира, навчаючись одночасно 
на юридичному і історико-філологічному факультетах. 
Вже в студентські роки інтерес до вітчизняної історії взяв 
у Сташевського гору, що засвідчила публікація нам ряду 
оригінальних праць, одна з яких - "Опыт по изучению пис
цовых книг Московского государства XVI в." була удос
тоєна Золотої медалі.

В 1908 році після закінчення історико-філологічного 
факультету з дипломом 1 ступеню він був залишений на 
кафедрі російської історії для підготовки до професорсь
кого звання. Одночасно з цим він практично очошів ка
федру економічної історії в Київському комерційному 
інституті, яка звільнилася після обрання її завідуючого, 
професора І.В.Лучицького, членом Державної Думи1 .

В 1912 році, витримавши магістерські екзамени, Євген 
Сташевський обирається приват-доцентом Університету 
Святого Володимира та Київських жіїючих курсів по ка
федрі російської історії, а дещо пізніше, в 1914 році, після 
публічного захисту дисертації на тему "Нариси по історії 
царювання Михайла Федоровича Московське суспільство 
і держава перед Смоленською війною" - екстраор
динарним професором згаданих вище учбових закладів^ .
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В період національно-визвольних змагань українсько
го народу Є.Д.Сташевський докладає чимало зусиль для 
становлення навчального процесу в Київському ко
мерційному інституті, у 1918 році обирається секретарем, 
деканом комерційно-технічного факультету, а згодом і 
ректором цього вищого учбового закладу. Працюючи в 
Комерційному інституті, вчений розробив спецкурс з еко
номічної історії України, який відзначався надзвичайно 
широким колом опрацьованих джерел. В цей же період 
здійснилася давня мрія Євгена Дмитровича, пов’язана з 
організацією в Києві Близькосхідного інституту. Очолю
ваний Сташевським, він, незважаючи на тривожний 
період свого існування, привернув увагу до необхідності 
розв’язання цілого ряду як теоретичних, так і практичних 
проблем.

Заслуговує на увагу і діяльність Сташевського по ор
ганізації в Києві Торгівельної палати, розробці основних 
засад її поточної і перспективної роботи.

В 1919 році сталася важлива подія в житті вченого. 
Надрукована ним докторська дисертація на тему: "Смо
ленська війна 1632-1634 рр." дала підстави, за існуючим 
тоді положенням (без публічного захисту дисертації) 
прирівняти Є.Д.Сташевського в правах з докторами 
університетів і присвоїти звання ординарного професора. 
Водночас Євген Дмитрович був запрошений на роботу в 
Інститут по дослідженню економічної культури при ВУ- 
АН з дорученням вивчення питань історії селянства Пра
вобережжя України на матеріалах секретної частини 
архіву київського генерал-губернатора3.

З встановленням в Києві радянської влади Є.Д.Ста
шевський як один з освітніх діячів періоду Центральної 
Ради, Гетьманату, Директорії зазнав переслідувань. Це 
змусило його під приводом хвороби дружини переїхати 
до Одеси, обійнявши посаду приват-доцента Ново
російського університету.

В 20-х - першій половині 30-х років Є.Д.Сташевський 
викладав у ряді вищих навчальних закладів України, чи
тав лекції по історії України, з економічної історії
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Західної Європи, з джерелознавства, економічної геог
рафії, опублікував близько двох десятків праціь з 
досліжених ним проблем4.

Після утворення в 1936 році академічного Інституту 
історії України Є.Д.Сташевський преходить на посаду 
старшого наукового співробітника новоутвореного на
уково-дослідного закладу. Тут він активно працює над 
головною працею свого життя - монографією " Історія 
докапіталістичної ренти на Правобережній Україні у 
XVII-XIX ст." загальним обсягом близько 45 друкова
них аркушів, яка так і не побачила світ.

Оцінюючи рукопис професора Сташевського, вчена 
рада Інституту історії Академії наук СРСР в 1963 році 
відзначала: "Наукова цінність монографії очевидна. 
Вченому вдалося опрацювати маловідомі документальні 
матеріали XVIII - першої половини XIX століття... На
явність різноманітних відомостей, широта хроно
логічних рамок джерел робить їх унікальними... Для 
дослідників, що працюють в галузі аграрних відносин 
України, Білорусії, Польщі і Литви, саме такі джерела є 
основними"5.

Характеризуючи рукописи Є.Д.Сташевського рецен
зенти відзначали, як сумний факт, що вченому так і не 
вдалося реалізувати свої плани.

В 1938 році над Є.Д.Сташевським почали згущатися 
хмари. З досьє, скрупульозно зібраного відповідними 
службами НКВС України випливало, що Є.Д.Сташевсь
кий нібито в минулому був одним з керівників мо
нархічного контрреволюційного “Союзу відродження”. 
В період денікінщини входив до складу політичної ради 
ОСВАҐу, тісно зв’язаному з білогвардійською кон
тррозвідкою. Співпрацював з “Київським центром дій”. 
Пізніше був активним учасником "Спілки визволення 
України".

Такого набору компрометуючих матеріалів було 
цілком достатньо для того, щоб 12 липня 1938 року 
Є.Д.Сташевського за особистим розпорядженням на
ркома внутрішніх справ України О.Успенського було за- 
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арештовано6.
Звернемося тепер до матеріалів Особливої інспекції 

відділу кадрів НКДБ УРСР, підготовлених 3 липня 1938 
року після неодноразових звернень дружини вченого. З 
них довідуємось, що в липні 1938 року заарештований 
Сташевський чотири рази викликався на допит до  
слідчого Гармаша. На допитах Сташевського з боку 
слідчого Гармаша та колишнього заступника начальни
ка відділення Комаровського були застосовані грубі ме
тоди фізичного впливу, в результаті чого заарештований 
.сташевський, не давши ніяких показів, 26 липня 1938 ро- 
Ісу на допиті у Гармаша помер"7.

Уявити картину того страшного останнього допиту 
допомагають свідчення Г.С.Гармаша, який визнав, що 
"в період допитів спільно з заступником начальника 
відділення Комаровським за санкцією начальника 
відділу Троїцького застосовував до Сташевського мето
ди фізичного впливу. До цього до нього застосовував 
фізичний вплив Троїцький. Після застосування до Ста
шевського фізичного впливу, 26 липня 1938 р. він сів на 
стілець і тут же впав зі стільця, вдарившись головою об 
залізний кут печі, помер"8. Незважаючи на "пригла- 
женість" та "обтічність" свідчень слідчого, навіть 
сьогодні ми можемо представити ті страхітливі форми і 
методи роботи органів НКВС, які знівечили життя со
тень тисяч наших співвітчизників.

Яке ж покарання отримав слідчий Г. Гармаш за вбивст
во професора Сташевського? -10 діб арешту без виконан
ня службових обов’язків і звільнення з органів НКВС.

Десятиріччями вдова Є.Д.Сташевського - Лапицька 
була не в змозі довідатись про те, що сталося з 
чоловіком після його арешту. Писала в різні інстанції, 
особисто зверталася до А.Я.Вишинського, М.С.Хру- 
щова. "Глибоко переконана в бездоганній порядності 
мого чоловіка, - відзначала Т.Лапицька в своїх заявах, 
- я не можу допустити, а тим паче повірити, що він був 
здатний на який-небуть злочин... Готова думати, що 
Сташевський став жертвою якоїсь помилки, а можливо
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й сваволі..." 9
Лише в 1963 році добре ім’я Є.Д.Сташевського було 

відновлене. Багато зусиль для цього, крім родини вчено
го, доклав колектив Інституту історії АН України. Звер
таючись до КДБ УРСР з пропозицією про реабілітацію 
колеги, старший науковий співробітник Інституту 
історії АН України С.М.Білоусов писав: "Серед колекти
ву вчених, а також студентів, Сташевський користувався 
заслуженим авторитетом. Всі його поважали за 
скромність і чуйність"10. Саме таким і залишився 
Є.Д.Сташевський в пам’яті всіх, кому довелося з ним 
спілкуватися.

ПРИМІТКИ

1 Державний архів Служби Безпеки України (далі ДА 
СБУ) - Спр.56543-ФП. - Арк.69.

2 Да СБУ. - Арк.69-70.
3 Там само.
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Р.В.Маньковська

ДІЯЛЬНІСТЬ Є.Ю.СПАСЬКОЇ НА НИВІ 
МУЗЕЙНИЦТВА

Демократизація всіх сфер суспільства дає змогу по- 
новому перегорнути сторінки нашої історії. З 
поглибленням цього процесу, все відчутніший зв’язок
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сьогодення з минулим. Шукаючи відповіді на сучасні 
проблеми і звертаючись за досвідом до старших по
колінь, ми відкриваємо постаті, імена яких незаслужено 
замовчувались, але кожен з них зробив свій внесок у на
шу культуру. В цьому ряді ім’я мужньої жінки і порядної 
людини Спаської Євгенії Юр’ївни. Пройшовши склад
ний життєвий шлях, вона залишила нам науковий доро
бок з етнографії, музеєзнавства і приклад вірного 
служіння обраній справі, людям, Батьківщині.

Народилася Євгенія Юр’ївна в 1892 р. в Ніжині, що на 
Чернігівщині, в сім’ї священика. Батьки зуміли привити 
доньці і трьом синам почуття любові до рідної землі. Дід 
грав на скрипці і для нього ще малою записувала Євгенія 
пісні з Вігуровщини. Освіту отримала в місцевій гімназії 
і на Вищих жіночих курсах ім.Гер’є в Москві, закінчив
ши в 1914 р. історико-філософський факультет1. Коли 
почалась Перша світова війна, Є.Ю.Спаська після 
ніжинських курсів медсестер, в складі санітарно-харчу
вального загону командування Всеросійського Земсько
го Союзу Південно-Західного фронту пройшла Галичи
ну, Коломійщину, Буковину. Саме тут зацікавленість на
родними промислами, особливостями національної 
культури починає оформлятись в перші наукові 
розвідки. В 1917 р. в Києві виходить її брошура "Наро
дне мистецтво Галичини та Буковини і Земський Союз в 
1916-1917 рр. війни"2.

Революційні події вихором увірвалися в життя Євгени 
Юр’ївни. Два брати воювали в арміях Врангеля і 
Денікіна, а згодом змушені були емігрувати до Франції. 
Працювала у санітарно-курортному відділі при Черво
ному Хресті в Криму, завідувала швейними майстерня
ми, перенесла тяжку форму тифу. В 1921 р., через хворо
бу батька, Є.Ю.Спаська повертається до Ніжина і влаш
товується на роботу в художньо-промислові майстерні3.

З часом потяг до активного наукового життя перема
гає і Євгенія Юр’ївна у 1923 р. переїздить до Києва. 
Спершу працює секретарем у місцевій "Пролетарській 
правді", видавництві "Новая деревня", водночас вступає
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до Київського археологічного інституту вільним слуха
чем на семінари по мистецтвознавству. З захопленням 
вивчає лекції видатних вчених Д.М.Щербаківського, 
Ф.Л.Ернста, С.О.Гілярова, В.М.Зуммера та ін. Завдячу
ючи їх високому професіоналізму, таланту, сформува
лась плеяда молодих дослідників національної культури: 
Є.Ю.Спаська, М.О.Новицька, М.І.Вязьмітіна, Н.А.Ко- 
цюбинська, Ф.І.Буслаєва, К.Білоцерківська, Т.Мішків- 
ська та ін.

В 1925 р. в Києві, в будівлі Марийського палацу 
відкрився сільськогосподарський музей та постійна про
мислова виставка. Директором було призначено професо
ра Є.Сташевського, за фахом історика-економіста, 
вихідця з Поділля. Після закінчення Київського універси
тету він викладав, читав лекції в Комерційному інституті, 
Вищих жіночих курсах в Києві. З 1917 р. - професор 
Кам’янець-Подільського університету. В 1925-1933 рр. - 
очолював сільськогосподарський музей, де плідно працю
вав на ниві збереження культурних пам’яток народу. З 
1936 р. - співробітник Інституту історії України АН УРСР. 
В 1938 р. - його заарештували, загинув у в’язниці4 .

Євгенію Юр’ївну призначили завідуючим відділом 
кустарної промисловості, завданням якого було виявля
ти особливості в деревообробному та текстильному про
мислах, лозоплетінні, розписі селянських хат та ін5.

Свою музейну працю вона тісно пов’язувала з етног
рафічними дослідженнями, не перестаючи навчатись у 
свого керівника Д.М.Щербаківського вмінню бережно
го і вдумливого відношення до культурної спадщини. 
Назавжди зберегла вдячна учениця світлу пам’ять про 
вимогливого, доброго, незабутнього вчителя6. Після 
трагічної загибелі Д.М.Щербаківського вона разом з на
уковою інтелігенцією виступила проти існуючого відно
шення до науки і культури, підписала відому декларацію 
"79" 7.

Є.Ю.Спаська володіла рідкісними якостями у 
стосунках з людьми. Відкритість, простота, правдивість 
завжди привертали до неї оточуючих. Про це свідчать 
рядки із листа А.П.Боголюбської - доньки відомого ет:
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нографа та мистецтвознавця П.Я.Литвинової: "Як сіро 
стало після Вашого від’їзду, як багато світла принесли 
Ви з собою" . За дорученням Д.М.Щербаківського 
Євгенія Юр’ївна підготувала грунтовну статтю про ук
раїнського вченого9.

Як музейник, Євгенія Юр’ївна плідно працювала над 
описом колекцій Б.І. і В.Н.Ханенків, сільськогосподар
ського, чернігівського музеїв 10. Активно включилася в 
розробку теоретичних та практичних проблем му
зеєзнавства. Восени 1927 р. Укрнаука з метою розбудови 
музейної справи в Україні, вивчення досвіду практичної 
діяльності музеїв Києва, створила 4 комісії: І (Голова 
Р.Р.Заклинський) - вивчала завдання, типи, мережу му
зеїв, розробляла їх статути; II (П.П.Курінний) - займа
лась проблемами музейного фонду; III (С.О.Гіляров) - 
ставила кадрові питання; IV (І.І.Врона) - досліджувала 
методи музейної роботи11. На початку 1928 р. до складу 
І комісії увійшли Ф.Л.Ернст, В.А.Шугаєвський, 
Є.Ю.Спаська. Вона розробляла проект статуту музеїв 
виробничого типу, виділяючи завдання закладів про
мислового та сільськогосподарського профілів, структу
ру відділів, специфіку підготовки штатних спеціалістів12. 
Тоді ж Євгенію Юр’ївну включили до складу II комісії, 
яка досліджувала питання впорядкування музейних 
фондів, стан та наявність приміщень необхідних для пов
ноцінного функціонування культурного закладу. Вона 
приймала участь у роботі нарад з музейних питань13. В 
1928 р. на нараді музейних працівників Києва 
Є.Ю.Спаська виступила по проблемі виробничих музеїв, 
виділила науково-практичні завдання їх: популяризація 
сучасного стану та розвитку виробничих сил України з 
врахуванням світового досвіду, окреслила основні на
прямки створення мережі такого типу закладів, структу
ру, характерні риси діяльності (показово-виробничі), 
специфіку підготовки кадрів14.

Поле наукових пошуків Є.Ю.Спаської охоплює і ет
нографічні проблеми. Як писав в листі до неї видатний 
вчений і музеєзнавець В.Г.Кравченко: "Я хочу, щоб Ви і
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тут проспівали свою гарну пісню"15. Євгенія Юр’ївна 
звертається за порадою до відомого етнографа з чого 
починати дослідження українських рушників. Листуван
ня досвідченого і молодого музейників-науковців - при
клад спілкування людей високої культури. Як справед
ливо зазначав В.Г.Кравченко, що здібність уміти вибра
ти собі товариша-радника - уже є талант і Є.Ю.Спаська 
ним володіла.

Вже в зрілому віці Євгенія Юр’ївна виходить заміж за 
Сергійка Андрія Степановича, ставши турботливою 
матір’ю для його трьох дітей. Згодом, наперекір життєвим 
труднощам, вона зуміла виховати в них справжніх захис
ників Батьківщини, старші сини Борис і Валерій воювали 
на фронтах Великої Вітчизняної війни.

В 30-ті роки Є.Ю.Спаська розділила долю більшої час
тини передової української інтелігенції, яку звинуватили в 
"буржуазному націоналізмі". Тяжко пережила Євгенія 
Юр’ївна закриття сільськогосподарського музею, якому 
було віддано стільки сил і вміння. Його виселили з 
приміщення, а речі звалили, як непотріб, в сараї16.

Але Є.Спаська не полишає наукових досліджень. З 
1931 р. на науково-дослідній кафедрі мистецтвознавст
ва Київського інституту промислової кооперації вона 
вивчає історію кріпацького порцелянового заводу 
Миклашевського у Волокитині. Восени того ж року в 
Харківському інституті історії матеріальної культури 
захищає кандидатську дисертацію. Відомі вчені 
Ф.Л.Ернст, М.О.Макаренко, І.І.Врона включають її, 
як спеціаліста по художньому гончарству, до проекту 
по підготовці шеститомного видання "Українське мис
тецтво"17. На жаль, він не був реалізований.

Наприкінці 20-х у 30-ті роки в Україні майже припи
нився розвиток ряду гуманітарних галузей науки. Реп
ресій зазнали всі напрямки наукових досліджень. Чистці 
були підцані всі академічні наукові організації, де були 
розкриті нові "гнізда української контрреволюції"18. В 
березні 1934 р. арештували Є.Ю.Спаську. По цій справі 
проходив цілий ряд визначених музеєзнавців Ф.Л.Ернст, 
К.В.Мощенко, М.О.Макаренко, В.В.Дубровський,
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П.П.Курінний, А.З.Носов, М.Я.Рудинський, М.Нові- 
цька, Є.Я.Рудинська та інші.

На допиті Євгенію Юр’ївну, "як завербовану Ф.Л.Ер- 
нстом", заспитали про нього, і вона відверто відповіла, а 
в 1958 р. повторила свої свідчення, що це визнаний 
спеціаліст з живопису та архітектури, знає свою справу, 
користується повагою у колег"19. У звинуваченні вказу
валось: "як націоналістку, яка має "білих" братів за кор
доном, необхідно вислати з Києва” 20. Через декілька 
днів Є.Ю.Спаську з дворічним сином відправили до 
Уральска на 3 роки. В 1934 р. був репресований в 
Ленінграді її брат Іван - співробітник Ермітажу.

Заслання розтягнулось у ціле життя. Є.Ю.Спаська 
знайшла в собі сили жити, працювати і виховувати дітей. 
Нелегко було влаштуватися на роботу, всюди працюва
ла не більше 2-3-х місяців, звільняли "за власним бажан
ням"21, незважаючи на високий рівень професіоналізму, 
бо не подобалась судимість в минулому. Жила в Сара
тові, Алма-Аті, Семипалатинську, працювала в ткаць
ких та трикотажних артілях. В 1946 р. Євгенію Юр’ївну 
запросили як досвіченого працівника, інструктором по 
художнім промислам в Управління промисловості при 
РНК КазРСР, вона працювала науковим співробітни
ком відділу етнографії Казахстанської АН, Центрально
го Державного музею з 1948 р. по 1961 р.; в Державно
му педагогічному інституті ім.Абая - секретарем вченої 
ради, завідуючим відділом аспірантури. Продовжує на
укові дослідження, брала участь у X-XV наукових кон
ференціях педагогічного інституту (1956-1960 рр.), за 
проханням професора С.І.Руденка впродовж 10 років 
впорядковувала одну з найбільших збірок мідних 
скіфських котлів Центрального музею Казахстана. На
уковий доробок Є.Ю.Спаської складає понад ЗО робіт. 
Одна з останніх - "Скатерті гетьмана Івана Скоропадсь
кого" (1962 р.) необхідна музейним працівникам для да
тування вишивок поч.ХУІІІ століття. Її замовили істо
ричний музей в Москві, Чернігові, російський - в 
Ленінграді. 22
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З роками Євгенію Юр’ївну все більше тягнуло в Ук
раїну. Її син став геологом і успішно працював у цій га
лузі, виріс в Казахстані і не знав Батьківщини. "Як я су
мую за милою Чернігівщиною, бачила і Дніпро, і Волгу, 
і Неву, і Іртиш, всі гарні, але краще тихої Десни немає 
ніде ніякої води"23, - сумувала Євгенія Юр’ївна. Останні 
роки вона дуже хворіла (з 1941 р. - інвалід II групи), по
мерла 12 вересня 1980 р., а через 9 років, у вересні 1989 р. 
Євгенію Юр’ївну Спаську реабілітували.

Позитивною ознакою сучасності є те, що на Україну 
повертаєються імена достойних синів і дочок її. Серед 
них постать Євгенії Юр’ївни Спаської - вченого, му
зеєзнавця, патріота рідної землі, людини, яка багато зро
била для Батьківщини. Наш обов’язок бережно стави
тись до нашого культурного надбання, бо як довела 
історія забуття призводить до. негативних наслідків у 
майбутньому, в якому жити нам і прийдешнім по
колінням.
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В. І. Очеретенко

СИСТЕМІ НЕ СКОРИВСЯ 
(М.І.КОРНИАОВИЧ)

Виведений із стану рівноваги мужньою позицією Ми
хайла Корниловича на слідстві, начальник слідчого 
відділу НКВС М.І.Проскуряков, лупцюючи майже семи- 
десятирічного вченого по голові, кричав: “Зізнайтеся хо
ча б у чомусь! Все-рівно подохнете десь на Півночі!” Од
нак, пророцтву слідчого збутися не судилося. Пройшов
ши через катівні каральних органів, Корнилович про
жив ще близько двох десятиліть, більше того, написав 
унікальну сповідь “Моё ходіння по муках за історичну 
трагедію Холмської Русі”, що стала яскравим докумен
том про все пережите українською інтелігенцією в 
період будівництва “найгуманнішого” в світі 
суспільства.

Михайло Іванович Корнилович народився 7 листопа
да 1870 р. в с.Квасове Володимирського повіту Волинсь
кої губернії. Його батьки, що належали до стану почес
них громадян, були оточені шаною своїх земляків. Бать-
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ко в першу чергу за свою чесність і непідкупність на по
саді секретаря Дуржкопольської митниці на австрій
ському кордоні * . Мати - за своє, якесь особливо чутли
ве ставлення до людей, бажання допомогти їм в скрутну 
хвилину.

Навчався М.Корнилович в Холмській гімназії, а після 
успішного її закінчення, як один за найкращих випуск
ників, подався на юридичний факультет Московського 
університету. Уславлений учбовий заклад нагадував на 
той час розворушений вулик. Збираючись на сходки, 
групуючись в гуртки, зорганізовуючись в товариства, 
студенти намагалися осмислити складний комплекс про
блем, що стояли перед суспільством, прагнули ак
тивніше включитися в політичні процеси. Не стояв осто
ронь бурхливих подій і М.Корнилович. Понад два роки 
він представляв Холмське студентське земляцтво в Со
юзі студентських земляцтв, брав участь майже в усіх за
ходах, започаткованих цією громадською організацією. 
Як ініціатор студентських заворушень, Корнилович 
провів не одну добу в Манежі і в камерах добре відомої 
Бутирської в’язниці2. Характерно, що громадська 
діяльність не завадила майбутньому вченому зацікавле
но й наполегливо займатися дослідженням питань 
історії та етнографії Холмщини, складних тогочасних 
проблем, які постали перед регіоном. Підготовлені ним 
регіональні розвідки можна було часто зустріти на 
сторінках “Санкт-Петербургских ведомостей”, в журна
лах Миністерства народної освіти, “Киевской старине”, 
“Варшавскомо дневнике” та інших виданнях.

Після закінчення юридичного факультету М.Корни
лович працював на різних посадах Прилуцького окруж
ного суду, а згодом агентом по ді-фжавному страхуван
ню будівель від вогню в Люблінській (потім Холмській) 
губернії2 .

Ще на початку службової і наукової кар’єри щирі і 
приязні стосунки склалися у М.Корниловича з ака
деміком Л.І.Соболевським, разом з яким він працював у 
Західно-Російському товаристві. Останнє ставило перед 
собою ряд культурологічних благодійницьких цілей,
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здійснення реальної допомоги біженцям.
Велике моральне задоволення давало досліднику 

спілкування з передовою українською національною 
інтелігенцією в рамках клубу “Родина”, утвореному в 
м.Києві на розі вулиць Володимирської і Золотоворітсь- 
кої. Дискусії, в яких брали участь М.С.Грушевський, 
О.С.Грушевський, С.О.Єфремов та ін. заставляли замис
литись над шляхами подальшого розвитку українського 
народу, відчути свою особисту відповідальність за збе
реження рідної мови, культури, багатовікових традицій 
минулих поколінь.

Починаючи з 1912 року, М.І.Корнилович жив і пра
цював в Санкт-Петербурзі, займався розбором доку
ментів в Державній канцелярії по кодифікації законо
положень щодо селян в Царстві Польському та в Дер
жавному архіві по збиранню матеріалів для історії се
лянської реформи в Царстві Польському4 .

Всі найбільш визначні події - вступ Росії в 1 світову 
війну, Лютнева революція та ін. пройшли на його очах. 
Не стали виключенням і жовтневі події. Все, що відбува
лося навколо Зимового палацу, Корнилович особисто 
спостерігав з вікна приймальної завідувача архівом Дер
жавної Ради професора Строева. До цього він неоднара- 
зово бував у Зимовому палаці, викладав за дорученням 
Київського з’їзду холмських біженців Ліквідаційній 
комісії у справах польських вимоги населення Холмщи- 
ни залишитись у складі Російської держави5 .

Чи думав вчений, що в ніч з 25 жовтня він став 
свідком події, яка принесе його Батьківщині, народу, 
стільки нечуваних потрясінь, змінить далеко не на краще 
його особисте життя, кине у в’язниці і табор и рідних, 
колег по роботі. Мабуть, усвідомлення цього прийде до 
Корниловича пізніше. А поки що без будь-яких застере
жень він став на шлях співробітництва з новою владою.

За рекомендацією народного комісара державного 
страхування, близького родича В.І.Леніна - М.Т.Єліза- 
рова, він брав участь в реалізації державних заходів по 
налагодженню системи держстраху®. Коли ж у 1918 році
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уряд Радянської Росії переїхав з Петрограда до Москви, 
Корнилович подався до Києва, де його допомоги потре
бували хвора мати і дві сестри.

Попрацювавши кілька місяців коректором Радянсь
кої друкарні, М.І.Корнилович остаточно зосеред
жується на науковій роботі в історичному архіві та Ака
демії наук.

Про ті умови, в яких доводилося працювати, він ро
зповість пізніше в своїх спогадах: всі літні люди в ті часи 
визнавалися контрреволюціонерами. Про політику аб
солютно заборонялося говорити. Це вважалося злочин
ною агітацією. Але живі нормальні люди не могли за 
своєю природою перетворитися в мовчальників, то що 
влада ледь не щоденно мінялася: то німці, то петлюрівці, 
то Центральна Рада то білі (добровольці), то гетьман 
Скоропадський, то червоні, то поляки. І кияни щоразу 
гадали, яка у них буде завтра влада, живились різно
манітними чутками” \

У період окупації Києва поляками в 1920 році Корни- 
ловичу довелось переховуватися. Знаючи вченого, як од
ного з найбільш палких прихильників входження Хол- 
мщини до складу України, контррозвідка ІІілсудського 
намагалася за будь-яку ціну розшукати його і заарешту
вати. Однак, незважаючи на тривалі допити, ні родичі, 
ні співробітники не виказали місця тимчасової схованки 
М.Корниловича°.

Найбільш повно талант Корниловича як історика і 
документаліста розкрився в 20-х роках під час роботи в 
Етнографічній, Археографічній комісіях, а потім в 
Комісії порайонового дослідження Західної України, за
початкованої академіком М.С.Грушевським. Остання в 
другій половині 20-х років видала 1 том “Матеріалів для 
культурної і громадської історії Західної України” з 
добіркою листування І.Франка з М.Драгомановим. 
підготувала ряд праць з історії зносин українців з 
Наддніпрянщини з українцями Галичини під редакцією 
академіка К.Студинського та ін.^ Поруч з цим увагу ук
раїнської громадськості привернули такі праці М.Кор- 
ниловича: “Плани воз’єднання галицьких уніатів в 1914-
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1915 рр.”, “Бібіковські обов’язки, інвентарі і селянство у 
Володимирському повіті на Волині”, “Волинський 
кріпацький селянський двір і громада в 1-й половині 
XIX століття”, “Огляд народних родових прізвищ на 
Холмщині і Підляшші”, “Народна родова ономастика 
на Волині наприкінці XVIII - першій половині XIX ст.”
тощо*®.

Повагу колег викликала і висока громадянська по
зиція вченого. Так, в 1920-х - на початку 30-х років він 
неодноразово писав в ЦК ВКП(б), ЦК КП(б)У, Раднар- 
ком СРСР та УРСР, звертався особисто до И.Сталіна 
про недопустимість бездумного перейменування вулиць 
(наприклад, Хрещатика на вулицю Воровського), руй
нування пам’яток історії та культури внаслідок так зван- 
ної соціалістичної реконструкції. Нам не відомо, чи над
ходили ці листи до адресатів, але в кримінальній справі 
М.І.Корниловича всі вони знайшли досить певне відо
браження, засвідчили його контрреволюційну наст
роєність” 1̂. Впала в око співробітників органів НКВС 
виняткова побожність М.І.Корниловича, його при
хильність до Української автокефальної православної 
церкви, особисто митрополита В.Липківського.

Викликало серйозну підозру і патріотичне служіння 
науковця ідеям возз’єднання Холмщини з Україною, 
збереження самобутності населення цього регіону. Як 
розповідає Н.Д.Полонська-Василенко, Михайло Івано
вич саможертовно до останньої можливості переховував 
у себе в кімнаті велику чудотворну ікону Божої Матері з 
Холмського собору, яку вже після його заслання вдало
ся таки переправити до м . Х о л м ^  . з  серпня 1938 року 
М.І.Корниловича було заарештовано. Очевидно, вчено
го хотіли поставити на чолі нової великої та розгалуже
ної контрреволюційної організації, оскільки в докумен
тах НКВС повідомлялося, що він “один з керівників 
існуючих в ряді міст Союзу націоналістичної організації, 
яка виникла на базі земляцьких груп колишніх хол- 
мичів”13.

Ось що розповідав про арешт і слідство сам Михайло
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Іванович: “Коли я попав у Києві в Лук’янівську тюрму, 
то в’язні здивовано зустріли мене запитаннями: “Чому 
Ви потрапили сюди? Адже арешти вже скінчились! Ус
пенського і Єжова вже немає! Це значить НКВС переви
конує план”.

В камері, розрахованій за кількістю повітря на 40 чо
ловік, перебувало декілька сотень. Лише деякі спали по 
2 чоловіка на ліжках, останні - під ліжками і на підлозі. 
Лежати, за відсутністю місця, можна було на одному 
боці, не перевертаючись. Серед в’язнів половина була 
партійцями, були й наркоми, й командири дивізій, і 
професори, інженери, і адвокати, навіть співробітники 
НКВС.

Допити заарештованих проводились лише пізно 
вночі. Тоді було чути стогін, крики замордованих 
слідчими, що страшенно діяли на психіку інших, які че
кали своєї черги. Так легко тоді домагалися слідчі “виз
нання заарештованими своєї провини”14.

Незважаючи на фізичні і моральні знущання, Михай
ло Іванович Корнилович витримав двобій з слідчими. 
Докладно, аргументовано відкинув усі висунуті проти 
нього звинувачення, не зізнався ні в чому, як вимагав то
го вже відомий нам Проскуряков. Єдине, що вдалося 
йому інкримінувати, це антирадянську агітацію проти 
заходів партії і уряду. І як наслідок - досить поблажливе 
покарання - 3 роки заслання. Поблажливе? Можливо, 
але не для літньої, хворої на серце людини.

І все ж М.І.Корнилович зумів перебороти і це, знай
шов у собі сили жити і працювати. Більше того, слабоси
ла людина нерідко ставала на захист скривджених. Так, 
в лютому 1941 року, перебуваючи під наглядом НКВС, 
він звертався з листами до Сталіна, в яких викладав 
скарги поляків-переселенців із Західної Білорусії на неза
конну русифікацію їх імен в офіційному діловодстві (на
приклад, Ян - Іван)1 ̂  . Корниловичу радили не зв’язува
тись, подумати про себе, але чи міг він залишити без 
підтримки тих, хто її потребував.

Хоч М.І.Корниловича в с.Федорівці Кустанайської 
області, де він відбував покарання, вважали трохи дива-
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ком, та ставились до вченого з неприхованою повагою. 
Прикріпили до столової, виділили кімнату, по- можли
вості забезпечували продовольством і одягом. За це Ми
хайло Іванович віддячив своїм новим землякам написан
ням ряду цікавих праць. Серед них “3 минулого села Фе- 
дорівки”, “Голос нашого степу” (про старовинні ка
захські назви місцевості) та інші.

В роки війни, як кваліфікований правник, Корнило- 
вич надавав допомогу фронтовикам в оформленні 
пенсійних справ, розв’язанні інших життєвих проблем. 
Мріяв повернутися до рідного Києва, але довідавшись 
про загибель в роки окупації своїх сестер, зруйнування 
його помешкання, так і залишився в Казахстані.

Останні роки життя вчений проживав у м.Ге- 
оргієвську Ставропольського краю, домагався своєї ре
абілітації. Після одного з таких звернень до  
М.І.Калініна 5 січня 1946 року з нього були зняті су
димість і пов’язані з нею обмеження. Пізніше постано
вою судової колегії у кримінальних справах Верховного 
Суду УРСР від 13 вересня 1957 року вирок Особливої на
ради при НКВС СРСР від 23.09.1939 року щодо 
М .І.Корниловича було скасовано, а його справа припи
нена за відсутністю складу злочину16.

Михайло Іванович Корнилович прожив довге і нічим 
не заплямоване життя. Його ім’я, ідеї, праці повертають
ся, сьогодні українському народові, щоб служити висо
ким і благородним цілям розбудови незалежної Ук
раїнської держави, вихованню почуття любові до рідної 
землі.

ПРИМІТКИ

1 Державний архів Служби безпеки України (далі - ДА 
СБУ)-Спр. 32955ФП.- Арк. 35.

2 Щодо походження М.І.Корниловича, а також деяких 
фактів його біографії в ряді робіт, документальних матеріалів 
знаходимо суттєві розходження. Так, у своїй праці "Історична
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наука за совєтської доби та доля істориків” Н.Д.Полонська- 
Василенко пише, що Корнилович походив з родини 
настоятеля Холмського собору. Однак, у власноручних 
біографічних документах вченого цей факт не знаходить 
підтвердження. Як і те, що він буцімто, був віце-губернатором 
Холмської губернії.
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4 Там само.-Арк. 88.
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6 Там само. - Арк. 80.
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біковські обов’язки, інвентарій, селянство в Володимирському 
повіті на Волині. - Український археографічний збірник. XXI, 
1926.-С. 217-270; Корнилович. Волинський кріпацький 
селянський двір і громада у першій половині XX ст.// 
Український археографічний збірник.-Т.З, 1930.-С. 2 65-320.
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С. 46.
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15 Там само.-Арк. 86.
16 Там само.- Арк. 35.

Є.М. Скляренко

ЖИТТЯ, ВІДДАНЕ НАУЦІ

В червні 1995 р. минуло 90 років від дня народження 
відомого українського історика О.К.Касименка, який 
обіймав посаду директора академічного інституту понад 
17 років, - строк, мабуть, найбільший за його 60-річну 
історію. Спочатку він звався Інститутом історії України,
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потім, у 1953 р., слово Україна було вилучено з назви і 
повернулося тільки в 90-х роках. Зроблено тоді це було 
під приводом того, що поряд з розробкою актуальних 
проблем історії українського народу на нього було пок
ладено завдання вивчення, наукового узагальненняряда 
проблем зарубіжжя. Але про все по порядку.

23 червня 1905 р. в родині селян-бідняків села Велика 
Бурімка Золотоніського повіту Полтавської губернії (те
пер воно Чернобаївського району Черкаської області), 
що неподалік від залізничної станції Золотоноша, наро
дився син, якого назвали Олександром. Принагідно 
відзначимо, що в цьому ж селі, але раніше, в 1884 р. на
родився Олексій Никанорович Соколовський, що став 
згодом відомим у світі грунтознавцем, основоположни
ком колоїдно-хімічної технології грунтів, академіком 
Всеукраїнської Академії наук (з 1929 р.), академіком 
ВАСГНІЛ (з 1935 р.), Заслуженим діячем науки України 
(з 1945 р.) У повоєнні роки він був директором 
Харківського сільськогосподарського інституту, а з 1956 
р. і директором Українського науково-дослідного інсти
туту грунтознавства.

Олександр Касименко до 17 років жив з батьками, до- 
помогав їм по господарству, вчився в школі. Юнак ро
зумів, що кожний, і він не виняток, без праці, напружен
ня сил, грунтовної підготовки і освіти не в змозі буде 
успішно розв’язувати завдання, поставлені Батьківщи
ною. На початку 20-х рр. Олександру Карповичу було не 
так вже багато років, а він пройшов нелегкі сходини у 
житті - працював у райкомі комсомолу, обирався чле
ном його бюро, здобув освіту, яка давала можливість 
вступити до інституту. Варто наголосити, що відбувало
ся це в дуже скрутний час. Щойно завершилася грома
дянська війна. Україна переживала страшенний розвал, 
до якого долучилося тяжке дихання голоду, що охопив 
Поволжжя і деякі інші губернії центральної Росії, окремі 
регіони України.

Олександр Карпович був свідком порушень, які при
пускалися владою і викликали опір, в тому числі із
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зброєю в руках серед селян Полтавщини та й інших рай
онів України.

Думки про найшвидше подолання руїни, налагоджен
ня нормального життя, взаємовідносин і тісного 
співробітництва людей різних поглядів і віку в ім’я май
бутнього ні на хвилину не полишали молодого студента, 
який у вересні 1922 р. вступив до Полтавського інститу
ту народної освіти на факультет соцвиховання 
(суспільствознавча секція). Він закінчив його повний 
курс у 1926 р. У свідоцтві (дипломі) № 938, виданому на 
підставі положення про Інститути, затвердженому 
ВУЦВК та РНК УРСР, "громадянину Касименку О.К. 
надається кваліфікація викладача старшого концентру 
семирічки з суспільствознавчих дисциплін".

Сьогодні, мабуть, складно розшифрувати визначені у 
свідоцтві права випускника, але це не перешкоджає вис
новку про те, іцо студентську лаву залишив історик ви
сокої кваліфікації, здатний працювати не тільки "викла
дачем старшого концентру семирічки. Це й підтвердило
ся на практиці у наступні роки життя О.К.Касименка.

В "Українському історичному словнику", в "Ра
дянській енциклопедії історії України" (т. 2,1970 р.) про 
О.К.Касименка вміїцені статті, в яких йдеться про ос
новні віхи життєвого шляху цієї неординарної, творчої, 
прекрасної душі людини. В деяких інших публікаціях і 
виступах про нього згадували, здебільшого, в негатив
ному плані - і те не так робилося, і про це не так написа
но і т.д. А в розмові з першим секретарем ЦК Компартії 
України О.І.Кириченком, в якій взяли участь науковці 
Інституту історії К.Г.Гуслистий, С.М.Білоусов, М.І.Суп- 
руненко, М.А.Рубач висловлювалася думка, що на пос
ту директора академічної установи він є гальмом даль
шого розвитку історичної науки (!).

...І це після того, як він очолював цей заклад у досить 
складних умовах в 1947-1964 рр.

Закінчивши Полтавський інститут народної освіти, 
О.К.Касименко все життя присвятив викладацькій ро
боті, дослідженню і науковому узагальненню недо- 
станьо розроблених історичних проблем, приймав ак
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тивну участь у громадсько-політичному житті. Навчаю
чись у вузі, він два роки був секретарем комсомольської 
організації, а з грудня 1925 р. по листопад 1926 р. - голо
вою окружного бюро пролетарського студенства при 
окрпрофраді. В 1926 р. О.К.Касименко став кандидатом, 
а в серпні 1929 р. - членом партії.

В Полтаві почалася його викладацька діяльність та 
щоденна копітка робота з молодцю, хоч і сам він був 
їхнім ровесником. Він викладав в індустріальному 
технікумі. В березні 1930 р. його призначають штатним 
викладачем 1-ої категорії з соціально-економічних дис
циплін Полтавського сільгоспінституту. У зв’язку з його 
реорганізацією він переходить до інституту технології 
м’яса (або хіміко-технологічний інститут м’ясної про
мисловості), де незабаром очолює кафедру. В кінці сер
пня 1933 р. О.К.Касименка затве' джують доцентом ка
федри історії Росії і народів СРСР педагогічного інсти
туту, а в грудні наступного року - завідуючим кафедрою.

Не буде зайвим згадати як починалася творча 
діяльність О.К.Касименка як вченого-дослідника. Спо
чатку це були проблеми і питання, пов’язані з недав 'м 
минулим, свідком яких він був. Громадянська війка, час 
революційно-визвольних змагань, відбувалася на очах 
12-15-річного юнака. Не все було зрозумілим, чітким у 
його допитливій уяві. Він не міг вірно оцінити як одні за
хищають більшовиків, інші - прихильників гетьмана 
П.Скоропадського, С.Петлюри, дехто відстоює старі 
дореволюційні порядки, уособлювані генералом 
Денікіним. Достоменно роз’яснити це Олександрові, та 
й багатьом його одноліткам, ніхто не міг. Причиною то
му була загальна інертність, затурканість частини 
сільського населення, наддзвичайно обмежена кількість 
людей, які б могли прояснити становище, охрактеризу- 
вати справжній перебіг подій.

У нього не було й не могло бути тоді власноьдумки на 
ці визначальні речі і головною причиною цьо^о слід вва
жати не тільки вікові особливості, а й оточення, в якому 
він ріс і виховувався. Батько, як і мати, - неписьменні се-
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ляни, хоч і з козацького роду, далекі від політики, обме
жені інтересами родини, постійним оточенням таких же 
трударів, як і вони самі. Тільки згодом, здобувши знан
ня, набравшись життєвого досвіду, вміння аналізувати і 
співставляти пережите з оцінками учених, старших за 
віком і до того ж безпосередніх учасників подій, О.К.Ка- 
сименко наважився висловити свою думку, викласти її 
на папері, оприлюднити в колі фахівців-однодумців.

О.К.Касименко, - як науковець, - починався з діяльної 
участі у комісії по історії революції та громадянської 
війни, утвореної в Полтаві як підрозділ республіканської 
установи, а краще сказати, організації під тією ж на
звою. Причому, це була частка комісії, діючої кілька 
років у Москві і започаткованої за безпосередньою учас
тю лідера більшовиків і глави уряду В.І.Леніна.

Вдумливий дослідник О.К.Касименко добре ро
зумів, що розвиток місцевих подій, їх складність, супе
речливість не повинні оцінюватися однозначно, бо в 
них у наявності були свої особливості, неординарні хо
ди, незважаючи на загальне спрямування подій. При
родно, що вони не змогли їх докорінно змінити, але 
внести свій колорит, підкреслити свої, лише їм прита
манні риси й особливості, безперечно, теж не можна 
було не враховувати.

О.ККасименко розумів, що з ліквідацією фронтів бо
ротьби Червоної Армії з іноземними військами, 
внутрішніми антибільшовицькими силами, слід взятися 
за подолання розрухи в народному господарстві і труд
нощами, які переживає Україна, і це справа не одного 
дня. Тут потрібні не тільки максимальні зусилля 
мільйонів трударів міста й села, а й чітка недвозначна 
політична лінія, яка б зосередила в собі мету і шляхи її 
розв’язання. Виробити її, а тим більше втілити у життя, 
можна було лише врахувавши всі відтінки думок. На 
превеликий жаль, єдиним беззаперечним носієм, який не 
бажав прислухатися до думок інших, були більшовицька 
партія, Радянський уряд. Всі інші сили, послаблені, а то 
й знашкоджені в попередні часи, не бралися до уваги.

О.ККасименко у перших розвідках прагнув зафіксу
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вати дійсність 1917-1920 рр. в оточенні реальних людей і 
подій. Він не відступав від усталених визначень і харак
теристик, добре розуміючи, що тогочасна атмосфера, 
"партійний дух" досліджень аж ніяк не сприяють вислов
ленню власних думок. Щільний гребінець критики, за
душлива атмосфера, підсилена пошуками відступів від 
марксизму-ленінізму в зображенні подій, прирікали 
дослідників на копроміс з совістю, науковою 
об’єктивністю.

О.К.Касименко не тільки бачив, а й постійно відчував 
це. І не тільки він. Така ж була тогочасна атмосфера, в 
якій починався творчий науковий шлях історика.

Довгі роки тема революційно-визвольних змагань на 
Україні була чи не основною у пошуках Олександра 
Карповича. І не випадково. На початку 30-х років у Пол
таві вийшла друком невелика, але змістовна розвідка з 
цієї проблеми, підготовлена ним разом з П.М.Койна- 
шем. Вона вже давно стала бібліографічним рарітетом. 
Проте, пізніше її неодноразово використовували 
дослідники, які вивчали хід подій на Полтавщині, ро
зстановку сил, доволі складний шлях їх неординарного 
розвитку. Виснажливі перша світова та громадянська 
війни - страхітливі криваві революційні заграви, пород
жені суперечливими обставинами життя і боротьби на
родів і країн у XX столітті, природньо, не обминули дер
жаву, розташовану на одній шостій частині земної кулі.

На середину 1930 р. припадає час діяльної участі 
О.К.Касименка в роботі науково-дослідного семінару по 
вивченю історії партії та Жовтневої революції (ніщо 
інше, як відділення Істпарту) при Полтавському окрпар- 
ткомі. 9 червня його учасники заслухали пропозицію 
культпропу окрпарткому про необхідність термінового 
розгляду праці О.К.Касименка і подання її до ОПК не 
пізніше 30.06.1930 р. Було ухвалено "прийняти пропо
зицію до відома та виконання, зобов’язавши т.Касимен- 
ка дати по одному примірнику своєї роботи кожному з 
членів семінару не пізніше 11.06.30 р."1 Того ж дня на 
семінарі була заслухана перша частина доповіді О.К.Ка-
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сименка "Революційний рух на Україні". Розділ другий 
вирішено було обговорити 17 червня2.

Названа науково-дослідна група утворилася 5 листо
пада 1929 р. під назвою "марксо-ленінського семінару 
при агітпропі Полтавського ОПК" за ініціативою групи 
молодих дослідників і викладачів, в числі яких були 
О.К.Касименко, Ф.А.Герасименко, П.М.Койнаш, Мит
рофанов, Кукаркін, О.Коротенко, Нечипоренко. Тоді ж 
було розглянуто основні напрями і положення семінару, 
затвердженого 11 грудня секретаріатом ОПК. 28 грудня 
одержана згода ЦАУ на організацію семінару по історії 
партії та Жовтневої революції. Його учасникам реко
мендовано приступити до археографічної обробки доку
ментів, які стосуються революційного руху на Полтав
щині в лютому-жовтні 1917 р.3

До Харкова - тодішньої столиці України, був відряд
жений Ф.А.Герасименко, який погодив усі питання в 
Інстпарті та ЦАУ, отримав їх згоду на виділення не
обхідних коштів для проведення науково-дослідницької 
роботи, вирішив інші невідкладні питання. 29 травня 
1930 р. семінар відвідав інструктор Істпарту Красін. 
Наслідком його відвідання було з’ясування дальших 
перспектив науково-дослідної роботи групи, визнання з 
боку ОПК її за основне партійне навантаження, асигну
вання 300 крб. на проведення науково-дослідної роботи. 
За час з 5 грудня 1929 р. по 29 червня 1930 р. семінар 
провів 21 засідання. В Полтаві на той час залишалися і 
продовжували активно працювати Койнаш, Касименко, 
Герасименко, Кукаркін, Коротенко.

Учасники семінару підготували експозиційний план і 
влаштували в музеї імені В.Г.Короленка виставку, при
свячену революції 1905-1907 рр., склали її всеросійську 
та полтавську хроніку, путівник. Ф.А.Герасименко про
читав доповіді на теми: "Склад та науковий зміст 
архівного фонду Полтавського краевого архіву", "Доку
менти та матеріали селянських рухів у революції 1905- 
1907 рр. на Полтавщині" О.К.Касименко підготував 
книжку "Основи українознавства для партосвітньої ме
режі Полтавщини"обсягом 8 др.аркушів. З доповідями
ЗС6
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РСДРП на Кремеччучині в 1898-1908 рр." виступав Ко- 
ротенко, а П.М.Койнаш - "Матеріали до характеристи
ки буржуазних та дрібнобуржуазних партій в революції 
1905-1907 рр. на Полтавщині" про дрібнобуржуазні 
партії4

19 червня 1930 р. учасники семінару обговорили 
розділ праці О.К.Касименка "Селянські рухи на Україні 
від 1902 до 1917 року"5 . На початку серпня був проведе
ний розподіл тем, присвячених 25-річчю революції 1905- 
1907 рр. з метою підготовки фундаментальної праці про 
події того часу на Полтавщині. О.К.Касименко мав на
писати розділ про робітничий рух, П.Койнаш - про 
дрібнобуржуазні партії і т.д. О.К.Касименка затвердили 
відповідальним за підготовку експозиції виставки6. Пе
ред членами дослідницької групи було поставлено пи
тання про необхідність виступів у жовтні-грудні з стат
тями про революційні події 1905-1907 рр. у періодичній 
пресі.

Отже, викладацьку, організаторську роботу О.К.Ка
сименко поєднував з пошуковою, дослідницькою. Вис
тупав у газетах, готував розділи до колективних праць, 
писав посібники, брошури. Але, водночас, він та й інші 
учасники семінару мріяли про навчання в аспірантурі, 
дальше удосконалення методики дослідницької роботи, 
На одному із засідань групи вони прийняли рішення: 
"Зважаючи на те, що з державних міркувань ОПК жод
ного члена науково-дослідчої групи відпустити до інсти
тутів не може, ми позбавлені можливості стати аспіран
тами, а це дуже ускладнює наш перехід до наукових 
співробітників. Приймаючи до уваги рік праці науквої 
групи, територіальну близькість Полтави від Харкова, 
наявність кадрів, що будуть поповнювати науково- 
дослідчу групу - поставити питання через ОПК перед 
ЦК КП(б)У - сектор науки і освіти - про зарахування 
членів групи до нештатних аспірантів одного з науково- 
дослідних інститутів Харкова - Інститута історії партії' та 
Жовтневої революції при ЦК КП(б)У, або до кафедри 
історії української культури імені акад.Д.І.Багалія.
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Доручити це питання погодити тт.Герасименко і 
Койнашу в ОПК. Скласти проекти доповідної записки 
до ЦК КП(б)У та виїхати до Харкова в цій справі для 
особистих перемов"навчання в аспірантурі7 .

22 листопада 1930 р. обговорювалося положення про 
науково-дослідчу групу по вивченню історії партії та 
Жовтневої революції. Воно було прийнято до відома і 
керівництва. В той же день група прийняла рішення про 
відрядження на з’їзд ісгориків-марксистів П.Койнаша і 
О.Касименка8 .

Немає змоги охарактеризувати багатогранну роботу 
О.К.Касименка в той час у Полтаві. Зупинимося лише на 
одному моменті. Після відомої постанови ЦК ВКП(б), 
якою була схвалена ініціатива О.М.Горького про підго
товку книг з історії фабрик і заводів, на засіданні секції 
ЗО жовтня 1931 р. в числі інших розглядалося й це питан
ня. У прийнятому рішенні говорилося: "1...Вважати за 
потрібне скласти й опрацювати історичні монографії 
Полтавського паровозо-ремонтного заводу та комуни 
ім.Благоєва.

2. Для складання монографії визначити такі бригади: 
комуна ім.Благоєва - Трофімов (бригадир), Попов, Гоф
фе.

3. Зобов’язати бригади на кінець листопада зачитати 
на групі схеми своєї роботи з основними методологічни
ми засадами.

4. Термін остаточного закінчення роботи визначити 
травень 1932 р.

5. До участі в цій роботі притягти широкий робітни
чий та комунівський актив.

6. Просити МПК звільнити зазначених товаришів від 
інших навантажень"9 .

О.К.Касименка, як бачимо, не було в складі бригад, 
бо він виконував інші важливі й відповідальні завдання, 
зокрема в 1932-1935 рр. редагував газету "Більшовик 
Полтавищини", продовжував працювати над серією ста
тей, нарисів з історії більшовицьких організацій, рево
люційного руху на Україні, міжнародних відносин в 70- 
90-х рр. XIX ст., національного питання. Йому належить
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грунтовна стаття "Критичні зауваження до програми з 
національного питання", опублікована в №7 журналу 
"Революция и национальности" за 1932 р. Праці О.К.Ка- 
сименка, відбиваючи рівень тогочасного розвитку 
дослідницької роботи, містили й окремі недоробки, але 
незважаючи на це, вони відігравали певну роль у станов
ленні й розвитку історичної науки в нашій республіці,0.

Перший серйозний грім щодо О.К.Касименка вдарив 
у лютому 1935 р. Його виключили з партії "за прояв лібе
ралізму, що знайшов вияв у недостатній боротьбі проти 
засмічення апарату редакції". Але Партколегія КПК при 
ЦК ВКП(б) знайшла таке покарання надто суворим і по
новила його в партії. Та повернутися завідуючим кафед
рою педінституту не судилося, довелося обмежити ро
боту викладанням історії в місцевому педучилищі (вере
сень 1935-серпень 1938 рр.) і на курсах підготовки істо
риків для середніх шкіл.

З вересня 1939 р. по липень 1941 р. О.К.Касименко - 
завідуючий кафедрою загальної історії Житомирського 
педагогічного інституту.

В лютому 1941 р. партійні збори інституту затвердили 
на нього таку характеристику. "Лекції читає на високо
му теоретичному рівні. Серйозно працює над підвищен
ням своєї ділової кваліфікації, здав до захисту дисер
тацію на кандидата наук. Як лектор користується вели
ким авторитетом серед студентів і лектури. Тов.Каси- 
менко бере активну участь в громадському житті інсти
туту: працює керівником агітколективу, прочитав ряд 
лекцій з міжнародного становища студентам..."

Під час Великої Вітчизняної війни його за станом здо
ров’я не мобілізували до Червоної Армії. Разом з роди
ною він знаходився в евакуації в м.Чкалові (тепер Орен
бург), де працював завідуючим відділом пропаганди та 
агітацї Чкаловського райкому партії. Після визволення 
столиці України від фашистських окупантів О.К.Каси
менко протягом чотирьох років (з жовтня 1943 р. по лис
топад 1947 р.) - лектор, консультант ЦК КП(б)У і одно
часно старший викладач кафедри історії міжнародних
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відносин і зовнішьної політики СРСР Київського держа
вного університету імені Т.Г.Шевченка. Відсутність 
досвідчених педагогів у гуманітарних вузах давала йому 
можливість читати лекції також в педагогічному інсти
туті, де він з 1 вересня 1944 р. до лютого 1946 р. був за 
сумісництвом старшим викладачем кафедри нової 
історії. В жовтні 1945 р. О.К.Касименко очолив кафедру 
історії міжнародних відносин і зовнішньої політики 
Київського університету. Цю посаду він займав до трав
ня 1951 р.

Його викладацька, лекторська робота поєднувалася з 
немалим обсягом громадських доручень, відповідальних 
державних завдань. В липні-жовтні 1946 р. О.ККаси- 
менко - член делегації України на Паризькій мирній кон
ференції, очолюваної міністром закордонних справ 
Д.З.Мануїльським. В травні-липні наступного року - був 
у складі делегації України в Женеві на сесії Економічної 
комісії для Європи Організації Об’єднаних Націй. В 1948 
р. його обрали членом президії правління Рес
публіканського товариства по поширенню політичних і 
наукових знань і це навантаження він виконував з честю 
протягом багатьох років.

В січні 1945 р. О.К.Касименко був призначений ре
дактором щойно створеного щомісячного рес
публіканського зовнішньо-політичного журналу "Су
часне і майбутнє", сама назва якого говорила про його 
характер і спрямування. Видавцем журналу була Спілка 
радінських письменників України. Обов’язки редактора 
він виконував до 16 грудня 1947 р., до часу, коли його 
було призначено директором Інституту історії України 
АН УРСР. Сталося це, як свідчить наказ по Академії на
ук УРСР, підписаний в.о.президента Є.О.Патоном, 25 
жовтня.

У важкий повоєнний час Україна самовідданими зу
силлями робітників, селян, інтелегенції поступово 
заліковувала рани війни, відбудовувала зруйноване на
родне господарство. Не менш складно розв’язувалися 
питання виховної, ідеологічної роботи. Низкао поста
нов партійних органів суворо регламентувалая рамки 
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діяльності організацій письменників, композиторів, 
кінематографістів, інших творчих працівників. Ця "тур
бота" не обминула й істориків. У постанові ЦК КП(б)У 
від 29 серпня 1947 р. "Про політичні помилки і неза
довільну роботу Інституту історії АН УРСР" відзначені 
істотні недоліки в роботі невеликого на той час колекти
ву Інституту і визначено першочергові завдання розроб
ки таких проблем, як взаємозв’язки українського з інши
ми народами СРСР, роль Великої Жовтневої 
соціалістичної революції в справі соціального і 
національного визволення трудящих тощо.

19 квітня 1946 р. Вчена рада Інституту історії АН  
УРСР присудила О.К.Касименку учену ступінь кандида
та історичних наук, Вища атестаційна комісія Міністер
ства вищої освіти СРСР видала йому 14 квітня 1948 р. 
(через два роки!) диплом МІТ 00264. Дисертація була 
присвячена взаємовідносинам Польщі і Радянської Росії 
в роки громадянської війни.

19 січня 1951 р. Президія АН УРСР затвердила його в 
ученому званні старшого наукового співробітника з 
спеціальності "Історія України" (атестат виданий ВАК 
19 липня 1951 р.)

27 грудня 1951 р. троє з 12 присутніх членів Ради (усіх 
16 чол.) голосували проти присудження О.К.Касименку 
вченого звання професора. Та це не завадило Президії 
АН УРСР своїм рішенням 11 січня 1952 р. (в даній поста
нові є посилання на рішення Вченої ради Інституту 
історії АН УРСР від 8 січня 1952 р., що є підстави гада
ти, що грудневе рішення було повторно розглянуто - 
(Є.С.) присовоїти кандидату історичних наук, старшому 
науковому співробітнику О.К.Касименку звання проф
есора за спеціальністю "Історія". Постанову підписали 
О.Паладін та І.Швець.

У справі О.К.Касименка є список наукових праць, 
складений 1959 р. (на жаль, далеко неповний). В ньому 
названо 44 видання, в тому числі перший том "Історії 
Української РСР", головним редактором якої він був, 
стаття "До питання про місце народження Богдана
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Хмельницького", вміщена у "Віснику АН УРСР" № 3 за 
1954 рік, брошура "Російсько-українські взаємовідноси
ни 1648 - початку 1651 рр.", монографія під такою ж на
звою, видана в 1955 р. обсягом понад 22 друкованих ар- 
кущі і ряд інших.

О.К.Касименко був головним редактором "Історії 
Києва" в двох томах, виданої видавництвом АН Ук
раїни, відповідальним редактором ряду важливих доку
ментальних збірників. Йому належать розділи у колек
тивних працях, підготовлених в Інституті історії АН Ук
раїни. Він був автором брошур, чималої кількості статей 
у збірниках і журналах, в енциклопедичних виданнях, 
газетах. Протягом багатьох років О.К.Касименко був 
редактором "Наукових записок" Інституту (13 випусків), 
керував розробкою таких проблем "Історія суспільної 
думки і історичної науки на Україні", "Архіографічне ви
дання багатотомної історії України в документах і ма
теріалах".

На посаді директора інститута О.К.Касименко багато 
зробив для дальшого розширення проблематики істо
ричних досліджень, видання наукових і науково-попу
лярних праць, підготовки висококваліфікованих кадрів.

Глибоко ерудований педагог, лектор, пропагандист, 
людина творчого діапазону, грунтовно обізнана з широ
ким колом проблем, О.К.Касименко користувався вели
кою повагою студентів, викладачів, науковців. Його 
виступи завжди привертали увагу слухачів, проходили 
жваво, з великим зацікавленням. Він передавав свій 
досвід чисельним пошукачам, аспірантам. Багато його 
учнів стали кандидатами і докторами наук, відомими 
громадськими діячами працювали, а деякі й нині працю
ють на ниві історичної науки, у вищих учбових закладах, 
органах державного управління, на дипломатичній 
службі. О.ККасименко зміг озброїти їх не тільки пог
либленими знаннями предмету, а й прищепити смак про
никнення у суть явищ, подій, вміння узагальнювати вив
чене, домагатися високого науково-теоретичного рівня 
досліджуваної проблеми.

О.К.Касименко систематично виступав на сторінках 
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провідних республіканських і союзних газет та журналів 
із змістовними проблемними статтями, історіографічни
ми оглядами з актуальних питань історичної науки, 
аналізував здобутки, відзначав недоліки і прорахунки, в 
тому числі і свої власні, обгрунтовував назрілі проблеми 
майбутнього в цій галузі. Такі його статті як "Завдання 
розвитку історичної науки на Україні" ("Комуніст Ук
раїни", 1958, №8), "Деякі питання дальшої наукової ро
зробки історії визвольної війни 1654-1684 рр." ("Ук
раїнський історичний журнал", 1958, №5), "За дальший 
розвиток слов’янознавства на Україні" ("Український 
історичний журнал", 1961, №3), "Актуальні проблеми 
слов’янознавства" ("Матеріали першої координаційної 
наради з актуальних проблем слов’янознавства", М., 
1961), "За нові успіхи радянських істориків" ("Ук
раїнський історичний журнал", 1963, №2) та ряд інших 
змальовували стан і завдання історичних досліджень в 
Україні, обгрунтовували першочергові завдання істо
риків, відмічали їх здобутки і недоробки. Вклад їх авто
ра у подальший розвиток вітчизняної історіографії без
перечний. На одній з них варто зупинитися окремо.

Йдеться про статтю, опубліковану в 1958 р. в "Ук
раїнському історичному журналі" "Деякі питання даль
шої наукової розробки історії визвольної війни 1648- 
1654 рр." В ній О.К.Касименко виклав найбільш важливі 
проблеми теми, глибоко проаналізував її історіографію, 
відзначивши, зокрема, що колективними зусиллями 
істориків багатьох країн "рівень наукової розробки зга
даної проблеми значно підвищився, а історіографія цих 
питань стала набагато ширшою і змістовнішою"11.

Разом з тим, О.К.Касименко звернув увагу на те, що в 
історичній літературі мають місце окремі недоліки, пер
шопричиною яких є те, що "деякі історики ще недо
статньо опрацьовують першоджерельний матеріал, не 
завжди творчо підходять до розв’язання питань, що їх 
вони прагнуть підняти"12.

Висловився він такожі з приводу рецензії на його кни
гу, відзначивши, що в ній "міститься ряд справедливих
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критичних зауважень, які я вже прийняв і ще врахую, 
досліджуючи далі російсько-українські взаємовідносини 
періоду визвольної війни". Однак з твердженнями 
І.Д.Бойка в ряді питань (роль народних мас в російсько- 
українських економічних зв’язках, ступінь свідомості й 
організованості народних мас під час визвольної війни, 
характер Зборівського договору 1649 р., оцінка історич
них заслуг Богдана Хмельницького та ін.) погодитися не 
можна, про що автор даної статті вже відзначав коротко 
у статті, опублікованій в журналі "Комуніст України", 
1958, №8" и

Невтомна науково-організаторська, педагогічна, ре
дакторська робота, якою він займався на посту директо
ра інституту, а згодом - заступника головного редактора 
Головної редакції багатотомної "Історії міст і сіл Ук
раїни", ні на хвилину не відволікали його уваги від про
довження розпочатих незабаром після закінчення Пок- 
ровського інституту дослідницьких пошуків. Історична 
наука України знає і шанує його як вдумливого, грун
товного дослідника актуальних проблем історичної на
уки. Він цікавився питаннями від найдавніших часів до 
наших днів, свідченням чого є низка різноманітних 
публікацій у вигляді монографій, брошур, статей, доку
ментальних збірників. А скільки сил та енергії було вит
рачено на підготовку таких узагальнюючих видань як 
"Історія України", "Історія міст і сіл України" та ін.

О.К.Касименко залишив помітний слід не тільки у ро
зробці актуальних проблем історії України. Він по пра
ву один з числа першопроходців, які чимало часу і зу
силь віддали вивченню і науковому узагальненню 
міжнародних аспектів життя українського народу. Його 
кандидатська і докторська дисертації, статті в журналі 
"Сучасне і майбутнє", багаторічне керівництво кафедра
ми зовнішньої політики і міжнародних відносин, курси 
прочитаних лекцій, безпосередня участь у важливих 
міжнародних форумах і т.д. - все це характеризує 
О.К.Касименка як людину, яка вільно володіла знанням 
проблем, живим образним словом, високою ерудицією.

У характеристиці, підписаній в.о.голови Секції
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суспільних наук АН УРСР академіком Л.А.Булаховсь- 
ким і секретарем парткому АН УРСР Ф.Д.Овчаренком 
відзначалося, зокрема, що О.К.Касименко "протягом 25 
років веде велику плідну педагогічну роботу у вищих уч
бових закладах Української РСР як викладач історії і по
над 14 років завідуючого кафедрами історії СРСР Пол
тавського і Житомирського педагогічних інститутів, а з 
1945 р. завідуючим кафедрою міжнародних відносин 
Київського державного університету ім.Т.Г.Шевченка. 
Тов.Касименко також веде велику роботу по підготовці 
науково-педагогічних кадрів - керує аспірантами 
Київського державного університету і Інституту історії 
АН УРСР...

Тов.Касименко має надрукованих понад 40 наукових 
і більше 100 науково-популярних і пропагандистських 
праць".

"Працюючи директором Інституту, - говорилося в ха
рактеристиці, підписаній в жовтні 1959 р. президентом 
АН УРСР академіком О.В.Палладіним і секретарем 
парткому І.І.Іщенком, - т.Касименко О.К. головну увагу 
приділяє організації колективу на своєчасне і високо
якісне виконання планів науково-дослідницької роботи і 
розстановки кадрів в Інституті".

В жовтні 1952 р. О.К.Касименко звернувся до Пре
зидії АН УРСР з проханням відрядити його з 1 січня 
1953 р. в докторантуру при АН СРСР по спеціальності 
"Історія СРСР". "Наявність зібраного матеріалу по темі 
...дає мені можливість у встановлений срок завершити 
докторську дисертацію" Учена рада Інституту та бюро 
Від ділу суспільних наук АН УРСР підтримали його про
хання, як і президія АН УРСР, яка своєю постановою від 
6 грудня 1952 р. рекомендувала "кандидата історичних 
наук Касименка Олександра Карповича в докторантуру 
Академії наук Союзу РСР по спеціальності історія 
СРСР".

25 червня 1955 р. О.ККасименко на Раді Відділу 
суспільних наук АН УРСР захистив докторську дисер
тацію "Російсько-українські взаємовідносини 1648 - по
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чатку 1651 рр."
Вища атестаційна комісія затвердила О.К.Касименка 

в ученому ступені доктора історичних наук 23 травня 
1959 р., тобто майже через чотири роки. В чому ж спра
ва? А в тому, що крім об’єктивних, як буває нерідко, до
далися й суб’єктивні причини. Деякі науковці, скорис
тавшись критикою культа Сталіна, спробували перене
сти окремі положення на особу Б.Хмельницького. 
Цьому активно сприяв ЦК Компартії України. Зокрема 
в його органі - "Комуніст України" - в червні 1956 р. в 
розділі "Критика і біліографія" з’явилася рецензія на 
книгу О.ККасименка під назвою "Підвищувати ідейний 
і теоретичний рівень наукових праць з історії". В ній 
відзначено, що автор монографії ставив завданям 
"дослідити російсько-українські політичні взаємовідно
сини в період визвольної війни українського народу в 
тісному поєднанні з економіними і воєнними зв’язка
ми"14. Відзначивши, що монографія є першою спробою 
систематизувати досягнення нашої історіографії у ро
зробці такого важливого питання, і тому робота, прове
дена автором, заслуговує на підтримку15. Додавши 
кілька речень позитивного плану в оцінці дослідження, 
рецензент робить висновок: "...Поряд з позитивними 
якостями, книга має серйозні недоліки методологічного 
і фактичного характеру у висвітленні основних проблем 
обраної теми - економічних, політичних і культурних 
взаємовідносин українського і російського народів, а та
кож історіографії питання"16. А далі майже на 8 
сторінках автор намагається підтвердити цю тезу. Ро
бить це він не дуже переконливо. Ряд висунитих пол
ожень не витримують критики, штучно притягнуті.

Що стосується оцінки Б.Хмельницького, то на думку 
рецензента, праця О.Касименка "має значні хиби". "У 
своєму захопленні та ідеалізації особи Хмельницького 
автор заходить так далеко, що заявляє, ніби "Богдан 
Хмельницький так виразно визначив програму визволь
ного руху українського народу, що власне дав, у своєму 
роді, класичну формулу, подібну до програмних лозінгів 
ряду національно-визвольних рухів багатьох народів у
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новій і новітній історії (стор. 251).
Хмельницький, отже, виступав тут мало не як попе

редник марксизму в розробленні періоду капіталізму. 
Нічого й казати, що такі положення і така модернізація 
суперечить вченню марксизму-ленінізму"17.

Рецензент, наводячи твердження О.Касименка, свідо
мо чи не свідомо, не вказує, що стосувалося воно не ро
зробки "теоретичних питань", а конкретного "відношен
ня українського народу до намірів польської шляхти 
відновить своє панування на Україні". Залишає рецен
зент поза увагою висновок О.Касименка, який стоїть по
руч з цитованим. "Адже скільки знає прикладів історія, 
коли пригноблені і уярмлені народі мріяли про укладен
ня такого мирного договору, за яким іноземні гнобителі 
не втручалися б у їхні справи" І8.

Об’єктивне рецензування, глибоко наукова оцінка 
зробленого необхідні складові загального процесу ро
звитку будь-якої галузі знань, передусім, суспільствоз
навства. Водночас, воно може завдати непоправної шко
ди коли це робилося на догоду суб’єктивистським 
намірам, не маючим відношення до науки.

Відмічені в рецензії недоліки, на думку І.Бойка, "пев
ного мірою властиві й іншим історичним дослідженням, 
що вийшли останнім часом", але для їх розгляду на 
сторінках журналу не знайшлося місця. Зосередження 
уваги лише на праці О.Касименка, зайвий раз переконує 
в однобічності підходу, є спробою перекреслити вели
чезну роботу, виконану вченим-дослідником.

...І пішла писанина... Звісно куди! До Москви, ЦК 
КПРС,. ВАКу, ЦК КПУ. Науковою об’єктивністю тут і 
не пахло. Для того, щоб охаяти людину, використали 
навіть такий аргумент як вибори до Академії.

20 липня 1956 р. Учена рада Інституту історії висуну
ла кандидатуру О.К.Касименка для обрання в члени-ко- 
респонденти на чергових виборах в Академію по 
спеціальності "Історія України".

Комісія за комісією, перевірка за перевіркою насува
лися, мов сніговий вал, на Інститут, його відділи.
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Об’єктивності ради, зазначимо, що в Інституті, зайнято
му розробкою актуальних проблем історичного минуло
го і сучасного України, безперечно можна було віднайти 
вузькі місця, бо ж працювали у ньому живі люди з при
таманними кожному з них рисами характеру, досвідом і 
т.д. О.К.Касименко залишив пост директора, перейшов 
працювати в Українську радянську енциклопедію. 28 
листопада 1964 р. Президія АН УРСР на часткову зміну 
п.4 постанови від 12 жовтня № 236 скасувала дозвіл про 
залишення доктора історичних наук О.К.Касименка на 
півставки старшого наукового співробітника Інституту 
історії АН УРСР".

Саме таким чином намагалися відчахнути відомого 
науковця від його багаторічної дослідницької праці. Але 
не вийшло! Він продовжував працювати, доклав вели
чезних зусиль до підготовки оригінальної праці "Історія 
міст і сіл України", був удостоєний Державної премії 
СРСР.

Вчений, творчий доробок якого ще недостатньо 
оцінений сучасниками, громадський діяч, талановитий 
лектор і педагог, вірно служив науці, рідній Україні про
тягом багатьох років. Його життєвий шлях, практична 
діяльність гідні наслідування й найглибшої поваги.

ПРИМІТКИ
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І. В. Савченко

РЕАБІЛІТУВАТИ ПОСМЕРТНО.... 
(Д.В.ЄРМАКОВ)

Тяжкі передчуття мучили Данила Єрмакова напере
додні засідання Військової Колегії Верховного Суду 
СРСР. Здавалося, ще вчора, на мітингах, “політбоях”, збо
рах партійного осередку він гнівно таврував “ворогів на
роду”, підшукував для них найдошкульніші і найбру- 
тальніші слова.

А сьогодні... краще б не було цього “сьогодні”, з його 
безсонними ночами, безперервними і виснажливими допи
тами, постійною і невгамовною тривогою за близьких.

Отже, завтра суд. Як повести себе? Визнати ті абсурдні 
звинувачення, незграбно сфабриковані слідством? А може 
спробувати все ж таки поборотися? Чи зрозуміють, 
повірять?

Йому розповідали, що судове засідання триває не 
більше 15-20 хвилин. Як встигнути за цей мізерний 
проміжок часу розповісти про своє життя, пережите-пере- 
думане за 3 місяці перебування в тюремній камері, довести 
свою повну непричетність до інкримінованих злочинів.

Данило Вікторович Єрмаков народився в 1898 році в 
м.Воронежі1. Романтика революційної боротьби в її чисто 
зовнішніх і далеко не характерних барвах повністю пог
линула дев’ятнадцятирічного юнака, рано відірвала від 
рідних місць. Життєві шляхи Д.Єрмакова проходили че
рез червоноармійські загони, партизанські формування, 
наповнювались гіркотою часто незрозумілих і
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непотрібних людських втрат, загибеллю найближчих і 
найщиріших друзів.

На тлі жорстоких військових баталій, різномастних 
партій і організацій, молодій людині нелегко було 
зорієнтуватись у вирі всіляких політичних ідеалів і інте
ресів. Однак, в березні 1920 року Д.Єрмаков робить свій 
власний вибір і вступає до лав Комуністичної партії. Не 
будемо дорікати йому в нещирості чи в якихось кар’єрис- 
тичних міркуваннях. І все ж, призвичаївшись в роки гро
мадянської війни розмахувати шаблею, він таким же чи
ном в роки повоєнні' розмахував партійним квитком, 
відчуваючи власну силу і перевагу над іншими. Останнє у 
Д.Єрмакова виявилось настільки сильно, що в 1923 році 
партійна організація Політуправління Українського 
військового округу умовно виключило його зі складу 
КП(б)У 2 .

Незважаючи на те, що наступного року партійне стяг
нення з Д.Єрмакова було знято, суворий і одностайний 
осуд товаришів по роботі став для нього хорошим уроком 
на майбутнє.

В 1926 році Д.Є.Єрмакова як одного з набільш здібних 
і підготовлених партійних працівників, було відправлено 
на навчання в Український інститут марксизму-ленінізму. 
Заснований у 1922 році в м.Харкові, згаданий учбовий за
клад ставив за мету підготовку професорсько-викладаць
кого складу для вищих учбових закладів, необхідних 
кадрів для науково-дослідницьких установ.

Український інститут марксизму-ленінізму попри зайву 
заідеологізованість своїх учбових програм, надмірну пере
вантаженість політично кон’юктурними предметами, да
вав своїм випускникам цілком пристойні знання з цілого 
ряду загальноосвітніх дисциплін, створював умови для їх 
спеціалізації. Зокрема, Д.Єрмаков обрав своєю спеціаль
ністю історію Західної Європи, в зв’язку з чим активно 
студіював всю наявну літературу, від’їздив з цією метою 
спеціалізовані в бібліотеки Києва, Ленінграда і Москви.

Після закінчення у 1928 році Українського інституту 
марксизму-ленінізму, Д.В.Єрмаков протягом кількох 
місяців очолював пропагандистську групу ЦК КП(б)У
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в м.Сталіно, а в 1929 р. отримав призначення на посаду 
завідувача культпропвідділу Жовтневого райкому м.Хар- 
кова3. За існуючою тоді традицією, Д.В.Єрмаков, як і 
більшість партійних працівіїиків, довго не затримувався 
на одному місці. Внаслідок численних кадрових перетасо
вувань він то редагував обласну харківську газету 
“Харківський пролетарій”, то очолював культпроп 
міськкому КП(б)У, обирався секретарем міського коміте
ту партії.

Як один з керівників обласної партійної організації, 
Д.В.Єрмаков представляв її на XI, XII з’їздах КП(б)У, 
брав участь у підготовці винесених на згадані партійні фо
руми політичних і організаційних питань4.

Працюючи в силу своїх посадових обов’язків з науко
вою творчою інтелегенцією, відвідуючи дослідні інститу
ти, вищі учбові заклади, літературно-мистецькі об’єднан
ня, Д.В.Єрмаков відчував, що в українському суспільстві 
складається вкрай напружена атмосфера, викликана іде
ологічними кампаніями, незаконними політичними реп
ресіями.

Не міг не помічати також того, що згортання політики 
коренізації, зокрема, українізації, супроводжувалось рішу
чим наступом на українську інтелігенцію, її відвертою 
компроментацією в очах народу, нищенням кращих з 
кращих українських письменників, митців, вчених.

Схвалюючи на словах політику партії, Д.В.Єрмаков во
дночас шукав розради в своїх сумнівах, в працях Маркса, 
Енгельса, Леніна, ховаючись від колег, ночами читав вже 
заборонені на той час роботи Троцького, Каменева, Зіно
в’єва, Сокольникова, Преображенського. Пізніше ця, ви
лучена при арешті “крамольна” література, стане основ
ним речовим доказом в кримінальній справі Д.В.Єрма- 
кова. А поки-що, опановуючи спадщину “провісників 
світлого майбутнього”, він помічав суттєві розходження 
між теорією і практикою соціалізму, програмними промо
вами вождів і повсякденним життям мільйонів своїх 
співвітчизників.

З кожним днем Д.В.Єрмакову все важче було
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зустрічатися з людьми, давати їм відповідь наперед завче
ними словесними штампами на найбільш соціально загос
трені питання. Тому з якимось внутрішнім полегшен
ням зустрів постанову ЦК КП(б)У від 22 березня 1935 ро
ку про реорганізацію мережі історичних, економічних, 
літературних факультетів держуніверситетів, яка передба
чала його перехід з партійної на викладацьку роботу у 
Київський державний університет5 .

Дещо пізніше, 28 жовтня 1935 року, Д.В.Єрмаков був 
зарахований старшим науковим співробітнииком Інститу
ту історії Всеукраїнської академії марксистсько- 
ленінських науково - дослідних інститутів (ВУАМЛІН). 
Створена в 1931 році ВУАМЛІН, окрім вже згаданого 
Інституту історії включала до свого складу ще 7 науково- 
дослідних інститутів: економіки, філософії та природо
знавства, аграрного, права і радянського будівництва, 
техніки і технічної політики, літературознавства і мистец
твознавства, національного питання.

Незважаючи на те, що структура ВУАМЛІН передба
чала організацію і проведення широкого комплексу 
досліджень, за характером своєї діяльності вона швидше 
нагадувала корпус теоретичного забезпечення посту
латів вищого політичного керівництва.

З погляду на це, робота в Інституті історії ВУАМЛІН 
Д.Єрмакову, як і ряду інших співробітників, не приноси
ла відчутного задоволення. Не міг він виявити ініціативу 
і на посаді відповідального секретаря республіканської 
редколегії по написанню “Історії громадянської війни”, 
оскільки кожен крок організаторів цієї великої праці рег
ламентувався московськими ідеологами. Та й саме спря
мування роботи над “Історією громадянської війни” вже 
мало нагадувало думки і пропозиції її ініціатора - пись
менника О.М.Горького.

Обгрунтовуючи необхідність написання історії грома
дянської війни, Олексій Максимович ставив за мету ство
рення великого панорамного дослідження, в якому б 
знайшли відображення всі сторони національної трагедії, 
яка спіткала одну з найбільших держав світу в першій 
чверті XX століття. Про це довідуємося з стенограми на
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ради у Горького в Сорренто, яка відбулася в квітні - травні 
1931 року за участю письменника Л.М. Леонова, видавни
чих працівників - А.Б.Халатова та В.М.Проскурякова6.

Наполягаючи на саме такому варіанті роботи, пись
менник не міг не знати, що зовсім інше бачення існувало 
у Москві. Вже перше засідання політичної редакції 
“Історії громадянської війни, що проходило під голову
ванням К.Ворошилова 12 січня 1931 року, засвідчило, що 
керівництво ВКП(б) вбачало основний зміст видання у 
висвітленні блискучих перемог Червоної Армії та тріум
фальної ходи радянської влади.

Робота над “Історією громадянської війни” проходии- 
ла в Україні, незважаючи на численні резолюції, директи
ви, нагадування, вкрай кволо. J Звичні адміністративно-ко
мандні методи не давали тут' свого відчутного результа
ту. Стояла на перешкоді і розпорошенність кваліфіко
ваних наукових сил, відтягнутих на розв’язання другоряд
них кон’юнктурних завдань.

Серед співробітників ВУАМЛІН точилися розмови, 
що активізації досліджень, в тому числі в галузі історії Ук
раїни, сприятиме наступна реорганізація, внаслідок якої 
провідна історична науково - дослідна установа рес
публіки буде передана Академії наук. З нетерпінням чекав 
реорганізації і Д.Єрмаков. Однак, проходила вона вже без 
нього. 15 жовтня 1936 року Д.В.Єрмакова було заарешто
вано. В звинувачувальних висновках у справі науков
ця,власноручно затвердженних горезвісним опричником
А.Вишинським,говорилося: “НКВС викрита і ліквідована 
контрреволюційна троцькістська організація, яка очолю
валась українським територіальним терористичним цент
ром. Вказана організація була частиною об’єднаної тро- 
цькістсько - зінов’євської терористичної організації, здій
снившої в грудні 1934 року злодійське вбивство тов. 
С.М.Кірова” 7. До цієї міфічної контрреволюційної ор
ганізації і був зарахований за сценарієм слідчих Д.В.Єрма- 
ков. В чому полягала його провина? Може в тому, що він 
формував збройні загони прибічників опозиції? Або ж під 
покровом ночі здійснював терористичні акти? Розповсюд
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жував антирадянську літературу? Та ні, його “злочин” 
був набагато страшніший і небезпечніший. Як “довело” 
слідство, Д.В.Єрмаков знав (?!)... про підготовку терорис
тичного акту проти Вождя партії”8. Недивлячись на те, що 
ім’я Вождя в протоколах не згадувалося, йшлося, безпере
чно, про Сталіна.

Надуманість і безпідставність таких звинувачень 
настільки очевидна, що вони не потребують навіть свого 
спростування.

Дещо іншої думки притримувалась Військова Колегія 
Верховного Суду СРСР під головуванням дивізійного 
військового юриста І.Нікітченка. Розглянувши справу 
Д.В.Єрмакова за 20 хвилин, вона засудила його до вищої 
міри покарання - розстрілу. 8 лютого 1937 року вирок бу
ло виконано9 .

В другій половині 50-х років, в ході реабілітації жертв 
політичних репресій, була здійснена грунтовна перевірка 
кримінальної справи Д.В.Єрмакова. Як виявилось, він не 
був ні троцькістом, ні терористом, він був і залишився 
жертвою тієї системи, на утвердження якої поклав своє мо
лоде життя.
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