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Верменич Я.В.

РОЗВИТОК
РЕГІОНАЛЬНО-ІСТОРИЧНИХ 

ДОСЛІДЖЕНЬ X,
ЛЬВІВЬКІИ ТА КИЇВСЬКІЙ ШКОЛАХ 

М.ГРУШЕВСЬКОГО

Логіка розвитку кожної науки простежується за кіль
кома параметрами. Про кількісну сторону наукового 
життя дають уявлення насамперед наукові центри і від
повідна інфраструктура, про якісну — наукові школи й 
напрями. Існування того чи іншого наукового напряму 
можна вважати доведеним при наявності об’єднаних ці
леспрямованих зусиль певної групи вчених або наукової 
школи, яка поділяє методологічні підходи свого вчителя.

Поняття “наукова школа” у наукознавстві не є устале
ним, уже понад століття навколо його визначення не 
вщухають дискусії. Існують вужчі (за принципом “учи
тель —  учні”) і ширші — за спрямуванням методологіч
них пошуків) визначення “наукової школи”1. Обидва 
підходи є правомірними, але автор схиляється до більш 
широких трактувань “наукової школи”. Зрештою, не так 
важливо, скільки вчених і які саме об’єднувалися навко
ло яскравої особистості свого учителя; важливіше, які 
нові наукові горизонти відкривалися на шляхах запов
нення певної наукової ніші. Так само як для з’ясування 
логіки саморозвитку науки важливе простеження не 
стільки “педагогічних” зв’язків між учителем і учнями, 
скільки спільності підходів, методик, подібності науко
вих висновків.

Серед наукових шкіл, що склалися в українській істо
ріографії у другій половині XIX ст., пріоритетне місце 
належить тим, які очолював М.Грушевський. Як спра
ведливо зауважує І.Гирич, “в тодішньому розмаїтті те
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чій, шкіл, напрямів “грушев’янці” поставали провідною 
течією саме завдяки авторстві М.Грушевського. Його 
гурт співробітників був найчисленнішим серед інших 
осередків: харківського культурологічного Д.Багалія; ки
ївсько-одеської економічної школи М.Слабченка й О.Ог- 
лоблина; харківської марксистської М.Яворського; київ
ської школи істориків-правників М.Василенка”2.

Науковий авторитет М.Грушевського став незапереч
ним відтоді, як він став на чолі Наукового товариства 
імені Шевченка у Львові і спрямував його діяльність на 
поглиблене вивчення як загальних, так і локальних проб
лем української історії. Покладена ним в основу свого 
бачення минулого нова схема російської історії грунту
валася на ідеї концептуального відокремлення україн
ської історичної науки від російської і не могла не здобу
ти багатьох прихильників у Галичині. Не менше важило 
й те, що діапазон зацікавлень Грушевського-історика був 
надзвичайно широким і грунтувався на уважному дос
лідженні специфіки різних регіонів України. У даній 
статті звернемо увагу саме на цей, порівняно менше дос
ліджений аспект діяльності двох очолюваних ним науко
вих шкіл - львівської і київської.

Ідея поєднання “горизонтальних” та “вертикальних” 
підходів у вивченні історії України не привертала поміт
ної уваги дослідників спадщини М.Грушевського. У не
вичерпному багатстві ідей вченого та запропонованих 
ним методологічних підходів губиться плідна думка про 
шляхи досягнення всебічності у дослідженні минулого. 
Патріарх української історичної науки бачив їх у двохви- 
мірному ретроспективному аналізі: “ в розрізі горизон
тальнім: територій-земель, історично даних умовами ге
ографічними, комунікаційними і всім дальшим соціаль
ним розвитком, і в розрізі вертикальнім: суцільного об
разу економічного, культурного, політичного і націо
нального розвою”3.

6



маловідомі імена, події, факти

Те, що горизонтальний зріз у Грушевського на першо
му плані, випливало із переконаності вченого у детермі
нованості історичного процесу політичними, фізични
ми, соціально-економічниими, культурними особливос
тями розвитку окремих країн і регіонів. Стосовно Украї
ни ця переконаність грунтувалася на її регіональній 
строкатості, виниклій у глибині віків і посиленій відок
ремленим розвитком частин України у складі різних 
держав. Наголос на значенні регіональної специфіки 
особливо показовий в устах людини, якій першій вияви
лося під силу створення багатотомної “суцільної історії 
України’’. Увага до глобальних і загальнонаціональних 
проблем історичного розвитку не стала на заваді прис
кіпливому дослідженню саме тієї регіональної і місцевої 
багатобарвності, без якої картина минулого виявляється 
блідою і нежиттєвою.

Розповідаючи у своїй “Автобіографії” 1926 р. про по
чатки своїх зацікавлень історією українських регіонів, 
М.Грушевський визнав, що запропонована йому В.Анто- 
новичем для магістерської дисертації тема з історії По
ділля “була вибрана досить нещасливо, ... і треба було 
великого завзяття, щоб не кинути сеї роботи серед доро
ги”. Довелося переглянути сотні актових книг, багато 
працювати в архівах Києва, Варшави, Москви. Зате ра
зом з магістерською дисертацією про Барське староство 
молодий вчений подав до друку до “Архива Юго-Запад
ной России” два томи впорядкованих актових матеріалів 
(Ч. УПІ. — Т. 1 і 2).

Зайнявши одночасно із захистом дисертації у 1894 р. 
нововідкриту у Львівському університеті кафедру “всес
вітньої історії з спеціальним оглядом на історію Східної 
Європи”, Грушевський опинився в епіцентрі галицького 
наукового і суспільно-політичного життя. Він одразу ж 
зайняв чільне місце в Науковому товаристві імені Шев
ченка, редагуючи його “Записки”, закладаючи серії спе
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ціальних публікацій (“Жерела до історії України-Русі”, 
“Етнографічний збірник” тощо). На початку 1897 р. він 
став головою НТШ, одночасно лишившись головою йо
го історичної секції й археографічної комісії. “Смертель
но тяжко, - згадував Грушевський, - було працювати в то
дішнім Львові, при браку якої-небудь бібліотеки з поряд
ним добором літератури й періодик до української істо
рії”. А в Росії, громадянином якої вчений лишався впро
довж всього львівського періоду свого життя, його вва
жали “проводирем українського сепаратизму”, і кожен 
приїзд бодай до Києва аж до 1905 р. був пов’язаний з не
абияким ризиком.

Незважаючи на неймовірну зайнятість викладацькою 
і науковою роботою, М.Грушевський організував при
ватний семінар для здібної молоді. В ньому систематич
но зачитувалися і обговорювалися реферати, які потім 
анотувалися у бібліографічному відділі “Записок НТШ”, 
публікувалися в періодиці. Галицькі обставини, зауважу
вав Грушевський, часто зводили цю працю “до роботи 
Данаїд”, бо в провінції, коли мусили від’їздити після 
навчання молоді фахівці, “якраз наукові надії, які вони 
подавали, служили мотивом для предержащих властей 
держати їх в чорнім тілі”. Все ж з семінару Грушевсько- 
го, за його словами, вийшло чимало людей, які залиши
ли помітний слід у науці. Серед них він назвав О.Тер- 
лецького, М.Кордубу, С.Томашівського, С.Руцницького, 
Ю.Целевича, З.Кузелю, І.Джиджору, І.Кревецького,
І.Крип’якевича та ін.4

Не всі з названих і не названих учнів Грушевського 
сформувалися як історики-регіоналісти. С.Рудницький, 
приміром, який у семінарі Грушевського досліджував іс
торію українського козацтва, за порадою вчителя зайняв
ся географією і невдовзі став відомим у Європі фахівцем 
з фізичної і політичної географії. І.Кревецький визна
чився як історіограф і бібліотекознавець, І.Крип’якевич -
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як історик широкого профілю, знавець доби Хмельнич
чини, З.Кузеля - як етнограф і журналіст. Проте в семіна
рі Грушевського всі його учні в тій або іншій мірі вияв
ляли інтерес до історії Галичини. Для деяких з них - 
С.Томашівського, О.Терлецького, Б.Барвінського вона 
була пріоритетним полем зацікавлень. Помітними яви
щами стали публікації на сторінках “Записок НТШ” пра
ці С.Томашівського про народні рухи в Галицькій Русі 
1648 р. (т. 23-24,1898), М.Кордуби про суспільні верстви 
та політичні партії в Галицькому князівстві першої поло
вини XIII ст. (Т.31-32, 1899) та ін.

Сам М.Грушевський із захопленням займався збиран
ням матеріалів з історії Західної і Правобережної Украї
ни, зокрема люстрацій і інвентарів королівщин XVI ст. 
Люстрації королівщин галицьких, холмських і поділь
ських, зібрані і упорядковані ним особисто, становили 
чотири томи у восьмитомній серії “Жерела до історії Ук- 
раїни-Руси”5. У “Записках НТШ” ним були опубліковані 
люстрації та описи Перемиського (Т. 19, 1897) та Ратен- 
ського (Т. 26, 1898) старосте XV—XVI ст.

Принципове значення для розуміння місця і ролі за
хідноукраїнських земель у загальноісторичному процесі 
мала стаття Грушевського “Галичина і Україна”. У Гали
чині вчений бачив духовний і культурний центр україн
ської землі, “духовну фабрику, де використовується ук
раїнська культура для цілої соборної України””. Грушев- 
ський рішуче виступив у ній проти т.зв. “провінціаліз
му”, “обласного автономізму”, обстоюючи пріоритет за
гальноукраїнських цінностей і ідею консолідації всіх 
частин української території. Настрої відокремлення 
“православної Буковини” від “уніатської Галичини” він 
охарактеризував як такі, що завдають удару не лише на
ціональним почуттям, але й національним силам.

На початку XX ст. Б.Барвінський, О.Терлецький, 
С.Томашівський та інші учні Грушевського зосередили
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свої зусилля головним чином на вивченні історії Га
лицько-Волинського князівства, впливу Національної 
революції середини ХУП ст на події в Галичині, еконо
мічного і культурного життя краю XVII - XVIII ст. На
сичені великим матеріалом з архівів Львова, Кракова, 
Відня, Варшави, Москви, Петербурга, ці праці, за оцін
кою Д.Дорошенка, “майже всі...подають новий і науко
во оброблений матеріал і дуже важні з наукового пог
ляду висновки”7.

Важливо зазначити, що учні “галицької школи” Гру- 
шевського, ставлячись, як правило, з повагою і пошаною 
до свого вчителя, не сприйняли головного в його спад
щині - народницької орієнтації. За свідченням одного з 
них, МЛубатого, вони цілком погодилися з запропоно
ваною учителем методикою історичного дослідження і 
його схемою поділу східної Слов’янщини на три части
ни, “одначе не прийняли тези майстра, що народ є голов
ним рушієм в історії України”8. Більшість галицьких уч
нів Грушевського поповнили ряди державницької школи 
в українській історіографії, найвизначнішими представ
никами якої були В.Липинський, С.Томашівський, Д.До
рошенко. Вододіл між народницькою та державницькою 
школами проходив по лінії: народ чи еліта, монархічні 
чи республіканські форми державності. На грунті цих 
розходжень виникла і особиста неприязнь, яка привела 
Томашівського у табір противників Грушевського^.

Для Томашівського, як і для деяких інших учнів 
Грушевського, характерна пильна увага до географіч
них (територіальних) чинників суспільного розвитку. 
Інколи його інтерес до регіональних проблем підігрі
вався й місцевим, “галицьким” патріотизмом. І.Кре- 
вецький вважав, що у працях Томашівського “б ’є аж 
надто різке” протиставлення “варяго-руської” Київ
ської держави і “першої української"” Галицько-Во
линської держави XIII— XIV ст.10.
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Певна “патріотична” заангажованість Томашівського 
не може, проте, знецінити пов’язане з його ім’ям істотне 
прирощення наукових знань з історії Галичини; не в ос
танню чергу воно зумовлювалося введенням в обіг вели
кого масиву польських, угорських, німецьких, ватикан- 
ських джерел. Не безспірні, але безумовно цікаві його 
погляди на роль Галицької Русі як одного з чинників роз
паду Давньоруської держави і водночас як хранительки 
національної ідеї, наріжного каменя у побудові литов
сько-польської унії11.

Галицько-Волинські землі виступають у Томашів
ського як терен, на якому відбувалося становлення пер
шої національної держави. Історичне значення Галиць
кої Русі він бачить у збереженні українського етносу від 
польської асиміляції і водночас - від “руськостї”, у ство
ренні окремої національно-культурної індивідуальності і 
здобутті політичної самостійності. Він уважно дослід
жує роль церкви і церковної унії в історії України, вбача
ючи в них носія ідей західної цивілізації. Поширення в 
Україні впливу візантійської церкви розглядається ним 
як джерело культурної відсталості України12.

Заслугу Томашівського слід бачити і у розробці тих 
концептуальних проблем українознавства, які мали най- 
безпосередніше відношення до регіоналістики. Так, він 
звернув увагу на те, що історичне поняття “Україна” не 
збігається з Україною в етнографічному розумінні і ще 
менше відповідає її географічному поняттю. Трикутник 
“Степ-Московщина-Польща”, в рамках якого історик 
розглядає політичний розвиток України, обмежений на
самперед географічними координатами. Томашівський 
намагався пролити світло і на невідповідність географіч
ного розташування України у східній половині європей
ського континенту західному вектору її розвитку1'.

Загальнометодологічні підходи, ледь намічені у пра
цях учнів Грушевського, дістали грунтовну розробку в
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ряді узагальнюючих праць учителя, зокрема в його 
“Очерке украинского народа”, що видавався у Петербур
зі тричі - у 1904,1906 і 1911 рр. Акцент на процесах ко
лонізації і розселення, історії князівств-земель, міст, ви
ділення в окремі розділи історії Лівобережної, Правобе
режної, Західної України, спеціальне дослідження ролі 
регіонів у процесах національного відродження дає під
ставу говорити про цю працю як таку, що закладала ос
нови української регіоналістики XX ст.

Найбільшим здобутком львівського періоду діяльнос
ті М.Грушевського стало теоретичне обгрунтування єд
ності і безперервності історичного процесу на всій ет
нічній території України і наукове осмислення його 
просторово-часової локалізації. Як справедливо заува
жував Л.Винар, дослідження М.Грушевським окремих 
частин України відрізнялося від “обласних досліджень” 
В.Антоновича тим, що мало своїм стрижнем ідею неза
лежності і безперервності історичного процесу на всіх її 
територіях у всі періоди її історії14. Ця схема, викладена 
1904 р. у виданому Російською Академією Наук першо
му томі збірника “Статьи по славяноведению”, кате
горично заперечувала основоположну концепцію ро
сійських вчених, за якою історія Київської держави і 
Північно-Східної Русі представлялася у вигляді єди
ного безперервного процесу. Відкинувши ідею то
тожності і спадкоємного зв’язку київської та москов
ської державності, Грушевський виступив і проти 
постулату про єдину давньоруську народність. Він 
вважав, що після припинення існування Київської 
держави її спадкоємницею стала не Володимиро- 
Московська Русь, а Галицько-Волинське князівство, а 
пізніше —  Велике Князівство Литовське.

Оскільки Україна ще в ранньому середньовіччі пе
рестала жити самостійним державним політичним 
життям, зовнішні політичні і державні відносини
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цього часу, на думку Грушевського, повинні цікавити 
історика лише остільки, оскільки вони впливали на 
національне, економічне і культурне життя україн
ського населення. “Внаслідок цього, навіть незалеж
но від загальних керівних принципів сучасного істо
ричного дослідження, в історії українського народу 
взагалі на перший план мають бути висунуті явища 
економічної і культурної еволюції і простежені на 
всьому масиві, доступному дослідженню” 15.

Як бачимо, Грушевський надавав чималого значен
ня географічному чиннику у визначенні наріжних до
мінант розвитку України. Демонструючи високий рі
вень наукового аналізу, він простежує тенденції роз
витку колонізаційних потоків на фоні бурхливого роз
витку політичних подій. Суттєве значення мав при цьо
му той факт, що, на відміну від Антоновича, який не 
йшов далі звичайного “обласництва”, Грушевський на
магався будувати свою схему української історії на на
ціональних засадах, виходив із власного уявлення про 
індивідуальність української нації. Заперечуючи ідею 
тотожності та спадкоємного зв’язку київської та мос
ковської державної влади, він різко протиставив своє ба
чення української історії не тільки поглядам М.Карамзі- 
на, М.Погодіна, С.Соловйова, але й концепціям ряду ук
раїнських вчених, зокрема Д.Багалія.

Однією з суттєвих заслуг М.Грушевського як заснов
ника галицької школи істориків було заохочування своїх 
учнів до дослідження методологічних і теоретичних 
проблем історичного знання. Заснована ним на сторін
ках “Записок НТШ” спеціальна рубрика “Історіософія, 
помічні науки історії, загальні публікації-” (її вів М.Кор- 
дуба) проіснувала аж до 1945 р. М.Кордуба мав тісні 
зв’язки із В.Ягічем, В.Нідерле, О.Редліхом та іншими за
рубіжними науковцями, систематично реферував ні
мецькі, французькі, чеські видання. С.Томашівський
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брав активну участь у роботі політичного факультету 
Інституту вивчення культури у Відні, а також Товариства 
по розповсюдженню літератури з історії Сходу. Разом з
І.Кревецьким у 20-х рр. він намагався застосовувати у 
своїх працях новітні онтологічні і гносеологічні підходи, 
зокрема теорію морфології історії, яка була на той час 
новим словом в науці16.

Львівська історична школа Грушевського в історіог
рафії фігурує під різними назвами : “галицька школа іс
ториків” (Д.Багалій), “наукова школа українських істо
риків у Львові” (О.Оглоблин), “історична школа у Льво
ві” (Н.Полонська-Василенко). Найточнішою, очевидно, є 
та, яку дав Л.Винар: “історична школа М.Грушевського у 
Львові”; таке визначення, на його думку, віддзеркалює 
місце народження і характер діяльності школи17. Львів
ська школа продовжувала традиції київської докумен
тальної школи В.Антоновича і визнавала чільне місце 
документалізму як методу. Повага до факту і інтерес до 
локальної історії - важливі відмітні риси учнів М.Гру
шевського. Оскільки “полишити поза увагою сьогодні 
їхні дослідження при розробці проблем історії України 
неможливо”, правомірною уявляється думка В.Педича 
про доцільність перевидання найцінніших розвідок 
представників львівської школи М.Грушевського, які 
давно стали бібліографічною рідкістю1*.

Починаючи з 1906 р., Грушевський все більше зосе
реджується на роботі в Києві. З 1907 р. він очолював, 
крім львівського НТШ, ще й Наукове товариство в Ки
єві, багато робить для того, щоб налагодити контакти 
між обома науковими товариствами. На цій підставі 
школу Грушевського іноді називають “львівсько-київ
ською” або “галицько-київською”19. З таким визначен
ням можна погодитися, але тільки щодо періоду 1907- 
1914 рр. Після повернення з еміграції у 1924 р. ство
рення власної школи у Києві Грушевському довелося
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фактично починати з нуля. Науковими осередками, 
навколо яких вона створилася, стали історичні устано
ви Грушевського в системі В'УА.Н, зокрема Науково- 
дослідна кафедра історії України і комісії порайонного 
дослідження історії України.

Вже 31 березня 1924 р., щойно по прибутті в Україну, 
у листі до наукового комітету Наркомосу УСРР Грушев- 
ський докладно виклав своє бачення завдань науково- 
дослідної кафедри, напряму її діяльності, структури, 
кадрів. Констатуючи небезпечний розрив між вузівськи
ми семінарами і академічними комісіями, він доводив, 
що для Києва, який має “живу традицію історичних сту
дій”, конче необхідною є установа, здатна дати належ
ний методологічний вишкіл аспірантам та іншим моло
дим науковцям. Йшлося про кафедру “поширеного ти
пу”, з “просемінарієм”, з окремою секцією, присвяче
ною історії Західної України20. Надалі представлене 
Грушевським бачення завдань нового наукового осеред
ку не раз коригувалося відповідними органами, а її орга
нізаційне оформлення затягувалося. Але навколо Гру
шевського вже сформувався гурт однодумців, які з енту
зіазмом працювали, не звертаючи уваги на організаційні 
і фінансові негаразди.

Оформлення київської історичної школи М.Грушев- 
ського, насамперед на началах методологічної близь
кості поглядів її представників, відбулося впродовж 
другої половини 20-х рр. В історіографії існують різні 
підходи до визначення кола цих людей - Л. Винар ба
чить у її складі представників різних генерацій україн
ських вчених21,0.Ю ркова - переважно наукову молодь 
(кількість представників школи вона обчислює точно - 
20 чол.) У визначенні основного проблемного спряму
вання школи теж відсутня єдність: її називали неона- 
родницькою, культурно-історичною, історично-соціо
логічною22. Очевидно, що історія київської школи
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М.Грушевського ще чекає своїх дослідників.
На наш погляд, нелогічно залишати поза межами ки

ївської школи людей, які хоч і були в 20-х рр. уже сфор
мованими спеціалістами, але саме в цей час, під безпо
середнім керівництвом Грушевського подвоїли і потрої
ли свою дослідницьку активність, значно підвищили 
свій фаховий рівень, педагогічну майстерність. Деяких з 
них назвав сам Грушевський, коли зайшла мова про но
ву кафедру. Йдеться про В.Щербину, О.Гермайзе, О.Гру- 
шевського. Втім, для нашого дослідження важливий не 
так персональний склад київської школи, як обраний 
нею напрям історико-регіональних студій і те, наскільки 
вдалося його реалізувати. На жаль, атмосфера постійно
го стеження й доносів, в якій змушений був працювати 
вчений, мало сприяла науковому пошуку.

Повернення М.Грушевського в Україну збіглося в ча
сі з активізацією дискусій навколо проблем районізації: 
оптимальну модель адміністративно-територіального 
устрою в ході двох здійснених реформ знайти не вдало
ся. Вчений був переконаний, що базувати цю роботу тре
ба на активному засвоєнні минулих традицій районуван
ня, а також на грунті фронтального вивчення історії Ук
раїни у “горизонтальному” і “вертикальному” вимірах. В 
його уяві ці два виміри можна було б поєднати шляхом 
створення в рамках ВУАН системи комісій, одні з яких 
мали вивчати історію України в предметно-хронологіч
ному, а інші —  у регіональному розрізі. Останній напрям 
виявлявся йому дуже важливим внаслідок того, що від
кривав можливості заглиблення водночас в історико-ге- 
ографічні, історико-економічні, історико-культурні плас
ти. Порайонні історичні дослідження, вважав Грушев
ський, здатні не тільки пробудити в широких верствах 
суспільства інтерес до історії, але й створити науковий 
фундамент економічного і політико-адміністративного 
районування.
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Проведена у вересні 1924 р. конференція, організова
на Президією ВУАН разом з Державним видавництвом 
України, розробила масштабний, розрахований на кілька 
років, план видання літератури з проблем українознавс
тва. Крім чергових томів “Історії України-Русі”, “Історії 
української літератури”, ряду монографій з економічної 
історії України, ним передбачалося видання серії пора
йонних збірників — з історії Києва і Правобережної Ук
раїни, Чернігова і Лівобережної України, Південної та 
Західної України тощо. Надалі малося на увазі спеціалі
зувати збірники (правобережний, приміром розбити на 
збірники волинський і подільський, а західноукраїн
ський —  на галицький і холмсько-підляський).

Підготовка збірників мала створити на місцях осеред
ки дослідників-ентузіастів, ввести у науковий обіг вели
чезну масу джерельного матеріалу, який за російською 
традицією відкладався переважно в бібліотеках і архівах 
Петербурга і Москви. В процесі цієї роботи Грушев- 
ський сподівався створити необхідну наукову інфрас
труктуру (матеріальну і наукову базу для розкопок, ар
хівних пошуків, реставрацій). Причому передбачалася 
максимально можлива в тих умовах свобода наукового 
пошуку: вчений намагався якнайменше зв’язувати істо- 
риків-регіоналістів директивами і інструкціями, надаю
чи їм змогу в процесі роботи над джерелами і наукових 
дискусій знайти оптимальну форму майбутніх порайон
них досліджень. Єдина вимога, яка ставилася — не об
межуватися давниною, по можливості доводити досліди 
до сучасності.

Створені відповідно до цієї програми комісії пора
йонного дослідження історії України розпочали широку 
програму історико-географічних, краєзнавчих, мистец
твознавчих досліджень. Вони спиралися на місцях на 
широкий актив ентузіастів-краєзнавців, об’єднаних нав
коло музеїв, бібліотек, навчальних закладів. Комісія Ки



Історія України:

єва і Правобережної України бачила своє завдання у зби
ранні і узагальненні матеріалів з історії Києва і Правобе
режжя, консолідації зусиль істориків-краєзнавців у регі
оні, створенні музею Києва, підготовці збірників статей 
та путівника по місту. Особливого значення вона надава
ла вивченню фізико-географічних умов Київщини, коло
нізаційних, міграційних, модернізаційних процесів, сус
пільних рухів. Комісія Лівобережної України мала на ме
ті зосередити зусилля на поглибленому вивченні Черні
гівщини і Новгород-Сіверщини. Особливого значення 
надавалося науковому описанню археологічних та архі
тектурних пам’яток “української Равенни” —  Чернігова. 
Основним завданням Комісії Південної (Полудневої) Ук
раїни було заповнення прогалин у висвітленні історії 
Степової України та Запорожжя, з акцентом на вивченні 
досвіду античної та середньовічної колонізації Чорно
морського узбережжя.

Досить специфічними були завдання Комісії Західної 
України, яка, на думку Грушевськош, мала стати фунда
ментом Дослідного інституту Західної України в системі 
ВУАН. Співробітництво ВУАН і НТШ у Львові повинне 
було забезпечити планове вивчення всієї етнографічної 
території українського народу.

Ідея порайонного вивчення України, яку активно обс
тоював М.Грушевський, знайшла багатьох прихильни
ків. “Без якнайширшого, якнайглибшого всебічного 
знання краю та особливостей його природи, населення, 
продукційних сил взагалі, господарства в його динаміч
ному розвитку неможливе будь-яке свідоме планове гос
подарювання, — писав академік О.Яната. — ...3 усвідом
лення цього й постає широка робота по всебічному вив
ченню України”23.

Сам Грушевський бачив завдання чотирьох “порайон
них комісій” у створенні “можливо всебічної історії 
краю — економічної, культурної, соціальної, політичної
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— в певних історичних районах”24. Особливо важливим 
він вважав дослідження напрямків української колоніза
ції, “пересувань людності”, взаємодії “степу і моря”, аре
алів “зустрічі і боротьби світових культур”. Тільки на 
цьому шляху, вважав він, можна “означити основну ук
раїнську територію і процес інфільтрації українського 
елементу в сусідніх неукраїнських територіях”25.

За власного оцінкою Грушевського, розроблений ним 
план “історичної районізації” “був досить грандіозний”, 
а наслідком його реалізації є те, що “ВУАН в очах науко
вого світу здобувала репутацію, що вона репрезентує ук
раїнську історичну науку в цілості —  живій, активній і 
творчій — щодо усіх українських земель і для всіх часів 
її життя”26. Невеликі чисельно комісії згуртували навко
ло себе широке коло ентузіастів, встановили зв’язки з 
краєзнавчими осередками на місцях. Комісія Південної 
України почала археологічне та етнографічне обстежен
ня району будівництва Дніпрогесу у зв’язку з майбутнім 
затопленням значних територій.

Особливо плідною виявилася діяльність очолюваної 
В.Щербиною Комісії Києва і Правобережної України, 
яка у 1926 р. видала збірник “Київ та його околиця в іс
торії і пам’ятках”. Збірник став помітною віхою у киє- 
вознавстві, насамперед завдяки тому, що М.Грушев- 
ський виклав на його сторінках своє бачення “київського 
вузла” як осереддя складного переплетення східних і за
хідних впливів на культуру краю. З цікавим нарисом іс
торії колонізації Київської землі до кінця XV ст. висту
пив ветеран києвознавства, учень В.Антоновича О.Анд- 
ріяшев. Надзвичайно важливі для Києва питання пам’ят- 
коохорони порушив у своєму нарисі Д.Щербаківський.

В рамках Комісії Києва і Правобережної України ос
таточно усталився поділ істориків, що досліджували 
Правобережжя, на києвознавців (включно з тими, хто 
вивчав Київщину) і волинезнавців та поділлезнавців. У
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доробку тогочасних києвознавців - путівник “Київ” під 
редакцією Ф.Ернста (К., 1930), а також перший том “Ки
ївських збірників історії і археології, побуту і мистец
тва”. В останньому Грушевський вмістив свою програм
ну статтю “Три академії”, в якій розвинув ідею наступ
ності в історії Києва як регіонального культурного цен
тру. Від “Академії Ярослава” до “Київського Атенею” - 
Києво-Могилянської Академії і далі до ВУАН - так ба
чить Грушевський суцільну лінію ролі Києва в історії ук
раїнської культури2'. Комісія видала збірку статей, прис
вячених 50-річчю наукової діяльності В.Щербини - “Но
ві студії Києва”. Велася підготовча робота до заснуван
ню музею історії Києва28.

До поглибленого вивчення історії Правобережної Ук
раїни активно залучалися молоді науковці, у тому числі 
аспіранти науково-дослідної кафедри історії України. 
Селянські рухи середини XIX ст. в цьому регіоні вивчав 
С.Шамрай, магнатське господарство на Волині - О.Бара- 
нович, культурно-мистецьке жипя Києва - СГаєвський, іс
торіографічну спадщину М.Максимовича - В.Юркевич.

Не менш плідно працювала й керована О.Гермайзе 
Комісія Лівобережної України, яка підготувала і видала 
вартісний збірник “Чернігів і Північне Лівобережжя”. 
М.Грушевський вмістив у ньому дві власні праці - у пер
шій аналізувалися техніка палеолітичної доби за сенса
ційними знахідками Мізинського селища, друга містила 
роздуми вченого про роль міграцій з півночі на південь в 
українській історії. Від Чернігова життя пішло на пів
день, залишивши на українській півночі старі церкви, 
панські садиби, козацькі гробовища. Вчений перекона
ний: “щоб підняти розвій українського життя - побуту, 
матеріальної й інтелектуальної культури, соціального 
укладу, моралі і права, в їх зв’язку і суцільності, неод
мінно треба йти за сим сюди, до сих північних сховків, 
комор українського життя...Тут поховані секрети старої
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України - і зародки нової"”29.
Підготовка цього збірника, який, хоч і ціною величез

них зусиль, побачив світ навесні 1928 р., значно активі
зувала краєзнавчу і пошукову роботу в містах Лівобе
режжя. Фактичні філії комісії утворилися в Чернігові, 
Ніжині, Полтаві, Конотопі, Червонограді, Острі, Прилу
ках. Остання за ініціативою В.Маслова почало складан
ня географічного словника Прилуччини. Чернігівськими 
ентузіастами було укомплектовано бригаду матеріальної 
культури комплексної експедиції ВУАН по дослідженню 
Полісся, комісії по обстеженню стану пам’яток Черніго
ва - Успенської церкви, Мазепиного будинку тощо.

Плідні зв’язки з ученими і краєзнавцями Півдня нала
годила і Комісія Полудневої України, очолювана М.Тка- 
ченком. Завдання комісії Грушевський бачив у дослід
женні минулого за такими напрямками: палеолітичний, 
вивчення античної та середньовічної колонізації, історії 
Запорозької Січі, історії пізнішого заселення. Підготов
лений був цікавий збірник, але опублікувати його не вда
лося. З комісією співробітничало Одеське наукове това
риство на чолі з невтомним дослідником М.Слабченком. 
Вчений предметно досліджував соціально-правову орга
нізацію Запорозької Січі та її адміністративний устрій.

Арешт О.Гермайзе у справі міфічної “Спілки визво
лення України” 26 липня 1929 р. виявився фатальним 
для всіх створених М.Грушевським наукових установ. 
Будь-яка робота в галузі історичної регіоналістики стала 
неможливою і припинилася надовго. Аж до 60-х років, 
коли почалася масштабна робота над виданням 26-том- 
ної серії “Історії міст і сіл Української РСР”, ця робота 
практично завмерла. Лише поодинокі дослідники на свій 
страх і ризик вивчали історію окремих регіонів України, 
насамперед Донбасу та Слобідської України.

Зрозуміло, що здобутки регіонального напряму в ук
раїнській історіографії 20-х рр. не варто ідеалізувати. За
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справу бралися, крім кількох визнаних авторитетів, мо
лоді вчені, які не мали потрібного досвіду осмислення і 
узагальнення історичних процесів. Тому загальною ва
дою значної частини регіональних досліджень були ем
піризм, дрібнотем’я, заданість у висновках. Однак неза
перечним є і той факт, що в такий спосіб йшов процес 
нагромадження фактичного матеріалу, без якого дослід
ження реального історичного процесу було немислиме. 
Не можна скидати з рахунку і того, що розмах регіональ
них досліджень дав могутній поштовх розвитку громад
ського краєзнавства. Установи ВУАН напрочуд швидко 
“обростали” активом з числа музейних працівників, вик
ладачів вузів, вчителів. Внаслідок їх самовідданих зу
силь про українську старовину і про процеси, що відбу
валися у 20-х рр. ми знаємо значно більше, ніж, примі
ром, про життя регіонів України у 50— 60-х роках.
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Водотика С.Г.

ДО ІСТОРІЇ
ХЕРСОНСЬКОЇ ГУБЕРНСЬКОЇ 

ВЧЕНОЇ АРХІВНОЇ КОМІСІЇ

Останнім часом в українському архівознавстві поси
лився інтерес до історії та наслідків діяльності вчених 
архівних комісій, залученню їх архівної документальної, 
археографічної та теоретико-методичної спадщини до 
наукового обігу. З огляду на необхідність сучасного ре
формування українських архівознавства та археографії 
досвід їх функціонування набуває чималого теоретично
го і практичного значення1. Так, схвальну оцінку науко
вої вітчизняної і зарубіжної громадськості отримали біб
ліографічні покажчики до публікацій Катеринославської 
і Таврійської губернських вчених архівних комісій, вида
ні Інститутом української археографії та джерелознавс
тва ім.М.С.Грушевського НАН України у співдружності 
із зацікавленими установами2. '

Між тим діяльність цих установ не отримала достат
нього висвітлення, хоча про їх діяльність мова йде в до
сить чисельних публікаціях і працях3. Так, Херсонська 
губернська вчена архівна комісія, порівняно з іншими, 
“обійдена” увагою ще більше. Вона практично не згаду
ється не лише в загальних і довідкових виданнях, а на
віть у спеціальних4. їй не присвячено — принаймні на
ми не виявлено — бодай маленької спеціальної замітки.

Зокрема, в літературі наводяться дані про час її існу
вання: заснована у 1898 р. і закрита у 1910 р., підкреслю
ється той факт, що, на відміну від багатьох інших гу
бернських вчених архівних комісій, вона не створила 
власного архіву. Не згадується і діяльність Херсонської 
комісії по створенню краєзнавчого і археологічного му
зеїв, збиранню бібліотеки, проведенню археологічних
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розкопок і складанню археологічної карти краю, рестав
рації пам’яток і збиранню етнографічного матеріалу5.

У 1915 р. Особлива комісія Російського історично
го товариства, що займалась упорядкуванням архів
ної справи, звернулась з проханням до херсонського 
губернатора посприяти створенню Херсонської ар
хівної комісії. Ця пропозиція не отримала підтримку 
через те, що в Одесі, центрі генерал-губернаторства, 
вже давно і успішно діяло Одеське товариство історії 
та старожитностей6. За характером і цілями діяльнос
ті воно було близьке до існувавших на той час гу
бернських архівних комісій. Наголосимо, що ці при
чини, поряд з іншими, не дозволили розгорнути пов
ноцінну діяльність Херсонської губернської вченої 
архівної комісії у 1898— 1910 рр.

Не містять відомостей про комісію й узагальнюючі 
праці з історії Херсонщини7. Лише наполегливий пошук 
дозволив нам виявити деякі факти про комісію. Так, у 
документальному збірнику “Херсону 200 лет. 1778— 
1978” вміщено уривок з повідомлення херсонської газе
ти “Юг” про “відкриття” 31 травня 1898 р. губернської 
вченої архівної комісії, яка прийняла до свого відома од
ночасно заснований історико-археологічний музей8. Ін
ших відомостей про подальшу долю комісії ні в доку
ментах, ні в примітках немає.

Під час означеної вище події виступив з промовою 
Віктор Іванович Гошкевич (1890— 1928) — відомий ар
хеолог, краєзнавець і громадський діяч, засновник Хер
сонського археологічного музею. Однак і в досить чи
сельній літературі про вченого комісія не згадується: ні в 
замітці про нього в РЕІУ9, ні в новітній узагальнюючій 
статті про роль В.І.Гошкевича в культурному житті Хер
сона10. У 1993 р. співробітниками Херсонської обласної 
універсальної наукової бібліотеки та краєзнавчого музею 
було видано науково-допоміжний бібліографічний по
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кажчик “Гошкевич В.І.”, який містить такі розділи: лі
тература про життя і діяльність Віктора Івановича, 
факти з його науково-дослідної та громадської діяль
ності, його праці, бібліографічні посібники та перелік 
документів обласного держархіву11. Та і в ньому є ли
ше два посилання на видання протоколів вченої архів
ної комісії, а його діяльність в ній фактично проігноро
вана. Приміром, у вище згаданому повідомленні газети 
“Юг” від 2 червня 1898 р. (в покажчику є помилка в но
мері газети), яка містить заяву для преси Херсонського 
губернатора про відкриття сховища старожитностей в 
приміщенні міської бібліотеки, про комісію взагалі не 
згадується.

Отже, досить численна —  58 позицій довідника —  
література про життя і діяльність В.І.Гошкевича дає 
аналіз його праці як археолога, краєзнавця, музеєз
навця, громадського діяча і т.п., а про його діяльність 
в Херсонській вченій архівній комісії не згадує. Нами 
використано лише характеристику взаємин В.І.Гош- 
кевича з Одеським товариством історії та старожит
ностей з монографії А.О.Добролюбського, що дозво
ляє краще зрозуміти долю комісії12. Серед праць са
мого В.І.Гошкевича до архівної комісії відноситься 
лише його виступ 31 червня 1898 р .13

Деяка інформація з історії архівної комісії викладена 
в розвідці найстарішого архівіста Херсонщини З.С.Ор- 
лової “Из истории архивного строительства на Херсон- 
щине”. Автор, зокрема, зробила спробу виявити матеріа
ли про комісію в обласному архіві, але й це не вдалося14. 
Згадку про творчі контакти комісії містить монографія 
В.Заруби15, а про археографічні студії В.І.Гошкевича 
згадує Е.Ю.Писаренко16.

Небагато дає і вивчення джерел. Деякі відомості з іс
торії створення і діяльності комісії розсипані по архів
них документах музею, публікаціям преси тощо. Най
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більш інформативними є опубліковані протоколи самої 
комісії, хоча й вони скоріше нагадують “протоколи намі
рів”, ніж документи про роботу наукової установи17.

Отже, в нашій розвідці міститься спроба на основі 
комплексного використання літератури, опублікованих і 
архівних джерел подати перший загальний монографіч
ний нарис історії Херсонської губернської вченої архів
ної комісії.

У 1890 р. В.І.Гошкевич заснував Херсонський істо
ричний музей, який став головною справою його життя. 
Проте музею потрібен був “дах”. Спочатку ним став гу
бернський статистичний комітет (з 1890 р., а за деякими 
відомостями —  з 1891 р. секретарем його працював сам 
Гошкевич)18 і музей іменувався “Археологическим Му
зеєм при Херсонском Губернском Статистическом Коми
тете”. Це, за висловом самого Віктора Івановича, “...ока
залось для дела позитивным, придавая ему солидность и 
устойчивость. Музей стал расти” [Гошкевич В.И. Исто
рия музею // Летопись музея за 1909, 1910 и 1911 годы. 
— В. 2. — Херсон, 1912. — С. 7-8].

Імператорська археологічна комісія поставилась спо
чатку доброзичливо до музею, почала надсилати до ньо
го експонати, знайдені на території Херсонської губер
нії, давала наукові доручення тощо. Музей, точніше зіб
рані Гошкевичем колекції, зростав. Але згодом ситуація 
змінилась. Ось як її описує сам Віктор Іванович: “Вот в 
это-то критическое время [1896— 1897 — СВ] возникла 
мысль о переводе его в Одессу, присоединении к музею 
Одесского общества истории и древностей. Велись по 
этому делу сношения с В.М.Гошкевичем, личные и пись
менные; но эти сношения дали отрицательный результат. 
Покойный губернатор М.М.Веселкин, выслушав от 
В.И.Гошкевича всю историю музею, признал за господи
ном Гошкевичем нравственное право распоряжаться его 
судьбой. Поэтому памяти М.М.Веселкина граждане обя
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заны укреплением музея за Херсоном. Острый вопрос о 
помещении для музея разрешился просто: Херсонская 
общественная библиотека отвела для него 3 комнаты в 
своем здании. Туда были перенесены коллекции и распо
ложены в витринах, сделанных за счет Городского уп
равления. С начала 1889 г. В.И.Гошкевич получил воз
можность открывать музей для публики”19.

Взагалі, між В.І.Гошкевичем і Одеським товариством 
історії та старожитностей, як наголошує відомий зна
вець археології Північного Причорномор’я А.О.Добро- 
любський, “...стали виникати поступово стосунки конку
ренції і суперництва — Гошкевич вочевидь хотів створи
ти такий же значний археологічний центр в Херсоні. 
Проте його можливості, порівняно з багатими членами і 
покровителями, були мізерні”20. Отже, музею став пот
рібний новий “дах”.

З іншого боку, на середину 1890-х років довели свою 
життєздатність губернські вчені архівні комісії, і з цього 
часу в Росії починають створюватися зазначені установи 
з історичними архівами при них. Так, з 1887 р. плідно 
працювала по сусідству з Херсоном Таврійська губерн
ська вчена архівна комісія.

Офіційно архівні комісії знаходились у подвійному 
підпорядкуванні: з одного боку, Російська Академія наук 
(посередником між ними був Археологічний інститут. 
Виконуючи функції наукового контролю, він зобов’яза
ний був щорічно подавати до Академії звіт про діяль
ність губернських комісій), а з іншого — Міністерство 
внутрішніх справ в особі губернатора.

Діяльність вчених архівних комісій велася у трьох ос
новних напрямках: архівному (створення історичних ар
хівів шляхом накопичування документів), археографіч
ному та археологічному. У музеях, що створювались при 
комісіях, зосереджувалися пам’ятки старовини, різнома
нітні експонати з етнографії, нумізматики, церковні ста
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рожитності тощо. Крім функції зберігання цих матеріа
лів, комісії в особі своїх членів активно досліджували їх 
та вводили до наукового обігу.

Таким чином, питання створення комісії “назріло” і 
відповідало як інтересам влади, так і промотора цієї 
справи В.І.Гошкевича. Вірогідно, розраховував він і на 
матеріальну підтримку уряду, міста, земства і губерн
ського дворянства.

11 вересня 1897 р. Херсонський губернський статис
тичний комітет постановив: “...признать необходимым 
ходатайствовать перед Правительством о разрешении на 
открытие в Херсоне губернской ученой архивной комис
сии, а к земствам и городским управлениям Херсонской 
губернии обратился с просьбой об оказании содействия 
сему учреждению”21.

На користь цього комітет, скоріше за все В.І.Гошке- 
вич, вказував на наявність в губернії значної кількості 
старожитностей від кам’яного віку до турецько-татар
ських часів: тисячі курганів, які варварськи розкрада
ються шукачами скарбів. Адміністрація практично бу
ла безсилою у боротьбі з цими дикунами і лише зрідка, 
коли знаходились коштовні речі, їх вдавалось відшука
ти. На засіданні В.І.Гошкевич запропонував “статис
тичному комітету виділити з його відома археологіч
ний музей і передати його у відання Херсонської вче
ної архівної комісії, яка, сподіваюсь, була відкрита в 
кінці поточного року”22.

На засіданні наголошувалось, що, згідно Положення 
Кабінету Міністрів від 13.04.1884 р., архівні комісії ма
ють на меті збір та вивчення як історичних документів, 
що мають збиратися з місцевих архівів різних відомств, 
так і інших пам’яток старовини. Це дозволить Херсон
ській вченій архівній комісії суттєво розширити наші 
уявлення про історію краю23.

В.І.Гошкевич висловив надію, що на допомогу комісії
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прийде широка громадськість, в тому числі члени гу
бернської думи. Ті любителі старовини, завірив Віктор 
Іванович, які передають до музею старожитності, будуть 
обрані членами комісії та звільнені від членських внес
ків. Він запропонував налагодити публікацію докумен
тів, інша частина коштів має бути використана на прид
бання старожитностей, нарешті слід організувати архео
логічні розкопки.

В.І.Гошкевич чітко розумів, що розраховувати на 
кошти Археологічного інституту марно, а тому досвід 
вже існуючих комісій свідчить: головним джерелом кош
тів є пожертвування земств, міст, приватних осіб24.

Ідея знайшла підтримку. Так, Херсонське губернське 
земство виділило комісії 500 крб., у місцевій пресі з ’яви
лось декілька відповідних публікацій на підтримку ство
рення Херсонської губернської вченої архівної комісії25.

Внаслідок всього цього 31 травня 1898 р. в примі
щенні міської публічної бібліотеки урочисто було від
крито Херсонську вчену архівну комісію та губерн
ський археологічний музей. На урочистостях були при
сутні попечитель вченої архівної комісії губернатор 
князь І.М.Оболенський і члени-засновники комісії: 
херсонський віце-губернатор Є.Д.Маслов, повітовий 
предводитель дворянства Г.Л.Скадовський, голова гу
бернської земської управи В.П.Андрієвський, херсон
ський лікарський інспектор Р.О.Сотнічевський, місь
кий голова І.І.Волохін і секретар губернського статис
тичного комітету В.І.Гошкевич.

Тоді ж відбулось перше зібрання членів-засновників 
комісії, яке фактично звелось до виступу В.І.Гошкевича 
про історію створення музею. Він відзначив, що князь
І.М.Оболенський, ознайомившись з наслідками роботи 
музею, висловив ідею про створення губернської вченої 
архівної комісії. Вона була підтримана і Віктор Іванович 
зазначив: “это была поистине счастливая мысль, так как
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археологические работы в губернии разрослись до того, 
что у меня одного не хватало уже возможности руково
дить ими, а в помещении губернского статистического 
комитета не хватало места для хранения в должном по
рядке всех стекавших в музей памятников древности”26.

Ідея губернатора про створення губернської вченої 
архівної комісії була схвально зустрінута багатьма гу
бернськими структурами, директором Археологічного 
інституту і міністром внутрішніх справ. Гошкевич вис
ловив задоволення від того, що передає музей в комісію.

Губернатор відмітив значення комісії для вивчення іс
торії краю, висловив подяку міським головам і представ
никам земств за матеріальну підтримку комісії та впев
неність, що “всі установи губернії відкриють комісії 
вільний доступ до їх архівів для їх вивчення”27.

Далі на засіданні членів-фундаторів за пропозицією 
попечителя комісії губернатора князя І.М.Оболенського 
головою нової установи було обрано повітового предво
дителя дворянства Г.Л.Скадовського, редактором — 
В.І.Гошкевича, почесними членами комісії —  Великого 
князя Олександра Михайловича, архієпископа херсон
ського і одеського Іустина, єпископа новомиргородсько- 
го Мелепона.

Вироблення програми діяльності комісії, яка, на дум
ку губернатора мала передбачити вивчення рукописних 
матеріалів з історії військових поселень, німецької коло
нізації, козацьких і єврейських рукописів, причому для 
вивчення останніх у складі комісії слід мати відповідно
го спеціаліста2 .̂

Отже, у 1898 р. була заснована Херсонська губерн
ська вчена архівна комісія, яка, як зазначав В.І.Гошкевич, 
“прийняла в свое ведение музей”29. Цим пояснюється 
той факт, що в деяких публікаціях датою заснування му
зею вважається саме 1898 р. Принаймні, саме у 1898 р. 
музей набув статусу “губернського археологічного му
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зею”30. Тобто “дах” комісії дозволив В.І.Гошкевичу от
римати і закріпити за музеєм приміщення (ліве крило бу
динку бібліотеки — 3 кімнати), запевнення в допомозі з 
боку можновладців, продовжити археологічне вивчення 
Херсонської губернії в рамках Херсонської губернської 
вченої архівної комісії.

Фактично на чолі комісії став В.І.Гошкевич. Зазначи
мо, що Віктор Іванович не був дилетантом в археографії 
та архівознавстві. Під час навчання в Київському універ
ситеті він пройшов фундаментальну відповідну підго
товку під керівництвом академіка М.І.Петрова, згодом 
вчений почав поєднувати археологічні і документальні 
свідчення у вивченні історії, вивчав документи архівос
ховища київських монастирів31.

Про роботу комісії відомо небагато, бо й сама робота 
велась не дуже активно. Зокрема, найбільше відомостей 
про роботу комісії містять опубліковані протоколи —  4- 
й (9.11.1903 р.) і 5-1 (28.10.1907 р.) —  засідань комісії. 
Отже, за 1898— 1897 рр., тобто більш, ніж за 9 років, від
булося лише п ’ять засідань, причому між третім і чет
вертим засіданням пройшло майже п ’ять років, а між 
четвертим і п’ятим — майже чотири роки.

У значній мірі така ситуація пояснюється складом ко
місії, до якого входили переважно нефахівці, “свадебные 
генералы”, а спеціалістів (архівістів, археографів, дже
релознавців тощо), практично не було. Як вже зазнача
лось, попечителем комісії був губернатор, головою — 
предводитель дворянства Херсонського повіту. Останній 
— власник Білозерки Георгій Львович Скадовський — 
мав добру освіту, з великою зацікавленістю займався ар
хеологією та археологічними розкопками, збирав і публі
кував історичні документи, широка громадська діяль
ність зажила йому великий авторитет серед херсонської 
інтелігенції, але як спеціаліст-архівознавець він мало чо
го був вартий.
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Членами-засновниками комісії були предводитель 
дворянства Одеського повіту О.Ф.Сухомлінов, голова 
Олександрійської земської управи Н.І.Зерваницький, го
лова Анан’ївської земської управи О.С.Худзінський, 
В.П.Андрієвський, Є.Н.Анучін, І.І.Волохін, архієпископ 
Іустин, М.О.Кефала, О.Н.Пашутін.

Почесними членами комісії були єпископ новомирго- 
родський Меленон, О.О.Скальковський — “Колумб” ар
хівів Південної України, сенатор П.О.Репінський.

Дійсними членами — В.Н.Чир’єв, І.І.Корбуль,
О.М.Шевцов, В.І.Гошкевич, відомий історик О.І.Марке- 
вич, інспектор народних училищ П.І.Голубєв, харків
ський губернатор С.Н.Гербель, херсонський віце-губер
натор О.Ф.Безобразов, земський начальник Н.І.Блажков, 
вчитель С.П.Болгаров, голова Херсонської повітової 
земської управи П.Д.Горич, заступник голови Херсон
ського окружного суду О.Є.Грек, гласний губернського 
земства М.М.Делакур, керуючий маєтками князя Ворон
цова — графа Шувалова О.О.Євневич, гласний Берис- 
лавської думи О.І.Живодар, директор Херсонського від
ділення Орловського банку В.М.Каленський, голова Ти
распольської повітової земської управи Г.Є.Крузо, зем
ський начальник Е.Р.Квятовський, землевласник В.ІЛін- 
ке, предводитель дворянства Тираспольського повіту 
Мишенков, вчитель Непомнящий, земський начальник 
П.В.Новицький, землевласник Г.Л.Овсяніко-Куліков- 
ський, голова Олександрійської земської управи С.Г.Пі- 
щевич, голова Одеської земської управи барон Рено, ка
мергер двору імператора О.М.Синельников, голова 
Єлисаветградської повітової земської управи 
Н.П.Скляревич, голова Херсонської губернської зем
ської управи граф В.В.Стенбок-Фермор, предводитель 
дворянства Єлисаветградського повіту граф Ю.В.Стен- 
бок-Фермор, бувший земський начальник П.О.Степа, 
голова Анан’ївської земської управи М.С.Флорин-
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ський, земський начальник Дніпровського повіту 
В.Є.Кіндяков, губернський архітектор Е.В.Спаннер, 
підполковник Т.І.Шипілов, Д.М.Горновський, В.І.Гош- 
кевич, В.І.Синкевич, С.І.Гозадінова, Є.С.Ємельянов,
О.Н.Зубов, І.І.Корбул, Н.П.Скляревич, О.М.Шевцов, 
Н.В.Щеглов, О.Ф.Бішлер, М.В.Павлов, О.Ф.Ретов- 
ський, Б.В.Формаковський.

Членами-співробітниками комісії були ігумен Григо- 
ріє-Бізюкова монастиря Митрофан, народні вчителі
О.Д.Арсеньєв і Чумаченко, землевласник Н.П.Висоць- 
кий, М.С.Ковальов, житель с.Яновки Д.Крижановський, 
житель с.Казанки М.І.Спренжин та справник Анан’ївсь- 
кого повіту І.ПЯкунін, О.Я.Шмидт, ієродиякон Авдій, 
П.Г.Крижанівський, священики В.Філатов і В.Філатов і 
В.Чернявський, землевласник О.Л.Коломойцев.

“Правителем справ комісії”, тобто менеджером ко
місії протягом 1898— 1903 рр. був В.І.Гошкевич, а піс
ля його відмови —  С.П.Болгаров і казначеем (скарбни
ком) спочатку був Д.О.Шипинський (до 1903 р.) і 
В .М. Кал енський.

Проте, активність більшості членів та прихильність 
можновладців до комісії на кінець 1907 р. практично зій
шла нанівець. Так, на п’ятому засіданні 28.10.1907 р. бу
ли присутні лише чотири чоловіка: голова комісії і три 
члена, а можновладці її проігнорували.

Склад комісії не дозволив розгорнути повноцінну 
роботу, окрім діяльності музею та археологічних розві
док і археологічного дослідження краю. По-перше, го
лова комісії Г.Л.Скадовський і головний промотор 
В.І.Гошкевич були зайняті своїми прямими обов’язка
ми: відповідно предводителя дворянства Херсонського 
повіту і охоронця музею. По-друге, комісії не вистача
ло спеціалістів з архівної справи і археографії. Цей 
факт слід оцінювати у сукупності з відсутністю примі
щення для архіву, а фактично не дозволяло комісії зай
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матись своїм головним завданням: обслідування відом
чих архівів, виявлення, концентрація і зберігання важли
вих історичних документів.

Комісія завдяки зусиллям В.І.Гошкевича займалась 
археологічним дослідженням краю, охороною 
пам’яток старовини і розбудовою музею. В галузі ар
хівного будівництва було зроблено небагато, хоча 
В.І.Гошкевич цілком слушно вважав саме це головним 
завданням комісії32.1 свідоцтв про цю діяльність комі
сії збереглося обмаль.

Комісія займалась також виявленням місць зберігання 
документів, обліком фондоутворювачів і відбором на до
вічне збереження документів установ. Відповідно ті до
кументи, які визнавались комісією нецінними, продава
лись як макулатура з публічних торгів. Вчена комісія 
займалась також підготовкою програм опису архівних 
справ, її співробітники брали участь в археографічній 
роботі Одеського товариства історії і старожитностей.

Так, комісія прийняла на зберігання 5810 справ Хер
сонської губернської креслярні. Ці надзвичайно цінні 
документи (укази Сенату місцевим органам, ордери на 
відведення земель, укази про заселення Південної Ук
раїни, колекція карт і креслень тощо за період 1756—  
1920 рр.) і зараз складають один з найцікавіших фондів 
Державного архіву Херсонської області. Ним, зокрема, 
цікавляться і вітчизняні, і зарубіжні дослідники3-3.1 це 
незважаючи на те, що більша частина фонду —  13 тис. 
справ з 16 — було свого часу “передано” до ЦЦАДА 
СРСР34.

За розпорядженням сенатора П.А.Репнінського з Се
натського архіву поступали в значній кількості докумен
ти, що стосувались Херсонської губернії.

Але в справі оцінки наукової вартості відомчих архі
вів комісія виявила свою безпорадність через брак кош
тів, спеціалістів тощо. Комісія не змогла дати наукову
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оцінку архівам Херсонської губернської казенної палати 
управлінням землеробства та держмайна Херсонської та 
Бессарабської губерній — 19 тис. справ періоду 1818— 
1850 рр. про іноземну колонізацію Південної України. 
Не було знайдено спеціліста-архівіста, який зміг би виї
хати і перевірити наукову вартість цих документів. Тому 
комісія звернулась з відповідним проханням до Одесько
го товариства історії та старожитностей35. Так, Херсон
ська казенна палата у зверненні до комісії від 18.11.1902 
р. відмічала: “...препровождая архивную опись с 1868 по 
1880 гг. Ананьевского казначейства казенная палата име
ет честь покорнейше просить ученую архивную комис
сию сообщить ...не встречается ли каких-нибудь пре
пятствий к уничтожению сил дел посредством публич
ных торгов с продажи”36.

Зважаючи на всі ці обставини, комісія на своєму 
п’ятому засіданні зазначила, що, згідно Положенню про 
архівні комісії “ученая архивная комиссия имеет прямой 
своей задачей сосредоточение и вечное хранение архив
ных дел и документов... более или менее важных в исто
рическом отношении, собрание и приведение в порядок 
означених архивных дел и документов”. Далі їх слід бу
ло концентрувати в історичному архіві, складати до них 
описи та покажчики, робити їх придатними для науково
го опрацювання. “Между тем наша комиссия, — йшлося 
далі, — в течение всей своей десятилетней жизни этих 
функций не исполняла и не может их исполнять по от
сутствию в среде ее лиц, желающих заниматься архив
ными исследованиями, и по неимению помещения для 
исторического архива”37. З цього питання комісія вирі
шила звернутись до губернатора, який рахувався попе
чителем комісії — саме “рахувався”, бо він не прийшов 
на засідання комісії.

На цьому ж засіданні практичні питання подальшої 
діяльності архівної комісії не розглядалися, бо комісію
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більше хвилювало питання про долю музею. Пос- 
кільки бібліотека відмовила музею і комісії в примі
щенні, то Г.Л.Скадовський запропонував перенести 
музей (і відповідно зібрані комісією документи) з 
Херсона, передавши його у відання Імператорської 
археологічної комісії або з ’єднати його з музеєм 
Одеського товариства історії та старожитностей. 
Проти такого рішення виступив представник херсон
ського міського управління Д.Н.Горловський: “Но в 
сегодняшних речах слышится неуверенность в даль
нейшем существовании самой комиссии”38. Він зап
ропонував знайти в місті нове приміщення для му
зею. В.І.Гошкевич і Г.Л.Скадовський погодились з ці
єю пропозицією. “Господа Скадовский и Гошкевич, 
—  наголошується у протоколі, —  заявили, что при та
ком условии с их стороны препятствий к передаче 
музею в ведение херсонского городского управления 
не будет”39.

Отже, комісія звернулась до Херсонського місько
го управління з пропозицією прийняти до свого відо
ма Херсонський археологічний музей. Щодо майбут
нього комісії, то про це ніяких певних пропозицій не 
було вироблено.

Херсонська вчена архівна комісія зуміла налагоди
ти наукові контакти з численними науковими струк
турами і окремими видатними вченими —  Саратов
ською, Полтавською, Чернігівською, Таврійською гу
бернськими вченими архівними комісіями, Харків
ським історико-філологічним товариством, видатним 
українським вченим А.С.Синявським тощо40.

Згідно постанови Херсонської міської думи від 
23.09.1909 р. міське управління прийняло у власність 
міста Херсона Археологічний музей з його бібліоте
кою від титулярного радника В.І.Гошкевича, який ді
яв на підставі повноважень Херсонської губернської
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вченої архівної комісії. Сам факт передачі відбувся 
10.03.1910 р.41

Отже, за В.І.Гоппсевичем комісія закінчила своє іс
нування в 1911 р. Ці відомості 1923 р. підтверджу
ються і листом В.І.Гошкевича до С.О.Щегпова, члена 
правління Саратовської вченої архівної комісії від 
17.02.1912 р.: “Херсонская Архивная комиссия скон
чалась в январе 1911 г.”42 Ця дата ліквідації підтвер
джена В.І.Гошкевичем і пізніше, у 1920-ті роки43.

Проте, в літературі існують й інші дати ліквідації 
комісії. Так, в статті Л.Ф.Писарькової “Губернские 
ученые архивные комиссии: организация числен
ность и условия деятельности” наводиться інша дата
—  1910 р., з посиланням на матеріали Першого з ’їз
ду представників губернських архівних комісій44. 
Проте ця дата могла виникнути з таких причин: а) 
давність закриття порівняно зі з ’їздом —  адже він 
відбувся в травні 1914 р.; б) припинила свою роботу 
в 1910 р., а офіційне рішення прийнято в січні 1911р.

І. В.Фабриціус у 1929 р. (дочка, помічниця, нас
тупник В.І.Гошкевича на посаді директора музею) 
писала: “ ...року 1907, після того, як Архівна комісія 
закінчила своє існування...”45. Очевидно, що у 1907 
р. архівна комісія фактично припинила своє існуван
ня, а вже у 1911 р. вона була офіційно ліквідована.

Отже, Херсонська губернська вчена архівна комі
сія існувала протягом 1898— 1911 рр. Через матері
альні й організаційні негаразди, відсутність спеціа- 
лістів-архівістів, конкуренцію Одеського товариства 
історії та старожитностей тощо вона не змогла у пов
ній мірі виконувати функції в архівному будівництві
—  архіву створено не було, не розпочалась робота по 
виявленню і концентрації документів. І все таки в цій 
галузі дещо було зроблено, зокрема розпочато зби
рання документів Новоросійської (Херсонської) гу

38



маловідомі імена,  події, факти

бернської креслярні. Значно більшими були її успіхи 
в музейному будівництві, створенні умов для архео
логічного дослідження краю.
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Каньоса А.М.

ПАМ’ЯТКООХОРОННА РОБОТА НА 
ПОДІЛЛІ В КІНЦІ 50-х-80-ті РР. XX ст.

Активізація краєзнавчих досліджень у кінці 1950-х — 
на початку 60-х рр. істотно вплинули на стан пам’яткоо- 
хоронної робота в регіоні, сприяли удосконаленню його 
державних і пропагандистських форм, залучення до цієї 
важливої культурницької роботи широких верств насе
лення. Все це відкрило реальну можливість для подолан
ня тих негативних наслідків, пов’язаних з нігілістичним 
ставленням до пам’яток у 20—30-ті рр., наступні десяти
річчя, створенню відповідної структури пам’яткоохо- 
ронних органів, схваленню ряду законодавчих і норма
тивних актів тощо.

Надзвичайно важливо, що результати краєзнавчого 
пошуку тисяч ентузіастів, їх нерозривний зв’язок з ака
демічними установами, вищими навчальними заклада
ми, архівами, музеями дало змогу закласти наукові заса
ди пам’яткоохоронної роботи, надати їм необхідного 
спрямування, поставивши їх на рівень розв’язання най
більш пріоритетних завдань сьогодення.

Аналіз наявних документів дає підстави з повним
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правом стверджувати, що кінець 50— 60-х рр. наочно 
і переконливо довів всю недосконалість системи охо
рони пам’яток, що існувала в Україні, аморфність її 
організаційних структур, повну і безумовну залеж
ність останньої від тогочасних ідеологічних концеп
цій. Зокрема, явним перебільшенням здається нам 
висока оцінка діяльності Всеукраїнського комітету 
охорони пам ’яток мистецтвознавства і старовини 
(ВУКОПМИСу)1.

Утворений у 1919 р. в Харкові він здебільшого ви
конував функції “швидкої допомоги”, яка, спираю
чись на зусилля таких авторитетів як М.Біляшів- 
ський, Г.Лукомський, В.Модзалевський та інших, ря
тувала від загибелі унікальні пам’ятки історії, архі
тектури, монументального і станкового мистецтва, 
архіви та бібліотеки2.

Аналогічним чином слід розцінювати і діяльність 
місцевих органів ВУКОПМИСу, зокрема Подільсько
го губернського комітету охорони пам’ятників на чо
лі з завідуючим відділом мистецтв губнаросвіти 
О .Найдишевим. За справедливим свідченням 
В.С.Прокопчука, згаданий комітет, попрацювавши 
кілька місяців, припинив свою діяльність у 1921 р., 
обмежившись лише формуванням планів, визначен
ням завдань, підготовкою ряду інструкцій2.

Заради справедливості необхідно відзначити, що 
Подільський губвиконком у першій половині 20-х 
рр., спираючись на рекомендації Народного комісарі
ату УРСР, ініціативи дослідників рідного краю, схва
лив ряд важливих рішень, спрямованих на збережен
ня пам’яток регіону. Йдеться, перш за все, про його 
постанови “Про охорону пам’яток революційної ми
нувшини, старовини, мистецтва та природи”, датова
ному вереснем 1924 р. Остання, серед іншого, катего
рично забороняла руйнування або перенесення без
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дозволу Наросвіти приміщень, збудованих до 1800 р. 
Одночасно з цим, місцеві органи зобов’язувалися 
взяти під свою опіку будинок декабриста Пестеля в 
м.Тульчині, турецьку фортецю і Турецький міст та 
деякі інші споруди в м.Кам’янці-Подільському, буди
нок М.Коцюбинського, рештки укріплень в м.Хміль- 
ник4.

Позитивно оцінюючи зазначені кроки, не можна 
не відзначити, що здебільшого вони носили епізодич
ний характер, були позбавлені належного контролю з 
боку державних пам’яткоохоронних органів, не під
кріплювалися необхідним фінансуванням і матері
ально-технічним забезпеченням.

Не зумів стати стрижнем пам’яткоохоронної робо
ти в Україні і Археологічний комітет при Українській 
академії наук, який після свого утворення в червні 
1920 р. пережив кілька реорганізацій5. Як відзначав в 
1923 р. один з його безпосередніх організаторів і ке
рівників академік О.П.Новицький, Археологічний 
комітет “ ...не маючи в своєму розпорядженні жодно
го виконавського апарату, примушений був обмежи
тися лише роллю консультативного органу при Ака
демії наук по діям охорони пам’яток,., лише випадко
во дізнався про їх руйнування або небезпеку”6.

Серйозний прорив в пам’яткоохоронній роботі ма
ла зробити спільна постанова ВУЦВК і РНК УСРР 
від 16 червня 1926 р., якою затверджувалося “Поло
ження про пам’ятки культури і природи”7. У згадано
му документі вперше на законодавчому рівні визна
чалися органи охорони пам’яток, як зобов’язані взя
ти на себе всю повноту відповідальності в цьому нап
рямку. Так, керівництво нею покладалося безпосе
редньо на його місцеві органи.

Зокрема, перед НКО УРСР ставилися такі основні 
завдання:
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а) розробляти відповідні законопроекти і подавати їх 
встановленим порядком на затвердження законодавчим 
установам;

б) вжити заходів до зосередження пам’ятників культу
ри й природи України на території УРСР і допомагати 
Народному Комісаріатові Освіти АМСРР у справі зосе
редження пам’ятників культури й природи Молдавії на 
території АМСРР;

в) організовувати експедиції для обстеження пам’ят
ників культури й природи;

г) організовувати науково-археологічні розкопки, а 
також видавати дозволи на проведення їх;

д) розглядати справи про реквізиції пам’ятників куль
тури й природи і подавати відповідні проекти на затвер
дження Української Економічної Наради;

е) доглядати, як утримують пам’ятники культури й 
природи державні установи, громадські організації та 
приватні особи і, в разі не додержують вони встановле
них правил зберігання пам’ятників, вживати потрібних 
заходів до усунення викритих упущень;

ж) реєструвати пам’ятники культури й природи, що 
мають всеукраїнське значення, організувати й керувати 
реєстрацією пам’ятників місцевого значення;

з) розподіляти пам’ятники по категоріях;
и) складати плани наукового обстеження й вивчення 

пам’ятників та ознайомлення з пам’ятниками і їх значен
ням широких трудящих мас;

к) видавати в належних випадках дозволи на перемі
щення, продаж і придбання пам’ятників;

л) інструктувати підвідомчі органи у справі охорони 
пам’ятників;

м) вживати заходів до ремонту й реставрації пам’ят
ників;

н) доглядати за додержанням встановлених правил у 
справах торгівлі антикварно-мистецькими речами і вза
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галі пам ятниками культури и природи5.
Цілком очевидно, що з прийняттям постанови від 16 

червня 1926 р. в деякій мірі розширювалися повнова
ження створених в 1925 р. крайових інспектур охорони 
пам’яток культури, хоча, як і раніше, вони залишалися 
досить обмеженими. Так, незначний апарат інспектур не 
міг забезпечити роботу відведеного обсягу. Наприклад, 
Київська крайова інспектура тримала під своєю опікою 
17 округів. Серед них Шепетівський, Вінницький, 
Кам’янецький, Проскурівський, Могилів-Подільський, 
Тульчинський та інші9.

Абсолютно недостатнім було і фінансування крайо
вих інспектур. За підрахунками О.О.Нестулі, Київська 
крайова інспектура, очолювана Ф.Л.Ернстом, отрима
ла протягом 1925— 1929 рр. лише 23465 крб., чого не 
вистачало навіть на щонайменші організаційно-розпо
рядчі витрати 10. За твердженням дослідника, кожна з 
інспектур могла витратити щомісячно на науково-опе
раційні цілі ЗО— 33 крб., господарські — 4,66 крб., 
поштово-телеграфні —  1 крб., канцелярські —  0,83 
крб. Зрозуміло, що з таким бюджетом розгорнути ши
року пам’яткоохоронну роботу інспекторам було прак
тично неможливо^1.

Як переконуємося, відсутність фінансування соціаль
них програм змушений був визнати в 1928 р. і Голова 
РНК УРСР В.Я.Чубар, який, виступаючи перед делегата
ми Всеукраїнського з ’їзду працівників освіти, говорив: 
“Уряд змушений до певної міри не задовольнити Нарко- 
мосу, ВРНГ та Нарком здоров’я не тому, що ми недооці
нюємо тієї чи іншої галузі, а тому, що наші господарські 
умови не досить зміцнілі”12.

У зв’язку з цим, досить логічною стала спроба залу
чення до пам’яткоохоронної роботи широких громад
ських кіл, науковців, діячів культури. Так, у відповід
ності з постановою ВУЦВКа і РНК УСРР від 16 червня
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1926 р. для допомоги Народному комісаріату освіти і 
його місцевим органам у здійсненні покладених на них 
завдань щодо пам’ятників культури при НКО УРСР 
прилучався Український комітет охорони пам’ятників 
культури13.

На жаль, в силу як об’єктивних, так і суб’єктивних 
причин, справа з організацією Українського комітету 
охорони пам’ятників культури невиправдано затягувала
ся. Лише 25 березня 1929 р. колегія Наркомосу УРСР 
затвердила положення про його діяльність14. Дещо піз
ніше, в квітні 1929 р. було затверджено і склад УКОПК. 
До нього увійшли представники НКО, НКВС, Істпарту, 
Укрцентрархіву, ВУАН, Українського комітету краєз
навства, інших установ і організацій, а також відомі вче
ні і діячі культури В.Бузескул, М.Бурачек, М.Болтенко, 
Й.Гермайзе, Д.Гордєєв, В.Зуммер та інші1̂ .

Як свідчать документи, діяльність Українського комі
тету охорони пам’ятників культури і його місцевих орга
нізацій —  комісій, була недовговічною. Внаслідок як 
об’єктивних (відсутність фінансування, нескоординова- 
ність у стосунках з державними органами), так і суб’єк
тивних причин (репресії ряду науковців та діячів культу
ри) в середині 30-х років він повністю припинив свою 
роботу, втративши позиції і в центрі, і на місцях.

Разом з тим, здійснена в середині 20-х років спроба 
поєднати зусилля державних органів і громадськості в 
пам’яткоохоронній роботі, залучити до збереження наці
ональної культурної спадщини широкі верстви населен
ня, було важливим, у першу чергу, в плані набутого дос
віду, що використовувався в наступні десятиріччя. В 
зв’язку з цим, не можна не погодитися з одним із безпо
середніх організаторів пам’яткоохоронної роботи завіду
ючим музейною секцією Укрнауки В.В.Дубровським, 
який писав: “Може це система організації органів охоро
ни пам’яток після перевірки її в житті й роботі потребу
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ватиме яких-небудь змін, але самий принцип сполучення 
в цій системі державних заходів і громадської ініціативи 
треба за всяку ціну зберегти, бо тільки він може забезпе
чити нормальний розвиток діла”16.

У другій половині 30-х років система охорони 
пам’яток історії та культури переживала один з найс
кладніших своїх періодів. Розпорошеність пам’яткоохо- 
ронних органів в системі НКО та Управління у справах 
мистецтв при РНК УРСР, відсутність провідних фахівців 
у цій галузі знань, невизначеність законодавчої та норма
тивної бази, різноманітні ідеологічні кампанії зводили 
нанівець навіть ті незначні здобутки яких досягли місце
ві ентузіасти. Виходячи з цього, на порядку денному, як 
і раніше, постало питання утворення авторитетного 
пам’яткоохоронного органу, який зміг би належним чи
ном координувати діяльність державних установ, науко
вих організацій, музеїв. Спочатку такий орган — Комі
тет охорони пам’яток планувалося утворити при цен
тральному виконавчому комітеті під головуванням одно
го з секретарів ЦВК17. Однак пізніше такий орган було 
утворено при Раднаркомі УРСР. Постанова уряду від 31 
серпня 1940 р. передбачала:

1. Організувати при РНК УРСР Комітет охорони та 
збереження історико-культурних, архітектурних та архе
ологічних пам’ятників УРСР.

2. Затвердити Комітет у такому складі: П.Й.Панч (го
лова), О.І.Воскобойник (заступник), М.П.Бажан, О.О.Бо- 
гомолець, С.М. Бухало, М.Г.Бурачек, Г.В.Головко,
0 .  П.Довженко, Ф.Г.Кричевський, А.Ю.Кримський, 
П.О.Козицький, М.П.Компанієць, Ф.М.Колесса,
1. В.Моргілевський, М.Н.Петровський, Л.М.Славін, 
П.Г.Тичина, Ю.І.Яновський.

3. Зобов’язати виконавчі комітети обласних рад депу
татів утворити при облвиконкомах комітети охорони іс
торико-культурних, архітектурних і археологічних
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пам’ятників18.
Як видно з наведеної постанови, створений на почат

ку 40-х років орган повністю спирався на набутий до 
цього досвід, врахувавши його як позитивні, так і нега
тивні сторони. Як нам здається, доречним і обгрунтова
ним стало створення комітету при уряді України, що доз
воляло в кінцевому результаті подолати міжвідомчі пе
репони, залучити до пам’яткоохоронної роботи Акаде
мію Наук, творчі спілки, окремих авторитетних громад
ських і культурних діячів. На жаль, визначити і оцінити 
життєздатність і перспективність згаданого міжвідомчо
го пам’яткоохоронного органу не виявляється можли
вим, оскільки розгортанню його діяльності завадила Ве
лика Вітчизняна війна.

Характерно, що вже в 1945 р., з ініціативи наукової та 
творчої інтелігенції (М.П.Бажан, М.Г.Тичина та ін.), з 
боку вищого політичного керівництва, вищих органів 
державної влади та управління докладалося чимало зу
силь для відновлення системи охорони пам’яток як в Ук
раїні в цілому, так і в регіонах. У цьому контексті пози
тивно сприймається спільна постанова РНК УРСР і ЦК 
КП(б)У пам’ятників культури, старовини і природи на 
території СРСР”. У затвердженому нею “Положенні про 
пам’ятники культури і старовини” визначалися катего
рії пам’яток, шляхи фінансування, пов’язаних з ними 
робіт, визначалися відповідальні за них органи держав
ного управління. Так, охорона археологічних, історич
них та монументальних пам’яток покладалася на комі
тет у справах культурно-освітніх установ при РНК 
УРСР. У свою чергу архітектурними пам’ятками мало 
опікувалися управління у справах архітектури при 
РНК УРСР. Координацію усієї пам’яткоохоронної ро
боти брала на себе Урядова комісія, очолювана заступ
ником голови РНК М.П.Бажаном19.

Перспективність такої системи охорони пам’яток бу
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ла очевидною. Вона дозволяла сконцентрувати увагу на 
розв’язанні першочергових завдань, оперативно провес
ти реєстрацію пам’яток, з ’ясувати стан їх збереженості. 
Разом з тим, логічна по вертикалі і горизонталі система, 
як і всі попередні, проіснувала недовго. Вже через кіль
ка місяців державна штатна комісія при Раді Міністрів 
УРСР ліквідувала органи охорони пам’яток безпосеред
ньо на місцях, залишивши лише відповідні сектори в ря
ді областей і, в тому числі, у Вінницькій області20.

Не змогло стати етапним у справі збереження істори- 
ко-культурної спадщини і “Положення про охорону 
пам’ятників культури”, затверджене постановою Ради 
Міністрів СРСР 14 жовтня 1948 р.21. По-перше, воно, як 
і раніше, розпорошувало пам’яткоохоронну роботу між 
різними відомствами — Комітетом у справах архітекту
ри при Раді Міністрів СРСР, Комітетом у справах мис
тецтв при Раді Міністрів СРСР, Комітетом у справах 
культурно-освітніх закладів при Радах Міністрів союз
них республік. По-друге, у зазначеному документі пев
ним чином обмежувалися шляхи фінансування ремон
тно-реставраційних робіт, інших відповідних заходів.

Не випадково, позитивно оцінили в цілому затвердже
не і оприлюднене “Положення...”, а також схвалену на 
його основі постанову Ради Міністрів УРСР від ЗО груд
ня 1948 р. ряд видатних діячів науки і культури — 
М.Т.Рильський, Є.І.Катонін, П.Ф.Альошин, В.І.Касіян, 
ГШ.Гудзенко, Л.П.Калениченко, Є.С.Мамолат, І.О.Ігнат- 
кін, Г.Н.Логвин, Г.І.Говденко, Є.В.Горбенко, Л.І.Граужис, 
Ю.О.Нельговський, М.В.Холостенко та інші. “Настав 
час порушити питання про організацію спеціального Уп
равління в справах музеїв і охорони пам’яток при Раді 
Міністрів УРСР. Той поділ пам’яток.., що існує тепер, 
явно недоцільний. Організація єдиного Управління дасть 
можливість концентрувати і більш раціонально викорис
товувати кошти, що їх дає держава на охорону пам’яток,
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об’єднати спеціалістів і підприємства по реставрації 
пам’яток, дасть, нарешті, можливість організувати робо
ту по вивченню і популяризації наших пам’яток культу
ри та мистецтва”, — писалося в одному із звернень гро
мадськості22.

Не змогла взяти на себе всієї повноти відповідальнос
ті по координації пам’яткоохоронної роботи і науково- 
методична рада по охороні пам’ятників культури при 
Президії АН УРСР у складі М.В.Птухи, М.Т.Рильського, 
Л.М.Славіна, В.О.Голобуцького, Є.І.Катоніна, К.Г.Гус- 
листого, П.П.Єфименка2^. При відсутності реальних вза
ємозв’язків з органами державної влади і управління, 
розпливчастості законодавчої та нормативної бази, її ді
яльність здебільшого носила дорадчий характер, не мала 
необхідного впливу на формування поточних і перспек
тивних програм.

Таким чином, на кінець 50-х — початок 60-х років 
система охорони пам’яток історії та культури виглядала 
незавершеною і недосконалою: відсутність централізо
ваного пам’яткоохоронного органу, правових засад, ігно
рування численних громадських ініціатив, порушували 
ряд суттєвих проблем, які потребували невідкладного 
вирішення. Особливо помітно це на регіональному рівні, 
зокрема на прикладі Поділля. Складний стан пам’яткоо
хоронної роботи у регіоні констатувало Міністерство 
державного контролю УРСР, яке в травні 1957 р. здій
снило перевірку Вінницької та Хмельницької областей. 
Серед виявлених недоліків, як відзначав у своєму листі 
до Ради Міністрів міністр державного контролю України 
О.Стоянцев, особливе занепокоєння в регіоні викликав 
незадовільний стан перевірених історичних та мистець
ких пам’яток. Близько 70% з них вимагали негайного 
проведення реставраційних робіт. Причому, навіть нез
важаючи на такий тривожний стан, у регіоні з ініціативи 
місцевих партійних і радянських органів продовжувало
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ся спорудження пам’ятників з нетривких матеріалів. Ли
ше у Вінницькій області протягом другої половини 50-х 
рр. було встановлено близько 160 таких пам’ятників, у 
Хмельницькій області — 9024. Поширеним явищем у 
згаданий період стало нецільове використання виділе
них коштів. Так, у Хмельницькій області виділені кошти 
були витрачені на видавничу діяльність. Вінницьке об
ласне управління культури взагалі не змогло освоїти 
асигновані на ремонтні роботи в 1956 р. 70 тис. крб.

Не могло не викликати стурбування і те, що на час пе
ревірки на Поділлі не була завершена паспортизація 
пам’яток, не налагоджений їх облік25.

Численні факти руйнування археологічних і архітек
турних пам’яток у Вінницькій області, аварійний стан 
ряду об’єктів Кам’янець-Подільської фортеці констату
ється в проекті постанови уряду, поданої на розгляд Ра
ди Міністрів Міністерством культури та Держбудом рес
публіки. Його автори пропонували вжити суворі санкції 
щодо порушників чинного законодавства, активізувати 
всі гілки системи охорони пам’яток. Важливою, на нашу 
думку, була пропозиція ввести в обласних відділах у 
справах будівництва і архітектури та обласних відділах 
культури посади старших інспекторів та інспекторів з 
охорони пам’яток, які могли б помітно піднести цю ді
лянку роботи в усіх регіонах України26. Пропонувалося 
також відновити в Держбуді республіки відділ охорони і 
реставрації пам’ятників архітектури, створити аналогіч
ний підрозділ у Міністерстві культури УРСР.

У поданому документі, чи не вперше, на державному 
рівні ставилося питання щодо створення Українського 
товариства охорони пам’яток історії та культури. Весь 
комплекс організаційних заходів мав взяти на себе орг
комітет у складі Г.В.Головка (голова), М.Г.Дерегуса, 
Н.І.Тищенка, А.В.Добровольського, О.К.Касименка, 
С.М.Бібікова, М.Т.Рильського27.
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На жаль, подані пропозиції так і не знайшли своїх 
прибічників ні в Міністерстві фінансів, ні в уряді Украї
ни. Все це відображало загальносоюзні тенденції в став
ленні до пам’яткоохоронної роботи як до другорядної, 
нікому не потрібної справи. Особливо зазначені тенден
ції посилилися після промови М.С.Хрущова на січнево
му (1961 р.) пленумі ЦК КПРС, який необгрунтовано і 
безапеляційно назвав витрати на реставраційні та інші 
роботи, пов’язані з пам’ятками, марнотратством 28. На
далі “непролеткультівські” тенденції стали все більше 
домінувати в документах вищого політичного керівниц
тва, вищих органів державної влади та управління, міс
цевих партійних та радянських органів.

Незважаючи на супротив наукової та творчої інтелі
генції, краєзнавчого активу, вищим партійним керівниц
твом була зініційована масова кампанія по перегляду 
державних реєстрів, яка ставила за мету зняття з обліку 
цілого ряду пам’яток архітектури. Навіть при тому, що 
останнє обгрунтовувалося цілком благородними цілями, 
зовсім не важко переконатися, що в кінцевому своєму 
результаті це призвело до руйнування ряду унікальних 
зразків зодчества.

Своєрідною пересторогою найбільш ревним місце
вим керівникам, що бездумно коригували державні реєс
три, повинні були стати створені Держбудом 2 березня 
1961 року спеціальні комісії, очолювані досвідченими 
архітекторами, визнаними фахівцями своєї справи. У 
Вінницькій та Хмельницькій областях такі комісії очо
лили відповідно архітектори С.Вайнштейн і О.Мали- 
шенко. Аналізуючи діяльність зазначених фахівців, не 
можна не визнати, що їх принципова позиція, яка нерід
ко йшла врозріз з рішеннями місцевого керівництва, доз
волила зберегти для нащадків цінні історико-архітектур- 
ні та мистецькі пам’ятки, які стали справжньою окрасою 
регіонів і знайшли своє відображення в історичній і кра
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єзнавчій літературі.
І все ж результати кампанії першої половини 60-х рр. 

були невтішними. Так, 14 червня 1961 р. Рада Міністрів 
України виключила зі списку пам’ятників 364 історико- 
архітектурні об’єкти29. Через кілька місяців в січні 
1962 р. аналогічна доля спіткала ще 137 пам’яток. Всьо
го ж на початку 60-х років було знято з державного облі
ку 740 пам’ятників, що складало більше третини їх за
гальної кількості30.

Необхідно відзначити, що в порівнянні з рядом інших 
областей (Львівською, Волинською, Закарпатською, 
Чернівецькою), у Вінницькій та Хмельницькій областях 
процес зняття пам’яток з державного обліку не набув та
кого широкого розмаху. Наприклад, у січні 1962 р. за 
пропозицією облвиконкомів у Вінницькій та Хмель
ницькій областях було знято з державної реєстрації лише 
по 4 об’єкти, в той час як у Львівській — 40, Волинській 
— 28, Закарпатській — 15, Чернівецькій — 1831. Разом 
з тим, серед знятих з обліку об’єктів можна відзначити 
винятково цінні архітектурні пам’ятки, наприклад, кос
тьол (1450 р.) в с.Зіньків Віньковецького району Хмель
ницької області32.

Перегляди державних реєстрів супроводжувалися 
різним скороченням державного фінансування ремон
тно-реставраційних робіт історичних, архітектурних, 
мистецьких та інших пам’яток. Наприклад, 4 червня 
1962 р. Міністерство фінансів УРСР повідомило Дер- 
жбуд республіки, що в поточному році на ремонтно- 
реставраційні роботі по пам’ятниках архітектури 
УРСР виділялося лише 160 тис. крб., з них 20 тис. крб. 
на Хмельницьку область. Кошти на проведення анало
гічного комплексу робіт у Вінницькій області в 1962 р. 
зовсім не передбачалися33.

Доречно відзначити, що 1962 р. не був для Вінниччи
ни виключенням, оскільки цільових бюджетних асигну
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вань на консервацію та ремонтно-реставраційні роботи 
протягом 1960—1962 рр. вона зовсім не отримувала. До
сить невеликими —  13,4 тис. крб. були також кошти, 
спрямовані на цілі в рахунок стягнення орендної плати 
за використання пам’яток архітектури34.

Дещо кращим було становище в Хмельницькій об
ласті, яка, зважаючи на кількість і цінність пам’яток, 
одержала в 1960— 1962 рр. 96,2 тис. крб. бюджетних 
асигнувань35.

Подібна ситуація зі станом збереження пам’яток істо
рії та культури в Україні не могло не викликати серйоз
ного занепокоєння провідних російських, українських 
вчених, діячів культури, організаторів пам’яткоохорон- 
ної роботи. На нього, зокрема, звернули увагу учасники 
пленуму Науково-методичної ради Міністерства культу
ри СРСР, який проходив 15 травня 1963 р., за участю дій
сних членів Академії художеств П.Д.Коріна, С.В.Гераси- 
мова, академіків АН СРСР Б.В.Рибакова, М.М.Тихоми- 
рова, члена-кореспондента Академії художеств 
О.М.Лаптєва, членів-коресподентів АН СРСР О.М.Лаза- 
рєва, В.М.Хвостикова, докторів історичних наук 
М.М.Вороніна, М.Г.Безкровного, М.К.Каргера, Д.М.Ку- 
кіна, архітектора М.Д.Виноградова, письменників 
С.С.Смирнова, В.О.Солоухіна та ін.36.

Подібна принципова позиція кращих представни
ків творчих сил обумовила здійснення ряду важливих 
заходів, спрямованих на збереження пам’яток історії 
та культури, довела необхідність залучення до цієї 
справи широких кіл громадськості. Так, 18 грудня 
1962 року Міністерство культури республіки затвер
дило “Примірне положення про громадського інспек
тора по музеях і охороні пам’ятників культури”. В йо
го безпосередні обов’язки входило:

— здійснення обстеження пам’яток історії та культу
ри і контролювати виконання законодавчих та норматив
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них актів з питань пам’яткоохоронної роботи;
—  брати участь в роботі краєзнавчих нарад та се

мінарів;
—  вносити на розгляд державних органів свої про

позиції з питань збереження історико-культурної 
спадщини;

— згуртовувати краєзнавчий актив навколо розв’язан
ня проблем збереження та популяризації пам’ятників іс
торії та культури37. На залучення громадськості до 
пам’яткоохоронної роботи спрямовував наказ міністра 
культури УРСР від 19 грудня 1962 р. “Про участь музеїв 
в охороні і популяризації пам’ятників історії, археології 
та мистецтва”, який вказував на необхідність “...всіляко 
підтримувати та очолювати ініціативу місцевої громад
ськості... по утриманню в належному стані пам’ятників 
культури”.

Зазначений документ визначав і базові музейні 
заклади, які повинні були здійснювати таку роботу. 
Серед них —  Вінницький та Хмельницький обласні 
краєзнавчі музеї38.

Виходячи з поставлених завдань, пов’язаних з залу
ченням до пам’яткоохоронної діяльності широких гро
мадських сил, протягом 1963— 1964 рр. Вінницький та 
Хмельницький обласні державні музеї об’єднали навко
ло себе близько 350 краєзнавців-аматорів, закріплених за 
відповідними окремими районами39.

Активна і зацікавлена участь громадськості у збере
женні пам’яток дозволила поставити на порядок денний 
питання проведення реєстрації та паспортизації пам’ят
ників історії, археології та мистецтва на території Украї
ни, що було схвалено наказом міністра культури УРСР 
від 10 жовтня 1963 р. При цьому зазначалося, що остан
нє мало проводитися лише на основі глибокого аналізу 
наявних джерел і літератури, ретельного натурного обс
теження40.
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Уже перші результати реєстрації та паспортизації 
пам’яток лягай в основу Списку пам’ятників мистецтва, 
історії та археології республіканського значення, що пе
ребували під охороною держави. Затверджений постано
вою Ради Міністрів 21 липня 1965 р., він включав у себе 
374 пам’ятки, з них 18 — по Вінницькій, 8 — по Хмель
ницькій областях. Зокрема, до категорії пам’яток рес
публіканського значення було занесено бюст двічі Героя 
Соціалістичної Праці Т.П.Марцин в с.Голубече Крижо- 
пільського району, бюст двічі Героя Радянського Союзу 
В.М.Бойко в с.Жорлиця Іплінецького району, склеп-мо- 
гила видатного хірурга М.І.Пирогова в с.Пирогово Він
ницького району, могила полковника Війська Запорізь
кого Данила Нечая в с.Череможне Погребищенського ра
йону. Підземні ходи та оборонні споруди в с.Буша Ям- 
пільського району Вінницької області, могила Устима 
Кармалюка в м.Летичів, залишки давньоруського міста 
Бакота, с.Бакота Кам’янець-Подільського району, горо
дище ХІІ-ХІІІ ст. в с.Губин Старокостянтинівського ра
йону Хмельницької області41.

Позитивно оцінюючи сам факт проведення реєстра
ції та паспортизації пам’яток у першій половині 60-х 
років, не можна не відзначити її обмежений недоскона
лий характер. Справедливість даного твердження пов
ністю підтвердила вся подальша практика. Разом з тим, 
проведені заходи значною мірою активізували громад
ські ініціативи у збереженні пам’яток, зробили їх не
від’ємною складовою культурного життя як України, 
так і окремих регіонів. У контексті цього слід розгляда
ти важливі починання наукової творчої інтелігенції, 
пов’язані зі створенням Українського товариства охо
рони пам’ятників історії та культури.

На підтримку цієї важливої ініціативи виступили, 
зокрема, учасники представницької конференції, прове
деної 12— 14 липня 1965 р. Академією мистецтва СРСР,

56



маловідомі імена, події, факти

Спілкою художників СРСР, Спілкою архітекторів СРСР і 
Радянським комітетом Міжнародної ради музеїв. У сво
єму зверненні вони відзначали: “В усіх союзних респуб
ліках організуються Добровільні товариства охорони 
пам’яток. Завдання всіх, кому дорога культурна спадщи
на нашої країни, її героїчне минуле, — створити масові 
республіканські товариства, їх місцеві відділення, залу
чаючи до роботи в них найширші верстви населення”. 
Діячі науки і культури закликали своїх співвітчизників: 
“Вивчайте історичні місця, архітектурні і художні цін
ності своєї республіки, краю, району. Збирайте матеріа
ли про героїв, видатних людей рідного краю. Кожний 
пам’ятник нашої історії і культури, де б він не знаходив
ся, є недоторканим надбанням усього... народу”42.

Конкретні документи, вироблені згаданою конферен
цією, і докладну доповідь її учасника — члена СХУ 
Г.Н.Логвина 16 липня 1965 р. розглянула Президія спіл
ки художників України. В результаті зацікавленого обго
ворення була прийнята резолюція такого змісту:

“1. Вважати за назріле і доцільне скликання Республі
канської наради, присвяченої проблемі використання 
пам’яток культури та мистецтва в естетичному вихован
ні мас, з охопленням широкого кола проблем, як-то: охо
рона, облік, використання пам’яток історії та мистецтва, 
ролі музеїв, Добровільних товариств у цій справі, робо
та науково-методичної ради та інспектури по охороні 
[пам’яток];

2. Доручити ініціативній групі по організації Добро
вільного товариства охорони пам’яток і, зокрема, т.т. Ки- 
риченку С.А., Яценку В.Ф та Логвину Г.Н. підготувати у 
місячний термін програму Республіканської конференції 
та пропозиції по її реалізації, для чого увійти в контакт з 
творчими спілками та відповідними державними органа
ми і подати ці пропозиції до президії Спілки художни
ків”43. Причому, як видно з документів Президії СХУ,
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ініціативній групі доручалася підготовка відповідних до
кументів щодо створення Всеукраїнської громадської 
пам’яткоохоронної організації.

28 серпня 1965 р. численні пропозиції надходили з 
місць, від наукових установ, творчих організацій підтри
маних урядом України, який затвердив оргкомітет Доб
ровільного товариства охорони пам’яток історії та куль
тури44. До його складу увійшли: С.М.Бібіков, І.К.Біло- 
дід, М.Ю.Брайчевський, В.І.Довженок, К.К.Дубина, 
Г.В.Головко, К.Г.Гуслистий, І.В.Ігнаткін, М.П.Бажан, 
П.А.Загребельний, І.Л.Ле, М ПСтельмах, В.І.Касіян.

Зусиллями оргкомітету за допомогою ряду мініс
терств і відомств 21 грудня 1966 р. було проведено Уста
новчий з’їзд товариства охорони пам’яток історії та 
культури. 12 червня 1967 р. його Статут затвердила Рада 
Міністрів України45.

Характерно, що вже за рік своєї діяльності Україн
ське товариство охорони пам’яток історії та культури, 
яке зросло до рівня авторитетної громадської органі
зації об’єднало 25 обласних, 97 міських, 465 район
них, 92 тисячі первинних організацій, близько 2-х 
мільйонів краєзнавців46.

Утворення Українського товариства охорони 
пам’яток історії та культури стало важливим чинником 
подальшого піднесення пам’яткоохоронного руху в регі
онах і, в тому числі, на Поділлі. На Вінниччині його без
посередніми організаторами виступили завідуючий ка
федрою української літератури Вінницького педінститу
ту професор В.М.Борщевський, директор Вінницького 
краєзнавчого музею — І.І.Заєць, доцент Вінницького пе
дінституту Н.С.Квєтний, директор Тульчинського краєз
навчого музею О.І.Копайгородська, директор Вінницько
го відділення Художнього фонду А.Л.Мороз та інші47- 
Завдяки зусиллями ентузіастів вже на початок 70-х років 
в області працювали 2241 первинні організації, які
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об’єднували 312 тис. членів48.
На Хмельниччині основу обласної організації То

вариства склали професор Кам’янець-Подільського 
педінституту Л.А.Коваленко, доцент того ж вузу 
І.С.Винокур, відомий знавець рідного краю С.К.Гу- 
менюк та інші. Саме вони спрямовували діяльність 
1453 первинних організацій УТОПІК, що налічували 
280 тис. індивідуальних членів49.

Першочерговою справою, яка стояла перед обласни
ми організаціями УТОШК, стало завершення паспорти
зації пам’яток, яка розпочалася ще в першій половині 
60-х рр. Належна увага до цих питань з боку республі
канського правління Товариства врешті-решт дала свої 
позитивні результати. На кінець 70-х років, паспортиза
ція найбільш цінних історико-культурних об’єктів за но
вою уніфікованою формою була завершена. Лише УТО
ПІК на її проведення було виділено 1283 тис. крб.50. 
Хмельницькою обласною організацієюдля цього тільки 
протягом 1972— 1975 рр. було витрачено понад 12 тис. 
крб.51. Приблизно стільки ж (11 тис. крб.) у вказаний пе
ріод виділяли на паспортизацію і Вінницька обласна ор
ганізація УТОПІК52.

Важливим етапом у становленні і розвитку пам’ятко- 
охоронного руху в республіці стало створення при Рес
публіканському правлінні УТОПІК та його обласних ор
ганізаціях громадських інспекцій з числа найбільш дос
відчених фахівців — істориків, археологів, архітекторів, 
мистецтвознавців, правників. На них покладалися:

а) організація, вивчення та систематизація інформації 
з місць про стан пам’яток, їх охорону та використання;

б) здійснення обстеження конкретних пам’яток для 
з’ясування їх стану і виявлення винних у порушенні за
конодавчих і нормативних актів щодо збереження істо- 
рико-культурної спадщини;

в) створення представницьких комісій для вирішення
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конфліктних ситуацій, пов’язаних з охороною, забезпе
ченням та використанням пам’яток;

г) розгляд пропозицій щодо взяття під державний наг
ляд окремих пам’яток історії та культури53.

Аналіз протоколів засідань громадських інспекцій 
Вінницької та Хмельницької обласних організацій УТО- 
ПІК яскраво свідчить про ту велику роль, яку відіграва
ли вони у справі збереження пам’яток. Наприклад, гро
мадська інспекція Вінницької обласної організації УТО- 
ПІК, очолювана головним лікарем обласного будинку са
нітарної освіти В.Т.Карпенком, у складі А.П.Заблоцько- 
го, інспектора обласного управління культури К.М.Ар- 
хипенка вже 1967 р. здійснила натурне обстеження істо
ричних, архітектурних, археологічних, мистецьких 
пам’яток Вінниці, Шаргорода, Тульчина, с.Тимашівки. 
Особлива увага приділялася пам’яткам садово-парково
го мистецтва, що на той час перебувало у вкрай занедба
ному стані54.

Наступного року аналогічна робота була проведена у 
Могилів-Подільському районі та м.Брацлаві55. В резуль
таті важливої експедиційної роботи, було підготовлено 
розгорнуті пропозиції, спрямовані на поліпшення стану 
охорони і збереження пам’яток історії та культури.

Цінний досвід набули громадські інспекції Хмель
ницької області. Зокрема, в кінці 60-х рр. вони виробили 
реєстр найбільш цінних пам’яток регіону, які постійно 
перебували під їх безпосередньою опікою. Останнє доз
волило не лише убезпечити унікальні історико-культурні 
об’єкти від руйнувань, перебудов, а й виробити конкрет
ні заходи щодо їх консервації та реставрації56.

Численні пропозиції, що надходили з місць від облас
них управлінь культури, обласних організацій УТОПІК, 
обласних відділів у справах архітектури, стали предме
том серйозного розгляду на засіданні Ради Міністрів 20 
лютого 1967 р. У прийнятій з цього приводу постанові
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наводяться красномовні приклади неприпустимого став
лення до пам’яток. Водночас у ній подавалася розгорну
та державна програма збереження національно-культур
ної спадщини. Зокрема, нею передбачалося введення 
штатних посад з питань охорони пам’яток в обласних 
управліннях культури та обласних відділах у справах ар
хітектури, створення відповідної ремонтно-реставрацій
ної бази, виділення з резервного фонду уряду необхід
них коштів. Надзвичайно важливо, що в наведеному до
кументі на високому державному рівні було поставлено 
питання щодо необхідності створення архітектурно-іс
торичного заповідника в м.Кам’янець-Подільському 
Хмельницької області57. У зв’язку з цим, не можна не 
погодитися з В.А.Войналовичем та Ю.З.Данилюком у 
тому, що в умовах різкого погіршення охорони пам’яток, 
проявів волюнтаризму та суб’єктивізму стосовно істори- 
ко-культурної спадщини, які мали місце в кінці 50-х — 
початку 60-х рр., цей урядовий документ являв собою 
конкретну програму дій, спрямовану на докорінне поліп
шення пам’яткоохоронної справи58.

Надзвичайно важливо, що положення, визначені в 
постанові Уряду від 20 лютого 1967 р., знаходилися під 
жорстким контролем вищих органів влади та державно
го управління. Так, хід їх реалізації за пропозицією зас
тупника Голови Ради Міністрів УРСР П.Т.Тронька, роз
глянула Президія Ради Міністрів республіки. В ході заці
кавленого обговорення ряд міністерств і відомств, гро
мадських організацій, обласних виконавчих комітетів от
римали низку важливих доручень. Поряд з іншим, вони 
зобов’язувалися протягом 1968— 1969 рр. провести об
лік і комплексне обстеження пам’яток історії та культу
ри і скласти на його основі перспективний план роботи 
в даному напрямку з необхідними фінансовими підра
хунками. Знайшла підтримку уряду також ідея підготов
ки багатотомного довідника “Пам’ятники культури Ук
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раїни”, який мав закласти основи сучасного пам’яткоз- 
навства59.

Наскільки дієвими стали вищеназвані рішення, зас
відчує хоча б той факт, що вже в лютому 1969 р. Держбуд 
республіки на їх виконання визнав за доцільне віднови
ти в державному реєстрі пам’яток близько 800 об’єктів, 
безпідставно знятих з обліку в 1961— 1963 рр.60.

Зростання завдань збереження історико-культурної 
спадщини обумовила недостатність висококваліфікова
них фахівців у цій галузі знань. У зв’язку з цим, правлін
ня Українського товариства охорони пам’яток історії та 
культури 14 квітня 1969 р., при підтримці міністра вищої 
та середньої спеціальної освіти Ю.М.Даденкова, зверну
лася до Держплану республіки з пропозицією організу
вати підготовку таких фахівців за спеціальністю “Історія 
матеріальної культури” на історичних факультетах Київ
ського та Львівського державних університетів. Зазначе
ну пропозицію у своєму кінцевому варіанті повністю 
підтримало Міністерство вищої та середньої спеціальної 
освіти СРСР 61. Саме з цієї кафедри лише в 70-х рр. для 
державних пам’яткоохоронних органів, організацій 
УТОПІК Вінницької та Хмельницької областей було під
готовлено близько 40 спеціалістів, які пройшли належну 
фахову підготовку62. З 1969 р. розпочалася підготовка 
архітекторів-реставраторів та хуцожників-реставраторів 
у Київському державному художньому інституті, а також 
робітників-будівельників для спеціалізованих ремонтно- 
реставраційних робіт у професійно-технічних училищах 
республіки63.

Починаючи з першої половини 70-х років правління 
Українського товариства охорони пам’яток історії та 
культури започаткувало разом з Інститутом археології 
АН України проведення курсів підвищення кваліфікації 
археологічних кадрів з числа активістів обласних органі
зацій64. Наприклад, у 1977 році такі курси були органі
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зовані на базі розкопок трипільського поселення та кур
гану поблизу с.Великий Кут Тальківського району Чер
каської області. Всього ж, як видно зі звітів, протягом 
1971— 1980 рр. на короткотермінових археологічних 
курсах навчалося близько 60 подільських краєзнавців65.

Характерною рисою в діяльності Українського това
риства охорони пам’яток історії і культури в 70— 80-х 
рр. став значний приплив в його організації кращих на
укових сил. Так, лише в правлінні на комісії Вінниць
кої обласної організації УТОПІК у різні періоди пра
цювало близько 50 дослідників рідного краю, які мали 
ступінь доктора або кандидата наук. Серед них докто
ри історичних наук А.Т.Давидюк, І.Г.Шульга, 
М.М.Кравець, доктори філологічних наук П.М.Лісо- 
вий, В.М.Борщевський, кандидати історичних наук 
І.І.Заєць, Н.С.Квєтний, В.П.Лациба. А.К.Лисий, 
С.Л.Калитко, О.Г.Тельман, П.І.Хавлюк6®.

Створення потужного інтелектуального потенціалу у 
сфері охорони пам’яток, посилення громадської уваги до 
багатовікової культурної спадщини дали змогу предмет
но і зацікавлено обговорити положення проекту закону 
“Про охорону і використання пам’яток історії та культу
ри”, прийнятого 13 липня 1978 року 8-ою сесією Верхов
ної ради України, дев’ятого скликання67.

Активно проводилось обговорення проекту закону на 
Поділлі. Так, з Вінницької та Хмельницької областей в 
узагальненому вигляді надійшло відповідно 60 і 45 до
повнень, пропозицій, редакційних поправок68. Позитив
но вплинув на загальний стан пам’яткоохоронної роботи 
в республіці та регіонах зокрема, розгляд цих питань на 
засіданні комісії по культурі Верховної ради України 
14 червня 1980 року. Розглянувши доповідну записку 
підготовчої групи у складі депутата Верховної ради 
П.Т.Тронька, В.З.Бородая, В.П.Мушинської, Л.Т.Шеве- 
ли, комісія визнала за доцільне рекомендувати:
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— встановити постійний контроль за виконанням 
охоронно-орендних угод, охоронних та шефських зо
бов’язань, визначити орендарів та домогтися використа
ти всіх придатних історичних і архітектурних споруд під 
музеї, картинні галереї, виставочні зали та інші культур
но-освітні заклади;

— забезпечити регулярне надходження сум платежів 
від орендарів та раціональне витрачання трудових і фі
нансових ресурсів, що виділяються на реставрацію, бла
гоустрій і підготовку до використання пам’яток. Розши
рити обсяги консерваційних робіт на пам’ятках архітек
тури та містобудування, археології, що взяті під охорон
ний облік;

— вжити заходів до розширення мережі та зміцнення 
матеріально-технічної бази діючих реставраційних під
приємств республіканського та місцевого підпорядку
вання;

— розробити наукові програми технології ведення 
консерваційних робіт з застосуванням нових сучасних 
будівельних матеріалів і, в тому числі, на Поділлі69.

Таким чином, на середину 80-х рр. в Україні склалася 
певна структура охорони пам’яток культури, яка спира
лася на прийнятий у 1978 р. законодавчий акт, діяльність 
державних пам’яткоохоронних структур, широку і розга
лужену мережу організацій Українського товариства 
охорони пам’яток історії та культури, які все активніше 
впливали на поточні процеси у справі збереження істо- 
рико-культурної спадщини. Так, наприклад, Вінницька 
обласна організація УТОШК нараховувала на кінець 80- 
х рр. 3502 первинні організації, загальною кількістю 600 
тис. членів. Лише згаданою організацією на споруджен
ня і реконструкцію пам’ятників за 25 років свого існу
вання було виділено понад 3 млн. крб/°. Хмельницька 
обласна організація УТОПІК (3340 первинних організа
цій, 640 тис. членів) за цей же період на аналогічні цілі
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витратила 2,5 млн. крб., взяла участь у спорудженні і ре
конструкції 1500 пам’яток регіону71.
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ФОРМУВАННЯ ТА 
ФУНКЦІОНУВАННЯ 

ТОТАЛІТАРНОЇ
СИ СТЕМ И  В  УКРАЇНІ



маловідомі імена, події,

Білошицький С.В.

РОЗКОЛИ Т& ПОГЛИНАННЯ 
ОПОЗИЦІЙНИХ п а р т ій  

ЯК ЗАСІБ МОНОПОЛІЗАЦІЇ 
ПОЛІТИЧНОЇ ВЛАДИ РКП(Б)

В УКРАЇНІ В 1917—1925 РР.

Аналіз причин сходження в 1917— 1925 рр. з політич
ної арени України ряду впливових партій засвідчує, що 
вони в різні періоди зазнавали значного і цілеспрямова
ного тиску з боку більшовиків з метою внесення в їх ря
ди різноманітних організаційних розколів, ідейних роз
шарувань, перенадження впливових політиків, погли
нання низових партійних організацій тощо. Останнє в 
кінцевому рахунку сприяло зміцненню КП(б)У, ліквіда
ції монопартійної системи. Розробці цих питань винят
кову увагу приділяв В.Ленін. Лише за період з жовтня 
1917 по грудень 1920 р. вони розглядаються в більш ніж 
у 150 його роботах, у тому числі в 35 — йдеться про ук
раїнські партії1. На його думку, щоб забезпечити зрос
тання впливу більшовицької партії, їй потрібно проводи
ти, по-перше, політику класово витриману, принципову 
і у той же час надзвичайно гнучку, таку, що враховує за
гальне розшарування сил у конкретній ситуації в кожній 
з партій; по-друге, послідовно і систематично боротися 
усіма засобами з партіями, коли вони переходять у табір 
контрреволюції або коливаються в її сторону, і домагати
ся політичних поступок і угод, коли вони роблять кроки 
назустріч пролетаріату. “Наше завдання довгий час буде 
складним і двоїстим, —  говорив у зв’язку з цим В.Ленін 
на VIII з ’їзді РКП(б). — Ці партії довгий час неминуче 
робитимуть крок вперед, два назад, тому що вони засуд
жені на це своїм економічним становленням... Від нас 
вимагатиметься часта переміна лінії поведінки, що для
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поверхневого спостерігача може здатися дивним і незро- 
зумілим”2.

Вже літом 1917 р. внаслідок потужної агітаційної ро
боти більшовиків в осередках українських соціал-демок
ратів утворилися групи лівих радикалів. В червні група 
“лівих” у кількості 40 чоловік відкололася у Києві3. Тро
хи пізніше подібна група утворилася в Катеринославі. 
Як відмічала С.Гопнер, “її представники в Раді і в Думі 
підтримували нас проти наших противників в таких пи
таннях, як озброєння робітників, організація Червоної 
гвардії, упритул до нашого основного гасла “Вся влада 
Радам”4.

У листопаді-грудні 1917 р. аналогічні групи виникли 
в Одесі, Харкові, Полтаві, Черкасах та інших містах. За
галом у цей час “лівих” українських соціал-демократів 
налічувалося близько 225 чоловік, серед яких найбільш 
відомими політиками були Ю.Медведєв (Харків), П.Бу- 
ценко (Полтава), Є.Касьяненко, Є.Неронович, Пащенко, 
М.Врублевський, Г.Тимофеєва (Київ) та ін.5.

Усвідомлюючи важливість підтримки розколь
ницьких настроїв в середовищі УСДРП, з метою змен
шення її впливу на суспільні настрої в окремих регіонах 
робилися спроби організаційного оформлення при комі
тетах РСДРП(б) груп так званих “українських більшови
ків”. Вони створювалися з числа комуністів, які добре 
володіли українською мовою, та “полівівших” соціал-де
мократів для проведення агітаційно-пропагандистської 
роботи серед населення та особового складу українізо
ваних військових частин і команд. Така секція була ство
рена, наприклад, при Одеському комітеті РСДРП(б). До 
неї входили А.Власенко, М.Матяш, М.Мартиш, А.Нако- 
нечний, К.Юхимець та ін. Вона провела значну пропа
гандистську роботу серед гайдамацьких куренів та укра
їнізованих команд ряду кораблів Чорноморського флоту, 
що знаходилися під впливом агітаторів УСДРП.

70



маловідомі імена, події, факти

Оцінюючи реальні результати діяльності “лівих” з 
УСДРП в той період, історик І.Курас відмічав, що “в ре
зультаті розколів частина місцевих організацій УСДРП 
взагалі перестала існувати. Контакти більшовиків з “лі
вими” у Радах та інших масових організаціях сприяли 
більшовизації останніх”6.

Протягом наступних місяців більшовицьке керів
ництво поглиблювало розкол в УСДРП, організацій
но та матеріально підтримуючи “лівих”. їх представ
ники включалися до складів ЦВК Рад України, обра
них на І (3 чол.) та II (7 чол.) Всеукраїнських з ’їздах 
Рад, а також до Тимчасового повстанкому (дев’ятки) 
(2 чол.), утвореного у квітні 1918 р. Частина “лівих” 
(М.Врублевський, Г.Тимофеєва та ін.) входили до 
складу місцевих повстанкомів7.

“Тепер, — говорив В. І. Ленін у грудні 1918 р., — ми 
знаємо цілі партії, які прийшли до нас, які хочуть працю
вати разом з нами”8. На його думку, процеси диференці
ації опозиційних партій мали поглиблюватися, і тому він 
обґрунтував необхідність переходу до політики угоди з 
дрібною буржуазією, насамперед з середнім селянством. 
За В.Леніним, це було можливим в разі розколу опозиції 
за формулою: “контрреволюцію відсікати, культурно- 
буржуазний апарат використовувати”9.

З кінця 1918 р. в УСДРП склалася “ліва” фракція. На 
VI конгресі партії (10— 12 січня 1919 р.) вона організа
ційно пориває з офіційною більшістю і перетворилася в 
самостійну партію, яка отримала назву УСДРП незалеж
ні. Її очолили М.Ткаченко, А.Драшмирецький, Ю.Мазу- 
ренко, А.Річицький, М.Авдієнко, М.Яворський та ін. У 
резолюції з поточного моменту, запропонованій VI кон
гресу, УСДРП (незалежні) висунули нове гасло перетво
рення “суверенної самостійної і незалежної УНР” у “су
веренну, самостійну і незалежну Українську соціаліс
тичну республіку”1".
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12 січня 1919 р. фракція вирішила створити свою ок
рему партію, обрала організаційний комітет, що підготу
вав відповідну платформу, опубліковану 22 січня 1919 р. 
у першому номері органу “незалежних” — газеті “Чер
воний прапор”. Проте навесні 1919 р. серед “незалеж
них” виник новий розкол, викликаний дискусією про 
ставлення партії до повстанського руху. Ліва частина 
“Незалежних” відмовилася від збройної боротьби проти 
радянської влади в Україні11.

25 квітня 1919 р. фракція “лівих незалежних” у Київ
ській Раді робітничих депутатів виступила із закликом 
до робітників. У ньому вона проголосила на словах свою 
відданість соціалістичній революції і як мінімум визна
ла “економічну програму комуністів”, а як максимум — 
“її послідовне втілення у життя” за умови, що остання 
буде уточнена. “Ліві незалежні” претендували на право 
представляти “українського пролетаря” в Комінтерні. 4 
травня було прийнято рішення оголосити правих (“неза
лежних”), контрреволюціонерами, об’єднати навколо 
тимчасового комітету “ліві” елементи і таким чином 
створити нову партію під назвою “УСДРП — незалежні 
(ліві)”. Все це разом узяте й визначало тактику КП(б)У, 
щодо “незалежних (лівих)”. Уже в квітні 1919 р. ЦК 
КП(б)У наголошував, що “необхідне найуважніше став
лення” до тих організацій і окремих членів “незалеж
них”, які не поділяють офіційного курсу УСДРП і орга
нізаційно поривають з нею. їм надавалося право видава
ти свої газети, обиратися до радянських органів аж до 
ЦВК. З 22 травня почав виходити орган лівих “незалеж
них” — газета “Червоний стяг”12.

Наприкінці 1919 р. на своєму з’їзді прийняла рішен
ня про самоліквідацію і входження в РКП(б) РСДРП (ін
тернаціоналістів). Відповідно, розпускалися її невеликі 
організації в Україні13.

Лідери правих “незалежних” М.Ткаченко, А.Річиць-
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кий і ін. виношували ідею створення нової партії, але 
вже під комуністичним прапором. Після підготовчої ро
боти і розробки М.Ткаченком й А.Речицьким проекту 
програми 22—25 січня 1920 р. відбувся І (установчий) 
з’їзд УКП. Розпустивши всі організації УСДРП — “неза
лежних” і прибравши нову назву “Українська комуніс
тична партія”, з ’їзд задекларував прагнення очолити “ук
раїнську революцію” як “єдиного відтепер справжнього 
виразника класового руху пролетаріату України”14.

Не обминули ці тенденції і УПСР. Ще в листопаді 
1917 р., на III з’їзді УПСР, склалося “ліве” крило, пред
ставники якого виступили з критикою соціальної, у пер
шу чергу аграрної, політики Центральної Ради. З 23 лю
того 1918 р. його лідери (І.Михайличенко, В.Блакитний, 
О.Шумський, М.Полоз і ін.) почали видавати свою газе
ту “Боротьба”, у якій заявили про розрив з старим кур
сом УПСР15. У травні-червні 1918 р., після IV з’їзду 
УПСР, відхід її “лівої” частини був оформлений офіцій
но. Обраний на з ’їзді ЦК партії, до складу якого ввійшли 
представники переважно лівого крила (Л.Ковалів, А.За- 
ливчий, Г.Михайличенко, Пашкевич, В.Приходько, 
М.Шраг — члени ЦК; Корж, М.Чечель - кандидати в 
члени ЦК) 3-го червня 1918 р. ухвалив постанову в спра
ві внутрішньої тактики партії, згідно з якою розпускали
ся всі організації і комітети УПСР і мала розпочатися 
підготовка до створення нової нелегальної партії16.

Основним моментом розбіжностей “лівого” ЦК з 
більшістю так званої “центральної течії-” було ставлення 
до гетьманського режиму. У червневій платформі “ліві” 
охарактеризували гетьманський уряд як “реакційно-бур
жуазний” і висловилися “проти угодовства з теперіш
ньою політикою входження в гетьманський уряд демок
ратичних елементів”.

В жовтні 1918 року II з ’їзд КП(б)У визнав лівих есе
рів як партію, що стоїть на радянській платформі і з ок
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ремими організаціями якої можливе укладення техніч- 
них вимог17. 4 листопада 1918 р. у резолюції про такти
ку ЦК “лівих” визнав “необхідність організації негайно
го класового озброєного повстання в Україні... і перехо
ду влади в руки робітників і найбіднішого селянства, ор
ганізованих у Ради депутатів”18.

Наприкінці січня — на початку лютого 1919 р. керів
ництво лівих есерів направило в Харків делегацію на чо
лі з В.Блакитним для переговорів про входження їх пред
ставників до радянського уряду. У ході переговорів 
В.Блакитний взяв зобов’язання розпустити свій Цент- 
рревком і співробітничати з радянською владою19.

Паралельно “ліві” вжили заходів до завершення ідей
но-організаційного оформлення партії. Після кількох 
невдалих спроб відтворити єдину УПСР вони скликали 
V з ’їзд УПСР (3— 11 березня 1919 р.), що був оголоше
ний установчим з’їздом нової партії — Української пар
тії соціалістів-революціонерів (комуністів). З’їзд визнав, 
що “комуністичний характер сучасної революції ставить 
за умову її успіху диктатуру пролетаріату: що найкраще 
здійснюється встановленням влади Рад”" 1.

На початку 1919 року почастішали випадки масового 
прийому до ЇСП(б)У вихідців з різних партій. У лютому 
Олександрівський комітет прийняв у КП(б)У групу ко
лишніх членів місцевої меншовицької організації. Група 
лівих соціал-демократів (інтернаціоналістів) була прий
нята Київським комітетом КП(б)У. Перехід у КП(б)У лі
вих есерів спостерігався в цей період у Луганську, бун
дівців — у Чернігові, Катеринославі й інших містах21.

Н.Махно відмічав, що в цей період підтримка більшо
виками лівих есерів дозволила першим “з особливим за
доволенням витягти з такого положення відомі виго
ди ...”. Більшовики подали сигнал членам інших партій 
про готовність їх прийняти до себе на вельми почесних 
умовах. “Влада, крок за кроком, почала допускати знову
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вихід анархістської преси; почала розбиратися, з яки
ми анархістами варто рахуватися, а з якими не слід... 
Найбільше обізнаний в сфері гендлярського присто
сування елемент перестає думати про організацію 
свого руху; він перебігає до більшовиків, залишаю
чись із званням анархіста... що навчилися нібито 
щось розуміти, що навчилися красиво говорити і пи
сати, потягнулися цілими рядами, над фронтом тру
дящих мас, що борються зі зброєю в руках, у більшо
вицькі культосвітні відділи консультантами...”22

З метою підтримки тих, що відкололися від УПСР та 
УСДРП, в травні 1919 р. ВУЦВК попередив усі виконко
ми та надзвичайки: “за утиск лівих есерів (комуністів) і 
незалежників-лівих винні будуть відповідати за всією 
суворістю законів революційного часу, як за діяння, 
спрямовані проти революції”23. ЦК КП(б)У виділив 
УПСР(к) в радянському урядові посади керівників Нар- 
комосу, Наркомфіну, Наркомюсту, заступників керівни
ків ряду наркоматів та місця в ВУНК і Реввійськраді24.

22 червня 1919 року Г.Пятаков запропонував політ- 
бюро ЦК КП(б)У включити до порядку денного питання 
про ліквідацію УПСР(к) шляхом поглинання її КП(б)У 
на таких умовах: частина ЦК УПСР(к) персонально 
включається в ЦК КП(б)У; всі місцеві організації 
УПСР(к) розпускаються; персональний прийом членів 
УПСР(к) у КП(б)У. Проте політбюро вирішило обмежи
тися проведенням переговорів з есерами, не висуваючи 
їм конкретних умов26.

6 серпня 1919 року ЦК УПСР (комуністів) і ЦК 
УСДРП (незалежних-лівих) підписали акт про злиття й 
утворили Українську комуністичну партію (боротьбис
тів) з девізом: “Пролетарі всіх країн, єднайтеся!”26. У 
перших же своїх програмних документах нова партія 
поспішила заявити, що вона “бере на себе репрезента
цію українського комуністичного руху”27.
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Процес розколу та розкладання найбільш впливових 
єврейських партій — Бунду і Єврейської комуністичної 
партії (Поалей-Ціон) на Україні проходив не менш інтен
сивно, ніж українських і загальноросійських. До кінця 
1918 р. “ліві” групи з’явилися в бундівських організаці
ях Києва, Одеси, Харкова, Катеринослава. На трудовому 
конгресі в січні 1919 р. фракція Бунду розкололася на дві 
частини. У березні 1919 р. її ліва частина, очолювана М. 
Рафесом, відокремилася від Бунду і створила самостійну 
партію з назвою “Комуністичний Бунд”28.

III з ’їзд КП(б)У у резолюції “Про ставлення до дріб
нобуржуазних партій” визначив, що не заперечує проти 
прийому членів лівого Бунду до КП(б)У і навіть дозво
ляє у “виняткових випадках перехід до нас окремих виз
начних представників цих партій допустимим без попе
реднього стажу, але з санкцій місцевого партійного цен
тра або ЦК”2л Одним з таких, без сумніву, вважався 
ідеолог і організатор розколу Бунду, лідер новоутворено
го Комуністичного Бунду М.Рафес. Саме його делегував 
КомБунд до складу ЦВК у травні 1919 року30, і саме він 
виявився одним^з впливових діячів Комуністичної партії 
20-30-х років. Його політичний портрет дуже яскраво 
намалював свого часу А.Гольденвейзер. На його думку, 
“Рафес був, безсумнівно... яскравою особистістю... На
тура діюча і практична. ... у лютому 1918 р. ...він із ве
ликою мужністю боровся проти більшовизму і викривав 
його. У 1919 році він став комуністом і з великою ста
ранністю керував нічними обшуками для вилучення 
“надлишків”. А в 1920 році, під час третього перебуван
ня більшовиків у Києві, Рафес користувався таким впли
вом у київському губревкомі, що його в жарт називали 
“губ-Рафесом”31.

В травні 1919 року Комуністичний Бунд і Об’єднана 
єврейська комуністична робітнича партія, що виділилася 
в березні 1917 р. з Об’єднаної єврейської соціалістичної
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робітничої партії, утворили Єврейський комуністичний 
союз (Комфарбанд), що вступив у тісний контакт із 
КП(б)У32. За дорученням більшовиків Комфарбанд на
ніс ряд нищівних ударів по своїх колишніх однопартій- 
цях. Активіст Комфарбанду Левіт з Волині звітував: “ 13 
липня вночі ми провели разом з Надзвичайною комісією 
обшуки у відомих представників єврейської контррево
люції й у відповідних установах. Дві особи заарештова
ні. Це дуже активні єврейські контрреволюціонери”33. 
За спостереженнями іншого комфарбандівця у Фастові 
“деякі молоді “закомісарились” і зовсім забули, що вони 
члени партії”34.

ЦК КП(б)У вирішив питання про забезпечення Ком
фарбанду коштами, а 18 серпня 1919 р. оргбюро схвали
ло постанову “Про злиття Комфарбанда з КГГУ”, згідно 
якої “ Комфармбанд як самостійна організація... оголо
шується розпущеною; перереєстрація членів Комфар
банду для вступу в лави КП(б)У проводиться особливою 
комісією у складі представників Комфарбанду і КП(б)У, 
призначених КП(б)У або НК; остаточне затвердження 
перереєстрованих членів залишається за комітетами 
КП(б)У”35.

Наприкінці 1919—початку 1920 р. ліві угруповання 
всередині Бунду помітно посилилися. На VII Всеросій
ському з’їзді Рад (грудень 1919 р.) його ліва фракція, 
наприклад, виступила проти офіційної лінії партії. В 
квітні 1920 р. XII конференція Бунду в резолюції “Про 
поточний момент і завдання нашої партії” визнала, що 
“...радянська система одержує усе більш широке визнан
ня в лавах пролетаріату”, що тільки шлях радянської вла
ди “зможе забезпечити перемогу революції-”. При цьому 
було заявлено, що “... наступив момент, коли Бунд може 
відмовитися від своєї офіційної опозиційної позиції і 
взяти на себе відповідальність за політику радянської 
влади”36. Фактично на конференції Бунду відбув
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ся його черговий розкол, у результаті якого права мен- 
шість на чолі з Абрамовичем вийшла з партії і продовжу
вала боротьбу проти радянської влади. Ліва частина Бун
ду звернулася до ЦК РКП(б) з пропозицією про об’єд
нання з Комуністичною партією3 \

ЦК РКП (б) доручив комісії в складі Й.Сталіна, Л.Ка- 
менєва і М.Крестинськош вивчити це питання. Розгля
нувши пропозицію бундівців, що обумовили свій вступ 
до РКП(б) вимогою збереженням організаційної самос
тійності партії, ЦК РКП(б) 18 червня 1920 р. відхилив 
такий проект3®. Це рішення підтримав виконком Комін
терну, спеціальна комісія якого у відповідь на звернення 
Бунду підкреслила, що “збереження організаційної са
мостійності Бунду в межах РКП(б) призвело б до про
довження організаційної й ідейної відчуженості однієї 
частини єврейського пролетаріату від іншого пролетарі
ату Росії”3л Бунду було запропоновано розпустити свої 
організації, а його членам вступити до РКП(б).

В жовтні 1920 року Е.Квірінг доповів ЦК КП(б)У, 
що у київській організації Бунду сформувалося 3 те
чії. На конференції перемогла вкрай ліва частина, яка 
заявила, що вони хочуть видавати свій орган і про
сять субсидій ЦК КП(б)У дозволив Київському комі
тету “субсидіювати газету в тому випадку, якщо газе
та буде вести кампанію за організований перехід Бун
ду до Комуністичну партію”40.

Організаційні та фінансові ресурси КП(б)У зробили 
свою справу. 5— 11 березня 1921 р. ХІП надзвичайна 
конференція Бунду 47 голосами при 26, що утрималися 
прийняла пропозиції Комінтерну4*.

29 березня політбюро ЦК КП(б)У прийняло постано
ву “Про вступ Бунду в КП(б)У”. При ЦК була створена 
спеціальна комісія для реалізації цього рішення. Після 
відповідної перереєстрації протягом 1921 р. члени бун
дівських організацій в Україні були прийняті до лав Ко-
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муністичної партії. Права частина партії на чолі з Абра
мовичем була вимушена емігрувати за кордон.

Подібні процеси проходили в 1919-1920 р. і в інший 
дрібнобуржуазній партії - Єврейська комуністична пар
тія (“Поалей-Ціон”). Політична лінія КП(б)У стосовно 
ЄКП була сформульована в циркулярному листі Київ
ського губкому КП(б)У (січень 1920 р.) і в якому говори
лося: “незважаючи на привласнення ними собі назви 
“комуністичної партії”, вони залишилися тими ж націо
налістами, що і буржуазні сіоністи, і більше думають 
про Палестину, чим про революційну роботу на місці. З 
вступом до нашої партії Єврейського комуністичного со
юзу (Комфарбанд) поза Комуністичною партією залиши
лися одні лише єврейські націоналістичні партії. Тому з 
нашого боку “ЄКП Поалей-Ціон” не повинна одержати 
ніякої ні моральної, ні матеріальної підтримки. Партійна 
організація, особливо наша єврейська секція, у письмо
вій і усній агітації повинна нещівно викривати дрібно
буржуазну, націоналістичну природу “Поалей-Ціон” у 
всіх її видах, так само як і залишків всіх інших єврей
ських угодовських партій”42.

Жорстка позиція КП(б)У стосовно ЄКП в умовах ціл
ком очевидної тенденції формування монопартійної сис
теми змушувала останніх шукати форми співпраці з вла
дою. В березні 1920 року Харківська організація ЄКП на 
загальних зборах прийняла рішення влитися до лав 
КП(б)У, оскільки “у даний момент у ЄКП немає ніяких 
принципових розбіжностей з КП(б)У”, а “подальше іс
нування ЄКП дробить тільки комуністичні сили”43.

Щоб примусити капітулювати інші частини ЄКП ор
ганізації КП(б)У активізують діяльність своїх євсекцій 
(утворених за вказівкою ЦК РКП(б) з структур Комфар- 
банду)44. Як відмічалося на пленумі ЄКП, що відбувся 
9— 15 червня 1921 року, “Євсекції посилюють боротьбу 
з нами. Репресії приймають систематичний характер, на
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ші клуби реквізуються, печатки віднімаються, товариші 
заарештовуються...”45. Згідно резолюції пленуму, “всі 
перешкоди, що чиняться нам на місцях, не є непорозу
міннями і помилками з боку окремих представників ра
дянської влади на місцях, а результатом продуманого 
плану тієї кампанії, що ведеться євсекцієею проти 
нас”46.

Фактично ЄКП потрапила в організаційний глухий 
кут. Політбюро ЦК КП(б)У попередила ЄКП, що “бо
ротьба з євсекцією є боротьба проти КП(б)У і РКП(б), а 
тому надалі вважатиме політику ЄКП шкідливою і в якій 
би то не було підтримці відмовлятиме”47. Інстинкт са
мозбереження примусив керівництво ЄКП розіслати 
циркуляр своїм губкомам із завданням не піддаватися на 
провокації євсекції і “ усякого роду виступи, що могли б 
лягти плямою на нашу партію”48.

Нездатність проведення власної самостійної політики 
призвела до розпорошення та самоліквідації ЄКП в кін
ці 1921 року. Відповідно до директиви ЦК РКП(б) про 
вступ Єврейської Компартії “Поалей-Ціон” до РКП(б), 
ЦК останньої, враховуючи, що “українська організація 
“Поалей-Ціон” особливо насичена міщанством”, реко
мендувала губкомам “виявляти виняткову пильність при 
прийомі в партію поалейціоністів”49.

Проте напередодні своєї ліквідації ЄКП була вико
ристана більшовиками для знищення колишніх одно- 
партійців - ЄСДРП (Поалей-Ціону). Спочатку, в люто
му 1921 року, конференція ЦК ЄКП поставила завдан
ня припинити “фракційне співжиття з ЄСДРП”50, а вже 
в червні у Москву прибула делегація Вельтфарбанда, 
щоб “ліквідувати співіснування двох Поалей-Ціонов- 
ських партій Фарбанду в Росії” . Делегація запропону
вала ЄСДРП (П-Ц) оголосити себе комуністичною й 
об’єднатися з ЄКП (П-Ц). Пропозиція була відкинута, і 
ЄКП стала єдиною партією Фарбанду в Росії і пред-
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ставником Фарбанду на III Конгресі Комінтерну51. Та
ким чином, наприкінці 1921 року в Україні внаслідок 
розколів та розпорошень припинили свою діяльність ос
новні єврейські політичні партії.

Наприкінці 1919 —  початку 1920 року більшовики, 
що вже мали великий досвід по організації розколів та 
поглинань партій, провели блискучу, з технічної точки 
зору, операцію по ліквідації Української комуністичної 
партії (боротьбистів).

За відпрацьованою технологією більшовики утвори
ли в УКП(б) плацдарм для подальшого наступу на так 
звану “ліву частину” партії. КП(б)У примусила бороть
бистів в січні 1920 року прийняти рішення про переда
чу всіх “повстанських” загонів, що знаходилися під 
впливом партії, у розпорядження командування Черво
ної Армії , у лютому —  розпустити “Всеукраїнську 
вчительську спілку” та дати згоду КП(б)У виставити 
загальні списки на виборах до Рад53. Після цього існу
вання УКП(б) втрачало сенс, і більшовики “порадили” 
“лівій частині” партії рішуче відмежуватися від правих 
елементів: “Та частина боротьбистів, для яких стяг ко
мунізму є дороговказна зірка, а не маска, повинна всту
пити в рішучий бій з правою частиною своєї партії і 
ліквідувати її”54.

Рішення про доцільність та форми ліквідації УКП(б) 
приймалося в процесі інтенсивного листування в січні- 
лютому 1920 р. ЦК КП(б)У, ЦК РКП(б), виконкому Ко
мінтерну та В. Леніна. Зважаючи на те, що партія бороть
бистів може з часом виступити ядром антибільшовиць
кої опозиції, 6 лютого В.Ленін поставив перед КП(б)У 
завдання: “Усю політику треба вести систематично й не
ухильно до ліквідації боротьбистів, що передбачається в 
недалекому майбутньому. Для цього не пропускати жод
ної провини боротьбистів без негайного й суворого по
карання. Особливо збирати дані про непролетарський і
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найбільш ненадійний характер більшості членів їх пар
тії. Момент ліквідації визначити через короткий строк, 
момент буде встановлений політбюро і повідомлений 
Укрревкомові”55. У той же день резолюція була схвалена 
ЦК РКП (б). На її основі розроблена і терміново переда
на в Харків для ЦК КП(б)У директива для всіх партійних 
організацій56.

11 лютого 1920 р. ЦК КП(б)У затвердив вироблені на 
її основі “Тези про наше ставлення до боротьбистів”, ро
зіславши їх разом з матеріалами про підривну діяльність 
боротьбистів усім губкомам КП(б)У. ЦК запропонував 
партійним організаціям “відкрити саму серйозну, уваж
ну й енергійну кампанію проти партії боротьбистів”. У 
той же час ЦК звернув увагу партійних організацій на те, 
що в складі партії боротьбистів є революційні елементи 
і закликав залучити їх до лав РКП (б)57.

24 лютого 1920 р. ЦК КП(б)У ухвалив опублікувати 
тези і розірвати блок з боротьбистами. Одночасно ЦК 
передбачив умови прийому боротьбистів до КП(б)У, вка
завши, що він буде персональним, для кращої частини — 
без кандидатського стажу, а для інших —  на загальних 
підставах58. Проте, в зв’язку з тим, що наприкінці люто
го була досягнута домовленість з ЦК УКП(б) про само
ліквідацію партії, 26 лютого 1920 року ЦК КП(б)У ухва
лив скасування блоку відкласти до Всеукраїнської кон
ференції боротьбистів, що повинна була остаточно вирі
шити питання про розпуск своєї партії. Це рішення було 
схвалене політбюро ЦК РКП(б) 28 лютого 1920 року59. 
Завдання КП(б)У тепер полягало в тому, щоб всіляко 
сприяти лівому крилу партії боротьбистів, що розуміло і 
відстоювало необхідність її самоліквідації.

Починаючи з середини лютого 1920 року, ряд місце
вих організацій УКП(б) виступила із заявами про само
розпуск і бажання вступити до КП(б)У (Харківська, Пе
реяславська та ін.)60.
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26 лютого 1920 р. Виконком Комінтерну одноголосно 
прийняв резолюцію, запропоновану В.Леніним та зат
верджену ЦК РКП(б)), у якій зазначив, що “партія бо
ротьбистів, що називає себе комуністичною партією, на 
ділі відступає від принципів комунізму в ряді найважли
віших питань”. Виконком Комінтерну відмовив бороть
бистам у прийомі до своїх рядів, вказавши, водночас, що 
“справді комуністичним елементам боротьбистів ніхто 
не перешкоджає вступити до лав КПУ (більшовиків)”61.

Наприкінці лютого— початку березня ЦК УКП(б) 
провів переговори з ЦК КП(б)У щодо самоліквідації 
партії та умов входження її до Комуністичної партії. Цей 
курс “лівої” частини ЦК (В.Блакитний, Г.Гринько, 
П.Любченко. О.Шумський) зустрів відчутний опір пра
вої частини активу партії. Зокрема, члена ЦК Кийко-Ше- 
леста та частини керівників Правобережного бюро, Ка
теринославського і Чернігівського губкомів62. Проте 
партія була приречена, 11 березня губпартком УКП(б) 
Поділля вирішив на виконання резолюції Комінтерну 
“перейти до систематичної матеріальної ліквідації” пар
тійної організації63.

20 березня Всеукраїнська конференція УКП(б)64, 
прийняла рішення схвалити курс ЦК на саморозпуск 
партії і доручила йому довести переговори з КП(б)У до 
логічного кінця65. Конференцію чітко скеровував В.Ле
нін своїми телеграмами Х.Раковському (для Блакитно
го), О.Шумському, Й.Сталіну66. 24 березня 1920 р. ЦК 
УКП(б) прийняв постанову про ліквідацію партії: “1) 
Українська комуністична партія (боротьбистів) оголошу
ється неіснуючою, її члени організовано переходять до 
КП(б)У за директивами ЦК, 2) ЦК УКП(б) розпускаєть
ся”67. Тоді ж була створена ліквідаційна комісія в скла
ді АЛриходька, В.Блакитного та О.Шумського і почала
ся підготовча робота на місцях.

IV конференція КП(б)У (17—23 березня 1920 р.), від-
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значила, що “політика ЦК стосовно боротьбистів вихо
дила з цілком правильних положень”, і схвалила “усі 
кроки ЩС на шляху угоди з боротьбистами”68. ЦК 
КП(б)У 25 березня 1920 р. також розглянуло питання 
про розпуск партії боротьбистів і ухвалило випустити в 
зв’язку з цим об’єднаний маніфест, запропонувавши 
всім губкомам створити ліквідаційні трійки в складі двох 
більшовиків і одного боротьбиста69. 28 березня було 
прийняте рішення зараховувати при вступі боротьбистів 
у Комуністичну партію партійний стаж з моменту розко
лу УПСР у травні 1918 р., а іншим — із моменту вступу 
в УКП(б)70.

У квітні 1920 р. губернські і повітові ліквідаційні ко
місії провели основну роботу по розпуску місцевих ор
ганізацій боротьбистів і прийому до членів Комуністич
ної партії лівої їхньої частини на основі індивідуальних 
заяв. Ця кампанія була завершена до травня 1920 р. З 15 
тис. боротьбистів у Комуністичну партію було прийнято 
трохи більше 4 тис.71. Одночасно з партією була розпу
щена і їхня молодіжна організація (КЮС)72.

Підбиваючи підсумки кампанії по ліквідації 
УКП(б), В.Ленін заявив на IX з ’їзді РКП(б): “Ми цю 
партію перереєстрували і замість повстання бороть
бистів, яке було цілком неминучим, ми одержали зав
дяки правильній лінії ЦК, чудово проведеній т.Раков- 
ським, те, що все краще, що було серед боротьбистів, 
увійшли в нашу партію під нашим контролем, з на
шого визнання, а решта зникла з політичної сцени. 
Ця перемога варта кількох добрих битв”73.

“Для КП(б)У це був великий успіх, —  відмічав 
Т.Гунчак, —  бо вона здобула найчисленнішу і найвпли- 
вовішу соціалістичну партію, яка стояла на радянській 
платформі. Дуже важливо для майбутності КП(б)У бу
ло те, що боротьбисти збільшили число членів партії, 
які розмовляли українською мовою”74.
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Аналіз механізму ліквідації УКП(б) засвідчує, що 
керівництво КП(б)У зробило основну ставку на розкол 
керівних органів УКП(б). Останній став можливим 
внаслідок досягнення домовленостей більшовиків з 
рядом впливових боротьбистів, зокрема О.Шумським, 
Г.Гриньком, В.Блакитним, П.Любченком. У чому ж 
могли полягати домовленості, та які мотиви спонукали 
боротьбистів йти назустріч більшовикам? Не витримує 
критики “націонал-романтична” версія окремих авто
рів (Ф.Пітідо, В.Плющ та ін.), що пояснюють спробу 
“лівої частини” увійти до КП(б)У, щоб розколоти зсе
редини більшовиків або нав’язати КП(б)У нову дер
жавну (проукраїнську) політику. Щоб впливати на дер
жавну політику “ліва група” мала зберегти в межах 
КП(б)У основну частину УКП(б). Однак цього не від
булося. Згідно угоди більшовиків і боротьбистів, члени 
УКП(б), що вирішили вступати в КП(б)У, отримали ли
ше 5 днів для того, щоб подати відповідні заяви та за
повнити анкети. Крім того, “ліва частина” одразу пого
дилася на виключення з числа кандидатів до КП(б)У 
“куркульсько-петлюрівського елементу”, —  фактично 
найактивнішої частини боротьбистів7 .̂

Як було сказано вище, з 15 тисячі членів УКП(б) до 
лав КП(б)У потрапило біля 4 тисяч боротьбистів, тобто 
лише 27%. Вже через 3 роки М.Скрипник на XII з’їзді 
РКП(б) повідомляв, що в КП(б)У залишилося лише 118 
колишніх боротьбистів, у тому числі всі члени “лівої 
частини” УКП(б)76. Таким чином, можна констатувати: 
“лівих” взагалі не цікавила доля колишніх однопартій- 
Ців, без підтримки яких неможливо було розраховувати 
на потужний вплив всередині КП(б)У.

Проте є серйозні підстави вважати, що мотиви “лі
вих” були більш прагматичними. М.Шаповал стверджу
вав, що “технічними засобами розкладу опозиції більшо
вики вживають переважно чотири: терор, брехню, під
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куп і зворушення честолюбства”77. Здається, всі наведе
ні засоби мали місце під час ліквідації більшовиками 
УКП(б).

По-перше — терор. Не викликає сумнівів, що на по
чатку 1920 року, після півторарічної практики впровад
ження “червоного терору”, керівники опозиційних пар
тій розуміли, що в будь-який момент можуть бути оголо
шені контрреволюціонерами, а далі, в залежності від 
обставин, стати черговими “героями” відкритого судово
го процесу, або жертвами позасудової розправи. Це зви
чайно мало вплинути на позицію ряду керівників 
УКП(б).

По-друге — підкуп. У справі по ліквідації УКП(б) фі
гурують гроші. 26 лютого 1920 року на засіданні ЦК 
КП(б)У оголошувалося, що боротьбисти (“ліва частина” 
УКП(б)) засвідчили готовність прийняти умови ліквіда
ції партії, запропоновані більшовиками. Проте “одночас
но вони просять відпустити їм гроші”78. Вже через три 
дні ЦК КП(б)У доручив Голові Раднаркому Х.Раковсько- 
му “довести переговори про злиття до кінця з виробкою 
маніфесту від боротьбистів” та “видати їм 200000 карбо
ванців від ЦК’>7л В архівних матеріалах не вдалося 
знайти документів, які б засвідчили подальшу долю цих 
грошей, що дозволяє припустити — вони були викорис
тані “лівою частиною” УКП(б) для стимулювання про
цесу саморозпуску партії.

Одночасно поняття “підкуп” збігається з терміном 
“зворушення честолюбства”. Більшовикам вдалося 
“приручити” керівну верхівку боротьбистів, запропону
вавши Г.Гриньку, П.Любченку, О.Шумському та ін. висо
кі посади в партійно-державному апараті УСРР в разі 
злиття на умовах більшовиків80. Г.Гринько, ще в лютому 
1920 року був призначений керівником Наркомосу, 
О.Шумський та В.Блакитний в березні включені до скла
ду ЦК КП(б)У, а пізніше до них приєднався і Г.Гринь-
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ко81. 0.Шумського було введено 24 березня 1920 року до 
складу Тимчасового бюро ЦК КП(б)У82.

Має право на існування ще одна версія: ряд бороть
бистів вже давно зробили ставку на більшовиків і пев
ний час, на виконання доручень КП(б)У, вели подвійне 
життя в стані опозиційних партій.

Підстави для подібних версій дає аналіз ряду фактів з 
життя одного з найактивніших учасників ліквідації 
УКП(б) О.Шумського. Відомо, що до Лютневої револю
ції, в 1911— 1916 роках, О.Шумський проживав у Мос
кві, де вчився, працював і займався політичною діяльніс
тю. Після повернення на Україну зробив кар’єру в УПСР 
і потрапив у 1917 році до її ЦК8* Починаючи з цього пе
ріоду, діяльність О.Шумського все більше відповідає ін
тересам більшовиків, ніж його однопартійцям-есерам.

Делегований як член ЦК УПСР до складу Централь
ної Ради, він зайняв там пробільшовицьку позицію, за 
що був заарештований і засуджений до розстрілу. На по
чатку 1918 року ініціює розкол УПСР і, керуючи лівою 
частиною партії, проводить політику узгоджених дій з 
керівництвом КП(б)У. Того ж року О.Шумський з ризи
ком для життя зриває роботу Київського губернського 
з’їзду, де виступає проти політики Директорії. Його заа
рештовують, але О.Шумському вдається втекти з в ’язни
ці. В різні часи він співпрацює в різних владних структу
рах разом з керівниками КП(б)У. Після Директорії 
О.Шумський був членом редколегії газети “Комуніст” — 
органу ЦК КП(б)У. На початку 1919 р. працював у коле
гії Наркомату освіти, а з 3 червня 1919 року постановою 
політбюро ЦК КП(б)У був уведений разом з В.Затон- 
ським, М.Левицьким, В.Порайком та ін. до складу Га
лицького бюро при ЦК КП(б)У. Як зазначалося вище, в 
1920 році він в тісному контакті з більшовиками ліквіду
вав УКП(б) і отримав найвищі посади в державно-полі
тичній ієрархії України84.
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О.Шумський був надзвичайно гордий з того, що 
брав участь у розгромі УПСР та ліквідації УКП(б): “Я  
прийшов до комунізму з українського національного 
руху і до того ж не один, а з цілим загоном... після бо
їв, які привели до розгрому головної партії українсько
го націоналістичного руху, хребта Центральної Ради, 
партії українських есерів ... Відомо і те, що в розколі 
українського національного руху... в об’єднанні лівих, 
схильних до комунізму елементів цього руху, і в злитті 
їх з партією більшовиків на мою долю випала роль 
застрільника і передовика”85.

Більшовики напевно вважали О.Шумського “своїм” 
з травня 1918 року, з моменту розколу УПСР. Принай
мні, в березні 1920 року IV конференція КП(б)У вида
ла О.Шумському (серед інших 18 представників 
УКП(б)) мандат з правом ухвального голосу та визна
ла його партстаж з травня 1918 року.

В 1933 році заарештованому О.Шумському інкримі
нувалися дії, яких він ніколи не робив. Через десять ро
ків в ’язень О.Шумський у листі до Й.Сталіна ствер
джував: “Я перебрав у пам’яті своє минуле, його голов
ні моменти і ще раз переконався, що ні мої погляди, ні 
вчинки не суперечили ні програмі, ні етиці Комуніс
тичної партії”8®.

Після ліквідації УКП(б) більшовики за аналогічним 
сценарієм знищили Українську партію лівих соціалістів- 
революціонерів (борьбистів), що була утворена в берез
ні 1919 р. в результаті розколу Української партії лівих 
соціалістів-революціонерів. На початку 1920 р. у рядах 
УПЛСР(б) нараховувалося 7700 членів87. Партію очо
лювали В.Качинський, М.Алексєєв, Є.Терлецький.

За період із січня по вересень 1920 р. різноманітні пи
тання, пов’язані з діяльністю цієї партії, 25 разів обгово
рювалися в ЦК КП(б)У88. Від початку утворення 
УПЛСР(б) більшовики певний час співпрацювали з
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борьбистами і підтримували їх. Наприкінці 1919—по
чатку 1920 р. представники борьбистів входили до скла
ду Всеукрревкому і місцевих органів радянської влади. 
У березні, у зв’язку з виборами Рад, було прийняте рі
шення про введення представника борьбистів у Раднар- 
ком України89. Наркомат юстиції очолив Є.Терлецький.

Проте після розгрому партії боротьбистов, щоб уник
нути консолідації політичної опозиції навколо 
УПЛСР(б), IV конференція КП(б)У зобов’язала партійні 
організації розпочати кампанію по дискредитації борь
бистів, одночасно привертаючи до своїх рядів “...борь
бистів, що на ділі розривають з контрреволюційною іде
єю створення народництва і протиставлення села місту і 
цілком переходять на комуністичну платформу”90. 15 
квітня 1920 р. пленум ЦК КП(б)У прийняв рішення при
пинити фінансову підтримку борьбистів91.

Через два місяці ЦК КП(б)У почав переговори з ЦК 
борьбистів про ліквідацію їхньої партії й умови вступу 
до Комуністичної партії. 15 червня 1920 р. політбюро 
ЦК КП(б)У схвалило умови попередньої згоди, за якою 
ЦК борьбистів пропонувалося прийняти на своєму з ’їзді 
рішення про розпуск партії і входження до КП(б)У. При 
цьому ЦК УПЛСР(б) погодився провести роботу по під
готовці партії до вступу до КП(б)У, “очистивши її від 
всіх активістських елементів, що примазалися”92.

Всередині в УПЛСР(б) розгорнулася боротьба між 
лівими, очолюваними Є.Терлецьким, та правими на 
чолі з В.Арнаутовим, С.Мстиславським і Я.Брауном. 
В губерніях пройшли конференції борьбистів, біль
шість з яких “висловилися” за самоліквідацію. Нап
рикінці липня 1920 р. IV з ’їзд УПЛСР(б) прийняв рі
шення влитися в КП(б)У. Проте ще до з ’їзду ЦК 
УПЛСР(б) циркуляром запропонував парторганізаці- 
ям провести партійну мобілізацію і всім членам пар
тії борьбистів “співпрацювати з комосередками”, а
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після рішення з ’їзду вступити до лав КП(б)У93.
Для прийому до КП(б)У борьбистів на місцях були 

створені трійки в складі 2 комуністів і одного борьбиста. 
Рішенням ЦК КП(б)У 120 членам УПЛСР(б) як виняток 
був зарахований стаж не з травня 1919 року, а з початку 
революційної діяльності в інших партіях”9*.

За вдало проведену операцію по ліквідації 
УПЛСР(б) до складу ЦК КП(б)У було введено ідео
лога борьбизму Є.Терлецького, М. Алексеев став кан
дидатом в члени ЦК КП(б)У.

В середині 1920 року більшовиками було ліквідовано 
“Українську комуністичну партію Прикарпаття”, основу 
якої складали ветерани УТА. Рішенням ЦК КП(б)У було 
утворено “Комуністичну партію Галичини і Буковини”. 
Очолювати партію було доручено колишньому члену 
“лівої частини” УКП(б) В.Порайку та перевіреним біль
шовикам Михайлику і Коханенку95.

Отже, в Україні після 1921 року залишилася одна 
легальна партія —  Українська комуністична партія, яку 
не було ліквідовано більшовиками з стратегічних при
чин. Наявність УКП дозволяла більшовикам імітувати 
певний час наявність відносного політичного плюра
лізму та демократизму в суспільстві. УКП ніколи не 
була численною партією. У 1921 р. вона налічувала бі
ля 600 членів96, а під час роботи останнього з’їзду, у 
березні 1925 р., який прийняв рішення про самороз
пуск, менше 300 членів97. Проте, на думку І.Майс- 
тренка, УКП могла конкурувати з КП(б)У в ідейно-те
оретичних дискусіях, а партійний орган партії, тижне
ва газета “Червоний прапор”, “теоретично і публіцис
тично як орган марксистської думки стояла вище всіх 
тодішніх видань КП(б)У”98.

Відразу після розгрому партій боротьбистів та борь
бистів з рядів УКП вибула велика частина партійців, що 
зрозуміли приреченість УКП. В січні політбюро ЦК
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КП(б)У навіть приймає рішення обмежити прийом до 
своєї партії колишніх укапістів та встановити для них 
обов’язковий кандидатський стаж не менше 6 місяців". 
Одночасно політбюро рекомендувало допустити до ра
дянської роботи групу “лівих” укапістів, запропонував
ши парткомам утримуватися від прийому їх до 
КП(б)Уі°°.

Очевидно “лівим” готувалася роль майбутніх ліквіда
торів партії. Це засвідчує той факт, що лідерів цієї групи 
Кулиниченка, Мазуренка и Сімона було виключено в 
грудні 1921 року з партії саме з таким звинуваченням101. 
З цих же причин рішенням ЦК УКП було прийняте рі
шення “Правобережне бюро ліквідувати..., Полтавський 
губком розпустити через бездіяльність і розхриста- 
ність..., Подільський губком розпустити... “, провести 
перереєстрацію партії102.

В січні 1923 року політбюро ЦК КП(б)У доручило го
лові ДПУ Манцеву стосовно УКП “взяти рішучу лінію 
на внутрішнє розкладання”103. Під контролем парткомів 
та органів ДПУ починає утворюватися “ліва фракція” 
УКП. В різні часи укапісти оголошували ідеологами та 
організаторами створення “лівої фракції-” О.Шумсько- 
го104, Е.Квірінга105 та В.Балицькош106. “Ліві” не лише 
проводили розкольницьку діяльність, але й після виклю
чення з партії активно заважали осередкам УКП працю
вати. Зокрема, в серпні 1924 року представники “лівої 
фракції” у Чегенівському райпарткомі Катеринослав
ської організації УКП за участю озброєних співробітни
ків ДПУ розігнали збори, провели обшук помешкання і 
арештували 35 присутніх*07!

Восени 1924 року ЦК КП(б)У доповідав ЦК РКП(б), 
що завдяки діяльності “лівих” в партії поглиблюється 
розкол. А з огляду на те, що “УКП стає легальним цен
тром всіх антирадянських елементів на Україні”, 7 лис
топада пленум ЦК КП(б)У постановив “вважати за необ
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хідне взяти курс на ліквідацію УКП. План ліквідації роз
робити політбюро”108. За висловленням керівництва 
КП(б)У, бажано для самоліквідації використати ліву 
фракцію УКП”109.

Усвідомлюючи приреченість УКП, її керівництво апе
лювало до виконкому Комінтерну, порушивши клопо
тання визнати за партією право представляти в Комін
терні Україну. Проте це була цілком відчайдушна і без
перспективна спроба продовжити власне існування. Як і 
очікувалося, 24 грудня 1924 р. президія виконкому Ко
мінтерну прийняла рішення про розпуск УКП і її лівої 
фракції. Постанова містила рекомендацію допустити 
укапістів до прийому в КП(б)У, а представників лівої 
частини прийняти на пільгових умовах110.

9 січня 1925 року політбюро ЦК КП(б)У прийняло рі
шення “погодитися на скликання ліквідаційного з’їзду 
УКП”, одночасно вважаючи “недоцільним скликання 
з’їзду лівої фракції УКП”111.

IV з ’їзд УКП відбувся в Харкові 1— 4 березня 
1925 р. На ньому було 40 делегатів з правом вирі
шального і шість з правом дорадчого голосу112. Ха
рактерно, що всі члени президії та секретаріату від 
укапістів: Авдієнко, Драгомарецький, Річицький, 
Михайловський, Приходько, Манжелій, Кіяниця, Ді
дич, Магро, Петренко, Ковбаса та Бут в 1920— 1924 
роках зазнавали з боку більшовиків репресій. На з ’їзд 
як гості були запрошені представники ЦК КП(б)У 
Г.Петровський, Е.Квіринг, В.Чубарь, І.Клименко, 
М.Скрипник, М.Попов, П.Буценко, К.Кіркіж113.

Як і очікувалося, з ’їзд прийняв резолюцію про те, 
що “цілком і повністю приймає постанову виконкому 
Комінтерну про УКП і постановляє: “вважати... УКП як 
окрему партію розпущеною, всі організації і парткоми 
УКП розпустити”. З’їзд закликав членів і кандидатів 
УКП “вступити до КП(б)У через партійну комісію”114-
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Політбюро ЦК КП(б) доручило комісії з прийому до пар
тії колишніх членів УКП закінчити роботу протягом мі
сяця115. Члена ЦК УКП А.Річицького трохи пізніше бу
ло обрано кандидатом у члени ЦК КП(б)У.

Таким чином, можна стверджувати:
— завдяки проведенню більшовиками організованої 

кампанії вдалося розколоти, розпорошити ряд впливо
вих політичних партій, діючих в Україні, зокрема УПСР, 
УСДРП, Бунд, ЄКП, УКП(б), УПЛСР(б), УКП та ін.;

—  організація розколів, як правило, обумовлюва
лась наявністю в опозиційних партіях лівих (активно 
співпрацюючих з більшовиками) груп, керівництво 
яких проводило курс на згортання власних організа
ційних структур;

— на певному етапі організації розколів сприяло за
лучення членів ряду зліквідованих більшовиками партій 
до радянської роботи. За даними партійного перепису, 
станом на 1 квітня 1922 року в КП(б)У нараховувалося 
4647 вихідців з інших партій. Зокрема, з РСДРП — 
1932, правих есерів —  771, лівих есерів — 462, анархіс
тів — 104, борьбистів — 45, боротьбистів — 118, УКП
— 34, Бунду — 715, інших єврейських партій —  308, ін
ших партій — 257116. У річному звіті ЦК КП(б)У VIII 
Всеукраїнській конференції відмічалося, що вихідці з ін
ших партій становлять біля 30% керівних кадрів Радян
ської України117;

— 1925 рік став останнім роком, коли в Україні ще іс
нували залишки багатопартійності. Отримавши повну і 
необмежену владу, більшовики, у подальшому за раху
нок чисток та репресій лише підсилювали безальтерна- 
тивність свого панування.
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Котляр Ю.В.

ПОЛІТИКА
“ВОЄННОГО КОМУНІЗМУ”

НА МАТЕРІАЛАХ 
ПІВДНЯ УКРАЇНИ

Селянське питання на Україні в перші роки радян
ської влади — одне із найбільш заплутаних, особливо 
якщо торкатися проблеми антирадянських виступів цьо
го періоду. Селянський повстанський рух, направлений 
проти політики “воєнного комунізму” в радянській істо
ріографії трактувався як виключно контрреволюційний 
(“куркульський бандитизм”). Однак дослідження остан
ніх років дають можливість переглянути усталену точку 
зору на це явище нашої історії. Серед них слід виділити 
праці В.Верстюка, О.Ганжі, С.Кульчицького, І.Хмеляї, 
які на основі нових даних подають сучасне розуміння 
політики “воєнного комунізму” на Україні і показують 
протидію селян цій політиці у вигляді повстанського ру
ху. На жаль, всі ці питання на регіональному рівні, зок
рема на Миколаївщині, розглянуто набагато слабше. Го
ловним чином, опубліковані невеликі статті з вказаної 
проблематики у збірках матеріалів місцевих конферен- 
цій2.

У березні 1919 р. Миколаївщина була звільнена від 
іноземних інтервентів. У містах і селах відновили діяль
ність органи радянської влади. В господарській практиці 
набули поширення мілітаризація праці, трудові повин
ності, заборона приватної торгівлі. 12 квітня 1919 р. Рад- 
нарком УСРР видав наказ “Про розверстку надлишків 
врожаю 1918 і попередніх років”3. Хлібна розверстка 
накладалася на селянські господарства з площею землі 
понад 5 десятин, причому на господарства з площею по
над 10 десятин розверстка була за підвищеними норма- 
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ми. Головний тягар продрозверстки мав бути покладе
ний на заможних селян, які вже і раніше доводили свою 
незадоволеність політикою більшовиків. Насправді кар
тина виявилась зовсім іншою.

На Півдні України, де була висока забезпеченість зем
лею ^ особливо після аграрної революції, колишній се
редняк 1917 р. повинен був сплачувати продрозверстку 
аналогічно до багатія, тобто все до зернини. Ці заходи 
відштовхнули значну частину селянства від радянської 
влади, викликали його невдоволення. Обурені селяни 
всіляко опиралися конфіскації хліба, нерідко й збройним 
шляхом. Тому й не дивно, що залишки хліба, визначені 
Наркомпродом у 140 млн. пудів, були розверстані лише 
на половину5, а зібрано близько 4,3% необхідної кіль
кості зернаб. Складність ситуації ілюструє один із звітів 
управління Наркомпроду: “Самі тяжкі періоди громадян
ської боротьби у Великоросії не витримують порівняння 
з тими умовами, які складались на Україні”7. Важко бу
ло створити навіть місцеві продовольчі органи, бо вони 
не користувалися популярністю у селян. Так, у другій 
половині травня 1919 р. в найбільш хлібних губерніях — 
Херсонській і Таврійській — вони тільки почали ство- 
рюватись8. Тому для “допомоги” вирішення продоволь
чих проблем України були направлені російські кадри9, 
що ще більш ускладнювало ситуацію на селі.

В науково-популярній, а інколи і в історичній літера
турі продрозверстка трактується спрощено. Головним 
чином, описується хлібна розверстка і те, як у селян за
бирали навіть насіннєвий фонд в рахунок хлібної роз
верстки. Насправді, це тільки частина того, що назива
лось продрозверсткоюІО. Розверстувалися не лише хліб, 
м’ясо, картопля та інші продовольчі товари, а й букваль
но всі види сировини тваринного і рослинного поход
ження. Сировина, наряду з зерном, була монополізова
ним товаром 11. Дуже цікавий в цьому плані документ —
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лист заступника начальника губзаготівель Миколаїв
ському Упродкому від 02.11.1920 р., який дає чітке уяв
лення про справжню розверстку: “Згідно розпоряджен
ня Наркомпроду розверстано на Ваш повіт в пудах: 
пенька —  1760, щетина — 234, кінське волосся — 189, 
коров’яче волосся, копита —  41672, пар рогів — 
15840”12. Крім того, розверстці підлягали: вовна, во
локно, шкіра і т.д.13 Таким чином, розверстці підляга
ло все, що тільки могло бути у селянина. Засоби, які 
використовувались для її виконання були, як відомо, 
найжорстокіші. Розверстка “вибивалася” у селян різ
ними методами —  від повної реквізиції “надлишків” 
до реквізиції всього майна. Нікого не цікавило питан
ня, чи є у селянина чим виконати цю розверстку, чи ні. 
Тому заходи використовувалися однакові і до тих, хто 
не хотів її виконувати, і до тих, хто просто не міг її ви
конати. Всіх, хто з тих чи інших причин не виконував 
розверстку, автоматично зараховували до “куркулів”, а 
з “куркулями” розмова була короткою. По Таврійській 
і Херсонській губерніях таких “куркулів” виявилося не 
менше 2466 тис. чоловік (56% )К

В червні 1920 р. на Миколаївщині широко застосову
валось занесення волостей і окремих сіл на так звані 
червоні і чорні дошки. “Червоним” видавали мануфакту
ру та інші товари першої необхідності, “чорних” позбав
ляли всього цього і проголошували ворогами радянської 
влади15. Виконкоми сіл та волостей, занесених на чорну 
дошку, арештовувались і їх справи передавались до су
ду16. Слід відмітити, що положення волостей, які були 
занесені на червону дошку, дуже швидко змінювалося. 
Так, 16 червня 1920 р. на червону дошку були занесені 
Добринська, Богоявленська і Новополтавська волості, 
але менше, чим через місяць їм вже загрожували, що їх 
занесуть до чорної дошки, якщо вони в 10-денний тер
мін не виконають 60% додаткової розверстки і 90% по
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передньої17.
Ефективним засобом “вибивання” хліба було вико

ристання військової сили, тим більше, що селяни часто 
опиралися цим конфіскаціям. Паралельно із введенням 
нових розверсток, влада починає “винаходити” нові ме
тоди тиску на селян, зокрема практикують систему за
ручників, тобто систему “кругової поруки” у відношенні 
здачі хліба. Характерним в цьому плані є наказ №14 Воз- 
несенської трійки від 20.09.1920 р., направлений Возсі- 
ятському волревкому: “На відміну виданих до цих пір 
постанов, Возсіятська волость повинна виконати 25% 
нової розверстки на 2 жовтня цього року... В забезпечен
ня точного виконання населенням Вашої волості дер
жавної розверстки будуть взяті заручники, які підляга
ють відпущенню лише після повного виконання 25% 
розверстки”18. Якщо і цих заходів було недостатньо, то 
використовувались слідуючи дії — конфіскація майна у 
заручників та у інших мешканців села157.

Для того, щоб заручитися підтримкою сільської бід
ноти, частину конфіскованого майна віддавали “особли
во бідним”, дуже часто в цю категорію потрапляли і 
співробітники влади, і представники комнезамів20.

Нерідко в описаному майні, що підлягало розверстці, 
зустрічалися навіть такі предмети як подушки, кочерги, 
ложки, виделки, які можна характеризувати як предмети 
першої необхідності21. Цікаво, що відразу після опису, 
майно, що підлягало конфіскації, могло зберігатися у 
власника. В цьому випадку за його збереженням відпові
дав “перед судом ревтрибуналу” хтось із сім’ї власника, 
найчастіше дорослий син, який ставив свій підпис у від
повідному місці в кінці опису22. Таким чином досяга
лась “кругова порука” в сім’ї по відношенню до збере
ження конфіскованого майна.

Така політика більшовиків по відношенню до селян, 
звичайно стала основою політичного конфлікту між ни
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ми. Часто цей конфлікт заходив надто далеко і послужив 
основою багаточисленних виступів проти продзагонів, а 
також радянської влади і більшовиків в цілому.

В травні 1919 р. при наступі на Миколаїв Григор’єва 
селянські повстання вибухнули в багатьох місцях Ми- 
колаївщини: Анатольївка, Тернівка, Казанка. На почат
ку серпня 1919 р. селяни згуртувалися навколо сина 
кривоозерського поміщика Люсттартена. Вони захопи
ли владу у Великій Врадіївці і проголосили “куркуль
ську республіку” на території вздовж залізниці від Лю- 
башівки до р. С и н ю х и 2^. Керівником був колишній офі
цер К.Колос. Цей виступ вдалося ліквідувати лише за
гонам особливого призначення під командуванням 
Т.Гуляницького та І.Базарного24. Підтримали “респуб
ліку” у Великій Врадіївці, селяни з Лисої Гори. Вони 
намагалися пошкодити залізницю, по якій відступали 
частини 45-ї більшовицької дивізії. Зустрінуті вогнем 
бронепоїзда (командир Т.Гуляницький), повсталі були 
змушені відступити. Проте їм вдалося полонити 6 чер- 
воноармійців і одного матроса з команди бронепоїзда. 
Пізніше полонені були страчені25.

26 травня 1919 р. розпочалося повстання частини 
жителів с.Ландау. До них приєднались мешканці с.Не- 
чаяного та інших сіл. Серед учасників виступу були й 
окремі працівники місцевих органів влади Повстанці 
обеззброїли червоноармійський загін, що прибув у Не- 
чаяне з Очакова. В цей час у Нечаяному зупинилась 
група радянських працівників, які відступали з Мико
лаєва під натиском військових загонів, що брали участь 
у заколоті Григор’єва. Групу очолював уповноважений 
уряду УСРР по Херсонській губернії —  Й.Скляр. 
Учасники повстання, оточивши с.Нечаяне, напали на 
радянських представників. В результаті бою 16 чоловік 
загинуло, в тому числі і Й.Скляр26.

Проходили масові антирадянські виступи селян і пе
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ред наступом А.Денікіна в Семенівці, Доманівці, Новій 
Одесі, Явкино27 і в період існування денікінської влади 
— виступи під керівництвом полковників Салікова28 і 
Лобурєва29.

Загалом на території Миколаївщини в повстанських 
загонах антирадянського напряму 1919— 1922 рр. діяло 
за офіційними відомостями не менше 1 тис. бійців30, а 
насправді їх було набагато більше.

Таким чином, невдоволення селян більшовицькою 
політикою “воєнного комунізму” і, як наслідок, масовий 
повстанський рух привели до встановлення нової еконо
мічної політики, яка певною мірою змінила настрої се
лян. На історичну арену вийшла нова сила — повстале 
селянство, яка на протязі 1918— 1933 рр. суттєво вплива
ла на ситуацію в Україні і Миколаївщині зокрема.
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Васильєв В.Ю.

Л. КАГАНОВИЧ
І ХЛІБОЗАГОТІВЕЛЬНА КАМПАНІЯ 

НА ПІВНІЧНОМУ КАВКАЗІ 
(ЖОВТЕНЬ-ЛИСТОПАД1932 року)

Відомо, що безпосереднім приводом до широкомас
штабного голоду, який охопив основні зерновиробляючі 
райони СРСР: Україну, Північний Кавказ, Нижню Волгу, 
Західну Сибір, Центрально-Черноземну область, Казах
стан наприкінці 1932—  на початку 1933 рр. були над
мірно високі плани хлібозаготівель та діяльність по їх 
виконанню надзвичайних комісій політбюро ЦК 
ВКП(б)., надісланих Сталіним в кінці 1932 р. у важливі
ші зернові райони країни.

Хлібозаготівлі, що розпочались в СРСР 1 липня 
1932 р., з самого початку викликали величезний опір се
лянства. На Північному Кавказі, на відміну від України, 
в перший половині 1932 р. голоду не було. Але селяни, 
налякані відомостями з України, відмовлялись здавати 
хліб державі.

14 серпня 1932 р. перший секретар Північно-Кавказь
кого крайкому ВКП(б) Б.Шеболдаєв повідомив Сталіна 
про те, що одноосібники чинять великий опір хлібозаго
тівлям. У своєму листі він просив ЦК ВКП(б) санкціону
вати такі заходи: проводити обмолот зерна одноосібни
ками під контролем місцевої Ради; при невиконанні пла
ну відмовляти селянам у праві придбання промислових 
товарів; тих, хто не виконав план притягати до судової 
відповідальності.

Сталін, ознайомившись з листом Б.Шеболдаєва, зая
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вив, щопідтримав всі пропозиції секретаря Північно- 
Кавказького крайкому. 20 серпня 1932 р. вони були зат
верджені на засіданні політбюро ЦК ВКП(б). Водночас 
Сталін наполягав на розгортанні в регіоні ідеологічної 
компанії, яка б забезпечила чітке застосування написано
го їм власноручно закону про охорону громадської сус
пільної власності від 7 серпня 1932 р.

Сталін в цей час перебував у відпустці. Л.Каганович 
повідомив йому, що хлібозаготівля на Північному Кавка
зі відбувається погано, і підтвердив це відповідними ма
теріалами. 20 серпня 1932 р. Б.Шеболдаєв надіслав Ста
ліну ще одного листа, в якому зазначав, що у колгоспни
ків “спостерігається загострена настороженість стосов
но хлібозаготівель”. Селяни відверто казали, що на Пів
нічному Кавказі очікується таке ж важке становище, як в 
Україні. За таких умов районні керівники відмовлялись 
доводити до колгоспів плани хлібозаготівель. Б.Шебол
даєв просив Сталіна знизити план хлібозаготівель для 
краю та дозволити замінити пшеницю, що здавалась кол
госпами державі у хлібозаготівлю, іншими сільськогос
подарськими культурами.

Сталін, уважно вивчивши, матеріали Л.Кагановича, а 
також новий лист Б.Шеболдаєва, наполіг “вилаяти” 
Б.Шеболдаєва та інших керівників регіону за погану ро
боту з хлібозаготівель. 22 серпня 1932 р. Сталін надіслав 
Б.Шеболдаєву відповідь, в якій було зазначено: “Вашу 
записку отримав та відправив до ЦК. Підтримати Вас не 
можу у зв’язку з поганою роботою краю щодо хлібозаго
тівель. Якщо Середня Волга, що пережила посуху, здала 
за третю п’ятиденку 4 млн. пудів, а Ваш край не здав і 2, 
це значить, що крайком здрейфив перед труднощами та 
здав позиції апостолам самовпливу, або крайком ... і на
магається водити ЦК за ніс. Погодьтесь, що я не можу 
підтримати в роботу такого ґатунку роботу”.1

Зваживши на позицію Сталіна, 22 серпня 1932 р. по-
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літбюро ЦК ВКП(б) прийняло рішення про встановлен
ня щомісячних норм здавання хліба на Північному Кав
казі2. Наступного дня політбюро ЦК ВКП(б) прийняло 
постанову “Про хлібозаготівлі на Північному Кавказі”, в 
якій відмічалось: “а) Рішуче відхилити будь-які спроби 
скорочення планаплану хлібозаготівель на Північному 
Кавказі, б) Послати т. Шеболдаєву наступну телеграму: 
“ЦК вважає цілком неправильною викладену у Вашій за
писці настанову крайкому на можливість невиконання 
плану хлібозаготівель на 10— 15 млн. пудів.

Таке песимістичне відношення до виконання плану 
хлібозаготівель і навіть точне визначення цифри недови
конання плану не сприяє мобілізації парторганізації та 
демобілізує її у справі виконання хлібозаготівельного 
плану.

ЦК погодився на заміну 5-ти млн. пудів пшениці —  
двома млн. пудів жита та трьома млн. пудів кукурудзи й 
вимагає безумовного виконання заготівель цих культур.

До визначеного на вересень місяць плану хлібозаготі
вель в ЗО млн. пудів додається недобір за серпень місяць.

ЦК пропонує крайкому вжити всіх необхідних заходів 
до рішучого усунення демобілізаційних настроїв і мобі
лізації партійної організації та всіх сил радянських і за
готівельних органів для повного виконання плану хлібо
заготівель цього року.”3

Але незважаючи на погрозливий тон постанови у ве
ресні 1932 р. ситуація з хлібозаготівлями на Північному 
Кавказі не покращилась. Крайком партії направив на 
місця директиви щодо застосування репресій до праців
ників, які не забезпечували виконання планів4. Проте 
хліб до державних запасів надходив у кількості набагато 
менші, ніж передбачалось планами.

22 жовтня 1932 р. занепокоєне політбюро ЦК ВКП(б) 
прийняло рішення: “3 метою посилення хлібозаготівель 
командирувати на дві декади: а) тг. Молотова на Україну
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з групою у складі т.т. Калмановича, Саркіса, Маркевича, 
Кренделя; б) т. Кагановича на Північний Кавказ з гру
пою у складі т.т. Юріна, Чернова”5.

28— 29 жовтня 1932 р. Л.Каганович власноручно 
підготував проект рішення “Про хлібозаготівлі та сівбу 
на Північному Кавказі”, яке негайно було прийняте на 
засіданні політбюро ЦК ВКП(б). Формулювання рі
шення розкривали сутність тактики радянського вищо
го політичного керівництва у проведенні сільськогос
подарських кампаній: “а) Направити на Північний Кав
каз крім т.т Кагановича, Чернова, Юркина додатково 
т.т. Мікояна, Гамарника, Шкірятова, Ягоду та Косаре
ва; б) доручити всій групі товаришів разом з крайко
мом виробити заходи щодо посилення хлібозаготівель 
на Північному Кавказі, особливо-----на Кубані, та бе
зумовному виконанню плану озимої сівби; в) основне 
завдання цієї групи товариш ів-----розробити та здій
снити заходи щодо зламу саботажу сівби та хлібозаго
тівель, які організовані контрреволюційними куркуль
ськими елементами на Кубані”6.

Таким чином, Л.Каганович та інші радянські керівни
ки планували посилити хлібозаготівлі на Північному 
Кавказі переважно заходами боротьби з “контрреволю
ційними куркульськими елементами” на Кубані. Через 
рік перший секретар Північнокавказького крайкому пар
тії Б.ІПеболдаєв пригадував, що Сталін відмовився нада
ти допомогу насінням для проведення озимої сівби селя
нам Кубані, а також звинуватив місцевих керівників у 
поганому здійсненні політики. Л.Каганович на об’єдна
ному пленумі ЦК і ЦКК ВКП(б) (січень 1933 р.) заявив, 
що Сталін звернув особливу увагу північнокавказьких 
керівників на необхідність боротьби з класовим ворогом, 
який саботував хлібозаготівлю та сівбу.

Виступи Б.Шеболдаєва та Л.Кагановича уважно про
аналізував японський вчений Н.Шимотомаї, який опри
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люднив у 1983 р. серйозне дослідження діяльності комі
сії Кагановича на Північному Кавказі. Робота була напи
сана на доступних автору в ті роки друкованих історич
них джерелах. Впродовж 1990-х рр. на основі нових ар
хівних матеріалів глибокі дослідження діяльності комісії 
Л.Кагановича здійснили російські вчені М.Іваницький 
та Є.Осколков7. Документи, що зберігаються у фонді 
Л.Кагановича, особливо щоденник його поїздки (Росій
ський державний архів соціально-політичної історії 
(РДАСПІ), ф. 83), підтверджують багато висновків дос
лідників та дають змогу більш ретельно проаналізувати 
особливості дій Сталіна та його найближчого оточення в 
умовах жорсткої соціально-економічної кризи в країні.

1 листопада 1932 р. комісія Л.Кагановича прибула до 
Ростова-на-Дону. В цей день відбулось засідання бюро 
північнокавказького крайкому партії. У ході доповідей 
місцевих працівників з’ясувалось, що план хлібозаготі
вель колгоспами краю було виконано на 30%. Відміча
лась низька врожайність зернових сільськогосподар
ських культур, яка була наслідком поганої обробки ланів. 
Осіння сівба майже не здійснювалась. Колгоспники від
мовлялись виходити на роботу, якщо не провадилось 
постачання хлібом на громадське харчування. Багато 
місцевих керівників занижували перед різними органа
ми врожайність і роздавали зібране зерно колгоспникам 
та занижували перед різними органами врожайність.

Широке розповсюдження отримали крадіжки та при
ховування зерна. З початку хлібозаготівельної кампанії 
(1 липня 1932 р.) крайові судові органи притягай до су
дової відповідальності 3 тис. осіб за крадіжки хліба. З 
них 1300 осіб були засуджені на 10 років позбавлення во
лі у концтаборі, а 150 отримали вирок до розстрілу. 
Б.Шеболдаєв відзначив, що опір хлібозаготівлям у краї 
був значно сильнішим, а ніж у 1931 р. Проти керівниц
тва краю організовано виступали цілі колгоспи та навіть
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деякі партійні організації.
У своєї першій промові перед північнокавказькими 

працівниками Л.Каганович чітко заявив, що буде вирі
шувати проблему хлібозаготівель шляхом боротьби з 
“контрреволюційними куркульськими елементами”. Без 
сумніву, він знав, що у краї є нестача зерна, проте спеці
ально відзначив неможливість “йти на ретельні підра
хунки балансів хліба. Нас обмануть у такому випадку, це 
буде означати відмову від хлібозаготівель”.

Далі Л.Каганович піддав різкій критиці роботу пів- 
нічнокавказьких комуністів щодо здійснення хлібозаго
тівель. Членів партії, які не бажали провадити хлібозаго
тівлі, він назвав поганими комуністами. “А поганий ко
муніст гірше, ніж взагалі немає комуніста”, робив висно
вок Л.Каганович, — “тому що він партквитком освячує, 
благословляє куркульські настрої-”.

Особливу увагу присутніх сталінський посланець 
звернув на те, що опір хлібозаготівлям, зокрема на ук
раїномовній Кубані, посилився внаслідок агітації та ді
яльності організованих груп, що приїжджали з голоду
ючої України (малось на увазі, що це були контррево
люційні групи).

Каганович запропонував оголосити 3—5 станиць, як 
такі, що занесені на “чорну дошку”. У них заборонялась 
торгівля, здійснювалась “чистка від контрреволюційних 
елементів”, організовувалось декілька показових судо
вих процесів над “контрреволюціонерами” з оприлюд
ненням відповідних повідомлень у газетах.

Крім того, Л.Каганович пропонував відправити в 31 
район краю працівників бюро крайкому як уповноваже
них з хлібозаготівель, а також спровокувати чутки про 
переселення з Півночі на кубанські землі селян, які бу
дуть краще обробляти землю.

Наприкінці виступу він вимагав створити шість комі
сій крайкому партії для вироблення конкретних заходів
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(щодо Кубані, планів хлібозаготівель та сівби для райо
нів, чистки партійної та комсомольської організації, 
про комсомол, заходів стосовно Червоної Армії, захо
дів стосовно ОГПУ). Але прекрасно розуміючи, що 
потрібна кількість хліба в регіоні відсутня, то у цей 
день Л.Каганович звернувся до Сталіна з пропозицією 
зменшити план хлібозаготівель на Північному Кавказі 
на 358 600 тон.

2 листопада 1932 р. було проведено нараду 26 секре
тарів райкомів партії, у ході якої пролунали відверті по
літичні звинувачення на адресу місцевих працівників. 
Б.Шеболдаєв заявив: “Основне політичне завдання —  
зламати опір, починаючи з вас, секретарів райкомів і за
кінчуючи колгоспниками, і домогтися, щоб на селі не бу
ло спільного фронту проти хлібозаготівель та сівби. Пот
рібно до кінця здійснювати репресії, щоб не сміялись 
над нашою короткозорістю”.

Ще жорсткішою була позиція Л.Кагановича. “Потріб
но пам’ятати, що не може бути жалості і м’якості до кла
сового ворогу. Чим твердіше, тим менш прийдеться зас
тосовувати репресії. Хто не здатний на більшовицьку бо
ротьбу ---- хай скаже і відійде”. Цікаво, що у своєму що
деннику Л.Каганович напроти останнього речення пос
тавив олівцем знак питання.

Після наради відбулось засідання комісій з розробки 
проектів постанов крайкому партії. Л.Каганович осо
бисто редагував ці постанови, які передбачали занести 
на “чорну дошку” станицю Ново-Рождественську Ти- 
хорєцького району, станицю Медведівську Тимашев- 
ського району і станицю Темиргоєвську Курганенсько- 
го району.

Внаслідок цього негайно припинявся підвіз товарів та 
кооперативна і державна торгівля у вище згаданих ста
ницях; вивозились всі товари з магазинівлавок; заборо
нялась колгоспна торгівля, кредитування; достроково
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збирались кредити та інші фінансові зобов’язання; про
водилась перевірка та “очистка” від “чужих” елементів у 
колгоспних, кооперативних та державних апаратах; ор
ганами ОГПУ вилучались контрреволюційні елементи, 
організатори саботажу; здійснювалась чистка партійних 
та комсомольських організацій.

Населення занесених на “чорну дошку” станиць по- 
переджувалось, що у випадку “продовження саботажу 
сівби та хлібозаготівель”, крайові організації поставлять 
перед урядом питання про виселення станиць у північні 
області СРСР.

До Невиномиського, Слов’янського, Усть-Лабин- 
ського, Брюховецького, Старо-Минського, Кущовсько- 
го, Павловського, Кропоткінського, Ново-Олександрів- 
ського та Латинського районів повністю припинявся 
підвіз товарів. По відношенню до Єйського, Красно
дарського, Курганенського, Отрадненського, Конев- 
ського, Тихорецького, Армавірського, Тимашевського 
та Ново-Покровського районів передбачалось не тіль
ки припинити підвіз товарів, але й вивезення всіх за
пасів зі сховищ та баз.

У одноосібників, які відмовлялись від обробітку 
землі та проведення сівби, забирались присадибні ді
лянки. Вони виселялись до північних областей СРСР, а 
їх майно передавалось до колгоспів. На їх місце пере
селялись колгоспники із малоземельних областей. Пе
редбачалось також заарештовувати тих одноосібників, 
які відмовлялись передавати своїх коней для вивозу 
хліба та посівних робіт.

Прокуратурі та органам ОГПУ доручалось у п ’яти
денний термін розглянути всі справи щодо крадіжок кол
госпного та державного майна і, “застосувати до винних 
заходиі суворі покарання”, які передбачались декретом 
РНК про охорону соціалістичної власності (мався на 
увазі написаний Сталіним декрет від 7 серпня 1932 р.).
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Передбачалось також провести чистку сільських пар
тійних організацій Північного Кавказу, в першу чергу 
районів Кубані. У відповідній постанові ЛКаганович 
сформулював центральне завдання чистки: “Чистка по
винна звільнити партію від людей, які є чужими справі 
комунізму, елементів, які розклалися, які проводять кур
кульську політику та плентаються у хвості відсталих 
настроїв, і не здатні проводити політику партії на селі”.

Спільні рішення комісії Л.Кагановича та північнокав- 
казького крайкому партії пропонували здійснення широ
комасштабних репресій органами ОГПУ. За три доби че
кістські органи зобов’язувались вилучити “контррево
люційних організаторів” саботажу хлібозаготівель та 
сівби, які “засіли у колгоспних та станичних радянських 
апаратах, МТС”, а також білогвардійців (бухгалтерів, ра
хівників, комірників, завгоспів і т.п.) з станиць Темирго- 
євської, Ново-Рождественської, Ново-Мишастовської, 
Уманської, Упорної, Поповичеської, Вознесенської, 
Урумської, Казанської, Полтавської, Криловської та 
Платнірівської.

Особи, яких звинуватили у крадіжках та приховуван
ні хліба, підлягали арешту і їх справи негайно передава
лись до суду. Усі одноосібники, які відмовлялись від 
землі та сівби, бралися на облік з метою подальшого ви
селення їх на Північ. Повноважному Представництву 
ОГПУ у Північно-Кавказькому краю надавалось право 
арешту комуністів на селі за “розбазарювання”, крадіж
ку хліба, злісний опір хлібозаготівлям тощо.

Уповноважений Наркомату юстиції зобов’язувався у 
п ’ятиденний термін вислати з краю усіх заарештованих, 
яки отримали вироки від 3-х років і вище та утримува
лись у в ’язницях. Для запобігання вивозу хліба за межі 
краю на гірських перевалах, Воєнно-Грузинській, Воєн
но-Осетинській та Воєнно-Сухумській дорогах були 
влаштовані оперативні “кордони”. Керували ними чекіс-

113



Історія України:

чекісти, яким допомагали 70 комуністів з курсантів шко
ли міліції.

Цілий ряд репресивних заходів повинні буди здійсни
ти крайові прокуратура та суд. В цьому відношенні дуже 
показовою була справа голови партійного осередку в 
станиці Отрадна Тихорєцького району Котова, який роз
дав зібраний у колгоспі хліб селянам. Постанова зо
бов’язувала крайовий суд у зв’язку з недостатністю ви
року районного народного суду (Котов був засудженим 
до 10 років позбавлення волі) протягом доби перегляну
ти вирок.83 Як наслідок таких репресивних кроків,Кра
йовий суд 18 листопада 1932 р. вирок переглянув і Котов 
разом з 15 членами станичного комітету був засуджений 
до страти 9.

Комісія Л.Кагановича запропонувала активно вико
ристовувати у кампанії особовий склад Червоної Армії. 
Крім вище перерахованих заходів, з метою посилення 
хлібозаготівель на Північному Кавказі до районів поси
лались чотири групи військових працівників, кількістю 
двадцять осіб у кожній, а також ударні бригади червоно- 
армійців, у складі яких були виключно комуністи.

ЛКаганович негайно доповідав Сталіну про всі захо
ди, які були розроблені комісією політбюро ЦК ВКП(б). 
З листопада 1932 р. Сталін повідомив Л.Кагановича про 
те, що політбюро ЦК ВКП(б) затвердило пропозицію 
щодо додаткового зменшення плану хлібозаготівель у 
Північно-Кавказькому краю на 358 600 тонн10.

4 листопада 1932 р. Л.Каганович провів наради з кра
йовими працівниками, керівниками радгоспів з питань 
заготівель сільськогосподарських культур, збирання ку
курудзи, осінньої сівби. На нарадах було прийняте рі
шення щодо мобілізації 11 тисяч чоловік для роботи на 
селі (3 тис. тосоавіахімівців, 3 тис. перемінників-черво- 
ноармійців, 3 тис. комсомольців, 1 тис. комуністів і 1 
тис. командирів Червоної Армії)11.
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У той самий день політбюро ЦК ВКП(б) прийняло рі
шення про проведення чистки сільських парторганізацій 
Північного Кавказу і, в першу чергу, районів Кубані. 
“Вичищені з парти” висипались, як політично небезпеч
ні елементи.

Сталін особисто редагував постанову Північно-Кав
казького крайкому партії “Про хід хлібозаготівель та сів
би на Кубані” та написав резолюцію “Надрукувати у міс
цевій пресі”. На другий день постанова була оприлюдне
на у газеті “Молот”12.

5 листопада 1932 р. Л.Каганович відправив Сталіну 
листа, в якому дав коротку оцінку ситуації на Північно
му Кавказі: “Контрреволюціонери сидять спокійно. Та і 
обстановка, і наша погана робота, тобто робота місцевих 
організацій, лібералізм, бездіяльність та опортунізм 
сприяють створенню антирадянських організацій. Зараз 
доводиться надолужувати те, що пропущене, це немину
че призведе до деяких перегинів. Будемо боротися, щоб 
їх не допустити, але так як усе це буде робитись ударно, 
то усього до кінця важко буде уникнути. У всякому ви
падку, головне завдання тут зараз---- це зламати сабо
таж без сумніву організований та керований з одного 
центру.

Ну, на цьому зараз закінчую. Зараз їду з Краснодару 
до станиць. Думаю направитись у саму злісну Полтав
ську, де мається 400 чоловік вчителів, лікарів та техніків, 
полковників, осавулів і т.п.”13.

Після відправлення листа Л.Каганович виїхав у райо
ни, щоб особисто ознайомитись з ситуацією. У станиці 
Ново-Титорівської Краснодарського району він вперше 
зустрівся з простими станичниками. Показово, що люди, 
яких зібрали місцеві працівники, спочатку відмовчува
лися, але потім, після питань до них Л.Кагановича: “Як 
працюють?”, відповіли: “3 чого працювати, сьогодні от
римала 90 грамів хліба”, “Раніш гарно працювали, зате
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вволю їли, а зараз у мірку хліба дають”, “Звичайно, не як 
у своєму господарстві”, “Зацікавленості немає, сьогодні 
бригада працює на одній ділянці, а завтра її перекидають 
в інше місце”, “Трудодень жінки не можуть виробити, 
втомлюються, від цього погана якість молотьби”.

Вечером того ж дня на зборах районного партійного 
активу місцеві працівники дуже не хотіли відповідати 
Л.Кагановичу на його питання про “обличчя та методи- 
ах роботи класового ворога”. Розлючений Л.Каганович 
почав відверто погрожувати присутнім: “Деякі розумі
ють класову боротьбу спрощено. Тільки контриків (бі
лих офіцерів) розпізнають. Класова боротьба була у гро
мадянську війну, при непі, ліквідації куркульства [є] і те
пер. Куркуль зараз б’є по поганій обробці ланів, домага
ється зниженої урожайності та розкрадання хліба. Сабо
таж сівби та заготівель —  саме тут класова боротьба. 
“Для себе посію, а державі сіяти не буду, хай подихає з 
голоду”. Справа полягає не тільки у заготівлях, але і у 
долі колгоспного руху. Комуністи у цій обстановці роз
губились... Бояться йти до колгоспника. Інша частина ко
муністів [йде] на повідку у куркуля —  “як же ми зали
шимось без хліба”. Частина таких комуністів є і серед 
присутніх тут. Потрібно пам’ятати, що старий партійний 
стаж не страхує. Були Зинов’єв і Каменев членами П/Б 
(політбюро ЦК ВКП(б)), та видохлись. Такого ґатунку 
комуністи у собі думають, як куркуль. Оце для них і пот
рібна чистка”.

Ще більш різкими, нерідко такими, що переходили у 
брутальність, були висловлювання Л.Кагановича на зус
трічах з комуністами та селянами у станиці Медведів- 
«ської, до якої він приїхав 6 листопада 1932 р. В щоденни
ку Л.Кагановича збереглись записи, у яких містилась ко
ротка характеристика цієї станиці. Її населення складало 
24 тис. мешканців. З 4 тис. господарств станиці 1300 бу
ли одноосібниками, до того ж за рік 500 господарств
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вийшли з колгоспів. Протягом хлібозаготівель 1932 р. 
станиця здала зерна у шість разів менш, а ніж в 1931 р. 
У 1918 р. в станиці розміщувався козачий гарнізон, бага
то станичників були білими офіцерами. Під час приїзду 
Л.Кагановича на площі стояв мармуровий пам’ятник за
гиблим в період з 1878 до 1908 р. козакам —  генералам, 
полковникам і офіцерам, які були уродженцями станиці 
-----генералам, полковникам і офіцерам.

З початку колективізації зі станиці було вислано 146 
куркульських родин, переселено 178 білогвардійських 
сімей, заарештовано 230 осіб “активно діючого контрре
волюційного активу”.

Подібна характеристика станиці у щоденнику свідчи
ла про те, що Л.Каганович розглядав усе її населення як 
“класово вороже” до радянської влади. Тому він почав 
свій виступ перед станичниками з відвертої брутальнос
ті. Зустрінутий традиційними оплесками, він заявив: 
“Чого плескаєте, вже проплескали. 400 комуністів та 
комсомольців станиці, якщо б вони гарно працювали, не 
допустилися того, що є. Вони забули абетку комунізму, 
що немає одної станиці, а є куркулі, середняки, бідняки. 
Куркуль пролізає до колгоспу з тим, щоб бути там рів
ним. У колгоспі є люди, яки проти колгоспу та чекають 
його розвалу. Ми не називаємо вас куркулями, але мож
на не бути куркулем, проте допомагати йому”.

Остання фраза Л.Кагановича була дуже показовою. 
Чим могли допомагати куркулям їх сусіди---- станични
ки? Виявляється, у багатьох людей не було відношення 
до соціалістичної власності, як до своєї особистої. Це, за 
думкою Л.Кагановича, було проявом куркульської ідео
логії. Як і небажання голодних селян проводити сівбу. 
“Ми переселимо на північ тих, хто не бажає сіяти, —  
стверджував Л.Каганович. —  Ваша станиця перейшла 
до боротьби з радянською владою”.

Широкомасштабні репресії проти “носіїв куркуль-
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ської ідеології” спрямовувались не тільки проти жи
телів Медведівської, але й проти станиці Полтав
ської. На загальностаничних зборах колгоспників та 
одноосібників 6 листопада 1932 р. Б.Шеболдаєв пря
мо поставив питання щодо репресій проти жителів 
станиці. Л.Каганович виступив на каліченій україн
ській мові: “Кубанці, які не сіють та не здають хліба, 
йдуть і не знають, куди йдуть, до чого їх призведе та
ка поведінка. А призведе їх до боротьби проти радян
ської влади, до відновлення капіталізму. Куркуль за
раз пролізає до колгоспів, веде боротьбу не з колгос
пами, а проти сівби та заготівель, проти держави. 
Важливим є не фізичний куркуль, а куркульська іде
ологія. Основа ї ї -----вороже відношення до суспіль
ної власності. Приватна власність, мовляв, була від 
бога, а суспільна від чорта, її сам бог велів розкрада
ти. З такою куркульською ідеологією ми провадимо 
рішучу боротьбу, так само, як і з старими традиціями, 
пережитками одноосібника...

Що ж від вас, полтавців, станичників передати
у р я д у -----Калініну, Сталіну, Молотову, Ворошилову,
Будьонному та іншим? Якщо ми побачимо, що у ста
ниці почався перелом, є зрушення, чесно здають хліб, 
що мається, ми підемо назустріч, допоможемо вам. 
Якщо ні, радянська влада знайде достатньо сил та 
моці, щоб переселити тих, хто зриває державні зав
дання на північ, а на їх місце переселити з півночі 
працелюбних селян. Кубанські зем л і-----чудові зем
лі, вони не заслуговують такого поводження з ними,
як оце робити ви. Так засмітити кубанські зе м л і-----
це ганьба”14.

Наступні події показали, що Л.Каганович казав 
станичникам неправду. Мені здається, що він вже в ті 
дні хотів “викорінити старі традиції та пережитки од
ноосібника” шляхом масової депортації населення
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станиці на північ СРСР.
8 листопада 1932 р. Сталін і В.Молотов викликали 

Л.Кагановича до М оскви15. Протягом тижня радян
ське керівництво обговорювало ситуацію, що виник
ла, з хлібозаготівлями та централізованим постачан
ням країни продовольством. Були вжити заходи щодо 
зменшення норм добових видач хліба у цілому ряді 
промислових центрів країни, в тому числі і в Москві.

Судячи з настрою Л.Кагановича та В.Молотова, 
який з комісією збирав хліб в Україні, опір хлібозаго
тівлям вони розцінювали як антирадянську діяль
ність “контрреволюційних елементів”. Ми не знаємо, 
наскільки щиро вірили радянські керівники у наяв
ність розгалуженої мережі антирадянських організа
цій, та ще й керованих з одного центру (як про це за
явив Л.Каганович у листі до Сталіна). Проте наступ
ні дії лідерів компартії виразно показали, що Сталін 
та його оточення вирішили за будь-яку ціну створити 
централізовані запаси зерна, не зупиняючись перед 
застосуванням самих жорстких репресивних заходів 
на місцях.

Про це свідчили дії В.Молотова, який повернувся в 
Україну. Л.Каганович знов прибув на Північний Кавказ 
18 листопада 1932 р. Протягом двох днів він об’їхав 
Милерівський, Тарасівський і Каменський райони 
краю. За його наказом співробітники ОГПУ опечатува
ли комори колгоспів та радгоспів, здійснювали широ
комасштабні обшуки селянських господарств, а також 
арешти сільських працівників та селян.

Суди, органи прокуратури та ОГПУ на Північному 
Кавказі у масовому порядку виносили вироки до 
розстрілу заарештованих. 21 листопаду 1932 р. Л.Ка
ганович та Б.Шеболдаєв відправили Сталіну поста
нову крайкому про виселення “саботажників” за ме
жі краю. 22 листопада 1932 р. Сталін повідомив
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Л.Кагановичу про рішення політбюро ЦК ВКП(б): 
“Прийняти пропозицію Шеболдаєва та Кагановича 
про виселення з районів Кубані у двохдекадний тер
мін двох тисяч куркульсько-заможних сімей, які зліс
но зривають сівбу. Райони виселення визначити 
спільно ПівКавкрайкому ВКП(б) та ОГПУ”. Виселен
ня провадилось з 45 станиць 14 районів Кубані; 1000 
господарств підлягали виселенню до Північного
краю, 1000-----на Урал. Замість цих людей на Кубань
вселялись господарства з посушливих районів Став- 
ропілля (червоноармійці, сільські комуністи та комсо
мольці)1®.

Вранці 23 листопада 1932 р. Л.Каганович провів 
засідання крайкому партії. Б.Шеболдаєв доповів йому 
про те, що за третю п ’ятиденку листопаду було заго
товлено 80 тис. тонн зерна, а за четверту-----101 тис.
тонн” . Л.Каганович піддав критиці помилки, яких 
припустив крайком партії у ході хлібозаготівель, і за
явив, що “коріння саботажу” на Кубані слід розгляда
ти з урахуванням історії класової боротьби та полі
тичних особливостей Кавказу. Він націлив крайове 
керівництво на негайну заготівлю насіння для весня
ної сівби шляхом обшуків “краденого зерна”.

Далі Л.Каганович вислухав виступи північнокав- 
казьких керівників, які каялися у помилках і заявляли 
про свою рішучість “боротися за план” . Наприкінці 
засідання він вимагав від крайкому партії приділити 
особливу увагу питанням чистки партійних організа
цій Кубані. За пропозицією Л.Кагановича була прий
нята резолюція та привітання Північно-Кавказької 
крайової парторганізації Сталіну.

Вечорі того ж дня було проведено нараду активу 
Північнокавказької парторганізації, на якому Л.Кага
нович виступив з великою промовою. На початку він 
перерахував заходи, які були вжити у краї для поси
лення хлібозаготівель та осінньої сівби. Ці заходи
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дозволили виконати план заготівель на 64%.
Л.Каганович спеціально зупинився на причинах, 

які спонукали політбюро ЦК ВКП(б) зробити полі
тичний висновок щодо “саботажу” хлібозаготівель та 
послати на Північний Кавказ комісію під його керів
ництвом. ЦК ВКП(б) мав матеріали про виступи низ
ки комуністів та керівників колгоспів проти хлібоза
готівель, підпільних зібраннях комуністів, на яких 
приймались рішення про роздачу селянам зерна. 
Прикладом такої діяльності став вчинок вже згадува
ного секретаря партосередку Котова, що Л.Каганович 
розцінив як зраду справі партії та “контрреволюцію”.

ЦК ВКП(б) також мав відомості щодо масових 
крадіжок та розбазарювання колгоспного та радгос
пного хліба, нападах селян на скирти, молотарки, ко
мори та елеватори. Л.Каганович заявив, що все це 
підтвердилось під час його поїздок до 8-ми районів 
краю та зустрічей з людьми.

На основі викладених фактів він зробив висновок 
про те, що “куркульська ідеологія проникла не тільки 
в ряди одноосібників, але й захопила частину колгос
пників і навіть частину комуністів”. Особлива увага у 
доповіді зверталась на 355 тис. одноосібних госпо
дарств, які складали 27% усіх селянських госпо
дарств краю. Із розмов з одноосібниками Л.Кагано
вич виніс переконання в тому, що вони мали “типові 
погляди правих опортуністів, які дуже гарно відобра
жали мрії та думки куркульсько-заможних елементів 
села” .

Він достатньо докладно пояснив свою позицію по 
відношенню до куркульства. За його думкою, кур
куль був майже ліквідований як клас. Але не було лік
відовано куркульський опір, класова боротьба, гострі 
протиріччя між фундаментом капіталістичної еконо
міки села, що руйнувався, та новим фундаментом со
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ціалістичної економіки, що створювався.
Необхідно відзначити, що мислення Л. Кагановича, 

яке знаходилось у межах марксистських категорій, ство
рювало гігантську картину класової боротьби. Для нього 
на одному боці “класових барикад” знаходилось керів
ництво компартії і усі ті, хто підтримував таку політику.
На іншій---- представники куркульства, що залишалися
на селі, особливо на Кубані. Це були ще не виселені кур
кулі, заможні селяни, які бігли з заслання та переховува
лись у родичів, а іноді у членів партії, представники бур
жуазної, білогвардійської інтелігенції, козацтва “частина 
петлюрівців, які перекочували навесні з України”.

Усі вони проводили контрреволюційну агітацію, роз
повсюджували чутки про іноземну воєнну інтервенцію, 
що наближалася, падіння радянської влади, розвал кол
госпів тощо. Як приклад він використав ситуацію навко
ло станиці Полтавської Слов’янського району. Там було 
заарештовано 40 осіб за звинуваченнями у зв’язках з ко
лишнім станичним отаманом Григорієм Омельченком. 
Підставою для звинувачень цих людей та заяв про те, що 
вони входили до контрреволюційної, куркульської, бі
логвардійської організації, були листи Г.Омельченка з 
Чехословаччини, які він послав до станичників.

Для Л.Кагановича центральною “контрреволюцій
ною” тезою Г.Омельченка була така думка: “Зміцню
вати населення в дусі козачої самостійності, зберіга
ти козачу самобутність та традиції, а з метою збере
ження ведучої роли за старими козачими авторитета
ми, що залишились у станиці, останнім усіма засоба
ми зберігати себе, проникати до радянських та госпо
дарчих організацій станиці” .

У доповіді Л.Каганович спеціально цитував саме цю 
частину листа Г.Омельченка. На думку автора, це було 
свідченням того, що радянське керівництво намагалося 
вщент зруйнувати уклад життя Донських та Кубанських
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козаків, що склався впродовж століть, його традицій
ність та автономність. Козаки повинні були стати ра
дянськими колгоспниками, які беззаперечно викону- 
ватимують усі державні повинності. Тих, хто був з 
цим не згодним, Л.Каганович вважав “контрреволю
ціонерами”.

Недарма він зачитав витяги з протоколу допиту за
арештованого у станиці Полтавській старого козака 
Беліка: “Мені 61 рік. Я козак і за справу козаків гото
вий померти. Я бачу, що політика радянської влади 
спрямована на то, щоб розорити та поневолити ко
зацтво. Переслідуванням кращих козаків станиці ра
дянська влада хоче придушити боротьбу козацтва за 
свої права та привілеї, за вільну Кубань та гарне жит
тя по-старому... Зараз я розорений радянською вла
дою. За несплату податків та не здавання хліба у ме
не конфіскували всю худобу та реманент...Я свідомо 
не вступив до колгоспу. Я вважаю, що колгоспи є не 
вигідними козацтву... Якщо ми підемо до колгоспу, то
землю втратимо зовсім, а козак без власної зем л і-----
не козак”.

Таку “куркульську” психологію, яка була “в голо
вах та вчинках багатьох колгоспників”, Л.Каганович 
вважав більш загрозливою для влади, ніж конкретних 
куркулів. Потрібно також звернути увагу, що цей вис
новок дозволяв вкрай широко трактувати категорію 
“класових ворогів”. Останні, відповідно до заяви 
Л.Кагановича, змінили тактику та намагались роз
класти колгоспи зсередини, розпалювали дрібновлас
ницьку психологію та жагу приватного господарсько
го накопичення. Вони намагались “вихолостити з 
колгоспів їх соціалістичну суть та перетворити їх у 
своєрідні селянські спілки, які організують селян 
проти радянської держави, проти пролетарської дик
татури”.
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Методами класової боротьби всередині колгоспів 
були: протиставлення колгоспів пролетарський дер
жаві шляхом саботажу сівби та хлібозаготівель; роз
крадання колгоспної власності; підривання трудової 
дисципліни та низька продуктивність праці. Подібна 
логіка Л. Кагановича вела до того, що абсолютна біль
шість селян потрапляла до розряду антирадянських 
елементів і “класових ворогів”.

Самим розповсюдженим методом їх “боротьби” 
проти радянської влади були крадіжки, які нанесли 
величезну шкоду колгоспам та державі. Він ствер
джував, що за мінімальними підрахунками, було роз
крадено 40%, а може й половина усього хліба. У нас
лідок поголовних обшуків, які були санкціоновані 
Л.Кагановичем, за листопад 1932 р. на Кубані було 
викрито 1349 ям та 110 “чорних комор”, у яких знай
шли аж 345 тис. пудів зерна (5623 тонни).

Для Л.Кагановича ця, взагалі то мізерна цифра, як
що врахувати кількість населення, що проживало на 
Кубані, була переконливим свідченням класової бо
ротьби. В ход і, якої багато комуністів виявились зрад
никами та провокаторами, котрі захищали не інтереси 
держави, а інтереси селян. Вони виявились “чужими 
людьми”, “класовими ворогами”, які пролізли до партії 
внаслідок короткозорості районних керівників. Усіх їх 
потрібно було “вичистити” з партії.

У заключній частині доповіді Л.Каганович зупи
нився на досягнутих СРСР успіхах, а також дав коро
теньку характеристику стратегічного курсу радян
ського керівництва: “Ми твердо знаємо, як знає вся 
партія, робітничий клас, трудящі маси нашої країни, 
що вся політика нашої партії основана на ясних роз
рахунках, на тому, що або ми напряжемо усі свої си
ли та виконаємо 5-річку за чотири роки, для того, 
щоб соціалізм став непереможним, або нас ро-
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зіб’ють. Ми виконали п ’ятирічку за 4 роки, ми оста
точно вирішили питання хто-кого й історична пере
мога залишилась за нами” .

Після закінчення роботи активу було проведено 
нічне засідання бюро крайкому, на якому були прий
няті пропозиції Л.Кагановича щодо продовження 
чистки парторганізацій Кубані, а також здійсненні 
подальших репресивних заходів. Після цього комісія 
Л.Кагановича виїхала до М оскви17.

Наприкінці 1932 —  на початку 1933 р. керівниц
тво Північно-Кавказького крайкому партії реалізува
ло усі настанови Л.Кагановича. Лише з 4-х кубан
ських станиць, що були занесені на “чорну дошку” 
(Полтавської, Медведівської, Урумської, Уманської), 
було вислано до північних районів СРСР 51 600 тис.
осіб, з інших станиць-----не менш 10 тисяч. В У кра-
її було заарештовано та кинуто до в ’язниць біля 100 
тис. осіб (з них 26 тис. було депортовано). З партії бу
ло виключено біля 40 тис. комуністів, більшість з 
яких було репресовано. Ще 30 тис. комуністів кинули 
свої організації та утекли з краю18.

ПРИМІТКИ

1 Ивницкий Н. А. Голод 1932— 1933 гг.: кто виноват? // Судь
бы российского крестьянства. — М., 1996. — С. 339.;

2. РДАСПІ. — Ф. 17, оп. 3. спр. 897. — Арк. 15.
3. Там само. —  Арк. 19.
4. Ивницкий Н. А. Голод 1932— 1933 гг.: кто виноват? // Судь

бы российского крестьянства.---- М., 1996.----- С. 340
5. РДАСПІ. — Ф. 17, оп. 3, спр. 904. — Арк. 11,15.
6. Там само. — Ф. 81. оп. 3, спр. 214. — Арк. 214.
7. Ивницкий Н. А. Голод 1932— 1933 гг.: кто виноват? // Судь

бы российского крестьянства.---- М., 1996; Осколков Евгений.
Голод 1932— 1933 гг. в зерновых районах Северо-Кавказского 
края // Голодомор 1932— 1933 рр. в Україні: причини і наслідки. 
Міжнародна наукова конференція. Київ, 9— 10 вересня 1993 р.

125



Історія України:

Матеріали. —  К., 1995. —  С. 120-121; Nobuo Shimotomai, A No
te on Kuban Affair (1932— 1933), The crisis o f Kolkhos agriculture 
in the North Caucasue, Acta Slavica Iaponica, Tomus I, 1983, Sap
poro, Japan, p. 45-50

8. РДАСПІ. —  Ф. 81, on. 3, cnp. 214. —  Арк. 1-4, 8, 11, 167- 
169, 177, 183-184.

9. Правда. —  1932. —  19 листопада 1932 p.; Nobuo Shimoto
mai, A Note on Kuban Affair (1932— 1933), The crisis o f Kolkhos 
agriculture in the North Caucasue, Acta Slavica Iaponica, Tomus I, 
1983, Sapporo, Japan, p. 48.

10. РДАСПІ. — Ф. 81, on. 3, cnp. 232. —  Арк. 19.
Н.Там само. —  Cnp. 214. —  Арк. 13. 5 листопада 1932 р. 

Сталін повідомив Л. Кагановича, что Політбюро ЦК ВКП(б) 
затвердило ці пропозиції. Див.: РДАСПІ. —  Ф. 81, on. З, спр. 
232. —  Арк. 22. Тосоавіахімівці —  члени Товариства сприяння 
обороні та авіаційному і хімічному будівництву СРСР. Перемін
ники —  червоноармійці, які проходили учбові територіальні 
збори у таборах Червоної Армії.

12. Ивницкий Н. А. Коллективизация и раскулачивание (на
чало 30-х годов). — М., 1996. —  С. 209; РДАСПІ. — Ф. 17, оп. 
З, спр. 906. — Арк. 10.

13. РДАСПІ. —  Ф. 558, оп. 11, спр. 740. — Арк. 180. Стиль 
та особливості тексту листа Л.Кагановича збережено.

14. Там само. — Ф. 81, оп. З, спр. 214. —  Арк. 18-22, 26, 
37-38.

15. Там самое. — Спр. 232. —  Арк. 24.
16. Ивницкий Н. А. Коллективизация и раскулачивание (на

чало 30-х годов). —  М., 1996. —  С. 210; РДАСПІ. —  Ф. 81, оп. 
З, спр. 232. — Арк. 27.

17. РДАСПІ. — Ф. 81, оп. З, спр. 214. —  Арк. 84-85, 88-90, 
92, 94, 97, 102, 148.

18. Осколков Е. Голод 1932— 1933 гг. в зерновых районах
Северо-Кавказского края // Голодомор 1932— 1933 рр. в Украї
ні: причини і наслідки. Міжнародна наукова конференція. Київ, 
9— 10 вересня 1993 р. Матеріали.---- К., 1995.----- С. 120.

126



маловідомі імена, події, факти

Подкур Р.Ю.

ПЕРЕСЕЛЕННЯ „ 
“ПОЛІТИЧНО НЕБЛАГОНАДІИНИХ” 
ГРОМАДЯН УКРАЇНИ НА ПОЧАТКУ 

1935 РОКУ В KOHTEKCJI РЕПРЕСИВ
НОЇ ПОЛІТИКИ ПАРТІЙНО-ДЕРЖАВ

НОГО КЕРІВНИЦТВА СРСР

Тема масових репресій та депортацій національ
них меншин, які проживали на території України на 
середину 30-х рр. XX ст. є досить популярною серед 
широкого кола дослідників. В своїх працях вони вис
вітлюють політичні, соціально-економічні, культурні 
наслідки геноциду, обставини загибелі політичних 
діячів, майстрів культури, робітників, колгоспників. 
На сьогодні вже достеменно відомо кількісні та якіс
ні показники втрат, які понесли нацменшини у лихо
вісні 30-ті роки*.

Завданням даної статті є висвітлення маловідомих 
аспектів зимово-весняного переселення 1935 р. “полі
тично неблагонадійних” громадян з прикордонної сму
ги у внутрішні райони України.

З огляду на капіталістичне оточення СРСР, еконо
мічний провал першої п ’ятирічки, несподівані ре
зультати політики коренізації, перманентний голод, 
малочисельну Червону Армію, Й. В. Сталін більш за 
все боявся розгортання так званої “п ’ятої колони” се
ред населення республік СРСР. Тому, відповідно до 
вказівок партійно-державного керівництва країни, 
органами ДПУ були інспіровані справи “Спілки виз
волення України”, “Польської організації військово-!”,

127



Історія України:

“Української військової організації”, які були покли
кані вилучити найбільш політично активні особис
тості, потенційно спроможні протистояти радянській 
владі.

Різноманітні переселення та депортації були од
ним з методів боротьби з “неблагонадійним” багато
національним населенням України. Б.Чирко слушно 
відзначав, що в планах партійно-державного керів
ництва передбачалося остаточно відірвати людей від 
історичної батьківщини. Цілеспрямовано вкраплені в 
інонаціональне середовище та штучно позбавлені на 
новому місці проживання умов для національно- 
культурного розвитку, вони фактично були приречені 
на асиміляцію2. Переселенець переживає свого ро
ду культурний шок3.

Коли людина знаходиться в своїй етнічній групі, в 
системі давніх налагоджених зв’язків з іншими етно
сами, серед тих, з ким поділяє спільну культуру, їй 
непотрібно обдумувати чи прораховувати свої вчин
ки та погляди, бо всі переважно сприймають оточую
чий світ однаково. Перебуваючи в чужому етнічному 
середовищі, відірвані від історичних місць прожи
вання, без звичних налагоджених міжетнічних зв’яз
ків у  переселенців виникає відчуття страху та безпо
радності.

Так, людина з політично активної позиції перехо
дить на позицію боротьби за елементарне фізичне 
виживання. Цим ефективним методом придушення 
можливого політичного невдоволення мас в черговий 
раз скористалося вище політичне керівництво СРСР 
та України, коли розпочало широку військову програ
му розбудови прикордонної смуги і потенційні воро
ги —  поляки, українці, німці могли завадити цьому 
процесу.

У відповідності з рішеннями ЦК ВКП(б) від 31
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жовтня 1934 р. політбюро ЦК КП(б)У вже 3 листопа
да доручило відповідальним працівникам П.Пости- 
шеву, П.Любченку, В.Балицькому та Кацнельсону 
розглянути списки на виселення політично неблаго- 
надійних громадян та проробити питання для розгля
ду його на наступних засіданнях вищого партійного 
керівництва4.

Вже 9 грудня 1934 р. на засіданні політбюро ЦК 
КП(б)У доручило іншій комісії у складі М.Попова 
(голова), ПЛюбченка, ІЛкіра, В.Балицького, Ільіиа, Васи- 
ленка разом з секретарями обкомів прикордонних 
Вінницької та Київської областей ретельно обстежи
ти місця компактного проживання німецького та 
польського населення5.

Вище політичне керівництво особливо наголошу
вало на пильному вивченні “політичного обличчя” 
керівного складу районів, де повинна була розпочати
ся операція. Від їх відданості справі Леніна— Сталіна, 
оперативності, організаторських здібностей залежав 
успіх переселення.

Обласні комітети партії були зобов’язані направи
ти в прикордонні райони своїх працівників для 
роз’яснення місцевому населенню, що “радянська 
влада не потерпить спроб антирадянської діяльності 
або агітації і не зупиниться перед тим, щоб відмови
ти в праві проживання в СРСР чи вишле всіх осіб, які 
відносяться нелояльно до Радянської влади у відда
ленні місця СРСР”6.

20 грудня 1934 р. політбюро ЦК КП(б)У прийняло 
чергову постанову “Про переселення з прикордонних 
районів”. В розвиток подій було вирішено направити 
в окремі райони та групи районів (в залежності від 
масштабності запланованого виселення —  всього 22 
райони Київської та Вінницької областей) спеціальні 
комісії на чолі з членом ЦК КП(б)У у складі пред
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ставників НКВС УСРР та Українського військового 
округу. їм було доручено в декадний термін визначи
ти кількість і скласти поіменні списки антирадян- 
ських елементів, які підлягають виселенню; визначи
ти села, які прилягають до військових об’єктів (ук
ріплення, склади, стратегічні мости, залізниці, шосе 
тощо), з яких частково або повністю буде виселено 
контрреволюційні елементи; в інших прикордонних 
районах, зокрема, з компактним проживанням ні
мецького та польського населення, намітити села, з 
яких повинно бути виселено одноосібників, які зліс
но не виконують своїх зобов’язань перед державою, 
колгоспників, яких, на думку керівництва ЦК КП(б)У, не 
можна рахувати політично благонадійними в умовах 
прикордонної смуги7.

Було вирішено також командирувати в райони 
Дніпропетровської, Харківської та Одеської області 20 пра
цівників ЦК КП(б)У аби з ’ясувати на місці, яку кіль
кість “політично неблагонадійних сімей” були спро
можні прийняти, надати житло та забезпечити робо
тою ці регіони.

В рамках цієї постанови Київський (Ільїн та Васи
ленко) і Чернігівський (Маркітан і Загер) обкоми пар
тії зобов’язувалися внести в ЦК КП(б)У практичні 
пропозиції щодо завербування та переселення в при
кордонні райони 4 тисяч сімей колгоспників-ударни- 
ків та демобілізованих червоноармійців. Цим рішен
ням вище політичне керівництво країни та республі
ки, вирішувало дві проблеми. Першу —  пропаган
дистську —  на кордоні з сусідніми державами ство
рювалися зразкові колективні господарства, які по
винні, були свідчити про перемогу соціалістичного 
способу життя. Другу —  військову. Програма розгор
тання нових частин РСЧА, яку запланувало вище 
партійно-державне керівництво на другу половину
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30-х, вимагала значних вільних територій для дисло
кації військових містечок, навчальних полігонів, 
складів тощо. Так, на вимогу наркомату оборони, по- 
літбюро ЦК КП(б)У своїм рішенням від 23 січня 
1935 р. дозволило керівництву Новоград —  Волин
ського району збільшити контингент переселенців на 
130 господарств, повністю звільнивши таким чином 
с.Лубчицю для дислокації стрілецької дивізії8. А 20 
травня 1935 р. через два місяці після завершення пе
реселенської операції, політбюро ЦК КП(б)У прий
няло постанову про передачу військовому відомс
тву будівель, які залишилися після сімей переселених 
в тилові райони9.

Одночасно з розгортанням нових військових час
тин, в районах вже звільнених від “політично небла- 
гонадійних сімей” було розпочато грандіозне, за сво
їми масштабами, будівництво укріплених районів 
(УР). Укріплений район є військовим формуванням, 
який займав 100— 180 км по фронту, 30— 50 км в гли
бину. УР являє собою складну систему залізобетон
них споруд та вогневих рубежів. За свідченням гене
рал-полковника О.І.Шебуніна (учасника будівництва) 
за три роки лише в Проскурівському Урі (один з ра
йонів звідки було проведено переселення) побудова
но більше тисячі залізобетонних споруд, значну кіль
кість підземних галерей, ходів сполучень тощ о10. 
Тому, з метою дотримання військової таємниці, ЦК 
КП(б)У зобов’язало райкоми партії заселяти будин
ки, які знаходяться поряд з військовим будівниц
твом, спорудами укріпрайонів найбільш перевірени
ми колгоспниками —  ударниками з числа “зворотних 
переселенців” 11. Крім того, десятки разів перевірені 
колгоспники-ударники та демобілізовані червоноар- 
мійці мали стати першим резервом для Червоної Ар
мії у прикордонних боях. Водночас, серед такого на-
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селения розвідкам сусідніх держав досить важко роз
горнути свою агентурну мережу.

7 січня 1935 р. рішенням політбюро ЦК КП(б)У 
для повсякденного оперативного керівництва пересе
ленням 8 тисяч господарств з прикордонної смуги і 
вселенням 4 тисяч господарств колгоспників-ударни- 
ків була створена спеціальна комісія у  складі заступ
ника Голови РНК УСРР Шелехеса (голова), Паперно- 
го, Сідерського, Александровськош, Сидоренко, Зо- 
ріна, Левицького (члени комісії). Вже 10 січня 1935 р. 
секретарям Дніпропетровського (Хатаєвичу), Сталін
ського (Саркісову), Харківського (Демченку) була на
діслана телеграма за підписами голови комісії по пе
реселенню Шелехеса та секретаря ЦК КП(б)У Попо
ва в якій вимагалось організувати прийом сімей з 
прикордонних районів України12.

Результатом роботи спеціальної комісії ЦК КП(б)У 
стала розробка загального механізму переселення з 
прикордонних районів республіки, який 23 січня 
1935 р. був прийнятий у вигляді постанови політбю
ро ЦК КП(б)У “Про переселення з прикордонної 
смуги 8300 господарств в зв ’язку з оборонними мір
куваннями і про переселення в прикордонні райони 
4000 кращих колгоспників Київської та Чернігівської 
області” 13. Цією ж постановою було визначено дату 
початку операції —  20 лютого 1935 р. Для організації 
роботи політбюро ЦК КП(б)У вирішило делегувати 
на місця 50 працівників секретаріату ЦК, Київсько
му та Вінницькому обкому КП(б)У, для допомоги ра
йонним органам та комісіям ЦК, було доручено від
рядити 150 відповідальних працівників обласного та 
районного масштабу. Загальне керівництво по пере
селенню у Київській області було покладено на комі
сію у складі Ільїна, Василенка, Розанова, Орлова, Ло
маки, у Вінницькій області —  Чернявського, Трилісь-
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кого, Соколінського, Квятека, Піонтковського. Безпо
середню роботу по підготовці та проведенню пересе
лення здійснювали районні комісії у складі секретаря 
райкому КП(б)У, голови райвиконкому, начальника 
райвідділу НКВС і представника ЦК. Районні комісії 
у  підготовчий період повинні були мобілізувати весь 
районний і колгоспний актив на місцях. Такий якіс
ний склад обласних та районних комісій повністю за
безпечував весь об’єм масово-політичної роботи, 
охорону революційного порядку, доставку пересе
ленців, майна, реманенту і продовольства на стан
цію, їх санітарне обслуговування, ветеринарну об
робку худоби тощо.

Починаючи з 13 лютого (за 7 днів до завантаження 
сімей в ешелони) місцеві керівники повинні були по
передити селян про переселення. Агітатори мали 
роз’яснити людям, що вони переселяються у віддале
ні райони як такі, що “не проявили себе у зміцненні 
кордонів і колгоспного ладу”. Одночасно робився ак
цент, що держава надає цілий ряд пільг колгоспни- 
кам-переселенцям та одноосібникам, якщо вступ
лять до колгоспу. Серед них зняття боргів за минулі 
роки з сільгоспподатку, обов’язкових держпоставок, 
страхових платежів, повне звільнення на новому міс
ці від податків, поставок та зниження на 50 відсотків 
страхових платежів на 1935 р.

Відповідно до постанови ЦК КП(б)У колгоспи по
винні були обов’язково розрахуватися зі своїми чле
нами за вироблені трудодні і передані одноосібника
ми посіви. Держава надавала можливість везти з со
бою особисте майно, продовольство та худобу. Якщо 
збіжжя було багато, то переселенці мали його здати 
в місцевий відділок “Заготзерно” і відповідно до ви
даних довідок отримати на новому місці своє зерно.

На станціях завантаження був налагоджений чіт
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кий облік переселенців і їх майна. Коменданти еше
лонів приймали сім’ї і вантаж за списками. Кожен 
ешелон орієнтовно мав перевезти близько 100 сімей. 
Для охорони громадського порядку і майна Наркома
том внутрішніх справ виділялось 10— 12 чол. озброє
ної охорони, яка підпорядковувалася начальнику по
їзда. Крім того, в його розпорядженні знаходився л і
кар і медсестра з необхідними медикаментами. На 
військове відомство покладалося забезпечення еше
лонів харчуванням на кошти, які виділялися Радою 
Народних Комісарів.

Наскільки чітко реалізовувалися постанови пар
тійно —  державного керівництва на місцях свід
чить, зокрема, діяльність Жмеринської районної ко
місії по переселенню політично неблагонадійних сі
мей з прикордонної смуги.

Комісія у складі секретаря Жмеринського райкому 
партії Кримського, голови райвиконкому Диденко, 
начальник райНКВС Сівакова та представника комі
сії ЦК Кіллерога розробила відповідно до постанови 
політбюро ЦК КП(б)У від 23 січня 1935 р. і 13 лю 
того того ж року затвердила під грифом “Цілком та
ємно” оперативний план заходів по переселенню з 
прикордонної смуги (див таб. І ) 14. Автор свідомо на
водить цей план мовою оригіналу, щоб читач зміг 
відчути той настрій , який панував серед членів ко
місії.

Обов’язки партійно-радянського активу в тижне
вий період після оголошення переселення теж були 
обумовлені в спеціальній інструкції, яка була розроб
лена Жмеринською районною комісією(табл. 2)15.

134



маловідомі імена, події, факти

135



Історія України:

gs
fct <N 
H

2 *  Э «
Он 5С * 

*

s й
a* a*—< d 

*
§«о
ЮcuоU

«О. * h a

V

о >sCl Sо «
u  aH 4

saо «

<N £j u
О CN Оs ̂

csi ^q ° S ^
(Л  ° С  О н 5о о ЇГ g 
о  о ^U  G

CN <No q
о  ^—' CN
U о

n

rvl* CN

9 ^
2  cn
u

s
3 >gOh S
*  Я

fct
ffl«Я

о «  
& § 
u  ан tc

(в Ч  S  ин « и о
I & 8 |3 2 О.®
о 5 і  ш - 2
с  § &Б 8

§< - а
й * S I& й  5 2с а о во .»■зг ю
!  і  о  &Ч й »  о

136



маловідомі імена, події, факти
т.

 О
ст

ро
ви

ч

т.
 О

ст
ро

ви
ч

т.
 О

ст
ро

ви
ч

П
ри

ло


ж
ен

ие
№

...

П
ри

ло


ж
ен

ие
№

...

П
ри

ло


ж
ен

ие
№

...

В
се

 1
3 

н
а

се
ле

нн
ы

х 
пу

нк
то

в

ст
.Б

ра
ил

ов
 

и 
ст

. С
ер

- 
би

но
вц

ы ►pH Н _
і  5JIO А 
Р* в & So
“ I f iО Із *

т.
 С

кв
о

рц
ов

т.
 С

кв
о

рц
ов

и
Й § о &А и 0U Ю сп Н . ЯЕ Н <L>СО н

С
01

.0
3.

по 05
.0

3
вк

лю
ч.

С
 0

6.
03

. 
по

08
.0

3.
вк

лю
ч. с

25
.0

2.
по 03
.0

3

Ра
йз

др
а

во
тд

ел

Ра
йз

др
ав


от

де
л

Ра
йз

др
ав


от

де
л

П
ро

из
ве

ст
и 

ст
ри

ж


ку
, 

пр
ив

ив
ку

 и
 

пр
е

дв
ар

ит
ел

ьн
ую

 
са

но
бр

аб
от

ку
 

пе
ре


се

ля
ем

ы
х 

в 
се

ла
х

О
рг

ан
из

ов
ат

ь 
м

ед
- 

об
сл

уж
ив

ан
ие

, 
м

ед


ос
м

от
р,

 с
ан

об
ра

бо
т

ку
 

и 
де

зи
нф

ек
ци

ю
 

ве
щ

ей
 н

а 
ст

.Б
ра

ил
ов

 
06

 
и 

07
.0

3 
и 

на
 

ст
.С

ер
би

но
вц

ы
 

08
.0

3.
В

ы
де

ле
ни

е 
ап

те
че

к 
пе

рв
ой

 п
ом

ощ
и 

дл
я 

об
ес

пе
че

ни
я 

пе
ре

се


ля
ем

ы
х

V© Г-* 00
137



Історія України:
т.

 О
ст

ро
ви

ч

т.
 К

ор
ни

йч
ук

т.
К

ор
ни

йч
ук

г. 
К

ор
ни

йч
ук

П
ри

ло


ж
ен

ие
 №

...

П
ри

ло


ж
ен

ие
 №

...

П
ри

ло


ж
ен

ие
 №

...

П
ри

ло


ж
ен

ие
№

...

ст
.Б

ра
ил

ов
 

и 
ст

. С
ер

би
-

Н
ОВ

Ц
Ы

В 
13

на
се

ле
нн

ы
х

пу
нк

та
х

ст
. Б

ра
ил

ов
 

ст
. С

ер
би

- 
но

вц
ы

ст
.Б

ра
и

ло
в

ст
.С

ер
би


но

вц
ы

М
ед

пе
р

со
на

л
Ра

йз
др

ав


от
де

ла

В
ет

пе
рс

о-
 

на
л 

Ра
й-

 
зд

ра
во

тд
е 

ла

В
ет

пе
рс

о-
 

на
л 

Ра
й-

 
зе

м
 о

тд
ел

а

С
т.

зо
от

ех
- 

ни
к 

РЗ
О

С 
01

.0
3.

 
по

 0
3.

03
. 

19
35

 г
.

27
.0

2.
 

по
 0

3.
03

.

С 
06

.0
3.

 
по

 0
8.

03
. 

вк
лю

ч.

С
 2

7.
02

. 
по

03
.0

3.

Ра
йз

др
ав


от

де
л

Ра
йз

ем
-

от
де

л

Ра
йз

ем
-

от
де

л

Ра
йз

ем
-

от
де

л

В
ы

де
ле

ни
е 

вр
ач

ей
, 

ле
кп

ом
ов

 
и 

ак
уш

ер
ок

 
дл

я 
со

пр
ов

ож
де

ни
я 

эш
ел

он
ов

 
со

 
ст

.С
ер

би
но

вц
ы

 
и 

ст
. 

Бр
аи

ло
в

П
ро

из
ве

ст
и 

пр
ед

ва
ри

те
ль

ны
й 

ве
то

см
от

р 
ск

от
а 

в 
се

ла
х

П
ро

из
ве

ст
и 

по
вт

ор
ны

й 
ве

то
см

от
р 

ск
от

а 
на

 
м

ес
те

 
от

пр
ав

ки
 

эш
ел

он
ов

 
на

 с
т.

 
Бр

аи


ло
в 

и 
С

ер
би

но
вц

ы

О
рг

ан
из

ац
ия

 
ф

ур
аж

а 
дл

я 
об

ес
пе

че
ни

я 
от

пр
ав

ля
ем

ог
о 

с 
пе


ре

се
ле

нц
ам

и 
ск

от
а

ON о СЧ

138



маловідомі імена, події, факти
т. 

К
ор

ни
йч

ук

т. 
С

ив
ак

ов

П
ри

ло


ж
ен

ие
№

...

П
ри

ло


ж
ен

ие
№

...

П
ри

ло


ж
ен

ие
№

...

В 
13

 
на

се
ле

н,
 

пу
нк

та
х

В 
13

 
на

се
ле

н
ны

х
пу

нк
та

х

П
о 

13
 

на
се

ле
н,

 
пу

нк
та

м 
и 

на
 с

т.
Бр

а-
 

ил
ов

 и
 

С
ер

би
но

в 
цы

А
гр

оп
ер

- 
со

на
л 

РЗ
О

П
ре

д.
с.

с.
и

уп
ол

н.
РП

К

т.
 С

ив
а

ко
в,

пр
ед

се
ль

- 
со

ве
то

в 
и 

уп
ол

н.
 

РП
К

С 
27

.0
2.

 
по

 0
3.

03

С 
06

.0
3.

 
по

 0
8.

03
. 

вк
лю

ч.

С 
27

.0
2.

 
по

 0
8.

03
 

вк
лю

ч.

Ра
йз

ем
-

от
де

л

П
ре

дс
ел

ь-
 

со
ве

то
в 

и 
уп

ол
н.

РП
к

Н
К

В
Д

,
пр

ед
.с

ел
ь-

со
ве

то
в,

уп
ол

н.
РП

К

О
рг

ан
из

ац
ия

 
ра

сч
ет

а 
с 

ко
лх

оз
ни

ка
м

и 
и 

ед
ин

ол
ич

ни
ка

м
и 

за
 

тр
уд

од
ни

, 
по

се
вы

 
и 

зя
бл

ю

О
тп

ра
вк

а 
пе

ре
се

ле
нц

ев
 

и 
им

ущ
ес

тв
а 

из
 с

ел
 д

о 
ст

ан
ци

и 
по

гр
уз

ки

О
хр

ан
а 

во
 

вр
ем

я 
до


ст

ав
ки

 
лю

де
й 

и 
им

у
щ

ес
тв

а 
от

 
се

л 
до

 
ст

. 
Бр

аи
ло

ва
 

и 
С

ер
би

- 
но

вц
ы

 
и 

во
 

вр
ем

я 
на

хо
ж

де
ни

я 
в 

се
ла

х 
с 

м
ом

ен
та

 о
бъ

яв
ле

ни
я 

до
 

на
ча

ла
 п

ер
ес

ел
ен

ия
.

со

139



Історія України:
т.

 С
ив

ак
ов

т.
 Д

ид
ен

ко 5
я
6  ю
н

т.
 Б

ер
м

ан
и 

и 
т.

О
ст

ро
ви

ч

П
ри

ло


ж
ен

ие
 №

...

и
S а  

*

П
ри

ло


ж
ен

ие
 №

...

П
ри

ло


ж
ен

ие
 №

...

ст
.Б

ра
и-

 
ло

в,
 с

т.
 

С
ер

би
но

-
В

Ц
Ы

Р
И

К

ст
. Б

ра
и-

 
ло

в,
 с

т.
 

С
ер

би
- 

но
вц

ы

ст
. Б

ра
и

ло
в,

 с
т.

 
С

ер
би

- 
но

вц
ы

Н
ач

. 
ра

йм
и-

 
ли

ци
и 

т.
 Г

ра


ба
рь

т.
 К

ор
- 

ни
йч

ук

т.
 Г

ор
ен

- 
ш

те
йн

т.
 Г

ор
ен

- 
ш

те
йн

 и
 

т.
М

ах
- 

но
ве

цк
ий

С
06

.
по

08
.0

3.
вк

лю
ч.

С
 2

7.
02

. 
по

03
.0

3.

С
 0

6.
03

. 
по

08
.0

3.
вк

лю
ч.

С
 6

.0
3 

по
 8

.0
3 

вк
лю

чи


те
ль

но

I s
а ісеа*

РИ
К

Ра
йв

ну
т-

то
рг

Ра
йв

ну
- 

то
рг

 ч
е

ре
з 

К
ра

с
ны

й 
К

ре
ст

В
ьі

де
ле

ю
іе

 с
тр

ел
ко

в 
и 

м
ил

иц
ио

не
ро

в 
дл

я 
ох

ра
ны

 
и 

по
ря

дк
а 

пр
и 

по
гр

уз
ке

 
пе

ре


се
ле

нц
ев

 в
 

эш
ел

он
ы

 
на

 
ст

.Б
ра

ил
ов

 
и 

на
 

ст
.Ж

м
ер

ин
ка

С
ос

та
вл

ен
ие

 р
ас

че
та

 
по

гр
уз

ки
 

на
 

ос
но

ве
 

по
да

нн
ы

х 
м

ат
ер

иа


ло
в 

из
 

се
л 

о 
ко

ли


че
ст

ве
 

им
ущ

ес
тв

а 
ск

от
а 

и 
ф

ур
аж

а 
пе


ре

се
ля

ем
ы

х
О

рг
ан

из
ов

ат
ь 

ча
й

ны
е 

и 
бу

ф
ет

ы
 

дл
я 

пе
ре

се
ля

ем
ы

х 
на

 с
т.

 
Б

ра
ил

ов
 0

6 
и 

07
.0

3.
 

и 
на

 с
т.

С
ер

би
но

вц
ы

 
- 0

8.
03

.3
5 

г.

О
рг

ан
из

ов
ат

ь 
бе

с
пл

ат
но

е 
пи

та
ни

е 
пе

ре
се

ля
ем

ы
х 

на
 

ст
. 

Б
ра

ил
ов

 
с 

6.
03

. 
и 

7.
03

 н
а 

17
0 

се
м

ей
 и

N© ОО 19
.

140



маловідомі імена, події, факти

т.
 Д

ид
ен

ко

т.
 Д

ид
ен

ко

П
ри

ло


ж
ен

ие
№

...

1
О <D 

CL, §
С * *

ст
.Б

ра
ил

ов
 

ст
. С

ер
би

-
Н

О
В

Ц
Ы

В
о 

вс
ех

 
на

се
ле

нн
ы

х 
пу

нк
та

х

т.
 Н

о
ви

ко
в

П
ре

д-
 

се
ль

со
- 

ве
то

в 
и 

пр
ед

 
ко

лх
о

зо
в

С
 0

6.
03

. 
по

 0
8.

03
. 

вк
лю

ч.

С
 2

7.
02

. 
до

 о
со


бо

го
 

ра
сп

о
ря

ж
ен

ия

Ра
йн

ар
-

об
ра

з

С
ел

ьс
о

ве
ты

ст
.С

ер
би

но
вц

ы
 

8.
03

. 
на

 8
0 

се
м

ей
О

рг
ан

из
ов

ат
ь 

на
 с

т.
 

по
гр

уз
ки

 
пе

ре
се

ля
е

м
ы

х 
по

ли
тп

ро
св

ет
- 

об
сл

уж
ив

ан
ие

 
(к

и
ос

к,
 

га
зе

ты
, 

ж
ур

на


лы
 и

 
т.

д.
) 

на
 

ст
. 

Б
ра

ил
ов

 
06

 
и 

07
.0

3.
 

и 
на

 с
т.

 С
ер

би
но

вц
ы

 
08

.0
3.

 3
5 

г.

У
че

т 
и 

ор
га

ни
за

ци
я 

ох
ра

ны
 д

ом
ов

 и
 п

о
ст

ро
ек

, 
ос

та
вл

яе
м

ы
х 

пе
ре

се
ле

нц
ам

и 
в 

се


ла
х

20
.

21
.

141



Історія України:

142



Ін
ст

ру
кц

ія
 о

бо
в'

яз
кі

в 
бр

иг
ад

ир
ів

 н
а 

7-
де

нн
ий

 п
ер

іо
д 

з 
ча

су
 о

го
ло

ш
ен

ня
 п

ро
 в

ис
ел

ен
ня

 з
 п

ри
ко

рд
он

но
ї с

м
уг

и

маловідомі імена, події, факти

й

143



Історія України:

144



маловідомі імена, події, факти

145



Історія України:

Таким чином, ступінь організаційної проробленості 
цього переселення був високий - позначився досвід по
передніх операцій.

Відповідно до згаданої постанови на місце "політич
но неблагонадійних сімей" мали переселитися близько 
4000 колгоспників-ударників та демобілізовані червоно- 
армійці. Тому ЦК КП(б)У зобов'язало секретарів райко
мів партії та голів райвиконкомів під їх особисту відпо
відальність забезпечити збереження житлових примі
щень і присадибних ділянок сімей, які виїхали в глибин
ні райони республіки. Місцеві органи повинні були взя
ти під охорону кожен будинок чи господарську будівлю. 
Право знесення будівель надавалося лише наркомату 
внутрішніх справ та військовому відомству.

Вищим партійно-державним керівництвом було зат
верджено 39 районів України, куди переселялися право
бережні українці: 9 - в Харківській, 14 - в Дніпропетров
ській і 16 в Донецькій областях.

Окремо в постанові були обумовлені місця розселен
ня німецьких сімей (Сватівський, Троїцький, Покров- 
ський, Лозно-Олександрівський, Білолуцький, Двурічан- 
ський райони Харківської і Донецької областей), поль
ських (райони Старобільщини і північно-західні місце
вості Дніпропетровщини).

В областях, куди проводилася депортація, були також 
створені обласні та районні комісії по керівництву розмі
щенням господарств переселенців у складі секретаря об
кому (райкому), голови облвиконкому (райвиконкому), 
начальників обласного (районного) УНКВС та обласно
го (районного) земельного управління. їх завдання поля
гало у розробці планів розміщення переселенців з ураху
ванням економічних, політичних, військових потреб. В 
обов'язки згаданої комісії входило і безпосереднє керів
ництво процесом працевлаштування, поселення пересе
ленців у відведених для них місцях.
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У працевлаштуванні переселенців простежувалася 
обов'язкова для радянських часів класова тенденція. 
Колгоспникам і бажаючим вступити у колективне госпо
дарство, відводилися у власність найкращі будівлі, нада
валися різноманітні кредити та позички. В той час як од
ноосібники отримували житло лише в тимчасове корис
тування.

Всього відповідно до постанов вищого партійного та 
державного керівництва СРСР та України з 20 лютого по 
10 березня 1935 р. з прикордонних районів було відправ
лено: з Київської області 56 ешелонів (5478 господарств, 
що складає 26168 чол., 1606 коней, 3908 корів), з Він
ницької області - 32 ешелони (2864 господарства, 12828 
чол., 1059 коней, 1578 корів). Таким чином, за даними 
комісії ЦК КП(б)У загалом було відправлено 8342 госпо- 
дарства( 38996 чол., 2665 коней, 5486 корів). А за дани
ми НКВС загалом було відправлено 8329 господарств. З 
них українських - 3434 сімей, поляків - 2866, німців - 
1903, інших - 126.

За соціальним складом: куркульських - 1155 сімей, 
одноосібних 3725, колгоспних 3396, інших - 53.

З 88 ешелонів на 13 березня 1935 року було розванта
жено в Дніпропетровській області 34 ешелони (3118 гос
подарств, 14524 чол., 1241 кінь, 2142 корови), Донецькій 
-3 1  ешелон (3044 господарств, 14083 чол., 768 коней, 
1823 корови), Харківській - 23 ешелони (2180 госпо
дарств, 10389 чол., 656 коней, 1521 корова).

У відповідності з постановами ЦК КП(б)У від 20 
грудня 1934 р. та 23 січня 1935 р. в прикордонній смузі 
переселялися "політично надійні" колгоспники-ударни- 
ки Київської та Чернігівської областей. Всього з 10 по 23 
березня було відправлено 59 ешелонів: з Київської об
ласті - 26 (2008 господарств, 8103 чол.), з Чернігівської - 
33 (2001 господарство, 8328 чол.). На 25 березня 1935 р. 
в прикордонних районах Київської області розвантажи-
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жилося 42 ешелони (2993 господарства, 12214 чол.), 
Вінницької області —  17 ешелонів (1016 господарств, 
4217 чол.). 16

На станціях розвантаження ешелони з ударниками 
зустрічало керівництво районів, яке керувало розміщен
ням переселенців по селам району. Більшість будинків, 
куди вселялися колгоспники, були вже відремонтовані і 
прикрашені, підвезено паливо. В окремі сільради органі
зували роботу так, що переселенців в будинку вже чека
ла тепла вечеря. Для потреб колгоспників-уцарників міс
цеві споживчі кооперативи забронювали різноманітні 
промислові товари, керосин, сіль, мило тощо.

Таким чином, вище партійно —  державне керівниц
тво СРСР та України зимово-весняним переселенням 
1935 р. розпочало новий етап боротьби з потенційни
ми “ ворогами народу”, які, в разі нестабільної полі
тичної ситуації, могли загрожувати радянській владі. 
Одночасно з цим сталінський уряд вирішував пробле
ми обороноздатності країни і недостатньої кількості 
робочої сили у степових районах України.
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Сорока Ю.М.

ПЕРЕСЕЛЕННЯ УКРАЇНСЬКОГО 
НАСЕЛЕННЯ З  ТЕРИТОРІЇ ПОЛЬЩІ НА 

ВОЛИНЬ В 1944—1946 РОКАХ

За даними польського перепису населення 1931 року 
в західноукраїнських землях налічувалося 8 млн. 532 
тис. Так у Львівському воєводстві нараховувалося 2 млн. 
284 тис., Волинському — 2 млн. 085 тис., Станіславсько- 
му — 1 млн. 477 тис., Тернопільському — 1 млн. 603 
тис., частково у східній і північно-східній частині Кра
ківського воєводства — 71 тис., у Поліському —  924 тис. 
і в Більському повіті — 79 тис. З урахуванням східної 
частини Люблінського воєводства зі змішаним польсько- 
українським населенням (592 тис.осіб) на всіх україн
ських етнічних і змішаних українсько-польських землях, 
що входили тоді до складу Польщі, налічувалося 9 млн. 
115 тис. осіб, в тому числі 5 млн. 698 тис. українців, 2 
млн. 326 тис. поляків, 924 тис. євреїв, 78 тис. німців, 48 
тис. росіян, 50 тис. представників інших національнос
тей. Отже, структура західноукраїнського населення за
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етнічною ознакою була в той час значною мірою змі
шана: частка українців становила 62,4 відсотка, поля
ків —  25,6, євреїв — 10,1 німців — 1, росіян —  0,5, 
представників інших національностей —  0,4 відсотка1.

На теренах зі змішаним польсько-українським насе
ленням східної частини Люблінського воєводства про
живало 187 тис. українців (31,6 відсотка всіх жителів 
цього воєводства). В західній частині Волинського, 
Львівського і Поліського воєводств, тобто на території, 
що входять тепер до складу Польщі, в довоєнні роки бу
ло зосереджено 460 тис. українців. Близько 50 тис. укра
їнців проживало в центральних і західних районах Польщі.

Таким чином, у всіх районах довоєнної Польщі, що 
входять до складу сучасної її території, налічувалося 
700 тис. українців. Приблизно стільки їх було тут і у 
перші повоєнні місяці.

З давніх-давен землі Лемківщини, Надсяння, Хол- 
мщини та Підляшшя належали Україні, проте через різ
ні обставини потрапляли під панування тих чи інших 
держав. Сумний перебіг подій в Україні в 1917— 1920 
рр., втрата нею незалежності призвели до того, що нап
рикінці 1920 р. всі західні регіони, як і Волинь опинили
ся у складі Польщі. Український народ з цим не змирив
ся, заявляючи про свої національні права в тих чи інших 
проявах. Можливість з’єднання майже всіх західноукра
їнських земель з Україною з’явилась в 1939 р., після під
писання пакту Молотова-Ребентропа, за якими до СРСР 
відходила територія Польщі по Сян, Віслу й Нарев. На 
цю лінію і вийшла Червона Армія після 17 вересня 1939 
р. Але після підписання 28 вересня між СРСР і Німеччи
ною договору про дружбу і кордони радянські війська 
повернулися на лінію Керзона, встановлену ще у 1920 р.: 
Гродно-Янівське-Немирів-Берестя-Дорогуськ-Устилуг- 
Грубешів-Крилов, західніше Рева-Руської-Перемишль. 
Так етнічні західноукраїнські землі знову були розділе
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ні навпіл. Землі на крайньому заході потрапили під 
окупацію німецького агресора, східні —  СРСР.

Окупація в 1941 р. німецькими військами всієї За
хідної України принесла нові поневіряння українцям. 
Насаджений агресором так званий “новий порядок” 
доповнювався розпаленням Німеччиною ворожнечі 
між українцями і поляками, що переростало у збройні 
конфлікти між ними. Так збройне протистояння між 
українськими і польськими загонами самооборони на
гадувало в 1942— 1943 рр. на Волині фронтову смугу, 
що простягалася на 80— 100 км. Найбільше страждало 
українське населення Холмщини і Підляшшя яке під
падало під подвійний терор: з боку німецької окупацій
ної влади та озброєних формувань польської нелегаль
ної військової організації Армії Крайової, що активно 
діяла 1942— 1945 рр. не тільки на території сучасної 
Польщі, але і в тих районах Західної України, що в 
міжвоєнні роки входили до складу польської держави.

Поляки, які проживали на території Волині у воєнні 
роки масово залишали свої садиби і маєтки і переселя
лися в більш населені пункти. Так, в селі Пшебраже Кі
верцівського району, в якому до війни проживало 600 
осіб польського населення, на момент його звільнення 
нараховувалося вже більше 10 тис., котрі переїхали сю
ди із різних районів області, озброїлись і організували 
так звану “місцеву самооборону від українців”. Поки
дання поляками сільської місцевості досягла великих 
територіальних розмірів. Так в Цуманському районі 
майже все сільське польське населення переселилось в 
міста та крупні населені пункти інших районів. У виз
воленому в лютому 1944 р., Луцьку було майже 10 тис. 
біженців-поляків2.

З переходом літом 1944 р. Червоною Армією держав
ного кордону СРСР 1941 р. постало питання вирішення 
споконвічної мрії українців Лемківщини, Надсяння,
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Холмщини та Підляшшя жити в єдиній Україні. Після 
звільнення цих земель від німецьких окупантів на адре
су Голови Ради Міністрів СРСР Й.Сталіна, Верховної 
ради СРСР М.Калініна, на ім’я Голови ради Міністрів 
УРСР М.Хрущова почали масово поступати прохання, 
заяви і клопотання від українського населення про при
єднання території де вони проживають до УРСР. Так, 
представники жителів общин Грубешівського і Томашів- 
ського повітів в листі на ім’я Сталіна писали: “Прохання 
своє мотивуємо як слід: проживаючи до 1939 року ми пе
режили самий важкий гніт польських панів. Рік 1938 був 
роком генерального наступу шляхетської Польщі на наш 
народ. До 200 православних церков було знищено на на
шій Холмській землі. Для нас з початком існування поль
ської держави були наглухо закриті двері всіх урядів, 
шкіл і закладів, попасти в які можливо було тільки ціною 
зради віри і тим самим і нації, бо в шляхетській Польщі 
була прийнята теза, що православний — це українець, 
росіянин або білорус, а римо-католик — поляк.

На наші землі, на парцельовані поляками маєтки, що 
политі виключно потом і кров’ю наших предків україн
ців нам прислали поляків, осадників.....

Рік 1944 приніс нам ще більшу трагедію. Польські те
рористичні бойовики, яким було мало окремих актів — 
почали війну з нашим населенням і нашими селами. 
Банди поляків вночі оточили наші села, спалювали наші 
хати і знищували всіх наших людей, хто тільки попадав. 
Так, цілком спалені села Сагринь, де вбито більше 770 
чоловік, Турковичи — 600 чол., Мирче — 160 чол., Но- 
восілки — 120 чол., Ліски — 80 чол., Стенятин — 67 
чол., Телятин — 35 чол. Всього спалено більш як 150 сіл, 
і знищено до 15 тисячці людей.

Чуємо ми, що наших землях знову повинна бути 
польська держава. Чи можемо ми спокійно сприйняти 
цю звістку і з нею погодитись. Нас не вбивали поляки з
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Варшави чи з Кракова, — нас вбивали і спалювали наші 
села — наші сусіди-осадники, які переселені на наші 
прадідівські землі. Чи можемо ми бути їх близькими су
сідами, чи можемо ми забуті нанесені нам обіди?”3.

Колективних подібного роду заяв поступило декілька 
тисяч за підписами більше як 11 тис. осіб, що представ
ляли всі повіти в яких проживало українське населення. 
А від жителів с.Стенятина на Холмщині надійшов лист 
за підписом усього дорослого населення села.

В зв’язку з цим тодішній керівник УРСР М.Хрущов 
змушений був звернутися 26 серпня 1944 р. з листом ло 
Сталіна, в якому повідомляв: “В останні дні я отримав 
багато листів на Ваше ім’я , а також на ім’я Раднаркому 
УРСР, ЦК КП(б)У і Верховної Ради УРСР від жителів 
Грубешівського, Томашівського та інших повітів Поль
щі, які направляються із спеціальними ходоками чи пе
редаються через командирів Червоної Армії.

В цих листах жителі багатьох українських сіл пові
домляють про факти звірств та збиткувань зі сторони 
польських націоналістів над українським населенням і 
просять приєднати їх до Радянської України...”. Далі 
Микита Хрущов пропонує створити окрему Холмську 
область у складі України"*.

Та, незважаючи на волю українців, як і поляків 
(800 тис. чол.), які проживали в західних областях 
УРСР, між радянським і польським (в особі Комітету 
Національного Визволення, а пізніше за деякий час 
—  Тимчасового уряду у Національній єдності) уряда
ми 9 вересня 1944 р. була підписана Угода про взаєм
не переселення українців з Польщі до радянської Ук
раїни, а поляків і євреїв із Західної України до Поль
щі. Пропагуючи принцип добровільності Угода пе
редбачала і ряд пільг для евакуйованих на територію 
УРСР українців, які повинні були зробити для них 
цей процес переселення заходом абсолютно безбо

153



Історія України:

лісним, а саме: з них будуть списані всі недоїмки, які 
лічаться за ними, повернення з даного урожаю у тій 
же кількості; всі господарства звільняються в 1944 р. 
і 1945 роках від усіх грошових податків та страхових 
платежів; видання грошової позики в розмірі 5000 
крб. на дане господарство; евакуйовані будуть розмі
щені за їхнім бажанням в окремих будинках або в 
колгоспному господарстві, або будуть наділені зем
лею для ведення одноосібного господарства в розмі
рах не менших, ніж ті, які вони залишили, але не 
більше 15 гектарів на одне господарство. Термін по
дачі заяв встановлювався до 15 жовтня 1944 р., з тим 
щоб не затягувати переїзд до настання зимових холо
дів5. Насправді процес переселення затягнувся з осе
ні 1944 р. до осені 1946 р. з численними поневіряння
ми, втратою та покаліченням життя, знущаннями і 
трагічністю долей сотень й тисяч українців.

На підставі вищевказаної Угоди було створено по 
два з кожної держави Головні представництва з ева
куації, штаби яких знаходилися у Любліні (Польща) і 
Луцьку (УРСР). Очолювали їх головні уповноважені 
урядів з евакуації громадян. Від Української РСР 
представництво у Любліні очолив тодішній заступ
ник наркома харчової промисловості УРСР М.Під- 
горний. Головне представництво у Луцьку, на яке 
покладались обов’язки організації і проведення ева
куації польських громадян з території західних об
ластей України, очолював В.Цоколь. З боку польсько
го уряду на дані посади були призначені З.Беднаж, 
який разом з відповідним апаратом знаходився в 
Любліні, а в Луцьку —  Я.Вольський. В їх розпоряд
ження входили районні представництва (або повітові 
в Польщі). Всього на території Польщі на початок 
евакуації 20 вересня 1944 р. діяло 11 апаратів район
них уповноважених, які знаходились в повітових
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центрах Польщі: Хелм, Грубешів, Томашів, Любашув, 
Ярослав, Перемишль, Лиски, Замостьє, Красностав, 
Бєлгорай, Владава. Після вигнання німецький військ із 
території Польщі, виявилась необхідність у створенні 
додаткових пунктів в Санокському, Ярославському, Но- 
во-Сангському і Горлицькому повітах, де проживала 
компактно значна кількість українців. Однак, фактич
но, на 1 березня 1945 р., окрім перерахованих 15 пові
тів, було виявлено ще 10 повітів (загалом 25 повітів із 
40), де компактно проживало українське населення6. Із 
польської сторони на 1 листопада 1944 р. був уком
плектований лише один Луцький апарат районного 
уповноваженого із 18 намічених.

Звертає на себе увагу посада першого заступника 
головного уповноваженого уряду УРСР, який мав у 
своєму розпорядженні відповідний додатковий адмі
ністративний апарат. Такі посади обіймали: у Люблі
ні —  заступник народного комісара внутрішніх справ 
УРСР, полковник державної безпеки Т.Кальник; у 
Луцьку —  начальник відділу НКВС УРСР, полковник 
держбезпеки М.Гребченко. Аналогічні посади були 
введені при кожному районному представництві, які 
обіймали кадрові працівники НКВС. З боку Польщі 
на посаду заступника був призначений капітан безпе
ки С.Пізло7. Вже 4 грудня 1944 р. Кальник в листі до 
секретаря ЦК КП(б)У Д.Коротченка доповідав, що 
“ ...практика роботи по евакуації українського насе
лення з території Польщі показала, що серед населен
ня, яке бажає евакуюватися, є багато антирадянсько- 
го і українсько-націоналістичного елемента. Цей еле
мент хоч і зараз репресованим не може бути, але ви
магає оперативного обслуговування (якраз зараз на 
території Польщі) з тим, щоб по місцю розселення 
легше було б оперативно його обслужити. Введення 
по штату заступників районних уповноважень не в
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змозі займатися оперативно-чекістською роботою в 
силу перевантаження іншою роботою, пов’язаною з 
евакуацією. Тому прошу ввести в штат другого зас
тупника районного уповноваженого із числа рефе
рентів”8. В архівах збереглися безліч документів, з 
яких видно, що працівники НКВС кожні 10 днів по
давали доповідні про політичні настрої українського 
населення, яке переїжджало до України, виявляючи в 
першу чергу учасників українських націоналістич
них організацій і особливий наголос робився на вияв
ленні оунівського активу і його подальшому фізично
му знешкодженні. Так під контролем були більш- 
менш великі зібрання, збори українського населення, 
абсолютна перевірка (а в разі потреби —  знищення) 
усіх поштових надходжень як тих, котрі виїжджали 
на Україну так і тих, котрі вже оселилися тут.

За попереднім планом переселення затвердженим 21 
жовтня 1944 р., намічалось евакуювати з території Поль
щі 240 тис. чол. або 60 тис. сімей. Із вказаної кількості в 
західні області України повинні були переселитись 192 
тис.чол. і в східні — в порядку доприселення в колгоспи 
— 48 тис.чол. У Волинську область відповідно 10,2 
тис.сімей або 41 тис.осіб на місце виїжджаючих 13 
тис.сімей (28 тис.осіб) польської національності.

Вже з самого початку дії Угоди принцип добро
вільності з однією та іншої сторони був порушений.

Так, за станом на 15 листопада 1945 р. з території 
Польщі було вивезено лише 974 українські сім’ї, а 
польських —  з території західних областей УРСР —  
жодної, а заяв було подано —  4,965 сім’ями9. На Во
линь переїхало 29 сімей в кількості 950 осіб10.

Це пояснюється тим, що українці ще надіялися на ут
ворення своєї державності на споконвічних своїх зем
лях; невиїзд поляків із західного регіону лишав їх обіця
них радянською владою 64 тис. будинків евакуйованих;
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переселенцям своєчасно не подавалися вагони і вони 
змушені знаходитися на станціях по 7— 8 діб, що приво
дило до виникнення епідемічних захворювань; ті вагони 
що подавалися в більшості своїй були абсолютно не 
пристосовані для перевезення людей; зі сторони поль
ських властей з метою затримки виїзду українців стягу
валися податки не тільки за минулі роки, але й вимагало
ся погашення їх наперед всіх її видах11.

Небажання поляків виїжджати із західного регіону 
України підкріплювалося затягуванням початку роботи 
польських уповноважених на місцях. Якщо Луцький ра- 
йапарат уповноваженого був укомплектований на 1 лис
топада 1944 р. то лише наступного дня відповідні пра
цівники із польської сторони виїхали для комплектуван
ня апаратів райуповноважених в Ковелі, Ровно, Володи- 
мир-Волинському та Львові. Більшість поляків негатив
но віднеслась до люблінської угоди. Не вірячи ниніш
ньому польському уряду і, визначаючи тільки польський 
еміграційний уряд у Лондоні, вони сподівалися, що по 
закінченню війни їхня держава залишиться в межах кор
донів вересня 1939 р. Так, жителька м. Луцька полька 
Кренгель заявляла: “Хто в Польщу не поїде, того буде 
вивезено радянською владою в Сибір. Але ми всерівно 
сюди повернемося. Польща цієї землі не віддасть”. В 
оселі поляків були надіслані листівки наступного змісту: 
“Поляки. Велика Держава буде займати територію до 
кордонів 1939 року. Нікуди не виїжджайте з насиджених 
місць. Будьте вірними синами Великої Польщі”. Окрім 
цього, частина польського населення вже прижилася на 
Україні і не бажала звідси виїжджати. Тому із числа ба
жаючих 12 тис. польських сімей з Волинської області 
фактично виїхали лише 646, в більшості з яких — це 
сім’ї, члени яких знаходились в польській армії і мали 
високі чини12.

Зрив осіннього переселення змусив М.Хрущова зап
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ропонувати голові ПКНВ Є.Болеславу в листі від 
27.ХІ.1944 р. продовжити термін подання заяв на пере
селення до 15 січня, а евакуацію закінчити до 1 берез
ня 1945 р.*

Звертає на себе увагу той факт, що порозуміння в цьо
му питанні радянського і польського державного керів
ництва співпало з розгортанням на території Польщі 
справжнього терору проти українського населення поль
ськими збройними формуваннями через бездіяльність, а 
то й підтримку їх з боку офіційної влади і застосування 
репресивних методів проти польського населення на те
риторії західних областей УРСР зі сторони НКВС. На те
риторії Польщі почастішали випадки підпалів україн
ських господарств, вбивства українських громадян, вик
радення коней, худоби, продуктів харчування, теплого 
одягу та ін. Так в листі Є.Болеславу Головний уповнова
жений уряду УРСР М.Підгорний сповіщав, що за час 
евакуації з жовтня 1944 р. по 26 лютого 1945 р. було спа
лено і пограбоване озброєними бандитами із колишніх 
загонів Армії Крайової 387 господарств українців, вик
радено 339 коней, 184 корів, вбито 52 і поранено 89 чо
ловік; вбито і поранено 55 офіцерів і солдат Червоної 
Армії; здійснено 20 замахів на працівників райуповнова- 
жених по переселенню. Характерно, що місцева поль
ська влада ніяк не реагувала на прояви бандитизму, тому 
українське населення майже не зверталося у відповідні 
інстанції за допомогою. Був випадок, коли українці звер
нулись' в міліцію Криловської волості Грубешівського 
повіту із заявою про здійснення пограбування, на що ко
мендант міліції заявив: “Поки ми поляки не роздягнемо 
вас до нитки, ви звідси не поїдете”. І далі звучала погро
за: “Чого ви тут сидите, виїжджайте, інакше ми вас усіх

* Кінцеві терміни переселення ще переглядались і в березні 
1945 р., і в квітні 1945 р., і в серпні 1946 р. - після звітування про 
закінчення переселення.
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виріжемо. Якщо хтось із українців залишиться у Польщі, 
життя йому не буде”13. На радянській території органа
ми НКВС і НКДБ у грудні 1944 р. та в січні 1945 р. були 
проведені масові арешти серед польського населення, 
особливо серед католицького духовенства. З лютого 
1945 р. керівник держбезпеки УРСР Савченко доповідав 
Хрущову: “Як ми вже повідомляли, після проведених на
ми арештів, запис поляків на виїзд в Польщу різко збіль
шився. Так, за 20 днів, з 15 грудня 1944 р. по 10 січня 
1945 р. число зареєстрованих виросло з 32 тис. до 50 тис. 
осіб у Волинській обл., з 3.129 до 12.109 — в Дрогоби- 
чівській. В Станіславській обл. середньодобовий запис 
виріс з 50—60 сімей до 150. Агентурна розробка і пере
вірка працівників польських комісій по переселенню по
казала, що вони в основному засмічені членами поль
ських націоналістичних організацій, які ведуть активну 
підривну роботу по зриву переселення.

Органами НЇСДБ по Волинській області були розкриті 
і ліквідовані в листопаді—грудні 1944 р. два відводи 
ПЗПАК: “КОНОПІ”, які діяли на території Луцького, Кі- 
вецівського районів і “ЛАВА” — на території Володи- 
мир-Волинського району. Всі відводи керувались окру
гом ПЗП-АК, що находився в м. Люблін й були зашиф
ровані під №9976 і псевдом “ЛЕН”, від якого отримува
ли систематичні вказівки про проведення підривної ро
боти проти виконання Люблінської угоди. З метою сабо
тажу евакуації польського населення вони упроваджува
лися в польські комісії по переселенню, розповсюджу
вали різні слухи і проводили активну антирадянську на
ціоналістичну пропаганду серед місцевого населення за 
створення “Великої Польщі” і відторгнення західних об
ластей УРСР”.

Всі ці заходи різко змінили настрої і хід переселення 
поляків, які почали в масовому порядку добиватися виїз
ду в Польщу. На 5 березня 1944 р. на Волині із зареєс-
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трованих 65.898 осіб польської національності було 
подано заяв на виїзд від 60.796 осіб14.

Хід переселення українського населення на терито
рію УРСР характеризується наступними даними1*:

Дата

На 15 листопада 1944 р.
На 1 березня 1945 р.
На 1 червня 
На 1 вересня 
На 1 січня 1946 р.
На 1 травня 
На 1 серпня
З 1 серпня по 20 листопада

Переселено
сімей душ
977 3.505
21.686 63.403
43.906 167.782
63.165 241.687
83.856 324.157
97.532 378.930
122.452 482.107
122.622 482.880

Під час проведення переселення українське насе
лення постійно було об’єктом знущань як зі сторони 
офіційної польської влади так і з боку терористичних 
угрупувань АК, якими тільки за офіційними даними 
було скоєно:

нападів на населені пункти, де проживало укра
їнське населення —  180;

вбито українського населення — 4670 осіб, по
ранено —  5;

повішені і втоплені —  47 осіб; 
пограбовано —  2268 сімей українського насе

лення;
забрано худоби —  3 тис. 50 голів; 
спалено на 80% і 100% 304 села і в них до 

1L300 будівель.
Під час евакуації терористами було спалено 11 заліз

ничних станцій, підірвані 37 мостів, 194 вагони і 3 паровози.
Важливо зазначити, що якщо переселення українців 

супроводжувалось масовими терористичними актами на 
території Польщі, то за свідченням офіційних докумен
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тів як польських так і радянських, за весь період еваку
ації польського населення бандитських наскоків і пог
рабувань поляків на шляху їх слідування від місць за
вантаження до місць призначення не було зареєстрова
но16. Все це суперечить твердженням про те, що У ПА 
чинила беззаконня до поляків-переселенців.

Слід зазначити, що в перші півроку переселення, 
більшість українців, які добровільно подавали заяви, ба
жали виїхати в східні та південні області України. Ста
ном на 1 березня 1945 р. в села Запорізької обл. було пе
реселено 9.6278 осіб, Дніпропетровської — 8.651, 
Одеської — 8.346, Херсонської — 5.737, Миколаївської 
— 3.900 осіб. В той же час загальна кількість українців- 
переселенців в західному регіоні становила 5.369 осіб, в 
тому числі по Волинській обл. — 1.897 осіб17.

Все це стало результатом масово-політичної радян
ської пропаганди про переваги ведення колективного 
господарювання над індивідуальним. Населення бажало 
забрати із собою все належне майно, щоб не залишити в 
Польщі нічого...Будуючи райдужні плани, селяни гово
рили: “При приїзді в колгосп буде і колгоспу і мені, і я 
себе буду почувати рівноправним членом колгоспу”. Ок
рім цього, спеціальна комісія Раднаркому УРСР, що пра
цювала в західних областях в червні 1945 р., виявила 
повну неготовність місцевих радянських та господар
ських органів по прийому, розселенню і влаштуванню 
українського населення з території Польщі. Так, зокрема 
по Волинській обл. в її висновках констатувалося: “Згід
но із затвердженим планом намічено розселити сімей 
7.252, в них душ —  27.204. За станом на 1.VI.-45 р. в об
ласть переїхало сімей 854, в них душ — 2.862 або 11%. 
Даних про кількість поданих житлових будинків, про на
ділення землею евакуйованих і озимими посівами в обл
виконком немає. Група по розселенню при виконкомі 
облради формально укомплектована, однак, інспектори
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працюють за сумісництвом і з ’являються на роботу 
тільки за викликом”18.

Настрої переселенців про переваги радянського 
життя та колективної форми власності змінилися від
разу по приїзду на місця. Евакуйований із Владавсько- 
го повіту Микола Зломан і його дочка Тетяна в листі 
своїм родичам писали, що по приїзду на станцію Роз
дільна Одеської області, вони з іншими сім’ями укра
їнців протягом чотирьох днів, у лютому місяці, перебу
вали під відкритим небом в очікуванні транспорту для 
перевезення їх на хутір Покровка Кіровської сільської 
ради. По приїзду в хутір вони отримали будинок без ві
кон і дверей і коли звернулись до голови сільради з 
проханням надати їм лісоматеріал для ремонту будин
ку, вони отримали відповідь: “Зараз війна, і немає часу 
цим займатися, влаштовуйтесь як-небудь самі і очікуй
те весни” 19. Переселенець Трахоновський з колгоспу 
ім.Чапаєва Новгородського району Кіровоградської 
обл. в листі до родичів в Канаду повідомляв: “Наше 
життя тут погане. Такого життя як раніше , вже не бу
де. Там ми працювали і знали за що, а тут працюємо і 
нічого не бачимо на цих колгоспних роботах. Люди їз
дять, шукають собі кращого місця, багато виїхало на 
Волинь”. Інший переселенець із колгоспу “Червона 
Зірка” цієї ж області повідомляв своїм знайомим: “З 
наших людей залишилось тільки дві сім’ї, всі інші 
втікли в Західну Україну, тому що там немає колгоспів. 
Я залишився і не можу виїхати із-за малих дітей. Всі 
босі, роздіті, а тут на їжу не заробиш, взуття також не
має. Не знаю, наладиться коли-небудь наше життя чи 
н і...” Всі ці листи були затримані співробітниками 
Н ДБУРСР20.

Не в кращому становищі були переселенці і в ін
ших областях УРСР. На початок літа 1945 р. в Мико
лаївській області забезпечено житлом було менше
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третини переселенців. При цьому їх силою заставля
ли вступати в колгоспи, відбирали привезене з собою 
зерно, худобу, сільшспінвентар, що викликало обу
рення селян. Оргбюро ЦК КП(б)У змушене було кон
статувати порушення елементарних норм законності 
по відношенню до переселенців в Миколаївській та 
Херсонській областях і організувати спеціальну комі
сію по господарському та побутовому влаштуванню 
селянських господарств. За свідченням самого мініс
тра держбезпеки СРСР Абакумова в доповідній Берії 
говорилося, що “значна частина переселенців знахо
диться у важких матеріальних і житлово-побутових 
умовах. В зв’язку з цим багато переселенців покида
ють райони східних областей України і переїжджа
ють в західні області з метою перебратися у Поль
щу”21.

Хоч керівні органи влади формально потурбувались 
про прийняття спільної постанови Раднаркому і ЦК 
КП(б)У від 3 жовтня 1945 року “Про невідкладні захо
ди по господарському влаштуванню українського насе
лення, яке прибуло з Польщі, і роботу серед них”, ста
новище на місцях не покращилось. Більше того, через 
два дні наркомат внутрішніх справ УРСР видає наказ 
“Про запобігання самовільних переїздів господарств 
евакуйованих з Польщі із східних областей в захід
ні”22. В порядку виконання наказу на головних шосей
них дорогах, залізничних станціях було організовано 
перевірку у громадян, що пересувалися в західному 
напрямку республіки.

Та не набагато кращим було становище переселен- 
ців-українців і в західному регіоні. З початком еваку
ації по 1 липня 1945 р. у Волинську обл. прибуло 
2305 господарств, з них лише 1105 господарств було 
розміщено в окремих будинках, решта розмістилася 
по 2— 3 сім’ї у своїх родичів і знайомих. Для належ
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ного розміщення прибулих господарств необхідно бу
ло провести ремонт будівель залишених польськими 
громадянами і заново побудувати нові. Для цього в об
ласті, де третину території займають лісові угіддя, не 
вистачало 18.880 тис. кубометрів лісоматеріалу.

В Луцькому районі за весь 1945 р. було побудова
но лише 10 нових хат, а в Рожищенському та інших 
районах тільки приступили в кінці року до будування 
і ремонту житлових приміщень. В зв’язку з відсутніс
тю інших земель і будівель намічалось переселити в 
північні райони з Теремнівського 246 господарств. 
Господарства, що прибули з Польщі, привезли з со
бою 1436 коней, 1743 корови, 686 свиней, 414 овець, 
а також необхідний сільськогосподарський ремонт: 
1530 кінних плугів, 3085 борін, 5 сівалок, 20 молота
рок і 25 віялок. Вже через кілька днів по переїзді всім 
господарствам вручалися зобов’язання на держпос- 
тавки за 1945 р., що суперечило статтям Люблінської 
Угоди. В той же час з необхідних 11 млн. 525 тис.крб 
(із розрахунку 5 тис.крб. на одне господарство) було 
видано, і то кредиту —  2 млн.крб23. Не покращилося 
становище переселенців і по закінченню евакуації. 
На кінець жовтня 1946 р. в райони області з початку 
евакуації прибуло 12.139 сімей переселенців. Із них 
—  в плановому порядку із Польщі 6.816 господарств 
в кількості 25.159 осіб, та 5.323 сімей (19.663 особи) 
з інших областей України. Окремими будинками бу
ли забезпечені 2.597 сімей. Наділені землею були 
8.526 господарств, і це в той період, коли в західному 
регіоні розпочиналася масова колективізація сіль
ського господарства.

Так, за якихось два роки, не за власною волею змі
нювалося доля сотень тисяч українців. Терор на спо
конвічній своїй землі, зміна по кілька разів місця про
живання, розлучення цілих громад і родин, втрата на
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житого роками майна, нестерпне відношення до гос 
подарського і побутового влаштування зі сторони 
місцевих властей, арешти, страта та вислання за най
менше національне самовиявлення —  ось результат 
волюнтаристсько-командних методів регулювання 
людським життям тоталітарною державою.
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Нікольський В.М.

ПРАВОВЕ ОБГРУНТУВАННЯ 
ПОЛІТИЧНИХ р е п р е с ій  
1941-1980-Х РР. В УКРАЇНІ 
(ІСТОРИЧНІ АСПЕКТИ)

Розуміння дійсних спрямовувань політичних репре
сій неможливе без з’ясування юридичних основ (закон
них та підзаконних актів), що регламентували цю діяль
ність. До початку 1960-х років діяли документи, на сут
ності та реальній спрямованості яких ми й зупинимося 
(зазначимо, що у завдання цього дослідження не входить 
безпосередньо юридичний аналіз цих документів; йдеть
ся лише про аналіз їх змісту та його еволюцію). Перш за 
все, це —  Кримінальний кодекс (далі - КК) УРСР, затвер
джений у 1927 р. Він включав так звану Особливу части
ну. Розділ перший її мав назву “Контрреволюційні зло
чини”. їх було зосереджено у статті 54-1: “Контрреволю
ційною вважається всяка дія, спрямована на повалення, 
підрив або послаблення влади робітничо-селянських рад 
і обраних ними на підставі Конституції Союзу РСР і 
Конституцій союзних республік робітничо-селянських 
урядів Союзу РСР, союзних і автономних республік, або 
на підрив чи послаблення зовнішньої безпеки Союзу 
РСР і основних господарських, політичних та національ
них здобутків пролетарської революції...”1.

Стаття 54 з наступними позначками від першої до чо
тирнадцятої з додатковими літерами деталізувала зміст 
контрреволюційних злочинів, зокрема: за зраду батьків
щини, втечу або переліт за кордон військовослужбовця, 
недонесення з сторони військовослужбовця про готова
ну або вчинену зраду, за збройне повстання або втор
гнення з контрреволюційною метою на радянську тери
торію озброєних банд, захоплення влади в центрі або на 
166



маловідомі імена, події, факти

місцях, за зносини з контрреволюційною метою з іно
земною державою або з окремими її представниками, а 
також за сприяння будь-яким способом іноземній держа
ві, що воює з Союзом РСР або бореться з ним шляхом ін
тервенції чи блокади, за допомогу будь-яким способом 
міжнародній буржуазії, а також окремими суспільним 
групам і організаціям здійснити ворожу проти Союзу 
РСР діяльність, за сприяння ворожим діям, за шпигунс
тво, передачу або збирання для передачі економічних ві
домостей, які не підлягають оголошенню, за розголо
шення державної таємниці, за підрив державної промис
ловості, транспорту, торгівлі, грошового обігу або кре
дитної системи та кооперації, за вчинення терористич
них актів, спрямованих проти представників радянської 
влади або діячів революційних робітничих і селянських 
організацій, за вчинення диверсії, за пропаганду або агі
тацію, яка закликає до повалення, підриву або послаб
лення радянської влади чи до вчинення окремих конт
рреволюційних злочинів, а також за розповсюдження чи 
виготовлення або зберігання контрреволюційної літера
тури, за організаційну діяльність спрямовану на підготу
вання або вчинення відповідних злочинів та за контрре
волюційний саботаж2.

Окрім того, у другому розділі Особливої частини (ст. 
55) йшлося про злочини проти порядку управління, тоб
то вчинення без контрреволюційної мети дії, що пору
шує правильну діяльність органів управління чи народ
ного господарства або послаблює силу і авторитет влади 
і поєднана з опором органам влади, перешкодою їх ді
яльності або непокорою законам3. Деталізувалися вони 
через етапі 56—58, та 80: масові заворушення, збройний 
опір владі, бандитизм, ухилення від чергового призову 
на дійсну військову службу, за ухилення від призову до 
тилового ополчення і трудових частин, за відмову або 
ухиляння в умовах воєнного часу від внесення податків
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або від виконання повинностей, за пропаганду або агіта
цію, спрямовану на підбурювання національної або релі
гійної ворожнечі чи розбрату, за вироблення фальшивих 
грошей, чеків, документів та цінних паперів, знаків пош
тової оплати, та транспортних квитків, за кваліфіковану 
контрабанду, за сприяння незаконному переходу держав
них кордонів, за таємне або явне загарбання вогнепаль
ної зброї, зруйнування або пошкодження шляхів споруд, 
за порушення працівниками транспорту трудової дис
ципліни та службових обов’язків, за здачу державі не
доброякісних продуктів4.

Розділ четвертий визначав ознаки злочинів по пору
шенню правил відокремлення церкви від держави5.

25 лютого 1927 р. Центральний Виконавчий Комітет 
СРСР (далі — ЦВК СРСР) затвердив “Положення про 
злочини державні (контрреволюційні та особливо для 
СРСР небезпечні злочини проти порядку управління”. 
Цей документ давав уточнення та тлумачення відповід
них положень Кримінального кодексу6.

Постановою ЦВК СРСР від 8 червня 1934 р. було 
встановлено у доповнення до Постанови від 25.02.1927 
р., що зрада батьківщини Карається розстрілом з конфіс
кацією майна, а при наявності пом’якшуючих обставин 
— позбавлення волі на термін 10 років з конфіскацією 
(щодо військовослужбовців позбавлення волі не вико
ристовувалося). У разі втечі військовослужбовця за кор
дон, повнолітні члени його родини, що сприяли цьому 
позбавлялися волі терміном від 5 до 10 років з конфіска
цією, а всі інші підлягали висиланню у Сибір на 5 років 
з позбавленням виборчих прав. Було такою визначено, 
що1 недонесення війсьвокослужбовця про підготовку або 
здійснення зради батьківщини карається терміном ув’яз
нення на 10 років7.

Постановою ЦВК СРСР від 2 жовтня 1937 р., з метою 
подальшої боротьби проти шпигунства, шкідництва, ди
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версійних актів було збільшено термін покарання за ці 
злочини до 25 років8.

Прокурор СРСР видав 23 січня 1935 р. директиву, 
згідно якої контрреволюційні виступи, що схвалювали 
терористичні акти щодо “вождів Партії та радянського 
Уряду” кваліфікувалися відповідно до ст. 54-10 КК, тоб
то — як контрреволюційна пропаганда пропаганда та 
агітація, а у разі організованого характеру цих виступів 
— по ст. 58-11 9.

Директива Наркомату юстиції СРСР № 13с від 15 квіт
ня 1938 р. “Про кваліфікацію контрреволюційних теро
ристичних висловлювань”, констатувала: “У ряді місць 
встановилася практика кваліфікації контрреволюційних 
терористичних висловлювань по ст. 58-10 КК РРСФР та 
відповідних статтях КК інших союзних республік. Така 
кваліфікація злочинів про контрреволюційні терорис
тичні висловлювання є політично невірною”. Далі було 
вказано про необхідність кваліфікувати такі злочини за 
ст. 58-8 КК РРФСР (на Україні — 54-8), тобто, як за те
рористичні акти проти представників радянської вла
ди*0. Таким чином, провину було покладено, як це часто 
бувало у таких випадках, “на місця”.

Низкою підзаконних актів було встановлено або 
уточнено кваліфікацію певних злочинів воєнних часів. 
Так, наказом Наркомату юстиції СРСР №6 від 26 січня 
1942 р. було встановлено відповідальність за ухилення 
від здачі трофейного майна. Згідно Листа НКЮ СРСР 
№18/28с від 15 листопада 1941 р. було роз’яснено, що 
в умовах воєнного часу, незалежно від оголошення міс
цевості на воєнному становищі, застосовується части
на друга ст. 58-10 (54-10 для УРСР), тобто —  розстріл, 
або при пом’якшувальних обставинах — не менше 
трьох років позбавлення волі з конфіскацією майна11.

Наказом Прокурора СРСР №46сс від 15 травня 
1942 р. “Про кваліфікацію злочинів осіб, що перей

169



Історія України:

шли на службу до німецько-фашистських окупантів в 
районах, тимчасово зайнятих ворогом” було відміче
но, що у судовій практиці зафіксовано випадки, коли 
ця категорія осіб притягалася до відповідальності не 
як зрадники Батьківщині, я, згідно ст. 54-3 за зноси
ни з іноземною державною або з її представниками з 
контрреволюційною метою.

Було наказано: “1) Радянських громадян, що перей
шли на службу до німецько-фашистських окупантів, а 
також виконували вказівки німецької адміністрації по 
зібранню продовольства, фуражу та речей для потреб ні
мецької армії, по відновленню промислових та кому
нальних підприємств, або іншими діями допомогали ні
мецько-фашистським окупантам; шпигунів; провокато
рів; донощиків, що були викриті у видачі партизанів, ко
муністів, комсомольців, радянських працівників та їх ро
дин; приймали участь у розвідці та бойових діях проти 
партизанських загонів та частин Червоної Армії; прий
мали участь в роботі каральних німецьких органів — 
притягати до відповідальності за ст. 54-1 “а” КК РРФСР 
та відповідними статтями КК інших союзних респуб
лік”. Тобто, як за зраду Батьківщині ( тут є цікавий мо
мент: у Кримінальному кодексі дослівно йдеться про 
“зраду батьківщини” — з малої літери, а наказі, впер
ше,- “зраду Батьківщ ині”, тобто — “кого” чи “кому”).

Далі у наказі записано: “2. Не притягати до кримі
нальної відповідальності: а) радянських громадян, що 
займали адміністративні посади при німцях, якщо в про
цесі розслідування буде встановлено, що вони подавали 
допомогу партизанам, підпільникам та частинам Черво
ної Армії, або саботували вимоги німецьких властей, до
помагали населенню у приховуванні запасів продовольс
тва та майна, або іншими способами активно сприяли 
боротьбі з німецько-фашистськими окупантами; б) ро
бітників та службовців, службовців адміністративних
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установ та осіб, що займалися своєю професією (лікарі, 
агрономи, ветеринари та ін.), якщо внаслідок ретельного 
розслідування буде встановлено, що в їх діях відсутні оз
наки, перераховані у пункті 1 цього наказу. З .. .Не допус
кати огульного притягнення радянських громадян по пі
дозрі у сприянні ворогу. Добровільна явка з повинною 
при відсутності тяжких наслідків злочинної діяльності 
обвинуваченого повинна розглядатися як пом’якшуваль
на провину обставина”12.

Згідно директиви НКЮ та Прокурора СРСР №1096 
від ЗІ липня 1942 р.на виконання Наказу Народного 
Комісара Оборони Сталіна №227 від 28 липня того ж 
року, було визначено кваліфікувати дії командирів, ко
місарів та політробітників, що самовільно відступили з 
бойових позицій без наказу, як зраду Батьківщині, з ви
несенням вищої міри соціального захисту —  розстрілу. 
Таким само був зміст Директиви Прокурора СРСР 
№13/18580с від 12 жовтня 1942 р., що кваліфікувала 
дезертирів Червоної Армії, які займалися бандитиз
мом, збройними грабунками та контрреволюційною 
повстанською діяльністю13.

19 квітня 1943 р. було видано Указ Президії Верхов
ної Ради СРСР “Про заходи щодо покарання для німець
ко-фашистських злодіїв, винних в убивствах та катуван
ні радянського цивільного населення та полонених чер- 
воноармійців, для шпигунів, зрадників Батьківщині з 
числа радянських громадян та їх пособників”. Пункт 
другий цього Указу встановлював: “Пособники з місце
вого населення, викриті у сприянні злодіям у скоєнні 
розправ та насильств над цивільним населенням та по
лоненими червоноармійцями, караються засланням на 
каторжні роботи на термін від 15 до 20 років”14.

Питання пов’язані з уточненням поняття “зрада Бать
ківщині” було розглянуто Пленумом Верховного Суду 
СРСР. У його постанові №22/М/16/У/сс від 25 листопада
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1943 р. зазначалося, що невірною була кваліфікація, у 
ряді випадків, воєнними трибуналами “будь-яке сприян
ня, що здійснене радянськими громадянами німецьким 
загарбникам у період тимчасової окупації, незалежно від 
характеру цього сприяння”. Тобто, йшлося про необхід
ність знаходити різниці між зрадниками батьківщини та 
пособниками ворогу. Було визначено, що зрадниками 
батьківщини вважаються громадяни СРСР, що у період 
тимчасової окупації служили в гестапо, на відповідаль
них посадах бургомістрів, начальників поліції, комен
дантів тощо; доставляли ворогу відомості, що склада
ють військову та державну таємницю; видавали або пе
реслідували партизанів, військовослужбовців Червоної 
Армії, радянських активістів та членів їх родин; прийма
ли безпосередню участь у вбивствах на насильствах над 
населенням, грабунках та знищенні майна громадян, 
держави, установ; та рівноцінно — військовослужбовці, 
що перейшли на бік ворога. Далі визначалося, що пособ
никами слід вважати тих осіб, що виконували завдання 
загарбників по збиранню продовольства, фуражу та ре
чей для німецької армії, по відновленню промислових 
підприємств, транспорту та сільського господарства, або 
здійснювали сприянню у цьому при відсутності ознак 
зради батьківщини, про які йшлося вище. Було також 
визначено дві категорії громадян, що не підлягали кри
мінальному переслідуванню: а) займаючи при окупації 
адміністративні посади, допомагали партизанам, під
пільникам та частинам Червоної Армії, або саботували 
виконання вимог окупантів, допомагали населенню у 
приховуванні продовольства, майна тощо, б) дрібні 
службовці адміністративних установ та спеціалісти, що 
займалися своєю професією (лікарі, ветеринари, агроно
ми, інженери, вчителі тощо1̂ .

Таким чином, ця постанова повинна була внести сут
тєві корективи у вирішенні долі багатьох людей. Відмі
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тимо, забігаючи дещо вперед, що саме невиконання по
ложень зазначеного уточнення стало основною причи
ною значно суворішого покарання тих, кого пізніше бу
ло реабілітовано.

7 серпня 1944 р. Пленум Верховного суду СРСР прий
няв спеціальну Постанову №12/8/у/с, у якій було зазна
чено: “Ворожу діяльність, здійснену проти радянської 
держави “оунівцями” —  членами антирадянської органі
зації “ОУН” — з числа радянських громадян кваліфіку
вати за статтями 54-1“а” або 54-1“б” та 54-11 КК УРСР”. 
Тобто, згідно КК 1927 р. це — зрада батьківщини, яка 
може посилюватися при участи військовослужбовців та 
організаційна діяльність, спрямована на підготування 
або вчинення контрреволюційних злочинів16.

У наступні роки були прийнято ще декілька актів, 
постанов та наказів, що уточнювали юридичні аспекти 
використання тих чи інших заходів безпосередньо у від
ношенні до тих осіб, які вже знаходилися у місцях вико
нання вироків (втеча з місць обов’язкового та постійно
го поселення тощо). Ці документи на мають відношення 
до нашої проблеми, тому їх залишено без уваги.

23 грудня 1958 р. було прийнято Закон СРСР “Про 
кримінальну відповідальність за державні злочини”. Від 
повинен був замінити застаріле “Положення про злочи
ни державні (контрреволюційні та особливо для СРСР 
небезпечні злочини проти порядку управління” від 25 
лютого 1927 р. та Доповнення до нього (постанова ЦВК 
СРСР від 8 червня 1934 р.).

У новому законі вже не було поняття “контрреволю
ційні злочини”; замість нього ввели нове поняття - 
“Особливо небезпечні державні злочини”. Принципово 
новими були тлумачення певних видів злочинів. Якщо 
раніше зрадою батьківщини вважалися “дії, “здійснені 
громадянами СРСР на шкоду воєнній моці Союзу РСР 
його державної незалежності та недоторканності його
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території, а саме: шпигунство, видача воєнної чи дер- 
жавної таємниці, перехід на бік ворога, втеча або переліт 
за кордон” то тепер йшлося про “дії, навмисно здійснені 
громадянином СРСР на шкоду суверенітету, територі
альній недоторканості або державної безпеки та оборо
ноздатності СРСР: перехід на бік ворога, шпигунство, 
видача державної або воєнної таємниці іноземній держа
ві, втеча за кордон або відмова повернутися з-за кордону 
в СРСР. здійснення іноземній державі допомоги v про
веденні ворожої діяльності проти СРСР. а рівно заговір з 
метою захоплення влади”17.

Казуїстична сутність нововведень, що підкреслені на
ми, полягала у можливості більш ширше тлумачити ті чи 
інші дії громадян, що, м’яко кажучи, не задовільняли 
правлячу партію та владу. Це є показовим моментом, так 
як “уточнення” було зроблено саме на початку так званої 
хрущовської “відлиги”. До розряду особливо небезпеч
них було введено поняття “відмова повернутися з-за кор
дону” до соціалістичного раю. Це було ознакою саме то
го ладу, та виключним явищем для усього світу, де люди
на могла обирати країну перебування, якщо не порушу
вала її закони (у різних статусах, включаючи так званих 
біженців, осіб без постійного місцеперебування тощо).

Значно ширшими були тлумачення таких злочинів 
як шпигунство, терористичний акт, диверсія, шкід
ництво, антирадянська агітація та пропаганда, орга
нізаційна діяльність, спрямована на здійснення особ
ливо небезпечних державних злочинів, участь у анти- 
радянській організації.

Так, у 1927 р. шпигунством вважалися “передача, 
викрадення або збирання з метою передачі відомостей, 
що за змістом своїм є спеціально охоронюваною держав
ною таємницею, іноземним державам, контрреволюцій
ним організаціям або приватним особам”, а у 1958 р. це 
— “передача, а рівно викрадення або збирання з метою
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передачі іноземній державі, іноземній організації або їх 
агентурі відомостей, що являють собою державну або 
воєнну таємницю, а також передача або збирання по зав
данню іноземної розвідки інших відомостей для вико
ристання їх на шкоду інтересам СРСР, якщо шпигунство 
здійснене іноземним громадянином або особою без гро
мадянства”18.

Терористичним актом  раніш вважалися невизна- 
чені (у документі) дії, спрямовані проти представників 
радянської влади або діячів революційних робітничих 
та селянських організацій, та участь у виконанні цих 
актів осів, які не належали до контрреволюційних ор
ганізацій. Згідно Закону 1958 р. терористичний акт це 
“убивство державного або громадського діяча або 
представника влади, здійснене у зв’язку з його держав
ною або громадською діяльністю, з метою підриву або 
послаблення радянської влади19. Тобто, тут було вве
дене реальне поняття, на відміну від абстрактних “дій” 
за документом 1927 р.

Раніш під диверсією  малися на увазі зруйнування 
або пошкодження з контрреволюційною метою вибу
хом, підпалюванням або іншими засобами залізниць 
або інших шляхів та засобів сполучення, засобів на
родного зв’язку, водопровіду, громадських складів та 
інших споруд або державного та громадського майна. 
Тепер, визначення було таким: “Здійснення з метою 
послаблення Радянської держави вибухів, підпалів або 
інших дій, спрямованих на масове знищення людей, 
спричинення тілесних пошкоджень або іншої шкоди їх 
здоров’ю, на зруйнування або пошкодження підпри
ємств, споруд, шляхів та засобів сполучення, засобів 
зв’язку або іншого державного та громадського майна, 
а рівно здійснення у тих само цілях масових отруєнь 
або розповсюдження епідемій та епізоотій”20. Й у цьо
му випадку видно не тільки спробу удосконалення
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юридичного змісту статті, а й намагання зробити більш 
жорстокими каральні заходи держави.

За Положенням 1927 р. передбачалися дії, які не було 
термінологічно визначено: “підрив державної промисло
вості, транспорту, торгівлі, грошового обігу або кредит
ної системи, а рівно кооперації, здійснений у контррево
люційних цілях шляхом відповідного використання дер
жавних установ та підприємств або протидія їх нор
мальній діяльності, а рівно використання державних ус
танов ті підприємств або протидії їх діяльності, здійсне
ні у інтересах колишніх власників або зацікавлених капі
талістичних організацій”. У статті 6 Закону 1958 р. ці дії 
мали назву — “Ш кідництво”, тобто: “Діянні або безді- 
яння, спрямоване на підрив промисловості, транспорту, 
сільського господарства, грошової системи, торгівлі або 
інших галузей народного господарства, а рівно діяльнос
ті державних органів або громадських організацій з ме
тою послаблення Радянської держави, якщо це діяння 
здійснене шляхом використання державних або інших 
громадських установ, підприємств, організацій або шля
хом протидії їх нормальній роботі”2*. У цьому випадку 
визначення мало на увазі саме діяння або бездіяння.

Принципово новими біли підходи до встановлення 
юридичних меж визначення понять пропаганда та агіта
ція, які підлягали кримінальному переслідуванню. У По
ложенні 1927 р. стаття 10 мала таке звучання: “Пропа
ганда та агітація, що вміщують заклик до повалення, 
підриву або послаблення радянської влади або до здій
снення окремих контрреволюційних злочинів, а рівно 
розповсюдження, або виготовлення, або зберігання літе
ратури того ж змісту”. Окрім того, у статті був додаток: 
“Ті ж дії при масових заворушеннях, або з використан
ням релігійних або національних забобонів мас, або у 
воєнних обставинах, або в місцевостях, що об’явлені на 
воєнному становищі”. Та зовсім інший зміст був у статті

176



маловідомі імена, події, факти

7 Закону 1958 р.: “Агітація або пропаганда, що прово
диться з метою підриву або послаблення радянської 
влади або здійснення окремих особливо небезпечних 
державних злочинів, розповсюдження з тими ж ціля
ми наклепницьких вигадок, що паплюжать радян
ський державний та суспільний лад, а рівно розпов
сюдження або виготовлення або зберігання з тими ж 
цілями у письмовій, друкованій або іншій формі тво
рів такого ж змісту... Ті ж дії, здійснені з використан
ням грошових коштів або інших матеріальних цін
ностей, отриманих від іноземних організацій або 
осіб, діючих в інтересах цих організацій, або особою, 
раніш засудженою за особливо небезпечні злочини, а 
рівно здійснені у воєнний час”22.

В обох випадках не було виділено різниць між по
няттями “пропаганда” та “агітація” . Новий підхід пе
редбачав введення термінів “наклепницькі” та “вигад
ки”. Але, як зрозуміло, способи та шляхи встановлен
ня “наклепницького” характеру віддавалися слідчим та 
судовим органам. Що, безперечно, давало можливості 
для всіляких перекручень, підтасовок тощо.

Відповідні “уточнення”, що не тільки осучаснюва
ли юридичний зміст певних державних злочинів, а й 
давали змоги розширити коло “передбачуваних” зло
чинців, було введено й у інші статті Закону 1958 р.

Було також додано перелік та визначення нових 
антидержавницьких злочинів. Так, терористичний  
а к т  проти  представника іноземної держави  перед
бачав убивство з метою провокації війни або міжна
родних ускладнень23. Додавалися статті щодо “зак
ликів до здійснення злочинів проти держави”, “про
паганди війни”, “закликів до насильницького пова
лення або зміни радянського державного та суспіль
ного ладу або до насильницькому зламу єдності тери
торії СРСР”, “особливо небезпечних державних зло
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чинів, здійснених проти іншої держави трудящих”24.
У відповідності до Закону СРСР “Про кримінальну 

відповідальність за державні злочини” від 25 грудня 
1958 р., було розроблено та затверджено Кримінальний 
Кодекс УРСР 1960 року, в якому була також Особлива 
частина, що вміщувала Главу 1 “Державні злочини”. 
Ця глава мала дві частини: 1) Особливо небезпечні дер
жавні злочини, 2) Інші державні злочини.

Структурно, та змістовно КК УРСР 1960 р. був 
продовженням та розвитком КК 1927 р. Внесені змі
ни та доповнення текстуально повторювали поло
ження та статті Закону 1958 р.

Таким чином, радянська держава, організуючі та 
реалізуючі політичні репресії періоду 1941-1980-х 
рр. на теренах України, силами відповідних юридич
но-законодавчих та виконавчих установ, спиралася 
на певне юридичне підгрунтя. Робилися спроби якось 
осучаснювати цю базу. Але, виходячи з потреб охоро
ни, перш за все влади, ця діяльність була значною мі
рою консервативно-негнучкою. У екстремальні часи, 
на прикладах періоду Великої Вітчизняної війни, ми 
бачимо, що динамічність легітимної бази не відпові
дала вимогам. Це призводило до повсякденного та 
повсюдному порушенню різного роду уточнень, 
роз’яснень по використанню діючого законодавства. 
Звідсіля —  незаконні репресії, що мали своїми осно
вами й відповідні “нагаразди” у правовому полі. Так, 
за нашими підрахунками, тільки на території Сталін
ської (Донецької) області за часів війни було незакон
но репресовано понад 9000 осіб, у значній частини 
яких'обвинувачення не відповідали змісту інкриміно
ваного злочину.

У післявоєнні часи загалом продовжувалися “тра
диції-” , закладені як у саму привничо-каральну систе
му, так і у її законодавчу базу.
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Наведені нами документи були основою, формаль
ним орієнтиром для керівництва та рядових праців
ників органів держбезпеки в їх повсякденній роботі. Во
ни визначали напрямки д іяльності, ї ї  акценти т а  
м ож лив і результати.
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Баж ан О.Г.

ІДЕЇ НАЦІОНАЛ-КОМУНІЗМУ: 
ШЛЯХИ ФОРМУВАННЯ І 

РОЗПОВСЮДЖЕННЯ В УКРАЇНІ В 
I960—80-Х РОКАХ

Донедавна діяльність дисидентського руху в Україні в 
1960—80-х роках практично не мала ніяких перспектив 
для належного висвітлення. Розпорошеність архівних 
матеріалів, відомчі підходи до їх опрацювання, супереч
ливість свідчень учасників тих подій не давали можли
востей для будь-яких наукових узагальнень. Досить стій
кими виявились і усталені стереотипи, сформовані деся
тиріччями радянською пропагандою, яка постійно пере
конувала співвітчизників та іноземців в тому, що в СРСР 
немає і не може бути ніякої опозиції.

Навіть у внутрішніх документах партійних та держав
них органів опозиційні кола розглядалися не інакше як 
жменька “кримінальних злочинців”, “буржуазних націо
налістів”, “агентів іноземних розвідок”.

Характерно, що дати визначення понять “дисидент- 
ство”, “дисидент”, їх співвідношення з “національно- 
визвольним рухом” прагнули як самі дисиденти1, так і 
широке коло істориків, політологів, філософів, публіцис
тів^. Серед різноманітних тверджень дослідників даної 
тематики вирізняється думка члена Української Гельсін
ської групи Юрія Литвина. Цікавою, як нам здається, є 
спроба Литвина з’ясувати витоки українського диси- 
дентства, які беруть свій першопочаток з козацької дер
жави, самовідданої боротьби народу проти соціального, 
національного та релігійного поневолення, знаходять ор
ганічне продовження в творчості великого генія Тараса 
Шевченка, в державотворчих традиціях української ре
волюції 1917— 1920 рр.3
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Не можливо не погодитись з Ю.Литвином, що диси- 
дентство супроводжувало всю післяжовтневу історію 
України, яка характеризувалась в цілому ряді випадків 
протистоянням цілком протилежних ідей і поглядів. Не 
уникла ідейного розшарування КП(б)У, в якій поряд з ін
тернаціоналістськими тенденціями зароджувались і по
ширювались ідеї націонал-комунізму. Це, зокрема, прог
лядається вже в дискусіях на Таганрозькій партійній на
раді (19—20 квітня 1918 року), на якій значна кількість 
депутатів і висловились за створення незалежної від 
РКП(б) Компартії України.

Самостійницькі тенденції, що визрівали в дискусіях 
щодо організаційної побудови КП(б)У поступово пере
водились в площину національно-державного будівниц
тва. В своїй книзі “До хвилі (що діється на Вкраїні і з Ук
раїною?)”, виданій 1919 року, Василь Шахрай та Сергій 
Мазлах вже прямо заявляють: “Україна може бути лише 
самостійною! Повірте, іншого виходу немає. І в цьому 
нічого ні поганого, ні шкідливого немає. Для України, 
розуміється. Для робітничо-селянської України розумі
ється як і для Совітської Росії — ми так гадаємо. Але для 
єдиної і неділимої Росії Мілюкових, Родзянок розумієть
ся. Але ж на всіх не угодили”4.

Полемізуючи з своїми опонентами, С.Мазлах та 
В.Шахрай начисто відкинули тезу про традиційні еконо
мічні зв’язки України з Росією, називаючи їх нічим ін
шим як зв’язками колонії та метрополії. Гнівно таврува
ли вони тих, хто відбирав право українського народу на 
свою власну багатовікову історію, культуру, традиції, хто 
робив її не гідним власної державності. “Ви маєте Ц.Ра- 
ду, —  писали вони, — а чи знаєте Ви, що ця Рада має ве
ликий історичний послуг? А чи знаєте Ви, що М.Гру- 
шевський, який видумав “Україну” є великим ученим?

А чи знаєте Ви, що В.Винниченко є великим, чу
десним, талановитим письменником, котрим могла
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би пишатися кожна література? А чи знаєте Ви, що у 
М.Грушевського, В.Винниченка можна багато чому нав
читися?”5

В оцінці праці С.Мазлаха та В.Шахрая можна погоди
тись з Іваном Майстренком, який називав її неперевер- 
шеним по силі аргументацій твором, що став теоретично 
основою усіх течій українського комунізму — бороть
бистів, укапістів, федералістів у КП(б)У, персональних 
виступів М.Шумського, М.Скрипника, М.Хвильового, 
М.Волобуєва та інших.

Спадкоємність ідей націонал-комунізму в дисидент- 
стві 1960— 80-х років простежує Степан Олійник, який 
цілком аргументовано доводить органічний зв’язок між 
націонал-комуністичними течіями 1920—30-х років виз
начною за своїм змістом, спрямуванням та громадським 
звучанням праця Івана Дзюби “Інтернаціоналізм чи ру
сифікація?”6̂  В передмові до одного з зарубіжних видань 
праці “Інтернаціоналізм чи русифікація?” Степан Олій
ник відзначав: “Від появи твору С.Мазлаха і В.Шахрая 
“До хвилі” (1919 р.) не було визначної студії, написаної 
радянським українцем, в якій з такою силою, ясно, неза
перечно і сміливо була б з ’ясована справа України і ста
новище української ідеї, як це зроблено в творі І.Дзюби. 
На покриття разючого браку серйозних монографій ук
раїнською мовою на тему національного питання в 
СРСР за останніх три десятиліття його праця справді — 
винятковий крок у новітніх спробах дослідити це питан
ня і важливий вклад у розвиток української політичної 
думки взагалі”7.

Разом з тим, необхідно зазначити, що праця відомого 
в колах української інтелігенції критика і літературоз
навця, члена Спілки письменників України Івана Дзюби 
потрібно розглядати як форму “інтелектуального опо
ру”, а також як прояв національно-комуністичного нап
рямку в дисидентському русі в Україні в 1960— 80-х ро
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ках. Її автор, спираючись на роботи К.Маркса, Ф.Енгель- 
са, В.Леніна, документи комуністичної партії 20—30-х 
років, твердження зарубіжних вчених-марксистів, від
криті статистичні матеріали, свідчення періодичної пре
си, намагався довести, що причини всіх бід, які пережи
ває Україна — у великодержавницько-шовіністичній ре
візії ленінської національної політики і єдиним рецептом 
на порятунок є повернення до неї.

“Безпосереднім моїм завданням, — відзначав пізніше 
І.Дзюба, — було спробувати переконати тодішнє керів
ництво УРСР і СРСР... у згубності тодішньої національ
ної політики, показати, що воно по-фарисейському кля
неться іменем Леніна, а насправді проводить антиленін- 
ську політику — конкретну щодо України, політику то
тального придушення національно-культурних інтересів 
українського народу, ущемлення його в соціально-еконо
мічній, політичній, культурній, мовній, демографічній та 
інших сферах”8.

Апелюючи до вищого політичного керівництва СРСР 
та УРСР, І.Дзюба водночас прагнув привернути увагу до 
процесу русифікації широких кіл інтелігенції України, 
пояснити численним своїм однодумцям причини і вито
ки тих негативних явищ, які мали місце в республіці в 
окреслену ним “постленінську добу”.

Не приховуючи власних поглядів, І.Дзюба вважав за 
доцільне з перших рук ознайомити з результатами своєї 
роботи вищих посадових осіб СРСР та УРСР. Так, в 
грудні 1965 року разом з відповідним супровідним лис
том, праця “Інтернаціоналізм чи русифікація?” була нап
равлена першому секретареві ЦК КП України П.Ю.Ше- 
лесту, Голові Ради Міністрів УРСР В.В.Щербицькому. 
Здавалося, подібний крок повинен був послужити при
водом до серйозної та зацікавленої розмови.

Тим паче, як відзначав тогочасний працівник відділу 
пропаганди і агітації ЦК КПУ, а згодом помічник першо-
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го секретаря ЦК КПУ В.Щербицького Віталій Врублев- 
ський, книга І.Дзюби була написана на переконливому 
теоретичному і фактологічному матеріалі, на рівні солід
ної докторської дисертації'9.

Однак, єдиною можливою відповіддю на неї з боку 
ЦК КПРС та ЦК КПУ стало здійснення спеціально роз
роблених заходів, спрямованих на дискредитацію як са
мої праці, так і її автора. Причому останні погоджува
лись безпосередньо з головним партійним ідеологом 
М.Сусловим.

Вже 13 січня 1966 року в ЦК Компартії України була 
проведена нарада, в якій брали участь українські пись
менники, викладачі вузів та ВПШ, керівники науково- 
дослідних установ, працівники апаратів ЦК КПРС та ЦК 
Компартії України. Серед них О.Гончар, М.Бажан, І.На- 
заренко, А.Чиканюк, А.Скаба, К.Дубина, П.Копнін, 
М.Щамота, Л.Новиченко, Г.Шевель, Ю.Кондуфор та ін
ші. Її наслідком стало формування представницької ко
місії, яка мала до 25 січня 1966 року підготувати обгрун
тований документ, який би викривав і спростовував пра
цю “Інтернаціоналізм чи русифікація?”

Характерно, що в зв’язку з цим, високий громадян
ський вчинок виявив голова Спілки письменників Укра
їни О.Гончар, який категорично відмовився брати участь 
в роботі згадуваної комісії, письмово повідомивши про 
це ЦК Компартії України. Якщо вірити спогадам колиш
нього першого секретаря ЦК КПУ П.Шелеста цей крок 
загрожував письменнику величезними неприємностями. 
Деякі республіканські керівники вимагали виключення 
Гончара з КПРС, виведення його з складу ЦК, відклику з 
депутатів Верховної Ради СРСР і навіть... арешту10.

Звичайно, далеко не всі з числа вчених, культурних і 
громадських діячів займали таку нонконформістську по
зицію. Внаслідок цього, за їх безпосередньою участю 
здійснювались відкриті переслідування, залякування,
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приниження І.Дзюби в стінах ЦК КПУ, Спілки пись
менників України на шпальтах численних періодич
них видань. В 1969 році з метою спростування твер
джень І.М.Дзюби була видана і поширена як в Украї
ні, так і закордоном під вигаданим псевдонімом Бог
дан Стенчук “Що і як обстоює Іван Дзюба?” Та на
віть побіжне знайомство з неприховано пропаган
дистською роботою автора свідчило про її повну без
порадність. Вже згадуваний нами В.Врублевський 
писав: “Книжка ця була набагато слабіша, ніж робота 
Дзюби. І не тому, що писали її примітивні автори. В 
групі працювали досить хльосткі журналісти, відомі 
вчені. Головною слабістю стало те, що реальні факти 
життя заперечувати важко: як не намагалися сховати 
—  шила в мішку не сховаєш” 11.

Не інакше як політичною декларацією, сповнену 
різноманітними і необгрунтованими, відверто образ
ливими твердженнями, слід розглядати висновки ко
місії ЦК КП України від 15 лютого 1972 року “Про 
лист І.Дзюби та доданий до нього матеріал “Інтерна
ціоналізм чи русифікація?”, надісланий до ЦК КПУ”. 
Комісія прийшла до висновку, що “ ...підготовлений 
Дзюбою матеріал “Інтернаціоналізм чи русифіка
ція?” є від початку й до кінця пасквілем на радянську 
дійсність, на національну політику КПРС і практику 
комуністичного будівництва в СРСР...” 12

Як доводитиме практика, подібні ідеологічні мані
пуляції не приносили бажаного результату.

Документальні матеріали колишніх радянських 
спецслужб розкривають глибоку зацікавленість пра
цею І.Дзюби в Україні, її вплив на піднесення націо
нального руху. Скрупульозно зібрані в них факти на
очно підтвердили слова багаторічного політв’язня 
Валентина Мороза: “Не всі відкрили щось нове для 
себе в книзі Дзюби “Інтернаціоналізм чи русифіка
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ція”. І все ж книга ця стала для всіх відкриттям. Що з 
русифікацією треба боротись це знали. Але цього бу
ло не досить. Треба було ще побачити реальну люди
ну, яка реально бореться проти русифікації. Потрібна 
була іскра, щоб запалити в людині давно готове ба
гаття” 13. Думки В.Мороза органічно перегукуються з 
листом групи молоді до І.Дзюби. “Не думайте, Іване 
Михайловичу, —  писали представники молодого по
коління, —  що набута вами слава —  слава особиста, 
якою ви можете розпоряджатися власноручно. Цілі 
десятиріччя ви працювали для України, а Україна, в 
свою чергу, працювала на Вас. Тепер ви не один, у 
вас є серед молоді ціла армія однодумців, які покла
дають на вас великі надії” 14.

Як переконуємося, праця “Інтернаціоналізм чи ру
сифікація?” поширювалась самими різноманітними 
каналами. Так, українською і російською мовами во
на розповсюджувалась на V з ’їзді письменників Ук
раїни в листопаді 1966 року, Всесоюзній нараді пси
хологів влітку 1968 року в Києві, під час проведення 
інших наукових і культурних заходів15.

Активно пропагувала закладені в ній ідеї і мережа 
кореспондентів, яка діяла практично в усіх областях 
України. Зокрема, не залишилась непоміченою для 
органів КДБ діяльність хірурга 1-ої Вінницької місь
кої лікарні Івана Покидька, який щиро вболівав до
лею української мови та культури, знайомив з книгою 
Дзюби своїх товаришів і колег по роботі —  доцента 
Вінницького педагогічного інституту, кандидата пе
дагогічних наук Олексія Машталера, кореспондента 
Українського радіо по Вінницькій області Олексія 
Воронюка, старшого інспектора лікпрофсектору Він
ницького обласного відділу охорони здоров’я Петра 
Бондаря16 та ін.

Поширювали книгу серед своїх однодумців брати
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Олександр та Леонід Мартиненки з Полтавщини. На
віть при загрозі обшуку і арешту вони усіма можли
вими засобами намагалися зберегти її примірник17.

Праця “Інтернаціоналізм чи русифікація?” не за
лишила байдужим і прикутого до ліжка відомого ук
раїнського письменника з Житомира Євгена Конце- 
вича. Своїми враженнями про неї він відверто ділив
ся з відвідувачами своєї оселі, яка перебувала під 
постійним наглядом органів КДБ.

Знайомство з рукописом спричинило до активних 
дій Леоніда Горохівського та Михайла Саманчука з 
м.Тернополя. Зокрема, останній, як свідчать доку
ментальні матеріали КДБ, після студіювання праці 
І.Дзюби “став на шлях проведення антирадянської 
агітації” 18.

Книга “Інтернаціоналізм чи русифікація?” була 
добре відома серед інтелігенції Волині. У червні 1971 
року були “профілактовані з допомогою громадськос
ті” лікарі Богдан Рудик, Аркадій Стецик, Петро 
Стрільчук. Причиною цього стала “ідейно шкідлива 
діяльність (зберігання, розповсюдження і спроба роз
множення антирадянського документа Дзюби “Інтер
націоналізм чи русифікація?”)” 19. Аналогічного 
впливу відчув на собі і вчитель з м.Лебедина Сум
ської області Борис Ткаченко, який особисто позна
йомився з Дзюбою і його працею через українського 
скульптора, етнографа і музейника Івана Гончара20.

Визначальну роль відіграла книга у формуванні 
світоглядних переконань викладача Уманського тех
нікуму механізації сільського господарства Кузьми 
Матвіюка та обліковця учгоспу “Родниківка” Уман
ського сільськогосподарського інституту Богдана 
Чорномаза. Отримавши текст роботи від Євгена 
Сверстюка, вони не лише виготовили 5 примірників 
її фотокопій, а й знайомили з ними студентів Уман
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ського педагогічного інституту, Ніжинського техніку
му сільського господарства, письменницю Надію Су
ровцеву та багатьох інших. Крім того, К.Матвіюк не 
побоявся використати матеріали праці “Інтернаціона
лізм чи русифікація?” в своїй доповіді в лютому 1971 
р. на засіданні теоретичного семінару викладачів Ні- 
жинщини, який відстоював не лише позицію Дзюби, 
а й наводив власні спостереження щодо русифікації 
України21.

Дієву участь у розповсюдженні “антирадянського 
документу” взяв пенсіонер з м.Києва Федір Пугач, 
який пов’язував проблеми русифікації в Україні з 
глибокою екологічною кризою, яка вразила республі
ку в післявоєнні роки. Використовуючи власні зв’яз
ки, він намагався познайомити з поглядами Дзюби 
ряд осіб з числа вищого політичного і державного ке
рівництва СРСР22.

Характерно, що цілий ряд осіб не просто студіюва
ли з книгою І.Дзюби або розповсюджували її серед 
свого оточення, а й бралися допомогти її автору в 
зборі конкретного фактичного матеріалу, виявленню 
необхідної літератури. Так, письменник з м.Черкас 
Василь Захарченко за власною ініціативою, користу
ючись становищем літпрацівника газети “Черкаська 
правда” збирав матеріали про стан викладання укра
їнської мови, звуження мережі українських шкіл, ни
щення безцінних пам’яток історії та культури, а заві
дуючий редакцією пропаганди Головної редакції Ук
раїнської радянської енциклопедії Іван Турбай діста
вав для Дзюби раритетні видання, присвячені націо
нальному питанню23.

Було б невірним вважати, що праця “Інтернаціона
лізм чи русифікація?” відіграла помітну роль лише в 
розвитку політичної думки України. В ній, як у крап
лині води, вбачали свої проблеми національно свідо
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мі кола Литви, Латвії, Естонії, інших республік ко
лишньої радянської імперії. Зокрема, високо оціню
вав роботу українського патріота секретар Спілки 
письменників Латвії Альберт Янсон, який вважав, що 
вона має універсальний характер, розкриває націо
нальні процеси, які відбувалися в усіх радянських 
республіках^4.

Можливість проростання паростків націонал-ко
мунізму в 70-х роках передбачалось і вищим політич
ним керівництвом України. Саме цим пояснюється роз
гортання кампанії по боротьбі з націонал-комунізмом, 
започаткованої за ініціативою тогочасного секретаря ЦК 
КПУ з ідеологічних питань Валентина Маланчука. Її 
сценарій поданий в листі Політбюро ЦК КПУ в квітні 
1973 року. В згаданому документі, що протягом тривало
го часу зберігався в Окремій папці рішень політбюро, го
ворилося: “...За кордоном, особливо українською націо
налістичною еміграцією, активно досліджуються ідей
но-політичні платформи та досвід практичної антира- 
дянської діяльності укапістів і боротьбистів, видано ба
гато статей і брошур на цю тему, зокрема “Документи 
українського комунізму”, “Сторінки з історії Комуніс
тичної партії України”, “Микола Скрипник” та ін.

В антирадянській пропаганді активно використову
ються такі типові представники націонал-комунізму, як 
Шахрай і Лапчинський. В 1967 році в Нью-Йорку було 
перевидано пасквільну книжку С.Мазлаха і В.Шахрая 
“До хвилі (що діється на Вкраїні і з Україною?)”. Ватаж
ки ряду зарубіжних угрупувань українських буржуазних 
націоналістів лементують про можливість реалізації 
ідей націонал-комунізму всіх різновидностей, особливо 
українського. При цьому важливо розкрити ідейно-полі
тичну спорідненість і наступність доктрин сучасних тру
бадурів націонал-комунізму з поглядами їх посередни
ків, зокрема, боротьбистів та різних націонал-ухиль-
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ницьких елементів в КП(б)У, їх теоретичну неспромож
ність і політичну шкідливість25.

Очевидно, В.Маланчуку вдалось переконати вище по
літичне керівництво республіки у небезпеці націонал-ко- 
мунізму “як одного із модифікацій антикомунізму”, ос
кільки вже 13 квітня 1973 року секретаріат ЦК КПУ зат
вердив накреслені в згаданому листі як конкретну прог
раму дій. Так, за дорученням КПУ філіалу Інституту ЦК 
КПУ при ЦК КПРС та Академії наук України рекоменду
валося подати в найкоротші терміни “проспекти науко
вих праць з питань критики ідеології і політики націо- 
нал-комунізму” та пропозиції про персональний склад 
авторських колективів, а органам КДБ УРСР активізува
ти зусилля по виявленню “вигину” націонал-комунізму в 
республіці.

Та, не зважаючи на комплекс контрпропагандист- 
ських заходів, широкомасштабні політичні репресії пер
шої половини 1970-х років призупинити розповсюджен
ня паростків націонал-комунізму владним структурам 
так і не вдалося.

Поширення ідеології націонал-комунізму наочно 
простежується в умовах національного відродження Ук
раїни наприкінці 80-х років. Ідеї націонал-комунізму 
послужили також важливим чинником під час проголо
шення Акту про державну незалежність України.
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Данилюк Ю З.

УКРАЇНСЬКИЙ к о м іт е т  
КРАЄЗНАВСТВА:

СКЛАД ТА ДІЯЛЬНІСТЬ

В умовах державної незалежності України все біль
шої уваги приділяється розвитку історичного краєзнавс
тва, яке стало важливим фактором формування націо
нальної самосвідомості, відродження духовності і куль
тури. Останнє переконливо засвідчує Указ Президента 
України від 23 січня 2001 р. “Про заходи щодо підтрим
ки краєзнавчого руху в Україні”, в якому Кабінету Мініс
трів доручається “розробити і затвердити... програму 
розвитку краєзнавчого руху... на період до 2010 року”.

Підготовка зазначеного документу вимагає узагаль
нення і широкого використання того великого досвіду, 
набутого краєзнавством за свою багатолітню історію, ос
мислення форм і методів дослідження рідного краю про
тягом останніх восьми десятиріч.

Було б невірним - повністю і безповоротно відкидати 
і ті здобутки, яких досято  краєзнавство в роки радян
ської влади, ті трагічні сторінки, які воно пережило в 30- 
х роках, тих людей, для яких дослідження рідного краю 
стало життєвим покликанням.

На початку 20-х років радянська влада активно висту
пила за підтримку краєзнавчої роботи. В її зацікавлено
му проведенні вона вбачала можливість розв’язати цілий 
ряд важливих завдань. В першу чергу, краєзнавство роз
глядалося як важливий засіб проведення культурно- 
просвітницької роботи у великій і в той же час непись
менній або малописьменній країні. По-друге, краєзнавс
тво мало сприяти розвитку як природничих, так і гума
нітарних наук, служити підготовці нових кваліфікованих
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наукових кадрів. По-третє, завдяки краєзнавству певним 
чином вирішувалося нагальні питання пам’яткоохорон- 
ної та природоохоронної роботи.

Усвідомлюючи виняткове значення краєзнавства, од
на з перших звернулася до проблем його подальшого 
розвитку Всеукраїнська академія наук, яка вже на почат
кових етапах своєї діяльності передбачила в структурі іс- 
торико-філологічного відділу утворення постійної комі
сії для складання історико-географічного словника, очо
люваної О.С.Грушевським. Помітну роль у досліджен
нях комісії, зокрема в опрацюванні матеріалів по Пол
тавському регіону, Чернігівщині відігравали Й.Гермайзе, 
К.Лазаревська, інші відомі українські вчені1.

Якщо вищезазначена комісія ставила за мету підго
товку фундаментального словника населених пунктів 
України, в чомусь на зразок сучасної “Історії міст і сіл 
України”, то на початку 20-х років при Всеукраїнській 
академії наук створюються спеціальні комісії зорієнтова
ні на розв’язання комплексних завдань краєзнавчої робо
ти в Україні. Так, в листопаді 1922 року розпочала свою 
діяльність Київська комісія краєзнавства при ВУАН, яка 
видала себе правонаступницею Історико-археологічної 
комісії колишнього Українського наукового товариства 
ім.Т.Г.Шевченка. До її складу увійшли такі наукові авто
ритети як академіки М.П.Василенко, В.І.Липський. 
А.М.Лобода, М.В.Птуха, П.А.Тутківський, О.В.Фомін, 
І.І.Шмальгаузен та інші2.

Надзвичайно важливо, що саме Київська комісія 
краєзнавства взяла на себе проведення докладного об
ліку всіх краєзнавчих організацій України, зробила 
перші кроки в розробці краєзнавчої бібліографії, залу
чила до співпраці численні наукові установи, громад
ські організації.

Досить продуктивною була діяльність Одеської комі
сії краєзнавства, яку спрямовували С.Дложевський,
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І.Хмельницький, Є.Загоровський та інші. Для того, щоб 
переконатися в цьому достатньо ознайомитися з її науко
вим вісником, на сторінках якого публікувалися звіти ок
ремих секцій, результати дослідження, ставилися зав
дання перед широким краєзнавчим активом.

Своє непересічне місце у формуванні науково-мето
дичних та організаційних засад українського краєзнавс
тва відіграла Слобожанська краєзнавча комісія ВУАН, 
яка спиралася на досвід О.Федоровського, О.Івановсько- 
го, С.Таранушенко, В.Ступницького. Організатором і го
ловою Слобожанської краєзнавчої комісії виступив вели
кий ентузіаст краєзнавства Д.К.Зеленін.

Дмитро Костянтинович Зеленій народився 1878 р. в 
с.Люк, Вятської губернії в родині священика. В 1904 р. 
закінчив повний курс Дерптського університету, був об
раний професором по кафедрі етнографії східних сло
в ’ян Московського університету. В 1916 році переїджає 
до Харкова, де очолює кафедру мовознавства Харків
ського університету. В 1925 р. внаслідок несприятливих 
умов, які створилися в науковому середовищі України, 
що супроводжувалися відвертим переслідуванням інте
лігенції, як і цілий ряд вчених, спрямовує свої життєві 
шляхи до Ленінграду, де обирається член-кореспонден- 
том АН СРСР, дійсним членом Всесоюзного географіч
ного товариства, обіймає посаду професора Ленінград
ського університету. Одночасно з цим, вчений очолював 
секцію живої старовини Науково-дослідного інституту 
при Ленінградському держуніверситеті, завідував відді
лом в Музеї антропології та етнографії АН СРСР. Прис
вятивши все своє життя науці, залишивши велику науко
ву спадщину, Д.К.Зеленін помер 31 серпня 1954 р. в Ле
нінграді4.

Характерно, що Д.К.Зеленін, росіянин за національ
ністю, глибоко перейнявся питаннями українського кра
єзнавства. Саме він, як голова Слобожанської комісії при
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ВУАН, 19 листопада 1923 р. чітко і аргументовано сфор
мулював пропозиції щодо скликання представницького 
краєзнавчого з’їзду, який би зумів об’єднати зусилля на
уково-дослідних установ, архівів, музеїв, вищих нав
чальних закладів^

Зважаючи на численні пропозиції вчених, Раднарком 
УСРР та НКО республіки прийняли рішення на поперед
ньому етапі підготовки широкого краєзнавчого форуму, 
провести зацікавлене обговорення подальшого розвитку 
досліджень рідного краю на першому Всеукраїнському 
з’їзді у справі дослідження продуктивних сил та народ
ного господарства, який пройшов у Харкові 28 грудня 
1924 р. -  3 січня 1925 р. Увагу його учасників приверну
ли змістовні доповіді А.Лободи “Краєзнавство на Украї
ні, його минуле і сьогочасні завдання, коли будується но
ве життя”, Н.Шарлемана “Краєзнавчі установи на Украї
ні, їх характер і значення, Д.Белінга “Вивчення фауни в 
Україні”, А.Аносова “Музеї України”, О.Лазаріса “Мо
лодь у справі вивчення України”, О.Федоровського “Кра
єзнавство і вища школа”, В.Пастернака “Краєзнавство, 
виробничі сили та бібліотеки”. Як видно з наведеної те
матики, воно охоплювало практично всі основні напрям
ки краєзнавства.

Високо оцінюючи результати першого Всеукраїн
ського з ’їзду у справі дослідження продуктивних сил 
та народного господарства, організатори краєзнавчого 
руху наполягали на проведені спеціальної Всеукраїн
ської краєзнавчої конференції, яка б у своїй практичній 
діяльності поєднала б наукові та громадські форми 
дослідження рідного краю, істотно вплинула на їх за
гальний рівень. Йшлося і про створення відповідного 
координаційного органу, який би став своєрідним шта
бом краєзнавчої роботи. Характерно, що Всеукраїн
ська академія наук провідну роль відводила вже існую
чим комісіям з краєзнавства при ВУАН, які повністю
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довели свою життєздатність. Не випадково в академіч
ному звіті Президент ВУАН В.Липський, неодмінний 
секретар ВУАН А.Кримський, голова Київської комісії 
краєзнавства В.Лобода наголошували: “ ...необхідним 
є те, аби принаймні Центральні комісії в Києві, Харко
ві та Одесі користувалися в урядових установах права
ми і авторитетами, які відповідають їх державному та 
науковому значенню”7.

Можна було сподіватися, що науково-методичне ке
рівництво всією краєзнавчою роботою з боку Всеукраїн
ської академії наук відіграло б позитивну роль у встанов
ленні його наукових форм. Однак наявність численних 
краєзнавчих осередків, державних і самодіяльних музе
їв, товариств, гуртків, обумовили створення саме такого 
органу, який би був зорієнтований в першу чергу на роз
виток громадських (масових) форм краєзнавства. Такий 
орган, Український комітет краєзнавства, було утворено 
на першій Всеукраїнській краєзнавчій конференції, яка 
відбулася у Харкові, 25-28 травня 1925 року. Очолював 
УКК професор М.І.Яворський. Причому, на цю посаду 
він був обраний не стільки через своє зацікавлення кра
єзнавством, скільки як голова “Управління науковими 
установами на Україні”, яке займала одне з ключових 
місць в системі НКО.

Матвій Іванович Яворський народився 15 листопада 
1885 р. в с.Корчмин Сокальського повіту на Східній Га
личині. В 1910 р. закінчив юридичний факультет Львів
ського університету, а в 1912 р. написав свою першу дос
лідницьку працю “Соціальні основи підліткової злочин
ності”, за яку отримав ступінь доктора політичних наук. 
З 17 років брав участь в українському національному ру
сі, за що неодноразово зазнавав переслідувань8. З серпня 
1920 р. продовжив наукову роботу у Харкові, спочатку в 
Інституті народної освіти, а згодом на кафедрі україн
ської культури “Інституту марксизму” при Укрголовпро-
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фосвіті НКО УСРР.
Влучну характеристику як голові УКК дає О.С.Руб- 

льов: “ ...На початок своєї науково-педагогічної діяль
ності на Радянській Україні М.І.Яворський був сформо
ваною, зрілою людиною, з власним баченням багатьох 
наукових проблем. Він мав непогану освіту, закінчив 
класичну гімназію, потім стаціонар Львівського універ
ситету, володів декількома європейськими мовами, мав 
ступінь доктора політичних наук. Зрозуміло, що фахо
вим істориком він не був й тому, як початкуючий істо
рик-дослідник, перебував у складному становищі. З од
ного боку, він не міг не відчувати досить сильного впли
ву таких постатей в українській історіографії, як 
М.С.Грушевський чи Д.І.Багалій. З другого боку, Явор- 
ський як історик-марксист, що мав розробити оригіналь
ну концепцію історичного минулого України, неминуче 
вступав в конфлікт з представниками “немарксист- 
ських” шкіл. Все це визначило певний дуалізм та еклек
тику в працях М.І.Яворського. З багатьох причин він не 
міг відмовитися від досягнень попередньої йому україн
ської історіографії, але водночас штучно протиставлять 
їй власні наукові здобутки, абсолютизував їх”9.

Постійні коливання М.І.Яворського, його перма
нентні конфлікти з провідними українськими вчени
ми врешті-решт призвели до того, що Український 
комітет краєзнавства, незважаючи на широкий 
спектр своїх завдань, так і не зумів залучити до своєї 
роботи М .С.Грушевського, Д.І.Яворницького, 
М.Слабченка та багатьох інших.

Оскільки М.І.Яворський залишався на посаді голови 
УКК чисто формального посттю, то усією роботою комі
тету керував Михайло Григорович Криворотченко. На
родившись в 1892 р. в м.Зінькові на Полтавщині в роди
ні вчителя він з юнацьких років опинився у самому вирі 
життя. В 1910 р. вступив до Московського вищого техно
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логічного училища. В другій столиці Російської імперії 
він одразу включився в діяльність українських, націо
нальних організацій: “Товариство Кобзар”, “Слов’янська 
культура”, “Громада”.

Продовживши своє навчання в Харкові, М.Криворот- 
ченко виступив один з організаторів підпільної Юнаць
кої спілки” -  Молодіжної національно-політичної орга
нізації соціалістичного напрямку. В 1917 р. після Лютне
вої революції, знову опинившись в Москві, вступає до 
осередку Української соціал-демократичної робітничої 
партії, де виконує доручення В.Винниченка, А.Пісоцько- 
го (Річицького) та інших лідерів УСДРП. Після розпаду 
партії входить до його лівого крила, яке в кінцевому ре
зультаті увійшло до КП(б)У.

Власне бачення М.Криворотченком перспектив роз
витку української держави, обумовила його участь в гру
пі федералістів у КП(б)У очолюваній Г.Латинським. 
Все це надалі мало для М.Криворотченка негативні нас
лідки. Партійно-чекіська комісія, очолювана Ф.Дзер- 
жинським та С.Косіором зробила висновок, що: “Лап- 
чинський, Криворотченко, Єрський прагнули створити 
усередині партії організовану змовницьку групу напів- 
петлюрівського характеру із цілковито протилежного ЦК 
програмою і тактикою, що йде врозріз з інтересами Ко
муністичної партії і революції на Україні і направленої 
по суті до підриву партії зсередини”’0. За рішенням по
литбюро ЦК КП(б)У від 7 липня 1920 р. М.Криворотчен- 
ко було виключено з партії, внаслідок чого він тривалий 
час не міг знайти пристойної роботи і перебивався тим
часовими заробітками.

Нарешті у листопаді 1921 р. М.Г.Криворотченко нака
зом Наркомосу УСРР було призначено директором но- 
воствореного Соціального музею в Харкові. Йому також 
доручають розробити загальну концепцію музейного бу
дівництва в Україні.
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Вдаючись до аналізу поглядів М.Криворотченка щодо 
питань музейного будівництва, слід відзначити їх над
мірну ідеологічну перевантаженість, ігнорування фун
кцій музею по пропаганді національної історії та культу
ри. Через це йому далеко не завжди вдавалося знаходити 
спільну мову з такими видатними фахівцями, як 
Д.І.Шмідт, Б.К.Пилипенко та ін. Постійні непорозуміння 
врешті-решт привели до того, що Криворотченко змуше
ний був залишити Соціальний музей і зосередитися на 
роботі по створенню республіканського координаційно
го краєзнавчого органу.

Правою рукою М.Г.Криворотченко по керівництву 
Українським комітетом краєзнавства став відповідаль
ний секретар УКК став 20-річний Олександр Аронович 
Лазаріс. Уроженець м.Черкас, він навчався у Миргород
ській гімназії, закінчив три курси Ленінградського уні
верситету, опановував природничі науки на фізико-мате- 
матичному факультеті Харківського Інституту народної 
освіти. В 1924-1925 рр. виконував обов’язки відпові
дального секретаря при Центральному Бюро пролетар
ського студентства. В 1926 р., зважаючи на наукові здо
бутки О.Лазаріса, зокрема, дослідження флори Полтав
щини, його було зараховано до аспірантури1̂ .

Свою згоду взяли участь в роботі Українського комі
тету краєзнавства дали ряд провідних вчених України з 
різних галузей знань. Зокрема, не відмовився від такої 
громадської роботи академік Д.І.Багалій. Хоча, зважаю
чи на свій поважний вік і певні особисті стосунки з ке
рівництвом УКК, його участь в реалізації Всеукраїн
ських краєзнавчих програм, публікацій краєзнавчої літе
ратуру була малопомітною.

Більш тісно з УКК був зв’язаний один з основополож
ників української історичної науки професор (1929 р. 
-академік ВУАН) Степан Львович Рудницький (народив
ся 3 грудня 1877 р. в м.Перемишлі у Східній Галичині),
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чия наукова спадщина нараховує понад 150 праць, що 
охоплюють різні ділянки географічної науки: загальне 
землезнавство, фізичну географію, геоморфологію, атн- 
ропологеографію, історичну і політичну географію, ге
ографічну термінологію тощо.

Широке визнання серед фахівців отримали його мо
нографії: “Фізична географія при кінці XIX століття”, 
“Начерк географічної термінології”, “Коротка географія 
України”, “Україна земля та народ”, “Україна -  наш рід
ний край”, “Українська справа зі становища політичної 
географії-”, “Основи землезнання України” та інші13.

В 1926 р., отримавши офіційне запрошення наркома
ту освіти УСРР, С.Л.Рудницький з Праги, де він працю
вав професором географії в Українському вільному уні
верситеті, переїжджає до Харкова, де з притаманною йо
му енергією береться за створення Українського науко
во-дослідного інституту географії та картографії.

Високим авторитетом серед українських краєзнавців 
користувався Володимир Олександрович Геринович. На
родившись в сім’ї малоземельних селян 22 листопада 
1883 року в Сокалі на Східній Галичині, він отримав 
блискучу для свого часу освіту - навчався на філологіч
ному відділі Львівського університету, студіював окремі 
дисципліни у Кракові і Відні. Починаючи з 1914 року пе
ребував на фронтах Першої світової війни, отримав чо
тири поранення. В 1919 р. з частинами ЗУНР прибув до 
Кам’янець-Подільська, де відразу був зарахований при
ват-доцентом місцевого університету. Протягом 1921- 
1923 рр. виконував обов’язки секретаря факультету соц- 
виху, секретаря, а згодом і декана факультету професій
ної освіти. Розпорядженням НКО УСРР 11 жовтня 
1923 р. призначений ректором Кам’янець-Подільського 
інституту народної освіти ККоло наукових уподобань 
В.О.Гериновича було нерозривно пов’язане з краєзнавс
твом. Зокрема, за його безпосередньою участю розпоча
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лося на Кам’янеччині системне дослідження пам’яток 
історії та культури, утворилося в червні 1925 р. 
Кам’янець-Подільське наукове товариство при ВУАН. 
Перу вченого належить також ряд оригінальних праць 
таких як “Принципи районування. Завдання і методи 
краєзнавчої роботи”, “Причини морфології Поділля. 
Підсумки дослідження подільських сіл”. Він також є ав
тором ряду путівників по регіону15.

Характеризуючи В.О.Гериновича як людину і дослід
ника, С.Л.Рудницький писав: “Тим більше належить ці
нити тих нечисленних адептів новітнього землезнання, 
яких маємо сьогодні на Україні. Вийшовши з низів спро- 
летаризованого українського суспільства, Геринович з 
тяжким трудом здобув собі нижчу, середню і вищу осві
ту. Ми цього, що як українці не могли і мріяти про влас
ну кар’єру, на яку монопольно мала польська шляхта і 
буржуазія. Студіював Геринович не для диплому, а для 
знання і мимо крайнє несприятливих обставин, здобув 
собі серед українських географів значне місце”.

Безмежною любов’ю до землі, сповнене,життя ін
шого члена УКК Олександра Алоїзовича Я/Нати (наро
дився 9 червня 1888 р. в м.Миколаєві). Син садівника, 
виходець з Чехії, він з дитинства мріяв йти батьковим 
шляхом. В 1905 р. вступає до сільськогосподарського 
інституту в м.Пулавах, а згодом переходить на агроно
мічний факультет Київського політехнічного інституту. 
Перебуваючи у Києві, майбутній вчений не залишився 
осторонь революційних подій. Спочатку поділяв пог
ляди РСДРП, а потім все більше почав схилятися до ді
яльності місцевого осередку УРСДРП, чиї гасла здава
лися більш прийнятними.

Після закінчення вищого навчального закладу, пра
цював в Криму, де досліджував фауну Південного краю, 
а в 1913 р. приїджає до Харкова і активно включається в 
життя університетського міста.
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В різний час вчений очолював кафедри в Київському 
інституті народної освіти, Київському сільськогосподар
ському інституті, виконував обов’язки ректора Харків
ського сільськогосподарського університету. Крім вели
кої наукової та педагогічної роботи -  (опублікував близь
ко 200 праць), вчений проводить організаційну роботу. З 
його іменем пов’язано формування природничого нап
рямку в краєзнавстві, утворення ряду природоохоронних 
організацій, гуртків, державних заповідників.

Серед названих вчених, в різний час до складу УКК 
входили П.Ковалівський, М.Волобуєв, письменник 
О.Довженко, С.Пилипенко, представники вищих орга
нів державного управління НКО, профспілок, комсомо
лу, інших громадських організацій. Загалом можна твер
дити, що в середині 20-х рр. склався оптимальний склад 
УКК, який охоплював самі різноманітні напрямки краєз
навчої роботи. Першим важливим завданням, що стояло 
перед Українським комітетом краєзнавства стало форму
вання організаційної структури краєзнавчого руху. З ці
єю метою був розроблений типовий статут краєзнавчих 
організацій, який допускав довільний вибір форм і мето
дів роботи16.

Наступна практика переконливо довела правильність 
обраного шляху. Так, якщо в 1925 р. в республіці налічу
валося 5 товариств, 11 гуртків в п’яти округах, то на 1 
січня 1928 р. 37 товариств, ЗО гуртків у 22 округах. Ще 
через рік на 1 січня 1929 р. -  51 товариство, 658 гуртків 
32 округах. Велику роботу у галузі краєзнавства прово
дили також музеї, яких в досліджуваний період нарахо
вувалось більше ЗО. Загалом за неповними даними Укра
їнського комітету краєзнавства на кінець 20-х років ак
тивною краєзнавчою діяльністю займалися близько 20 
тис. осіб. Цьому, безперечно, сприяла організація мережі 
кореспондентів Комітету, які виступали на місцях пов
ноправними представниками Всеукраїнського краєзнав
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чого органу. На 1 січня 1929 р. в системі УКК працюва
ло 65 кореспондентів.

Важливу організаційну і координаційну роль відігра
вав журнал “Краєзнавство”, який почав виходити у світ 
в 1927 р. На його сторінках постійно публікувалися ін
формаційний матеріали УКК, методичні рекомендації 
дослідникам рідного краю, висвітлювався цінний досвід 
місцевих краєзнавчих осередків.

У своїй практичній діяльності активно взаємодіяли 
Український комітет краєзнавства з колегами інших рес
публік. Зокрема, його представники брали активну 
участь у другій Всебілоруській краєзнавчій конференції 
7-12 січня 1929 р.

Важливе місце в роботі УКК займала підготовка кра
єзнавчих кадрів. З цією метою безпосередньо в регіонах 
влаштовувалися короткотермінові курси, читалися від
повідні лекції. Наприклад, у 1928-1929 рр. на Учитель
ських курсах у Кам’янець-Подільському було прочитано 
десять годин лекцій з питань методики краєзнавства. В 
Кременчузі курси підготовки краєзнавців були організо
вані на базі місцевого технікуму.

Констатуючи подібні факти, не можна водночас не 
відзначити, що діяльність УКК проходила у вкрай 
складних умовах. Після гучних промов і гасел виголо
шених на першій Всеукраїнській нараді, УКК був 
практично кинутий напризволяще і не отримував необ
хідної допомоги з боку держави. Вся робота цієї гро
мадської організації проходила лише на ентузіазмі ок
ремих, найбільш відданих і послідовних дослідників 
рідного краю. Про це красномовно свідчить той факт, 
що в 1929-1930 бюджетному році УКК отримав лише 
сьому частину із запланованих на свої потреби кош
тів17. Внаслідок відсутності фінансування в 1930 р. 
припинилося видання журналу “Краєзнавство”, який і 
до того виходив спареними числами.
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Крім того, згортання політики українізації поступово 
призвело до занепаду і краєзнавства. Зі сторінок преси 
все частіше сипалися звинувачення на адресу УКК та 
його окремих діячів, яким дорікалося за націоналізм та 
контрреволюційну антирадянську діяльність. Зокрема, 
московський журнал “Советское краеведение” (№2 - 
1931 р.) прямо обвинувачував УКК в об’єднанні “опор
туністичних, антирадянських” сил, що приховуються під 
гаслами “академізму, аполітичності”18. Логіка погром
ного процесу була залізною: за подібними обвинувачен
нями не забарилися арешти. Арештовані були практично 
всі члени Українського комітету краєзнавства, більшість 
керівників краєзнавчих організацій на місцях.

10 березня 1931 р. в Ленінграді на підставі телеграми 
ДПУ УСРР був заарештований М.І.Яворський. Отримав
ши в 1932 році шестирічне заслання, 9 жовтня 1937 р. 
постановою особливої трійки УНКВС Ленінградської 
області, він був засуджений до вищої міри покарання -  
розстрілу. В цей же день за свою велику подвижницьку 
працю отримав нагороду -  смерть -  академік С.Л.Руд- 
ницький. Залишається до кінця не з’ясованою доля 
О.А.Янати, який за офіційною версією, отримавши 
10 річне ув’язнення у ВІТ, 8 червня 1938 р. помер в бух
ті “Нагаєво” Далекосхідного краю. Більше десяти років 
ув’язнення отримав В.Геринович. Причому, навіть від
бувши покарання, він так і не зміг повернутися до науко
вої і педагогічної роботи.

Незаперечним козирем для брехливих обвинувачень, 
що обгрунтовували цілком реальні жорстокі репресивні 
заходи, було минуле їхніх жертв, особливо, коли ті свого 
часу належали до опозиційних партій або груп. Уже од
ним цим людина була приречена на заслання або смерть. 
Це повною мірою стосувалося і М.Г.Криворотченка. У 
1933 р., ще перебуваючи на волі, у зловісних анналах 
ОДПУ він уже фігурував як один із членів “нелегальної
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групи УСДРП у Харкові”19. Тому арешт був пританням 
лише часу. Він і сам відчував недобре, переставши на
віть зустрічатися з друзями, щоб не наражати і їх на не
безпеку. 10 лютого 1934 р. його забрали оперативники із 
напівпідвальної кімнати Покровського монастиря, де він 
одиноко мешкав20.

У документах слідства фігурувала його діяльність в 
УКК. Продиктовані в ОДІТУ слова ставали нібито його 
особистими зізнаннями: “3 1925 р., працюючи в Україн
ському комітеті краєзнавства, не провів партизації апара
ту в центрі і на місцях та вивів краєзнавчу роботу із-під 
партійного контролю. Я тим самим дав ганебну можли
вість націоналістичним елементам використати краєз
навчий рух на Україні для консолідації своїх сил і ско
ристатися краєзнавчими організаціями на місцях для 
проведення активної контрреволюційної роботи”21.

Таким чином, внаслідок теоретичного ідеологічного 
тиску з боку владних структур, відсутності реальної під
тримки з боку держави в 1930-1931 рр. Український ко
мітет краєзнавства фактично припинив свою діяльність. 
Запропоновані нові форми і методи краєзнавчої роботи, 
яка надалі здійснювалися під керівництвом органів осві
ти і культури не лише не враховували специфіку україн
ського краєзнавства, а й служили суттєвим гальмом його 
подальшого розвитку.
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Савчук В. О.

о р г а н із а ц ій н і  с т р у к т у р и
УКРАЇНСЬКОГО КРАЄЗНАВЧОГО РУХУ 

НА РУБЕЖІ 30-Х РР. XX ст.

Краєзнавство України 20—30-х рр. формувалося на 
міцному підгрунті, яке закладалося у період антиукраїн
ської політики царського уряду та бурхливого суспільно
го протистояння у часи Української революції. Серед 
чинників, які живили краєзнавчий рух, були організацій
ні структури, навколо яких йшла консолідація краєзнав
чих сил. На початку XX століття ними було Українське 
наукове товариство у Києві та Наукове товариство 
ім.Шевченка у Львові. У часи національно-визвольних
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змагань - український комітет охорони пам’яток старо
вини та мистецтва, організаційний комітет Всеукраїн
ської наради природодослідників комісії УАН. На сере
дину 20-х рр., в силу нових історичних обставин, на те
ренах краєзнавства виступили такі форми консолідації 
громадської ініціативи в організації регіональних дос
ліджень як Археологічний комітет ВУАН, Сільсько-Гос
подарський Науковий Комітет Наркомату земельних 
справ, Українські комітети охорони пам’ятників культу
ри та природи1, Слобожанська комісія краєзнавства, 
Одеська комісія краєзнавства, Комісія краєзнавства при 
ВУАН у Києві, Українське відділення Всесоюзного 
товариства політкаторжан і засланців, Всеукраїнська 
асоціація сходізнавців.

Особливе місце в гуртуванні краєзнавчих сил України 
посідає Український комітет краєзнавства, який вийшов 
на арену в силу громадської ініціативи поціновувачів 
краєзнавства, що і обумовило прохолодне ставлення 
владних структур до його діяльності і кінець кінцем 
призвело до того, що майже всі члени УКК були репре
совані. Маловідомими сторінками діяльності цього гро
мадського краєзнавчого органу є саме кінець 20-х — по
чаток 30-х рр.

Кінець 20-х — початок 30-х рр. посідає важливе міс
це в історії краєзнавчого руху України. Саме на цей час 
припадають епогей його розквіту і початок розгону 
краєзнавчих організацій, репресій проти окремих кра
єзнавців, організаторів краєзнавчого руху. Важливо 
відзначити, що дослідники краєзнавства по-різному 
ставляться до оцінки періоду 20— 20-х років. Академік 
НАН України П.Т.Тронько оцінює його як “злет краєз
навства”, “золотий час краєзнавства”2. На таких пози
ціях знаходиться і академік РАН С.О.Шмідт. Він оці
нює його як “золоте десятиріччя” радянського краєз
навства, мотивуючи тим, що у 20-х роках воно сприй
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малося як “одне із характерних явищ Радянської Росії”, 
його визнавали “масовим історико-культурним яви
щем”, про його важливість йшлося у резолюціях з ’їздів 
Рад, а краєзнавчі товариства характеризувалися як “ор
гани самопізнання країни”3.

Наводячи таку оцінку, зауважимо, що українське кра
єзнавство мало свої характерні відмінності від росій
ського. По-перше, загальнонаціональної ознаки воно на
було лише у період Української революції. По-друге, 
краєзнавство України формувалося спершу під могутнім 
пресом царської антиукраїнської політики, а згодом в ат
мосфері постійної недовіри більшовицької влади, на яке 
вона вішала ярлики націоналізму, патріархальщини, апо
літичності. По-третє, на відміну від російського, україн
ське краєзнавство зовсім не отримувало державних асиг
нувань, а існувало лише на ініціативі його організаторів 
та підтримці поціновувачів. По-четверте, українське 
краєзнавство як загальнонаціональна субстанція фор
мувалося в умовах гострого протистояння у період на
ціонально-визвольних змагань. Звідси перед ним гос
тро, насамперед, постало питання збереження націо
нально-культурної спадщини у період воєнних лихо
літь, повернення вивезених культурних цінностей то
що. І останнє, краєзнавство України, в силу історичної 
специфіки не було єдиним організмом, воно складало
ся із різних шкіл і, на превеликий жаль, їх ідеологи та 
натхненники часто-густо через амбітність створювали 
непотрібну конкуренцію, напруженість у відносинах 
між собою, що згодом було вміло використано владою 
у період політичних репресій.

Зовсім протилежної оцінки притримується ряд моло
дих дослідників, зокрема, В.І.Очеретянко. Закликаючи 
не ідеалізувати краєзнавчий рух 20-х років, він підкрес
лює, що у цілому краєзнавчий рух не виправдав покладе
них на нього історичних завдань, що випливали з політи
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ки коренізації, що мала за мету національно-культурне 
відродження українського народу. Це, зокрема стосуєть
ся реалізації Горківської ідеї підготовки історії фабрик і 
заводів, відсутності належної результативності у русі за 
збереження пам’яток історії та культури. Дослідник 
стверджує, що період 20—30-х років не лише не був пе
ріодом піднесення українського краєзнавства, а й до пев
ної міри загальмував серйозні наукові дослідження рід
ного краю. Нав’язування марксистсько-ленінської мето
дології, підміна наукових підходів примітивними схема
ми, намагання націлити краєзнавство на вирішення того
часних економічних проблем, ліквідація започаткованих 
у дожовтневий період науково-дослідних і громадських 
організацій, постійне переслідування, а то й відлучення 
від роботи провідних учених найнегативнішим чином 
вплинуло на подальший розвиток краєзнавчих дослід
жень4.

Більш поміркованими оцінками позначаються роботи 
В.В.Ченцова5, О.А.Удода6, А.Ю.Теодоровича7. Зокрема 
О.А.Удод, при оцінці краєзнавства кінця 20-х — початку 
30-х років, позитивно оцінює вклад інституцій Всеукра
їнської академії наук у розгортанні історико-краєзнавчих 
досліджень, таких як комісії краєзнавства Київської, 
Слобожанської, Одеської, комісій порайонного дослід
ження України. Одночасно підкреслює, що краєзнавство 
початку 30-х років уже не могло відігравати помітної ро
лі у громадському житті України, впливати на дослід
ження регіональних проблем®.

Серед дослідників, які притримуються такої ж оцін
ки, знаходиться і Л.Л.Бабенко, яка вперше порушила ці 
проблеми. Однак відсутність достатньої кількості дже
рел йе дозволило дослідниці розставити акценти у цьо
му питанні9.

Вочевидь, всі ці думки мають право на існування. З 
однієї сторони, краєзнавство у 20-х роках насправді пус
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тило міцні корені у суспільне життя. Воно привертало 
увагу до пекучих проблем дослідження історії, до збере
ження історико-культурної спадщини, розвитку народ
них традицій. Його характерною ознакою було ще й те, 
що воно спиралося на міцні наукові підвалини. Серед 
організаторів краєзнавчих осередків були відомі в Укра
їні вчені Д.І.Багалій, М.С.Грушевський, П.А.Тутков- 
ський, М.І.Яворський, О.П.Новицький, А.М.Лобода, 
С.С.Дложевський. Ф.І.Шміт, А.Ю.Кримський, В.І.Вер- 
надський, С.О.Єфремов, К.Й.Студинський, М.Е.Слаб- 
ченко, В.М.Перетц, В.О.Геринович та інші. З іншої сто
рони — усі інституції ВУАН спиралися на активну допо
могу добровільних позаштатних дописувачів. Скажімо, 
у Комісії по вивченню Правобережної України було біль
ше 150 добровільних помічників, у Кабінеті національ
них меншин — близько 200, а Етнографічна комісія у 
1929 році мала близько 2000 кореспондентів10.

Широкою була також мережа краєзнавчих органі
зацій. Це і краєзнавчі гуртки при школах (300), сіль
ських клубах, хатах-читальнях, музеях, будинках ос
віти; краєзнавчі товариства районні, окружні; наукові 
товариства; комісії краєзнавства; бюро краєзнавства; 
краєзнавчий семінар; краєзнавчі музеї11. Крім цього, 
в системі Українського комітету краєзнавства існував 
інститут кореспондентів, яких на 1 січня 1929 року 
нараховувалося 65 чол.13.

Така мережа була наповнена відповідним змістом, під 
неї була підведена достатня база. Як засвідчує статисти
ка, на Україні на 1 січня 1930 року діяло 5707 сільбудів, 
4550 хат-читалень13. Із 40 окружних центрів краєзнавчі 
товариства діяли у 3214, численними були і наукові това
риства, яких при ВУАН було близько 20і5. Найбільш чи
сельними були: Харківське наукове товариство, що мало 
у своєму складі 808 членів16, Одеське — 19817, 
Кам’янець-Подільське — 9718, Полтавське — 4819, Еко
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номічне товариство при ВУАН — 13520, Всеукраїнське 
наукове товариство — 300 членів21.

За даними довідника “Наукові установи та органі
зації УСРР”, на 1930 рік в Україні було 163 краєзнав
чих організацій, установ та музеїв. З цієї кількості у 
Харкові та окрузі —  27, Києві та окрузі —  32, Одесі 
та окрузі —  2 122.

Про здобутки краєзнавства кінця 20-х років засвідчує 
випуск краєзнавчої літератури. У списку праць Всеукра
їнської академії наук, виданих з 1918 по 1928 рік, міс
тяться 380 назв праць, що мали непересічне значення 
для української історії, культури, точних та економічних 
наук. У цьому переліку міститься більше 30 назв тільки 
термінологічних словників23. За даними Етнолого-Кра- 
єзнавчої секції кафедри історії української культури, що 
вивчала картки Книжкової палати УСРР, список краєз
навчої літератури складав близько 1200 примірників, із 
них окремо виданих — 100024. У матеріалах до краєз
навчої бібліографії України, підготовленої співробітни
ком ВБУ Ф.Максименком, що охоплювала період з 1847 
по 1929 рік і вийшла у 1930 році, наведено більше 1200 
назв літератури25. Це видання складається із 12 розділів. 
Перший характеризує літературу, що стосується всієї Ук
раїни, у решті 11 розділах зібрана бібліографія по ко
лишніх губерніях України (Бессарабії, Волині, Донеччи
ні, Катеринославщині, Київщині, Поділлі, Полтавщині, 
Таврії — Крим, Харківщині, Чернігівщині, Херсонщи
ні)2®. Крім цього, існувала величезна кількість краєзнав
чих публікацій у періодичній пресі.

Значний внесок у історико-краєзнавчі дослідження 
Зробили наукові товариства. Наприклад, у 1928— 1939 
роках Одеське наукове товариство провело 86 засідань, 
на яких розглядалася низка актуальних питань історико- 
краєзнавчого характеру27. За цей час видруковано збір
ник з творами Песталоцці, 2 збірника праць природничо-
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математичної секції, 3 збірника праць соціально-еконо
мічної секції, праці Комарова про Максимовича. На це 
затрачено 3222 крб.28 45 праць видрукувало наукове то
вариство на Донеччині (Луганську)29.

37 засідань у 1928 році влаштувало Товариство дос
лідників української історії, письменства та мови у Ле
нінграді, на яких було розглянуто 52 доповіді, що тор
калися актуальних питань духовного життя України3*0. 
У 1927— 1928 роках 131 засідання, на яких було роз
глянуто 141 доповідь і повідомлення, провело Харків
ське наукове товариство, Ним за цей короткий промі
жок часу видано другий том у двох книгах Українсько
го медичного архіву, Бюлетень постійного комітету 
кров’яних угрупувань (перший том —  у двох книгах), 
Вісника природознавства (7 номерів), три бюлетеня 
Харківського наукового товариства. Все це разом скла
ло 96,5 арк. у 101324 відбитки31.

Здавалося, що така результативність у діяльності кра
єзнавців, краєзнавчих організацій могла б задовольнити 
владні структури, які на той час проголосили політику 
українізації. Однак це не відповідало стратегічній меті 
політичного і державного керівництва, яке не влаштову
вав демократичний за своїм змістом краєзнавчий рух, що 
об’єднував у своїх лавах представників різних верств на
селення на ниві любові до власної історії, культури, мо
ви. Відмовляючись від політики НЕПу, владні структури 
все більше і більше проштовхували в суспільну свідо
мість тезу про загострення класової боротьби, про поси
лення опору соціалістичним перетворенням.

Різноманітні наукові товариства, гуртки краєзнавства, 
літературно-драматичні гуртки, товариство ім.Леонтови- 
ча та інші бачилися владі як форма “обробки української 
громадськості в антирадянському шовіністичному ду
сі”32. Краєзнавчий рух з його демократичними традиція
ми не вписувався у жорсткі рамки тоталітарної системи,
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що почала формуватися. Це було основною причиною 
того, що на краєзнавство чекала не райдужна перспекти
ва і воно мало бути згорнуте. Другою причиною стала 
боротьба із “стихійністю”, яка знову ж таки не вписува
лась у жорстокі рамки регламентації життя як елементу 
тоталітаризму. По-третє, владні структури поставили за 
мету встановити ідеологічний контроль над суспільним 
життям, і краєзнавство як важлива форма самоорганіза
ції інтелігенції стояло на заваді цим намаганням.

Про реальність таких висновків засвідчує атмосфе
ра, що склалася навколо Українського Комітету краєз
навства, обраного на 1-й Всеукраїнській краєзнавчій 
конференції, що проходила у Харкові 28— 31 травня 
1926 року. Уже формування названого комітету засвід
чило про недовіру влади до широкого кола учених, 
провідних краєзнавців. Комітет створювався на основі 
делегування від різних організацій, установ, таких як 
Укрдержплан, Упрполітосвіта, ЦК Нацмен, ЦК 
ЛКСМУ та ін. Спершу була думка обрати на голову ко
мітету секретаря ВУЦВКу О.І.Буценка, однак він від 
цього відмовився. Тоді комітет очолив М.І.Яворський, 
який виконував ці обов’язки до 1928 року33.

З цього часу УКК працює без керівника. І не дивля
чись на те, що за рішенням 1-ої Всеукраїнської конфе
ренції комітет перебуває у віданні Головнауки, через від
сутність фінансування він так і не зміг розпочати пов
нокровне функціонування і виконання завдань, покладе
них конференцією, а саме: підготовку Всеукраїнського 
з’їзду з питань краєзнавства (не пізніше 1926 року); 
встановлення зв’язку з усіма організаціями, що ведуть 
краєзнавчу роботу по плановому дослідженню України; 
вироблення загального плану краєзнавчої роботи для 
всієї України; забезпечення краєзнавчої роботи видан
ням відповідної літератури, видання бібліографії краєз
навчої літератури, періодичного органу і, в першу чергу,
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матеріалів конференції; вжиття заходів до збирання ма
теріалів до розробки методів краєзнавчої діяльності; ви
роблення зразкового статуту для всієї мережі краєзнав
чих організацій та їх остаточної структури; ведення під
готовчої роботи по створенню Центрального Науково- 
дослідного інституту Краєзнавства34.

Все це, як показала подальша практика, УКК не вда
лося вирішити. Насамперед через байдужість влади до 
потреб краєзнавчої роботи, запланований на 1926 рік 
Всеукраїнський з ’їзд по краєзнавству так і не відбувся 
через відсутність необхідних коштів35. У цьому проя
вилося небажання владних структур до консолідації 
краєзнавчого руху і перетворення його у впливовий 
фактор суспільного життя. Лише побажанням учасни
ків конференції залишалося відкриття Центрального 
Науково-дослідного інституту Краєзнавства. Привід- 
криває завісу щодо цього факту позиція НКО, котра 
проявилася при обговоренні завдань, що випливають із 
рішень листопадового Пленуму ЦК КП(б)У (1929 р.) у 
лютому 1930 року. У доповіді голови Укрнауки на ко
легії підкреслювалося, що негативними моментами у 
розвитку науки в республіці є стихійність (розумій де
мократичність —  В.С.) у формуванні мережі науково- 
дослідних установ, їх спонтанність. Саме це не влаш
товувало владні та політичні органи.

Через відсутність коштів, як не дивно, не вдалося вид
рукувати окремими відбитком навіть матеріалів конфе
ренції 28—31 травня 1925 року. Саме через ці причини 
Комітет не зміг налагодити випуск краєзнавчої літерату
ри. Навіть власний орган, який з перебоями виходив з 
1927 року, Комітет припинив випускати з 1931 року. Сек
ретар Комітету М.Г.Криворотченко про це пише так: 
“Краєзнавству НКО ніякої уваги не надавав і коштів нія
ких не виділяв... Яворський весь час хотів ліквідувати 
комітет... До 1929 року Комітет зовсім самоліквідував-
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ся... Я поставив перед НКО питання про ліквідацію Ко
мітету і всього краєзнавчого руху... або вжиття заходів 
до налагодження роботи (листопад 1929 року)... Культ- 
проп обмежився листом...”36.

Розуміючи, що краєзнавчий рух підпорядкувати не 
вдається, владні структури намагаються відвернути його 
від вирішення проблем національно-культурного відрод
ження, а саме від вивчення української історії, самобут
ньої культури, збереження багатої історико-архітектур- 
ної спадщини. З цією метою краєзнавству як основне 
завдання нав’язується виробничий ухил. На жаль, у про
пагування виробничого краєзнавства включилися і окре
мі члени УКК, зокрема К.Дубняк. 21 липня 1926 року у 
газеті “Известия” він виступив із статтею “Нові шляхи 
краєзнавчої праці”. У ній він насамперед відмітив, що 
дореволюційний історико-археологічний і етнографіч
ний напрямок у краєзнавстві носив кабінетний академіч
ний характер, і відзначив, що любительський дилетан
тизм поміщиків, архієреїв, земських начальників, попів 
вже відійшов у минуле і став спомином. На передній 
план виступає виробниче краєзнавство, котре стало мо
гутньою колективною роботою. А оскільки органи, що 
планують краєзнавчу роботу, Центральне бюро краєз
навства (Ленінград), державний дослідний Тімірязєв- 
ський інститут (Москва), Український комітет краєз
навства (Харків) як органи Наркомосу відірвані від пла
нуючих господарських органів, то вони не в змозі розви
вати виробниче краєзнавство. Отже, краєзнавство, на 
думку К.Дубняка, необхідно передати Держплану, і він 
створить необхідні умови для організації вивчення про
дуктивних сил37.

Із різкою критикою такої позиції та висунутих аргу
ментів у тій же газеті вже 13 серпня цього ж року висту
пив голова Центрального Бюро краєзнавства Росії акаде
мік С.Ф.Ольденбург. У статті він писав, що краєзнавство

216



маловідомі імена, події, факти

__це школа життя, з якої людина не повинна йти до кін-
ця своїх днів. Це та школа безперервного творчого став
лення до всього оточуючого, учнями якої ми хочемо ба
чити всю народну масу... Ніщо не зможе так зашкодити 
відповідальній державній масштабній роботі, як те, що її 
будуть вести непідготовлені люди. А завдання краєзнав
чих організацій полягає в тому, щоб створити масові 
спостереження тих явищ природи або людського життя, 
котрі потрібні як науковий і практичний матеріал. Із сар
казмом він підкреслював, що нове краєзнавство зовсім 
не те, що собі уявляє К.Дубняк, його організація дуже 
важка і вимагає, у першу чергу, не паперово-академічно
го ставлення а обліку великої різноманітності форм кра
єзнавчої роботи38.

Ідея виробничого краєзнавства все більше і більше 
нав’язувалася як краєзнавцям, краєзнавчим організаці
ям, так і у цілому краєзнавству. Так зване “старе”, “ака
демічне” краєзнавство продовжує шельмуватися, йому 
протиставляється радянське краєзнавство. Показовою у 
цьому зв’язку була думка у тих же “Известиях” одного із 
керівників товариства марксистів-краєзнавців при Кома- 
кадемії В.Карпича. 12 серпня 1930 року в статті “Классо
вая борьба и советское краеведение” він писав, що на 
відміну від “замкнутих інтелігентських, буржуазних 
гуртків шанувальників старовини” радянські краєзнавчі 
організації є масовими органами пролетарської громад
ськості.. . на відміну від “географічних, археологічних та 
інших ухилів в роботі старих краєзнавчих організацій” 
радянське краєзнавство ставить своїм завданням всесто
ронне комплексне вивчення краю. Замість байдужого 
споглядання в ім’я самої фіксації, що спостерігалася у 
старих краєзнавців, радянські краєзнавці ставлять за ме
ту активно вивчати свій край (вивчати, щоб переробити). 
На противагу бурхливій аполітичності “старого” краєз
навчого руху радянське краєзнавство заявляє, що воно є
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одним із провідників класової боротьби... на ідеологіч
ному фронті”39.

Загострення політичної ситуації в країні адекватно 
позначилося на ставленні влади до краєзнавства. Вип
робовуючи різноманітні методи обмежень, тиску на 
стару інтелігенцію, чинячи перепони участі її у краєз
навчій роботі, органи політичного керівництва у той 
же час шукають нові методи в організації краєзнавчої 
роботи, причому такі, котрі безпомилково розмежову
вали б краєзнавчі сили і одночасно не виштовхували б 
краєзнавство з суспільного життя. Таким методом ма
ли стати декадними краєзнавчої роботи. Вони, по заду
му, мали б імітувати прийнятність краєзнавчим рухом 
нових політичних установок, з однієї сторони, а з іншої 
—  демонстрували б згоду старої інтелігенції з тією 
роллю, яка їй відводилася у тій політичній обстановці 
цькування і залякування.

ЗО листопада культпроп ЦК ВКП(б) звернувся до 
ЦК нацкомпартій, обкомів, крайкомів ВКП(б) у зв’язку 
з п ’ятиденкою краєзнавства в РСФРР з листом. У ньо
му ставилися конкретні завдання, які, по задуму вищо
го політичного керівництва, змогли б встановити полі
тичний контроль над краєзнавчим рухом у націо
нально-територіальних одиницях.

У листі від органів політичного керівництва на міс
цях вимагалося передивитися склад і зміцнити відпові
дальними товаришами обласні, республіканські бюро 
краєзнавства; районні комітети партії зобов’язовували- 
ся сприяти розвитку краєзнавчої мережі, оформити ра
йонні бюро краєзнавства і зміцнити їх членами партії; 
дати директиву місцевим партійним організаціям про 
сприяння і керівництво краєзнавчими осередками і 
гуртками, заслуховуючи періодично звітні доповіді з 
краєзнавства; культпросвітнім відділам пропонувалося 
активно сприяти проведенню краєзнавчої п ’ятиденки
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(організовується в першій половині грудня), зокрема 
широко висвітлювати її у пресі; пропонувалося дати ди
рективу парторганізаціям про врегулювання партійних 
навантажень товаришам, котрі ведуть роботу в краєзнав
чих організаціях4®.

Кінець 1930 року був відмічений у краєзнавчому русі 
важливою подією. У середині листопада до керівництва 
сектором науки НКО приходить ректор Київського коо
перативного інституту ім.Чубаря Мінкевич (Денисенко) 
Сергій Андрійович. Родом з Полтавщини, Прилуцької 
округи, с.Воробіївки. З юнацького часу брав участь у ре
волюційному русі в лавах УПСР. Заарештовувався при 
царизмі. З 1922 року на коопертивній роботі41. Енергій
на людина, обізнана з методами краєзнавчої роботи, ак
тивно включається у її перебудову, щиро вірячи у мож
ливість перевести краєзнавчий рух на нові рейки.

Як заступник голови Українського комітету краєз
навства, підписує договір на соціалістичне змагання з 
ЦБК Росії і краєзнавчим комітетом Білорусії. Текст 
цього договору вже мало чим відповідає тому досвіду, 
який накопичив краєзнавчий рух за попередній час. На 
передньому плані у ньому —  намагання перетворити 
краєзнавчі організації на політичні структури. У дого
ворі звучить теза про боротьбу з ліво-троцькістським 
загибом і право-лівацькими тенденціями. З огляду на 
нинішній час, мабуть, саме учасники підписання не 
змогли б визначити не тільки відмінність між цими те
чіями, а й взагалі суть цих термінів.

Договір містив такі зобов’язання: УКК має тісно 
ув’язувати роботу з товариством пролетарського туриз
му; необхідність перебудови музейної справи на основі 
рішень 1-го музейного з’їзду; УКК бере на себе зо
бов’язання у поточному році охопити краєзнавчою робо
тою не менше 15% шкільної мережі УСРР; протягом 
1931 року здійснити облік усієї краєзнавчої мережі та її
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роботи. УКК бере на себе зобов’язання по максимально
му розвитку видавничої роботи - видати не менше 5 бро
шур з організаційних і методичних питань краєзнавс
тва; в одному з промислових районів і в одному районі 
суцільної колективізації зобов’язується організувати 
комплексне обстеження з метою створення господар
ського і соціально-культурного паспорту. Окрім цього, 
додатково УКК зобов’язується остаточно перевірити 
продукцію УКК і місцевих краєзнавчих організацій 
для виявлення в краєзнавчих виданнях контрреволю
ційного націонал-демократизму (термінологія того ча
су —  В.С.) і буржуазної ідеології; спільно з ВРНГ і 
Колгоспцентром організувати і провести конкурс на 
кращий монографічний опис фабрики, заводу, радгос
пу і колгоспу; розгорнути краєзнавчу роботу серед на
ціональних меншин УСРР у тісному зв’язку з ЦК Нац
мен ВУЦВКа і нацсектором ВУАН, організувати гуртки 
в національних колгоспах.

Як бачимо, такий договір — свідчення намагань пе
ретворення краєзнавчого руху в політичну організацію, 
котра виконує не завдання національно-культурного роз
витку, а забезпечує потреби тогочасних партійних 
структур. На основі такого договору, очевидно, і розроб
лявся статут про Український комітет краєзнавства. Йо
го положення — краще свідчення підпорядкування руху 
завданням політичного моменту і датуються, очевидно, 
першим кварталом 1931 року. У статуті мовиться, що з 
метою об’єднання і планового керування науково-дос
лідною та масовою краєзнавчою роботою УСРР, при сек
торі науки НКО створюється Український комітет краєз- 

, навства.
УКК обирається на Всеукраїнському з ’їзді з краєз

навства, що його скликає НКО, та складається:
а) з представників громадських і наукових організацій 

та державних органів, зацікавлених у проведенні краєз
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навчої роботи;
б) з представників краєзнавчих організацій;
в) окремих осіб з числа визначних краєзнавців та уче

них.
Кількість членів, загальний порядок і напрямок робо

ти встановлює з’їзд.
Примітка. Постанови з’їзду втілюються у життя після 

затвердження їх в НКО.
УКК керує усією краєзнавчою роботою в УСРР, а са

ме:
а) проводить облік, систематизацію та організацію 

всієї краєзнавчої роботи УСРР;
б) розробляє методи, плани та програми з різних галу

зей краєзнавчої роботи;
в) керує роботою краєзнавчих товариств;
г) проводить зв’язок з державними та громадськими 

організаціями у справах краєзнавства;
д) бере участь у наукових і громадських з’їздах, що 

мають відношення до краєзнавчої роботи.
Для пророблення конкретних питань і вирішення ок

ремих завдань з різних галузей краєзнавчої роботи, Ко
мітет організовує у своєму складі постійні та тимчасові 
секції та комісії в Харкові та їх філії в інших наукових 
центрах.

Склад і порядок роботи секцій, комісій, філій вста
новлює УКК.

Всю свою роботу УКК проводить під безпосереднім 
керуванням сектора науки НКО і в тісному контакті з ін
шими урядництвами УСРР, зацікавленими в краєзнавчій 
роботі, а також з Центральними краєзнавчими установа
ми союзних республік.

Для постійної роботи УКК із складу своїх членів оби
рає президію в складі голови, заступника, відповідально
го секретаря і двох членів. Президію УКК затверджує 
Наркомосвіти УСРР.
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На президію УКК покладається:
а) розробляти операційні плани роботи УКК;
б) проводити організаційну та інструктивну роботу в 

царині краєзнавства;
в) керувати роботою секцій і комісій;
д) організовувати з’їзди в справах краєзнавства;
ж) керувати технічним апаратом УКК.
Склад і кількість штатних одиниць апарату УКК вста

новлює краєзнавчий з ’їзд.
УКК подає до НКО щорічний звіт про свою діяль

ність.
Кошти УКК складають:
а) відрахування окремих краєзнавчих товариств;
б) субсидії держави;
в) прибутки від культурних заходів УККП (продаж 

видань, лекції).
УКК має права юридичної особи, відповідає по своїх 

зобов’язаннях належним йому майном, на яке чинним 
законодавством можна накладати стягнення; державна 
скарбниця, НКО за зобов’язання комітету не відповіда
ють.

УКК має свою печатку з написом “УКК при Нарко- 
мосвіті УСРР”.

УКК міститься у Харкові.
Комітет може бути скасованим за розпорядженням 

відповідних урядових органів, а також за постановою 
Всеукраїнського з ’їзду з краєзнавства.

Все майно, що залишиться після ліквідації Комітету, 
надходить у розпорядження НКО42.

Отже, сформувавшись як орган громадської ініціати
ви, Український комітет краєзнавства на рубежі 30-х рр. 
в умовах політичного гоніння під лозунгом викорінення 
“українського буржуазно-націоналістичного ухилу” не 
зумів вагомо вплинути на розвиток краєзнавства на Ук
раїні. Про це, зокрема, засвідчує те, що впродовж трива-

222



маловідомі імена, події, факти

лого часу, не дивлячись на багаточисельні рішення пла
чевно закінчилися потуги Українського комітету краєз
навства скликати Всеукраїнський з’їзд краєзнавців. Він 
так і не виконав рішень І Всеукраїнської наради з цього 
питання. У цей час, через відсутність підтримки з боку 
владних структур, Український комітет краєзнавства 
припинив випуск свого часопису — журналу “Краєз
навство”, останні числа якого побачили в 1930 році.

Важким ударом по організаційних структурах краєз
навства стала адміністративна реформа, яка була прове
дена у цей час. З ліквідацією округів різні за формами 
організації, керівні органи краєзнавчих осередків розпа
лися, а їх члени, розпорошені по районах, так і не зумі
ли організувати нові активно діючі структури. Як видно 
з перебігу подальших подій, краєзнавчі організації на
віть в куцій площині форм, методів, поставлених перед 
ними завдань не були потрібні владним і політичним 
структурам. Заформалізовані, зіштовхнуті з рейок ак
тивної роботи, відірвані від живильних джерел націо
нальної історії та традицій краєзнавчі осередки з почат
ку 30-х років почали поступово завмирати.
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НАУКОВА І ТВОРЧА ІНТЕЛІГЕНЦІЯ 
ПОЛТАВЩИНИ У ПІДГОТОВЦІ 

БАГАТОТОМНОЇ 
‘ІСТОРІЇ МІСТ І СІЛ УКРАЇНИ"

Реалізація основних краєзнавчих програм у 1960— 
80-х роках, в першу чергу багатотомної “Історії міст і сіл 
України” об’єднала навколо себе кращі наукові і творчі 
сили Полтавщини.
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Провідну роль у підготовці багатотомної “Історії міст 
і сіл України” відіграли науково-дослідні інститути Ака
демії наук України, які не лише оперативно розв’язували 
науково-методичні питання забезпечення видання, а й 
рецензували та редагували тексти, консультували облас
ні редакційні колегії, районні комісії, авторські колекти
ви. Характерною у цьому відношенні є діяльність спеці
ального відділу історії міст і сіл, створеного 5 вересня 
1963 р. у структурі Інституту історії АН України1. Крім 
основних працівників до його складу залучалися фахів
ці самих різних галузей знань — археології, мовознавс
тва, літературознавства тощо. Таким чином, був сформо
ваний колектив, зданий здійснювати комплексний підхід 
до опрацювання нарисів і довідок.

Вже за короткий час відділ історії міст і сіл створив 
докладний науково-допоміжний апарат, який включав у 
себе ряд необхідних для роботи картотек. Все це дало 
змогу лише у 1964— 1966 рр. надати авторським колек
тивам енциклопедії населених пунктів більше, ніж 
1200 консультацій2.

Інститут археології АН України у контексті підготов
ки томів систематизував матеріали про 8 тис. пам’яток, 
що дозволило у томах подати відомості про них в рамках 
окремих мікрорайонів3.

Широке коло мовних питань перебувало у центрі ува
ги Інституту мовознавства АН України, з ініціативи яко
го було проведено ряд всеукраїнських і регіональних на
рад, підготовлені відповідні методичні рекомендації. 
Аналогічні завдання вирішував Інститут літератури АН 
України, науковці якого уважно слідкували за висвітлен
ням у нарисах і довідках найбільш яскравих сторінок лі
тературного життя4.

Безпосередньо на місцях відповідальна роль у ство
ренні багатотомного літопису населених пунктів відво
дилась викладачам вищих навчальних закладів, вчите
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лям, музейним, архівним та бібліотечним працівникам, 
активу творчих спілок. За підрахунками голови Головної 
редколегії “Історії міст і сіл України” П.Т.Тронька до ро
боти над томом “Полтавська область” на першому етапі 
(збір матеріалів) було залучено близько 1,5 тис. чоловік 
— вчителі (66%), викладачі вузів і наукову працівники 
(8%), архівісти (5%), журналісти, музейні та бібліотечні 
працівники (4%). На стадії написання нарисів та їх до
робки було зайнято 96 чоловік, з них біля 40% — вчите
лі, 32% — викладачі вузів, 6% — архівісти, 6% — жур
налісти, 4% — музейні та бібліотечні працівники5.

Не важко помітити, що на завершальному етапі пито
ма вага участі викладачів вищих навчальних закладів і 
науковців зросла до 32%. Це також підтверджує у своїй 
публікації безпосередній учасник підготовки тому “Пол
тавська область”, доктор історичних наук, професор 
В.Є.Лобурець6.

Останнє багато у чому обумовлювалося послідовною 
зацікавленою позицією Міністерства освіти, Міністерс
тва вищої і середньої спеціальної освіти України. Так, 
МВССО УРСР своїм наказом №678 від 26 грудня 1963 р. 
зобов’язало ректорів вищих навчальних закладів за по
годженням з відповідними обласними редколегіями “Іс
торії міст і сіл України” закріпити провідних викладачів 
гуманітарних кафедр за окремими районами і авторськи
ми колективами у межах своєї області для надання прак
тичної допомоги районним і міським комісіям у роботі 
над виданням7.

Дещо пізніше, 21 січня 1965 р. заступник міністра ви
щої та середньої спеціальної освіти у своєму листі на 
ім’я ректорів вузів наголошував: “Тепер, коли робота над 
“Історією міст і сіл України” вступила у завершальну 
стадію, необхідно для доробки текстів закріпити науков- 
ців-істориків кафедр суспільних наук безпосередньо за 
кожним нарисом, забезпечити повсякденний контроль за
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ходом роботи, надавати авторам всебічну допомогу у 
підготовці нарисів до друку”8.

Про ту увагу, яку надавало МВССО підготовці багато- 
томника, свідчить також наказ міністра вищої та серед
ньої спеціальної освіти України Ю.Даденкова №12 від 
10 січня 1968 р., яким ректорам вищих навчальних зак
ладів доручалось:

а) разом з редколегіями відповідних томів розробити 
і здійснити конкретні заходи, які б забезпечили вчасну і 
якісну підготовку рукописів до видання, розглянути на 
засідання вчених рад вузів питання про участь колекти
вів у роботі над “Історією міст і сіл України”;

б) зміцнити склад авторських колективів, закріпити 
найбільш кваліфікованих спеціалістів за кожним нари
сом;

в) покласти на гуманітарні кафедри ретельну апроба
цію текстів з усім необхідним редагуванням і доповнен
ням матеріалів нарисів та довідок;

г) виділити до складу робочих науково-редакційних 
груп при обласних редколегіях томів найбільш кваліфі
кованих викладачів гуманітарних наук;

д) включити у роботу по підготовці видання “Історії 
міст і сіл України” до планів наукових досліджень вузів;

е) використовувати зібрані викладачами матеріали 
для поліпшення всієї навчально-виховної роботи;

ж) активізувати роботу вузівських бібліотек по впо
рядкуванню бібліографії, які працюють над нарисами іс
торії населених пунктів;

з) систематично надавати відрядження викладачам 
для виїзду на місця і надання допомоги редакційним ко
легіям томів та авторським колективам9.

2 лютого 1968 р. хід виконання зазначених доручень 
розглядався на засіданні колегії МВССО, знайшов своє 
відображення у розгорнутому і критично спрямованому 
її рішенні10.
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Виходячи з рекомендацій Головної редакційної коле
гії “Історії міст і сіл”, Міністерство вищої та середньої 
спеціальної освіти України, професорсько-викладацький 
склад вищих навчальних закладів Полтавщини активно 
включився у підготовку видання. Загалом він включав у 
себе 20 кандидатів'історичних наук, 15 викладачів без 
ступеню, що працювали на гуманітарних кафедрах Пол
тавського педагогічного інституту ім.В.Г.Короленка, 
Полтавського сільськогосподарського інституту, Полтав
ського інженерно-будівельного інституту11.

З цілком зрозумілих причин пріоритетну роль відігра
вали викладачі історичного факультету Полтавського пе
дінституту, які тривалий час фахово займалися розроб
кою проблем історії України, перебували в постійному 
контакті з провідними науково-дослідними установами 
СРСР і України в зазначеній галузі знань. Так, доцент пе
дінституту П.Х.Білий підготував нарис з історії Лубен, 
який отримав високу оцінку як на рівні області, так і рес
публіки. Крім того, він прорецензував і відредагував 
близько десяти інших нарисів. Асистент цього ж вузу 
П.С.Дишлевий на високому фаховому рівні розробляв іс
торію м.Карлівки та ряду сіл області. Його колега по інс
титуту доцент А.С.Черевань на основі широкого кола 
джерел написав оригінальний за своїм змістом нарис з 
історії с.Опішня Зіньківського району, який задовольнив 
найвибагливіших рецензентів. Аналогічним чином оці
нювались результати роботи асистента Л.СЛіхіної12.

Позитивно оцінюючи факт участі професорсько-вик
ладацького складу вищих навчальних закладів Полтав
щини у забезпеченні належного наукового рівня видан
ня, необхідно відзначити, що згаданий процес мав свою 
іншу зворотню позитивну сторону. Опрацювання місце
вих матеріалів дало можливість істотно поліпшити вик
ладання цілого ряду нормативних і спеціальних курсів, 
дати студентам глибокі знання з історії рідного краю.

229



Історія України:

Написання літопису населених пунктів служило та
кож піднесення архівної справи, внаслідок чого помітно 
зросла кваліфікація архівних працівників, вдосконалю
вався науково-довідковий апарат центральних і місцевих 
державних архівів, були доукомплектовані документаль
ні фонди.

Характерно, що вже 12 грудня 1962 р. начальник Ар
хівного управління при Раді Міністрів УРСР С.Д.Піль- 
кевич проінформував директорів місцевих архівів про 
початок великої та багатопланової роботи, вказав на її 
виняткове значення. Зокрема, у документі, направлено
му директору Державного архіву Полтавської області 
А.І.Момонту, говорилося, що “...вважаючи підготовку 
довідника одним з найважливіших завдань, Архівне уп
равління рекомендує вам переглянути організацію робо
ти ...з тим, щоб уже в цьому 1962 р. без ущімлення інших 
видів роботи у справі підготовки довідника було зробле
но якнайбільше”. Особлива увага С.Д.Пількевичем звер
талась на активізацію збору матеріалів шляхом запов
нення анкет-довідок про населені пункти, а також аналі
тичний розпис наявних документальних фондів13.

Розв’язання поставлених завдань у встановлені термі
ни вимагало повної мобілізації всіх наявних сил, відпо
відної оперативності і напруги. Так, упорядкування 
проспекту тому “Полтавська область” було неможливим 
внаслідок відсутності систематизованих відомостей про 
адміністративно-територіальний поділ, який неоднора
зово зазнавав своїх певних змін. В контексті цього висо
ку оцінку має отримати праця полтавських архівістів на 
чолі з В.Н.Жук, які за короткий період, спираючись на 
документальні джерела і літературу, підготували до дру
ку довідник про адміністративно-територіальний поділ 
Полтавщини за 1648— 1942 рр. Останній став цінним 
посібником для районних комісій та авторських колекти
вів, дозволив скласти перелік населених пунктів, перед
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бачених для включення до тому “Полтавська область”14.
9 квітня 1962 р. Державний архів Полтавської області 

повідомляв Архівне управління при Раді Міністрів 
УРСР про те, що при підготовці проспекту тому взяті та
кі кількісні показники: всього населених пунктів — 
2395, у тому числі міст обласного підпорядкування — 2, 
селищ міського типу, які не є районними центрами — 8, 
робітничих селищ — 3, сіл — центрів сільських Рад — 
384, сіл, які не є центрами сільських Рад — 1977, хуто
рів і дрібних сіл, які об’єднані з іншими населеними 
пунктами — 62215. Хоча пізніше зазначений список був 
дещо переглянутий, його впорядкування дозволило роз
почати роботу над виданням, приступити до формуван
ня робочих органів на рівні міст, районів, селищ і сіл.

При підтримці Державного архіву Полтавської облас
ті одними із перших розпочали свою діяльність Коби- 
ляцька, Глобинська, Кременчуцька, Диканська, Лубен
ська, Решетилівська, Лохвицька районні комісії16. їх ста
новлення постійно перебувало у полі зору керівництва, 
наукових співробітників Архівного відділу облвиконко
му, Державного архіву області. Серед них: М.Удовичен- 
ка, А.Момонта, В.Жук та інших17.

Співробітники ДАПО взяли на себе підготовку зраз
кових нарисів і довідок, які б могли стати своєрідним 
орієнтиром для авторських колективів видання. В жовтні 
1962 р. вони направили начальнику науково-видавничо
го відділу Архівного управління при Раді Міністрів 
УРСР, кандидату історичних наук І.Л.Бутичу зразкові на
риси і довідки з історії смт.Диканьки, с.Великі Будища, 
Чорний Яр, Писарівщина18.

Глибоко проаналізувавши подані матеріали, науково- 
видавничий відділ вказав на їх деяку поверховість і схе
матизм, відсутність згадок про археологічні пам’ятки, 
важливі історичні події, важкий малодохідний виклад 
матеріалу. Характерно, що на початку 60-х рр. автор
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ським колективам і обласним редколегіям рекомендува
лося не залишати поза увагою той негативний вплив, 
який завдав суспільству “культ особи”19.

З метою уніфікації викладених матеріалів Архівним 
управлінням при Раді Міністрів УРСР була розроблена 
спеціальна анкета-довідка про населені пункти. Надси
лаючи документ на місця, Архівне Управління при РМ 
УРСР просила дати на нього докладну рецензію, висло
вити думку щодо його доцільності20.

Слід зазначити, що анкета-довідка, розроблена ки
ївськими фахівцями, викликала критичну оцінку з 
боку полтавських архівістів, запрошених до обгово
рення викладачів вузів. Так, кандидат історичних на
ук С.О.Данішев запропонував істотно скоротити пер
шу частину анкети, в якій розкривалися природні ре
сурси краю, його фауна і флора. Дещо зайвими вва
жав він і деякі історичні відомості. Наприклад, запи
тував науковець, хто може дати точні відомості по чи
сельності населення окремого невеликого населеного 
пункту за 1897, 1913, 1920, 1926,,1939 рр., коли архі
ви в такому розрізі майже не збереглися21.

Таким чином, основним побажанням науковців Дер
жавного архіву Полтавської області було спрощення ан
кети-довідки до того рівня, який би був доступний не ли
ше високопрофесійним історикам, а й вчителям, твор
чим працівникам, широкому загалу краєзнавців.

Необхідність обговорення дискусійних питань поста
вила на порядок денний проведення обласних, кущових, 
республіканських нарад архівних працівників. Зокрема, 
з другої половини 1962 р. з ініціативи Архівного відділу 
облвиконкому такі наради стали проводитись у Полтав
ській області22.

Організацію нарад архівних працівників брало на се
бе і Архівне управління при Раді Міністрів України. 
Наприклад, у квітні—червні 1962 р. воно скликало чоти
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ри кущові наради архівістів з питань підготовки історії 
міст і сіл у Полтаві, Львові, Херсоні, Кам’янець-Поділь- 
ському. Ці ж питання обговорювалися у травні 1963 р. на 
нараді директорів державних архівів, 1—2 листопада 
1963 р. на республіканському семінарі керівників архів
них установ і секретарів облвиконкомів у Києві. Не ос
танній жвавий інтерес і дискусію викликала доповідь 
заступника голови Головної редколегії видання, доктора 
історичних наук О.К.Касименка.

Три кущові наради у Києві, Харкові, Чернівцях були 
проведені у жовтні 1965 р. На них було проаналізовано 
справжній стан речей у справі підготовки видання, наяв
ні труднощі, накреслений подальший план роботи23.

Не можна заперечувати того, що подібні наради спри
яли обміну наявним досвідом, зосередженню на най
більш першочергових завданнях.

Одним з таких першочергових завдань стала розроб
ка архівних фондів, каталогізація документів, які стосу
валися населених пунктів Полтавщини. При цьому до
цільно відзначити, що в області робота в даному напрям
ку дещо затягувалась. На це, зокрема, зверталась увага 
на науково-методичній нараді архівних працівників Пол
тавщини 12 листопада 1962 р. За пропозицією З.Сухов- 
ської учасники наради схвалили таке рішення: “Тимча
сово припинити роботу по комплексній каталогізації з 
тим, щоб всі наукові співробітники переключилися на 
виявлення документальних матеріалів і упорядкування 
тематичних карток з історії міст і сіл”24.

Прийняті рішення в кінцевому результаті дали свої 
позитивні наслідки. Протягом 1962— 1965 рр. науковці 
ДАПО на завдану тему склали близько 13 тис. карток25. 
На кінець 1967 р. цей показник вже досяг 20 тис. Причо
му виявлення і тематичний розпис документів здійсню
вався не лише в межах фондів ДАЛО, а й в  Центральних 
державних архівах Жовтневої революції, вищих органів
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державної влади та державного управління СРСР та 
УРСР, Центральному державному історичному архіві 
УРСР у Києві та інших26.

На перший погляд здобутки полтавських архівістів, 
враховуючи результати інших областей, могли б бути 
значно вагомішими. Наприклад, у державних архівах 
Вінницької області на цей же період було складено 26 
тис. тематичних карток, Тернопільської — 28 тис.27 Од
нак, якщо взяти до уваги, що фонди Державного архіву 
Полтавської області чи не найбільше постраждали у ро
ки Другої світової війни, то і цей показник виглядає до
сить високим.

Загалом, як свідчить начальник Архівного управління 
при Раді Міністрів України О.Г.Мітюков, в ході підготов
ки багатотомної “Історії міст і сіл України” державними 
архівами республіки було закаталогізовано близько 2 
млн. архівних справ, що дало можливість створити 
струнку систему каталогів: систематичних, іменних, ге
ографічних. Так, якщо у 1962 р. до початку роботи по 
створенню багатотомника у каталогах державних архівів 
налічувалося близько 500 тис. карток, то станом на 1 січ
ня 1972 р. їх кількість зросла у сім разів і досягла 3,6 
млн. карток28.

Необхідність поповнення джерельної бази активізува
ла виявлення і прийом на державне зберігання фондів ці
лого ряду організацій і установ, видатних особистостей 
історії нашої держави. Успішне здійснення цих заходів 
дозволило сконцентрувати в держархівах України ЗО 
млн. справ29.

Завдяки послідовній позиції Головної редколегії ста
ли доступні документальні матеріали 650 державних ар
хівів СРСР: України, Російської Федерації, Білорусії, 
Молдавії, Литви, Латвії та інших республік. Внаслідок 
проведеної роботи до центральних та обласних архівів 
України надійшло близько 430 тис. кадрів мікрофільмів
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та 12 тис. копій документів30.
Цілком очевидно, що опрацювання такого значного 

документального архіву потребувало і зорганізованої ро
боти з дослідниками. Лише в 1965 р. державним архівам 
Полтавської області було проведено більше 100 індиві
дуальних та колективних консультацій авторських ко
лективів. В цей же рік у читальному залі ДАЛО працю
вало 64 дослідники, яким було видано близько 1000 оди
ниць зберігання архівних справ, біля 600 екземплярів 
книг і газет31.

Надзвичайно важливо, що архівні працівники висту
пали не лише координаторами та організаторами роботи, 
але і безпосередніми авторами нарисів і довідок. Зокре
ма, як автори і співавтори вони брали участь у написан
ні 16 нарисів до полтавського тому32.

Робота над багатотомною “Історією міст і сіл Украї
ни” відкрила можливості для високого рівня концентра
ції документальних матеріалів з історії населених пун
ктів. Виходячи з цього, Головна редакційна колегія “Істо
рії міст і сіл України” своєю постановою від 13 серпня 
1970 року визнала за доцільне утворення відповідних ко
лекцій в Центральному державному архіві Жовтневої ре
волюції, вищих органів влади та державного управління 
України. В прийнятому документі серед іншого говори
лося: “Надаючи важливого значення документальним 
матеріалам, що вже утворилися і які продовжують від
кладатися в результаті діяльності по написанню і видан
ню “Історії міст і сіл України” та з метою їх зберігання 
Головна редакційна колегія постановляє:

1. Просити Архівне управління при Раді Міністрів 
УРСРІ створити в Центральному державному архіві Жов
тневої революції УРСР фонд “Історії міст і сіл України” 
для державного зберігання в ньому документів і матері
алів редакції історії міст і сіл Головної редколегії “Істо
рії міст і сіл України”.
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2. Редакції історії міст і сіл Головної редакції УРЕ, 
відділу історії міст і сіл Інституту історії АН УРСР та Го
ловній редакційній колегії “Історії міст і сіл України” 
протягом 1970 року упорядкувати у відповідності з ви
могами діючих правил і передати до Центрального дер
жавного архіву Жовтневої революції УРСР докумен
тальні матеріали, що утворилися в процесі підготовки і 
видання томів по Харківській, Полтавській, Львівській, 
Ворошиловградській, Закарпатській, Дніпропетров
ській, Одеській, Чернівецькій, Волинській і Запорізькій 
областях та по місту Києву.

3. Встановити, що надалі матеріали редакційного 
опрацювання томів повинні передаватися редакцією іс
торії міст і сіл Головної редакції УРЕ до ЦЦАЖР УРСР 
на зберігання протягом трьох місяців після підписання 
тому до друку. Відділ історії міст і сіл Інституту історії 
АН УРСР і Головна редакційна колегія “Історії міст і сіл 
України” передають свої документальні матеріали до ар
хіву один раз на рік, а саме — на кінець року.

4. Просити Міністерство вищої і середньої спеці
альної освіти УРСР, Міністерство освіти УРСР, Мініс
терство культури УРСР, Комітет по пресі при Раді Мініс
трів УРСР і Архівне управління при Раді Міністрів 
УРСР передати до фонду “Історії міст і сіл України” 
Центрального державного архіву Жовтневої революції 
УРСР матеріали і документи про їх участь, а також про 
участь підлеглих їх установ, організацій, підприємств, в 
роботі по створенню “Історії міст і сіл України”.

5. Просити Архівне управління при Раді Міністрів 
УРСР надати практичну допомогу Головній редакційній 
колегії “Історії міст і сіл України”, редакції історії міст і 
сіл Головної редакції УРЕ і відділу історії міст і сіл Інс
титуту історії АН УРСР в упорядкуванні та передачі на 
державне зберігання документальних матеріалів про їх 
діяльність по створенню “Історії міст і сіл України”33.
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Виходячи з рекомендацій Головної редакційної коле
гії, Архівне управління при Раді Міністрів УРСР прове
ло* комплексну перевірку упорядкування та зберігання 
документальних матеріалів обласних редколегій томів, 
міських і районних комісій та авторських колективів 26- 
томного видання “Історія міст і сіл України”.

Виходячи з рекомендацій Головної редакційної коле
гії, Архівне управління при Раді Міністрів УРСР прове
ло комплексну перевірку упорядкування та зберігання 
документальних матеріалів обласних редколегій томів, 
міських і районних комісій та авторських колективів 26- 
томного видання “Історія міст і сіл України”. Нею було 
встановлено, що у ряді областей республіки не приділя
лася належна увага науково-технічній обробці, збере
женню та своєчасній передачі на державне зберігання 
вказаних документальних матеріалів. Мали місце факти 
втрати, перебування у приватних осіб, передача на дер
жавне зберігання у неупорядкованому стані документів, 
які становлять значну наукову цінність і відображають 
ту величезну роботу по створенню колективної праці з 
історії міст і сіл України, архівні відділи облвиконкомів 
не встановили необхідного контролю за станом впоряд
кування документальних матеріалів обласних редколе
гій. Ряд обласних державних архівів прийняли докумен
тальні матеріали у неупорядкованому стані і не вживали 
практичних заходів для їх упорядкування і створення не
обхідних умов для їх використання в архівах.

У зв’язку з цим, Архівне управління при Раді Мініс
трів УРСР своїм наказом №39 від 16 серпня 1971 р. зат
вердило розроблені відділом відомчих архівів та органі
зацій діловодства “Методичні настанови про основні 
принципи упорядкування та передачі на державне збері
гання документальних матеріалів редколегій томів, місь
ких і районних комісій та авторських колективів”, зо
бов’язало завідуючих архівними відділами облвиконко

237



Історія України:

мів та директорів державних архівів областей встанови
ти за цією справою чіткий і послідовний контроль34.

На основі “Методичних настанов”, розроблених Ар
хівним управлінням при Раді Міністрів УРСР в Держав
ному архіві Полтавської області була сформована колек
ція документів обласної редакційної колегії “Історії міст 
і сіл України”, яка налічує 938 одиниць зберігання. Її ма
теріали включають у себе: 1) документи про діяльність 
облредколегії; 2) про адміністративно-територіальний 
поділ, джерела про Полтавщину; 3) нариси, довідки, ан
кети на населені пункти області; 4) відомості про пере
довиків сільського господарства; 5) фотодокументи35.

Наведені факти переконливо свідчать про те, що ар
хівні працівники Полтавщини відіграли одну з провід
них ролей у підготовці обласного тому багатотомної “Іс
торії міст і сіл України”, забезпечили його високий нау
ковий рівень.

Не менш важливі завдання по підготовці літопису на
селених пунктів здійснювали обласна універсальна, 
міські, районні бібліотеки Полтавської області. Причому 
у їх розв’язанні широко використовувався великий дос
від, набутий по розробці краєзнавчої бібліографії напри
кінці 1950-х — на початку 60-х рр. Наявні документаль
ні матеріали свідчать про те, що обласна універсальна 
бібліотека ім.І.П.Котляревського постійно орієнтувала 
міські та районні бібліотеки на виявлення і систематиза
цію краєзнавчих матеріалів. В контексті цього високо 
оцінювалась робота Миргородської міської бібліотеки, 
працівники якої займалися не лише виявленням та ката
логізацією краєзнавчої літератури, а й широко пропагу
вали її серед населення36. Вагомих результатів досягай 
також Глобинська, Котелевська, Козельщанська районні 
бібліотеки. Остання зусиллями своїх нечисленних пра
цівників і краєзнавчого активу зібрала і впорядкувала лі
тературу, яка відображає літературне життя регіону кін-
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ЦЯ XVIII—XX століть37.
В 1961 р., спираючись на матеріали, опрацьовані в ра

йонах, обласна універсальна бібліотека ім.І.П.Котлярев- 
ського розпочала формування фундаментальної картоте
ки “Літопис Полтавщини”, яка включала в себе опублі
ковані книги, брошури, статті в науковій періодиці, об
ласних, міських районних газетах3*. Таким чином, під
готовлені до тієї великої роботи, пов’язаної з підготов
кою “Історії міст і сіл України”.

Необхідну інформацію в розв’язанні поставлених пи
тань надала місцевим бібліотекам різного рівня Держав
на історична бібліотека України, яка стала своєрідним 
координаційним центром по розробці краєзнавчої біблі
ографії39. З її ініціативи протягом 1960-х рр. було прове
дено ряд республіканських конференцій, семінарів, на
рад, на яких розглядалися питання створення бібліогра
фії з історії населених пунктів. Так, вже у 1962 р. у Киє
ві було проведено Республіканську нараду директорів і 
завідуючих науково-бібліографічними відділами облас
них наукових і універсальних бібліотек, керівників кни
госховищ вищих навчальних закладів, на якій розгляда
лося питання комплексного підходу до розробки краєз
навчої бібліографії, ставились конкретні завдання перед 
кожною з обласних бібліотек. В 1964 р. на базі ДІБ Укра
їни був проведений республіканський семінар бібліогра- 
фів-краєзнавців, які не лише обмінялися набутим досві
дом, а й виробили практичні рекомендації з подальшого 
розвитку краєзнавчої бібліографії. В 1965 р. аналогічна 
нарада була проведена у Каневі, в 1967 р. — у Києві40.

Надзвичайно важливо, що вже на перших етапах ро
боти ДІБ України розробила і надіслала інструктивно- 
методичні матеріали, в яких висвітлювалися шляхи, 
форми і методи, виявлення і каталогізації літератури з іс
торії міст і сіл. Одночасно з цим на місця була розіслана 
“бібліографія російськомовної та україномовної літера
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тури з історії України”, бібліографія дисертацій з питань 
економіки і культури України”, узагальнюючий огляд 
краєзнавчої роботи бібліотек41.

В практику діяльності ДІБ України увійшло консуль
тування обласних редколегій і авторських колективів. 
Лише в 1961 р. авторам багатотомника було надано 
близько 2800 довідок4*.

Подібні форми і методи роботи запровадила Пол
тавська універсальна бібліотека ім.І.П.Котляревськош, 
яка у звіті Управління бібліотек Міністерства культури 
України за 1965 р. відзначалася як одна з кращих в сфе
рі розробки літератури з історії міст і сіл43. Її працівни
ки не лише брали участь в систематизації літератури, 
упорядкуванні покажчиків, а й виступили авторами на
рисів і довідок до тому. До роботи була також залучена 
Полтавська обласна бібліотека для дітей та юнацтва, 
бібліотеки Полтавського педагогічного інституту 
ім.В.Г.Короленка, Полтавського сільськогосподарсько
го інституту та інші44.

Досвід, набутий бібліотечними працівниками Полтав
ської області, знайшов своє відображення в “Методич
них рекомендаціях для бібліотек республіки”, затвер
джених наказом Міністерства культури №301 від 27 лип
ня 1967р.43

Високо оцінювалась діяльність полтавських бібліотек 
по формуванню загальнореспубліканського зведеного 
каталогу літератури з історії міст і сіл. Дублікати тема
тичних карток надсилалися до Державної історичної біб
ліотеки України, де після системної обробки вводились у 
картотеки4®.

Цілеспрямована робота бібліотечних працівників рес
публіки дозволяла авторам багатотомної “Історії міст і 
сіл України” використати надзвичайно широке і різнома
нітне коло опублікованих джерел. Серед них: 385 доку
ментальних збірників, 1458 одиниць документального

240



маловідомі імена, події, факти

матеріалу з газет, журналів, інших друкованих видань, 
більше 2800 офіційних матеріалів (звітів, доповідей, 
протоколів, повідомлень), 8670 назв наукової літератури 
(збірників статей, монографій, наукових записок та ін.), 
5400 статистичних видань та статистичних оглядів, 
976 довідників, понад 10 тис. назв краєзнавчих видань та 
матеріалів, більше 500 назв наукових та громадсько-по
літичних журналів. Це становить 72% загальної кількос
ті назв різноманітних друкованих видань47.

Не залишились осторонь роботи і музейні заклади 
Полтавщини. Зокрема, Полтавський краєзнавчий му
зей, Музей Полтавської битви, Полтавський літератур
но-меморіальний музей П.Мирного займалися не лише 
виявленням документів з історії рідного краю, консуль
туванням авторів, а й добирали фотоілюстративні ма
теріали до тому4*.

Свій помітний внесок у підготовку видання зробили 
творчі спілки, громадські організації. Так, за підрахунка
ми А.М.Аббасова, лише журналісти газети “Зоря Пол
тавщини” з 1962 по 1964 рр. опублікували більше 50 ста
тей краєзнавчого характеру, що виходили під рубрикою 
“Полтавський рушничок”. Молодіжна газета “Комсомо
лець Полтавщини” також започаткувала краєзнавчу руб
рику “Полтавський художній літературний календар”49. 
Члени Спілки журналістів України виступали також ав
торами нарисів і довідок. Показовим у цьому відношен
ні є приклад редактора Пирятинської районної газети 
Г.О.Бажана, який реалізував у томі зібрані ним протягом 
років матеріали з історії Пирятинщини.

Таким чином, викладені матеріали дають підстави 
стверджувати:

— вже на початку 1960-х рр. у Полтавській області 
були вироблені і запроваджені науково-методичні і орга
нізаційні засади підготовки тому “Полтавська область” 
багатотомної “Історії міст і сіл України”;
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—  у написанні літопису населених пунктів регіону 
виняткову роль відіграли викладачі вищих навчальних 
закладів, працівники архівів, музеїв, бібліотек, які вия
вили, систематизували і узагальнили літературу, публі
кації періодичних видань, документальні матеріали з іс
торії краю;

— в процесі роботи в обласній універсальній біблі
отеці, районних бібліотеках, Державному архіві Полтав
ської області сформувався науково-довідковий апарат, 
який став основою для подальших досліджень;

—  участь у створенні унікальної за своїм змістом 
праці сприяла зростанню фахового рівня викладачів, 
вчителів, архівних, музейних та бібліотечних праців
ників.
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Савченко Г.П.

З ICTQPII СТВОРЕННЯ
о р г а н із а ц ій н о г о  у к р а їн с ь к о г о  

в ій с ь к о в о г о  к о м іт е т у  в к и є в і
В 1917 РОЦІ

Лютнева революція поклала початок демократичним 
перетворенням на теренах колишньої Російської імперії. 
Торкнулися вони і оплоту імперської влади -  російської 
армії. Однією з особливостей армійського життя було 
пробудження національних почуттів закликаних на 
службу численних етносів “тюрми народів”. Національ
не бродіння в армійському середовищі вилилося в зарод
ження на фронті і в тилу національних рухів.

У революційному вирі весни 1917 року стихійно за
родився і український військовий рух. З перших днів на
родження стихію потрібно було приборкати, надавши 
національному військовому руху організованих форм. 
Створення організаційно-керівних, координуючих цен
трів, які мали опанувати українським військовим рухом, 
стало невідкладною потребою дня.

Ключові події відбувалися в Києві. В. Кедровський, 
який тривалий час був членом Українського Військового 
Генерального Комітету, підкреслював: “Київ відразу 
став осередком і провідником українських військовиків 
у російській армії, і військові його залоги поспішно по
чали творити центральні провідні органи для організо
ваного здійснення українізації збройних сил Росії.”1

Одним з таких органів став Організаційний Україн
ський Військовий Комітет ( ОУВК ). Історія його ство
рення та діяльності не знайшла належного висвітлення в 
історіографії. Розхожі у науковій літературі тлумачення, 
які торкаються ОУВК, носять, на наш погляд, дискусій
ний характер. Це, зокрема, стосується часу заснування
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Організаційного Українського Військового Комітету, йо
го складу, функцій.

Невизначеність поглядів науковців можна пояснити 
низкою причин. Головна з них полягає в тому, що до вив
чення проблеми залучено обмежене коло джерел. У нау
ковому обігу ледь не століття “крутилася” їх стала кіль
кість. Як правило, це були лаконічні, одноманітного 
змісту, газетні оголошення та інформації і, вряди-годи, 
скупі свідчення очевидців подій. Підкреслимо, що свід
ків же подій, які залишили в своїх спогадах згадки як за
галом про Організаційний Український Військовий Ко
мітету, так і про його створення, - одиниці2. Спостеріга
ється і надто поверхове, навіть тенденційне, прочитання 
документів і матеріалів як сучасниками подій, так і їх 
дослідниками.

Основу джерельної бази досліджень по проблемі 
складають повідомлення газет “Вісти з Української Цен
тральної Ради” та “Киевская мысль”, рідше -  “Нової Ра
ди” та інших тогочасних періодичних видань. Зважаючи 
на інтенсивність цитованості газетних матеріалів нау
ковцями, можна стверджувати, що вони, як джерелу, від
дають перевагу “Вістям”.

Використовуючи традиційні джерела, доповнивши їх 
новими, висвітлимо в хронологічній послідовності про
цес розвитку українського військового руху в Києві в бе
резні 1917 року. Ціль, яку ми переслідуємо, полягає у 
з ’ясуванні суттєвого питання -  дати заснування Органі
заційного Українського Військового Комітету.

Українські організації у перші дні після лютневої ре
волюції особливо не акцентували своєї уваги на військо
вій роботі. Рада Товариства Українських Поступовців у 
відозві (8.03 1917) до українського громадянства, закли
каючи український народ підпирати новий державний 
лад, ні словом не обмовилася про потребу для цього вій
ська3. Опосередковано, з закликом гуртуватися, зверта
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лася до солдатів-українців у відозві до українського на- 
роду (9.03 1917р.) і Центральна Рада4. Солдати і офіце
ри українці, які служили в Києві, намагалися не залиша
тися осторонь свого національного громадсько-політич
ного життя. На різноманітних нарадах, засіданнях були 
присутні поручики М.Міхновський та В.Павелко, пол
ковники М.Глинський та П.Волошин5. Одначе, військо
ві, на перших порах, були не в змозі суттєво вплинути на 
політику Центральної Ради щодо війська. Сповідувана 
більшістю лідерів Центральної Ради автономістсько-фе
дералістська ідея не могла вивести в домінанту її діяль
ності питання національного військового будівництва.

Носіями ідеї створення національних збройних сил 
були самостійники. Вони першими зробили усвідомлені 
кроки по спрямуванню стихії українського військового 
руху в організоване русло. Лідер самостійників Микола 
Міхновський очолив цю роботу. М.Грушевський згаду
вав : “ ...ліве крило Ц. Ради непокоїла доволі рухлива, а 
головно, криклива організаційна робота, кажучи по-те
перішньому фашистського напряму, яка пробувала базу
ватись на вояцтві, властиво -  на офіцерстві. Провідни
ком, а властиво ініціатором і одинокою поки пружиною 
цього руху був Микола Ів. Міхновський...”6 Занепокоє
ність Центральної Ради мала підстави. Початок березня 
1917 року пройшов у Києві під знаком віч, маніфестацій, 
в яких активну участь брали солдати і офіцери українці.

За спогадами Варфоломія Євтимовича ініціативна 
група українців-військових під орудою М ахновського 
скликала 6 (19) березня 1917 року “Підготовче україн
ське військове віче”. На зібранні були присутні 211 чоло
вік. Віче затвердило комітет для проведення 9 (22) берез
ня Українського Військового Установчого Віча7. Отже, 
ми маємо одну з перших згадок про обрання, хоча й з 
вузькими фунціями підготовчого центру, керівного орга
ну українським військовим рухом не тільки в київському
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гарнізоні, а й в  усій російській армії.
Доречно звернути увагу на прийняті в наукових ко

лах характеристики оточення М.Міхновського, яке 
складало ініціативну групу українців-військових. Су
часний дослідник В.Голубко, аналізуючи події зарод
ження українського військового руху, підкреслює: “Ра
зом зі своїми однодумцями -  капітаном артилерії Ю. 
Ганом, підполковником В.Павленком, В. Отаманов- 
ським і В.Євтимовичем вирішив (М.Міхновський -  
Г.С.) розпочати роботу, спрямовану на організацію ук
раїнських Збройних Сил.”*

Характеристики окремих учасників подій, здаються, 
дещо ідеалізованими. Це стосується, зокрема, “відстав
ного прапорщика артилерії” Л.М. Гана9. Наскільки пра
порщик Гай поділяв погляди М.Міхновського і був його 
“однодумцем”? Звернимося до “Споминів” М.Грушев- 
ського. Нищівно-вбивчі характеристики голови Цен
тральної Ради діяльності М.Міхновського саме на ниві 
національного військового будівництва загальновідомі. 
Тож і про протидію Л.Гана роботі М.Міхновського він 
згадував з задоволенням: “ .. .той *реакційно-аристокра- 
тичний дух, котрий віяв з агітації Михновського, змуси
ли наших товаришів з Ц. Ради пильно слідити за його ді
яльністю і старатись протиставляти впливам і зв’язкам 
впливи Ц. Ради... Особливо сим займався поручик Гай 
-  один з мапозвісних діячів нашої революції. ...П о пе
реконанням своїм соціал-революціонер, правдивий ук
раїнець, по нинішнім зв’язкам своїм військовий , він 
дуже інтересувавсь питанням революціонізації й укра
їнізації війська, але, очевидно, не в тім революційно- 
фашистськім дусі, який ширив Михновський, а в інте
ресах демократичного українства, осередком і гаслом 
котрого була Ц. Рада Він найбільше й звертав мою ува
гу на небезпечні сторони діяльності Михновського і 
старавсь через свої зв’язки і зносини з військовими
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частями зв’язувати їх з Ц. Радою.”10 Коментувати дум
ки м.Грушевського буде зайвим. Вони -  досить промо
висті, а в тлумаченні -  однозначні.

Важко судити чи був однодумцем М.Міхновського і 
підполковник Віктор Павленко. У 1917 році він коман
дував авіацією та повітряною обороною Ставки росій
ської армії у Могилеві. Як активний учасник україн
ського військового руху підполковник заявив про себе 
після першого Всеукраїнського військового з ’їзду11. 
Мабуть, ім’я підполковника В.Павленка згадується по
милково. Скоріше, мова має йти про Віктора Павелка, 
який входив до складу Організаційного Українського 
Військового Комітету1*.

Перші газетні повідомлення, у яких мова йде про 
створення організаційних центрів українського військо
вого руху в Києві, стосуються подій 9 березня 1917 ро
ку13. Газета “Киевская мысль” під рубрикою “В україн
ських організаціях” помістила в цей день оголошення 
про те, що в приміщенні Київського технічного товарис
тва на вулиці Сголипінській, 55 (тепер вулиця О.Гонча- 
ра) 9 березня відбудетья нарада “по організації і сформу
ванню українського легіону.” На нараду запрошувалися 
зацікавлені офіцери14. У цей же день оголошення під 
назвою “Украинский легион” опублікувала і київська га
зета “Последние новости”. Зміст оголошень в обох газе
тах був ідентичним, але в останній місцем збору вказу
валася аудиторія № 3 приміщення Київського комерцій
ного інституту на розі Бібіковського бульвару та Несте- 
рівської вулиці ( тепер ріг бульвару Тараса Шевченка та 
вулиці Івана Франка)15. Важко пояснити причину різно
читання адрес в оголошеннях. Однозначно можна ствер
джувати лише те, що різні адреси в інформаціях про міс
це проведення заходу не сприяли всеохопленню бажаю
чих взяти в ньому участь.

Збори солдатів, офіцерів, лікарів і військових урядни
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ків українців відбулися 9 березня в аудиторії комерцій
ного інституту. Учасники розглянули питання “про утво
рення українського національного війська для боротьби 
з ворогом зовнішнім і підтримування тимчасового уряду 
од реакційних заходів прибічників скасованого царсько
го уряду.” Зібрання визнало себе установчим, а для по
дальшої роботи по організації українців-військових об
рало Тимчасовий комітет. Таким чином, Тимчасовий ко
мітет перебирав на себе функції організаційного центру 
українців-військових київської залоги. Наголосимо, що 
зібрання називало себе установчим, а не ухвалило “вва
жати себе за Установчу Військову Раду” як постійнодію- 
чий орган. Про це засвідчує повідомлення Тимчасового 
комітету, опубліковане в київській пресі16.

Згадку про “Установчу Військову Раду” як керівний 
орган українського військового рухузустрічаємо в газеті 
“Вісти з Української Центральної Ради”, яка тільки через 
десять днів опісля інформувала громадськість про події 
9 березня в Києві17. Б.Мартос, намагаючись не залиши
ти осторонь цих подій Центральну Раду, трактує їх у рус
лі інформації “Вістей”. На його думку, зібрання постано
вило “вважати себе Установчою Військовою Радою. Ця 
рада працювала при Центральній Раді в тісному контак
ті з нею. З огляду на це, при Ц. Раді не було створено ок
ремої Військової Комісії.”18 Автор, який про діяльність 
Центральної Ради знав не з переказів, очевидно, поста
вив собі за мету додати до її історії більше барв. Він по
казує Центральну Раду не споглядачем, яким вона нас
правді була, українського військового руху в Києві на по
чатку березня 1917 року, а його керівником.

У зв’язку з київськими подіями 9 березня ми зустріча
ємо першу згадку власне назви “Організаційний комі
тет”. В.Євтимович писав, що збори обрали “Організацій
ний Комітет по формуванню українського національного 
війська”. Комітетові було доручено в “ ...найближчому
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часі скликати Всеукраїнський Військовий З’їзд, який має 
виробити для українського війська основні закони й ви
ділити зі свого складу постійний орган Української Звер
хньої Військової Влади” До з ’їзду Комітету доручалося 
“ ...поповнити функцію Української Зверхньої Військо
вої Влади”19. Вживаючи назву “Організаційний комі
тет”, В. Євтимович дещо віддаляє час його створення, 
фактично можна говорити про передумови створення 
майбутнього ОУВК. Окремі сучасні дослідники, не звер
таючи уваги на те, що в офіційних своїх документах об
раний 9 березня орган іменував себе “Тимчасовим комі
тетом”, беззастережно займають позицію мемуариста, 
називаючи його “Організаційним комітетом”20.

Оскільки створений комітет носив тимчасовий ха
рактер збори 9 березня вирішили включити в порядок 
денний наступного великого українського військового 
віча, призначеного на 11 березня, питання про “вибори 
членів постійного комітету в справах утворення укра
їнського національного війська”. Оголошення про віче 
11 березня з заявленими проблемами для обговорення 
за підписом “Тимчасового комітету” було опубліковане 
в газетах21.

Вирішальним кроком у формуванні українського 
військового керівного органу стало велике віче 11 бе
резня 1917 року в Києві. Про віче широко інформувала 
київська преса.

У першому числі газети “Вісти з Української Цен
тральної Ради” подано дві невеличкі інформації-метели- 
ки. У першій, під назвою “Український військовий комі
тет”, повідомлялося, що “ ...11 березоля відбулося Вій
ськове Віче, на якому зібралося понад тисячу солдатів і 
офіцерів22. Віче, ствердивши резолюцію попередніх 
зборів, ухвалило організувати Український охочекомон- 
«ий полк. Обрано тимчасове Військове Бюро з 7 чле
нів .1 2  березоля бюро скликало Військовий комітет з
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депутатів від солдатів і офіцерів”24 У цьому повідомлен
ні є дві позиції, які мають нас зацікавити -  “тимчасове 
військове бюро” і “військовий комітет”. Чи вони, по суті 
своїй, є однакові, а чи -  зовсім різні поняття? Наступна 
інформація під назвою “Український охочекомонний 
полк”, як на наш погляд , дещо уточнює попередню і 
проливає більше світла на питання створення Комітету. 
У ній сповіщалося: “Українське Військове Віче 11 берез. 
Ухвалило закласти “Охочекомонний полк” з вільних від 
служби людей. Для здійснення цієї ухвали обрано бюро: 
комітет полку.”2* Як бачимо, вживані в газеті два визна
чення “бюро” і “комітет полку”-  поняття тотожні. Мож
ливо, на появу двох назв вплинуло те, що інформації у 
“Вістях” з ’явилися значно пізніше, а не по свіжих слідах 
подій, які відбувалися. Скоріше за все, ми маємо згадку 
про “військове бюро” як ядро Комітету, який в майбут
ньому розширив свій склад. Принаймні про трансформа
цію “тимчасового військового бюро” у “військовий комі
тет” інформація, окрім “Вістей”, ніде не зустрічається. 
Можна вважати, що віче українців-військових 11 берез
ня виконало постанову зібрання своїх попередників 9 бе
резня. На вічі замість Тимчасового був обраний постій
ний Комітет, на який покладалося завдання формування 
українського охочекомонного полку.

Досить суттєвою, на наш погляд, є інформація щодо 
заснування військового комітету у газеті “Последние но
вости”. Газета повідомляла про відвідини 14 березня 
1917 року українською депутацією комісара Тимчасово
го уряду в Київському військовому окрузі полковника К. 
Оберучева. У кореспонденції “Украинская депутация у 
полковника Оберучева” сповіщалося, що К.Оберучев 
прийняв депутацію військових українців, яка від імені 
Комітету охочекомонного українського полку вітала йо
го як представника нового уряду. Депутати прохали пол
ковника Оберучева передати звернення до Тимчасового
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уряду такого змісту: “ ...на низці мітингів військовос
лужбовців українців одоголосно висловлена готовність 
боротися за свободу і незалежність Росії в повному єд
нанні зі всіма народами Росії. У підтверджена цьому на 
українських вічах ухвалено створити із добровольців ук
раїнський “охочекомонний” полк, який поступає в роз
порядження уряду і для чого вибраний комітет”26.

Комітет намагався заручитися у своїй діяльності пев
ного підтримкою вищого військового командування та 
представників Тимчасого уряду в Києві. На зустрічі з 
полковником Оберучевим (14. 03. 1917 р.) “від імені ко
мітету депутація засвідчила, що життя та діяльність пол
ковника Оберучева викликає захоплення в українському 
суспільстві і просила полковника прийняти звання по
чесного члена комітету по оганізації “охочекомонного” 
полку. За повідомленнями газет К. Оберучев “изъявил на 
это согласие”27. Таким чином, можна констатувати, що 
на 14 березня 1917 року комітет по створенню україн
ського полку реально існував.

Плутанину щодо часу створення Українського Вій
ськового Організаційного Комітету, на нашу думку, внес
ло прочитання повідомлень в пресі про зібрання україн- 
ців-військових 16 березня. Так газета “Киевская мысль” 
у рубриці “В украинских организациях” сповістила, що 
в цей день у Києві відбулося “Установче зібрання вояків- 
козаків”. Збори під головуванням начальника штабу за
пасної дружини полковника Павла Волошина прийняли 
ухвалу про створення українського військового клубу 
імені гетьмана Павла Полуботка. Для втілення в життя 
прийнятої постанови створювалося “організаційне бю
ро”. Клуб імені Полуботка як самостійна організація пе
ребирав на себе функції ідейного центру українського 
військового руху.

На цьому ж засіданні обговорювалося питання про 
українське військо. Була прийнята резолюція з вимогою
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термінового комплектування “охочекомонних полків” 
імені Богдана Хмельницького. За рішенням зборів дета
лі організації цих військових частин мав розробити “Ук
раїнський військовий організаційний комітет”28. Таким 
чином, при формуванні окремих українських частин у 
російській армії на організаційному комітетові “замика
лося” суто практичне вирішення військових питань29. 
Аналогічні завдання були покладені і на Комітет, створе
ний українським військовим вічем 11 березня. Навіть 
стильові особливості газетної інформації засвідчують, 
що мова йде про Український Військовий Організацій
ний Комітет як про вже існуючий орган. Інша справа, що 
саме така його назва вживається вперше. У цьому зв’яз
ку, зважаючи на те, що дата заснування ОУВК не є за
гальноприйнятою, здається правомірним і логічним за 
час створення Організаційного Українського Військово
го Комітету прийняти дату 11 (24) березня 1917 року.

На наш погляд, опубліковані в пресі порядок денний 
зібрання українців-військових від 16 березня, та його ух
вали знайшли неоднозначне тлумачення як у сучасників 
подій, так і їх дослідників. Очевидно, не досить уважне, 
поверхове прочитання цієї інформації, а чи подібних їй, 
дало підстави деяким авторам зробити висновок, що са
ме на цьому засіданні і було створено Організаційний 
Український Військовий Комітет. Чи не найпершим цю 
тезу ввів у науковий обіг Д. Дорошенко, який зазначив, 
що “ поруч з клубом ім. Полуботка було заложено й “Ук
раїнський Військовий Організаційний Комітет”, який 
мав дбати про утворення українських військових час
тин.”30 Без особливого вчитування в ці рядки зрозуміло, 
що автор робить акцент на клубові імені Павла Полубот
ка, віддаючи йому пальму першості і по часу заснування 
і, відповідно, по результатах діяльності. Добросовісно 
повторив Д.Дорошенка в “Історії українського війська” 
Зенон Стефанів : “Рівночасно з Військовим Клюбом ім.
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Полуботка закладено Український Військовий Організа
ційний Комітет, що мав організувати українські військо
ві частини...”3  ̂ Дещо розлогіше, але по суті своїй теж 
саме, пізніше писав В.Кедровський : “Тут же було ухва
лено розпочати організацію українських охочекомонних 
полків різного роду зброї. Для цього було створено Укра
їнський організаційний військовий комітет на чолі з пол
ковником Глинським та командиром запасної київської 
бригади полковником Волошиним.”32 Цей же автор на
магається “підв’язати” організаційний комітет під діяль
ність виключно військового клубу імені гетьмана Полу
ботка, стверджуючи, що для “ ...ширшої праці цього 
клюбу був створений військовий організаційний комі
тет...”. Зрозуміло, слідуючи цій тезі, маємо прийти до 
висновку, що першим постав клуб імені Павла Полубот
ка, а вже потім -  Організаційний Український Військо
вий Комітет.

Таким чином, дата створення Організаційного Укра
їнського Військового Комітету 16 березня 1917 року не 
без допомоги вказаних авторів стала розхожою, але да
леко не точною. Не завжди відповідає дійсності і визна
чення ними суті та напрямків діяльності цього важливо
го керівного органу українського військового руху.

Михайло Грушевський не був очевидцем подій у Ки
єві першої половини березня 1917 року. Проте, у своїх 
“Споминах” він не збивається з хронології їх розвитку. 
Можливо, спрацювала вдача історика. На відміну від ін
ших, спираючись на газету “Вісти з Української Цен
тральної Ради” М.Грушевський вказує на створення Ко
мітету на вічі 11 березня 1917 року: “На сім вічу ухвале
но організувати “український охочекомонний полк” з 
добровольців, вільний від військової служби. Для керу
вання сими й іншими біжучими справами утворено комі
тет. Він старавсь організувати українські елементи зало
ги, його маніфестацією був виступ на “святі свободи” 16
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березня українських вояків, як говорили -  до двох тисяч, 
під українською корогвою і з оркестром.”33

Організаційний комітет розпочинав свою роботу в до
сить складних умовах. Його діяльність не викликала 
особливого захоплення у російських військових властей. 
Скрутним було і матеріальне становище. Голова коміте
ту полковник Глинський зазначав, що “ ...комітет звер
тався до Ходоровича (генерал-лейтенант М. Ходорович -  
на той час командуючий Київським військовим округом. 
-  С.Г.) в справі асигнування грошей на його роботу, але 
Ходорович відмовив. Звертались потім до Оберучева, а 
той не тільки відмовив, але ще й сказав “Чи ж вам укра
їнцям не сором просити грошей для своїх справі”3̂

Головним завданням Організаційного Українського 
Військового Комітету було створення охочекомонного 
козачого полку імені Богдана Хмельницького. Він повів 
енергійну роботу в цьому напрямку. Члени Комітету роз
робляють положення про українські національні вій
ськові частини. На засіданні ОУВК 31 березня 1917 року 
“Положення про український загін усіх родів зброї”  бу
ло затверджено. Депутація в бкладі генерал-майора 
М.Нуджевського, С.Ерастова та поручника В.Запорожця 
мала подати цей документ на затвердження Верховному 
Головнокомандуючому.

У положенні ми знаходимо не тільки схеми побудови 
українських частин, але й суттєві зауваги щодо функцій 
самого Організаційного Українського Військового Комі
тету. Зокрема, підкреслювалося, що формування україн
ських військових частин із добровольців проводиться з 
дозволу Верховного Головнокомандування саме Органі
заційним Українським Військовим Комітетом. Добро
вольців викликали в загін спеціальною відозвою ОУВК. 
У склад Комітету мали входити 15 чоловік: представни
ки військових-українців, українських громадських орга
нізацій та призначений вищим командуванням офіцер
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російського Генерального Штабу35.
У спогадах, дослідженнях прізвища членів ОУВК 

завжди згадують побіжно. Як правило, називають не 
більше п ’яти. У Д.Дорошенка це -  полковник Глин- 
ський -  голова Комітету, а члени -  П.Волошин, Ган, 
Павелко, М.Міхновський. П. Мірчук повторює Д.До
рошенка. В “Історії українського війська” вказані попе
редньо названі особи, окрім Гана. В. Кедровський до
дає нове прізвище -  урядовця Корольчука, але до кінця 
заплутує читача, називаючи членами Комітету капітана 
Гоца та хорунжого Павленка36.

Оскільки більшість членів ОУВК залишаються неві
домими до сьогоднішнього дня вважаємо за доцільне 
звернути на це питання більше уваги. Вперше зустрічає
мо список членів Комітету в додатках до “Положення 
про український загін усіх родів зброї”, прийнятого на 
засіданні Комітету 31 березня 1917 року. Згідно цього до
кументу в Організаційний Український Військовий Ко
мітет входили: генерал-майор Нуцжевський, полковник 
Глинський, військовий інженер полковник Піщанський, 
ротний командир Київського кадетського корпусу пол
ковник Сварика, поручник артилерії В.К.Запорожець, 
відставний прапорщик артилерії Л.М.Ган, військовий лі
кар АЛ.Гончареко-Гончаров, С.І.Ерастов, М.І.Череватий, 
С.Г.Колосов, інженер Касьяненко, Г.Лук’янов, ротмістр 
Сахно-Устимович, В.Павелко37.

Українці сподівалися на швидку легітимізацію Орга
нізаційного Українського Військового Комітету. У телег
рамі до голови Тимчасового уряду на початку квітня 
1917 року вони вимагали найскорішого затвердження 
положення про “Український загін”, поданого військово
му міністру. Відповідно, це стосувалося і персонального 
складу ОУВК38. Начальник Генерального Штабу надіс
лав (12.04 1917р.) положення черговому генералу при 
Ставці для остаточного його розгляду39.
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Сподівання українців тривалий час залишалися мар
ними. Тяганина з затвердженням Комітету військовим 
командуванням розтяглася більше як на місяць. За цей 
час відбулися зміни в складі Комітету. У рапорті(9.05 
1917 р.) голови ОУВК полковника Глинського начальни
ку Київського військового округу подано на затверджен
ня в наказі по округу наступний склад Комітету: полков
ник Глинський -  голова, полковник Піщанський -  това
риш голови, полковник Сварика, військовий лікар Гонча
ров, підпоручик Міхновський, ротмістр Сахно-Устимо- 
вич, прапорщики Ган, Павелко (секретар), Лук’янов 
(секретар), поручик Євтимович (ад’ютант), солдати -  
Колос, Дегтяр, Амалевич, Єфремов4" Такого складу Ор
ганізаційний Український Військовий Комітет набув на 
початок травня 1917 року. Порівняно з наведеним попе
реднім складом спостерігаємо суттєві зміни. Наказом по 
Київському військовому округу (23. 05 1917 р.) склад 
Організаційного комітету для формування 1-го Україн
ського полку був затверджений^1.

За клопотанням Українсько Військового Генерально
го Комітету, в зв’зку з тим, що робота по формуванню 
першого українського полку імені Богдана Хмельниць
кого вже в червні місяці 1917 року проводилася УВГК, 
наказом №1003 по Київському військовому округу від 22 
липня 1917 року Організаційний Український Військо
вий Комітет ліквідовувався42.

Розглядаючи історію створення та діяльності ОУВК, 
можна погодитися з думкою його голови полковника 
Глинського. Він, виступаючи на 2-му Всеукраїнському 
військовому з’їзді, підкреслив, що “діяльність організа
ційного комітету полягала в тому, що від самого початку 
революції цей комітет провадив роботу в Києві по фор
муванню українського війська. Наслідком цієї діяльнос
ті є полк Богдана Хмельницького та український рух се
ред війська київського гарнізону.”43
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Таким чином, результатом діяльності першого україн
ського військового керівного органу -  Організаційного 
Українського Військового Комітету, який постав у Києві 
в 1917 році, було створення першої української військо
вої частини -  1-го Українського полку імені Богдана 
Хмельницького.
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РОЗВИТОК
ТЕАТРАЛЬНОГО І МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА 
(на матеріалах періодичних видань 1918—1920 рр.)

Українська преса 1918— 1920 рр. дає багато ціка
вих матеріалів, що віддзеркалювали найважливіші 
напрями розвитку театрального і музичного мистец
тва України в зазначений період.

Помітне місце на сторінках періодичних видань
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відводилося матеріалам про розвиток мистецтва і за 
доби Директорії. Тогочасні публікації на теми мис
тецького життя можна умовно розподілити на дві 
групи джерел:

-  матеріали, що стосуються публікацій і комен
тування рішень Директорії;

-  публікації, котрі висвітлювали діяльність ук
раїнських театрів, національних хорів, капел, кобза
рів тощо.

За підрахунками автора, у досліджуваний період 
кількість газетних публікацій з питань становлення 
національного мистецтва склала 24,5% від загальної 
кількості аналогічних матеріалів газет періоду Укра
їнської революції 1917 —  1920 рр. Про тематичний 
розподіл даної групи публікацій дає уявлення табли
ця № 1.

Таблиця М І
Висвітлення в українській пресі розвитку 

національного мистецтва за Директорії УНР

Основні напрями

Діяльність
державних

культурно-
освітніх
органів

Розвиток 
українського 
театру й кіно

Розвиток
музичного
мистецтва

ДІЯЛЬНІСТЬ

Української
Академії
Мистецтв

Розвиток
художньої
самодіяль
ності

18 39 20 8 14

Отже, у зазначений період в українській пресі най- 
ширшого резонансу набули теми подальшого розвитку 
національного театрального і музичного мистецтва. 

Тогочасна періодика містить чималий масив публіка
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цій з Проблем подальшого розвитку національного 
театру. Зокрема, газета “Україна” вмістила інформа
цію про подані Театральним відділом до Міністерс
тва мистецтва та національної культури низки нових 
законопроектів. Серед них: “Про додаткові асигну
вання Державному Народному театрові”, “Про утво
рення державних інструкторсько-режисерських кур
сів”, “Про утворення українського культурно-прос
вітнього кінотеатру”, “Про Державний оперний те
атр”, “Про мандрівні народні театри”, “Про театраль
ну комору”, Про мандрівний селянський театр”, “Про 
субсидію вищому музично-драматичному інституту 
імені М. В. Лисенка з метою поширення українсько
го мистецтва” 1. Крім того, газетна періодика проін
формувала громадськість про доручення Директорії 
Міністерству освіти виробити законопроект про ук
раїнізацію Київського міського оперного театру, для 
чого планувалося заснувати український оперний те
атр на базі міського оперного театру і асигнувати з 
Державної Скарбниці для організації опери 
на 1919 р. —  413735 крб. Також було доручено Голов
ному управлінню мистецтв затвердити статут і штати 
Українського державного оперного театру. Загалом 
на сезон 1919 — 1920 рр. кошти на потреби театру бу
ло виділено в сумі 3963100 крб.2 За нашими підра
хунками, у висвітленні життя українського театру пе
реважали аналітичні жанри. Саме такі матеріали міс
тили найбільше релевантно! інформації.

Привертають увагу публікації про роль і місце на
родного театру в культурному житті українського 
суспільства. Зокрема, відзначалася доступність укра
їнської драми широкому загалу, можливість викла
дення високих ідей народною мовою і що у виставах 
глядачі мають справу не з абстрактними ідеями, а з 
життям. Так, у статті “Народній театр, як освітній за
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сіб” Т. Гречулевича в кам’янець-подільській газеті 
“Життя Поділля” від 21 березня 1919 р. відзначалося, 
що для пробудження національної свідомості велике 
значення мають історичні драми, коли перед очима 
глядачів проходить славне минуле України, подвиги її 
славних синів і дочок, що поклали життя своє за не
залежність Вітчизни, то у серцях їх запалюється по
лум’я любові до рідного, постає бажання працювати 
в ім ’я вільного і незалежного розвитку України3.

Поряд з цим на шпальтах газет трапляються твер
дження, що український театр мусить бути вирваний 
з рук приватних спекулянтів і стати громадським. До
ки театр буде в приватних руках, мистецтво залежа
тиме від кишені та настроїв крамарів театру4. Багато 
уваги як центральна, так і місцева преса приділила 
театральним оглядам, рецензіям на вистави україн
ських театрів. На сторінках газет під рубриками “З 
театру” і “Театр і мистецтво” вміщувалися публікації 
про п ’єси “Жидівка-вихрестка” Івана Тогобочного5, 
“Казка старого млина” Спиридона Черкасенка6, “За
бавки” Шніцлера7, “Вій” М. Гоголя8, “Між двох 
сил”9, “Молода кров” В. Винниченка1̂ , “Тартюф” 
М ольєра11, “Хатня революція” Володського12̂  та ін. 
У цих публікаціях йшлося про зростаючу майстер
ність українських митців, про поступове оновлення 
репертуару українських театрів, в яких на зміну побу
товому елементу приходить справжній драматичний 
соціальний елемент і ці п ’єси піднімають україн
ських людей понад буденні явища життя в сферу бо
ротьби за своє національне визволення і формування 
національної самосвідомості. Цьому також сприяли 
перенесені на українську сцену кращі зразки світової 
драматичної школи. На сторінках преси з ’являються 
також публікації, переважно статті журналістів і мис
тецтвознавців, спрямовані проти рутини й застою в
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театральному мистецтві13.
Чільне місце в тогочасних газетах посідали статті, 

кооеспонденції, замітки про проблеми підвищення 
культури мови, майстерності гри акторів, українізації 
театру В одній з кореспонденцій, де йшлося про гас
тролі трупи Кучеренка в Катеринославі, відзначало
ся що назвати її українською дуже важко. Так щось 
“малоросійське”. Опера “Запорожець за Дунаєм” нас
правді поставлена як “малоросійська оперета”. Ко
лишні російські актори слабо володіли українською
мовою. Оркестр і хор незначні за кількістю і якістю. 
Не обійшлося й без горезвісного гопака, який без 
потреби “садили” аж двічі14. Преса не обійшла ува
гою проблему заснування національних театрів в ок
ремих регіонах України, зокрема на Волині. Тут були 
російська драма, опера, оперета, але не було україн
ських труп. А житомирське “Волинське життя” за сі
чень —  лютий 1919 р. містить низку публікацій, ав
тори яких вимагають від місцевих властей прискори
ти створення Національного театру в Житомирі, ар
тистичних гуртків в інших місцях Волині. Вони, зок
рема, вважали, що молодь села найлегше і найкраще 
виховувати з допомогою театру15. У газетній періо
диці трапляються й публікації про естетичне вихо
вання глядача. Так, автор публікації про вистави Дер
жавного народного театру у Вінниці в газеті “Респуб
ліканські вістй” від 12 січня 1919 р. зазначає, що й 
досі публіка не навчилася поводити себе в театрі: під 
час дії глядачі голосно розмовляють, сміх, коли на 
сцені читаються трагічні монологи1”, тощо. Акту
альною темою в пресі залишилася проблема розвит
ку самодіяльного драматичного мистецтва, підви
щення майстерності аматорів, залучення до участі в 
аматорських гуртках української інтелігенції, відві
дування нею вистав національних труп17. Важливою
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темою залишалося також і питання про брак талано
витих і досвідчених акторів у провідних національ
них театрах. В цьому плані привертають увагу кри
тичні публікації Остапа Вишні в газеті “Трудова гро
мада” (Кам’янець-Подільський) про слабку гру трупи 
театру Миколи Садовського, який в той час залиши
ло багато досвідчених акторів18.

Важливе місце на сторінках періодичних видань 
відводилося розвиткові музичного мистецтва. За на
шими підрахунками, цій тематиці присвячено 40% 
публікацій серед матеріалів про мистецтво. Зазначена 
група джерел представлена аналітичними матеріала
ми з досить високою інформаційною насиченістю.

Особливе місце в газетній періодиці посідали ма
теріали про роль і місце народної пісні в культурно
му житті українського суспільства. Досить характер
ними для тогочасної української преси стали твер
дження про те, що Україна має найкращі в світі хоро
ві пісні і це вимагає аби були й відповідні засоби для 
їх виконання. Тільки тоді, коли будуть добре органі
зовані народні хори, “українська пісня не буде тим 
скарбом, що марно валяється десь у скрині, а стане 
світлом, що світитиме народові і кожному стане в на
годі” 19.

Під рубриками “Український хор”, “Українська 
пісня” газетна періодика вміщувала матеріали, в яких 
йшла мова про заснування українського хору на чолі 
з відомим диригентом Кулішем у Кам’янці на Слобо
жанщині20, про виступи у Вінниці відомої оперної 
співачки М.Шекун-Коломийченко21, про концерт су
часної й стародавньої церковної української пісні хо
ру Макарівської церкви під орудою Б. Левицького в 
залі київського Купецького зібрання22, про діяль
ність Полтавського українського хору, який з 1 сер
пня 1918 р. по 10 січня 1919 р. дав 12 благодійних
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концертів23. У пресі з ’явилося повідомлення про до
ручення Симона Петлюри композиторові Кирилові 
Стеценку створити протягом двох днів український 
хор у складі 100 чоловік для поїздки в Париж з низ
кою концертів. Хор мав виїхати разом з українською 
делегацією на Паризьку світову мирну конферен
цію2^.

Широкого резонансу в українській пресі дістали 
яскраві виступи Української державної капели закор
доном. У газеті “Україна” за 13 вересня 1919 р. була 
передрукована з чеського журналу “Сметана” схваль
на рецензія професора Празького університету Здене- 
ка Неєдли на виступи капели. Окрему групу склада
ють публікації про розвиток кобзарського мистецтва 
в Україні. Так, центральна і місцева періодика вміс
тила матеріали про кобзарський концерт 15 січ
ня 1919 р. для вояків 1-го куреня 2-го полку Січових 
стрільців. Зокрема, наголошувалося, що частіше тре
ба торкатись кобзарською думою козацького серця, 
частіше образами славного (хоч часами й сумного) 
минулого запалювати молоду кров і тоді можна бути 
певним, що вороги нашого народу зустрінуть належ
ну відсіч з боку наших юнаків і вільне життя України 
буде забезпечене25.

Значне місце на сторінках більшовицько-радян
ської преси, а також періодичних видань, що перебу
вали на платформі радянської влади і, насамперед, га
зет “Більшовик”, “Борьба”, “Боротьба”, “Український 
пролетар”, “Боротьбист”, “Путь рабочего”, “Червона 
боротьба”, “Червоний стяг”, відведено проблемам ук
раїнського мистецтва. За підрахунками автора, у дос
ліджуваний період кількість газетних публікацій ста
новить майже 20% від загальної кількості аналогіч
них газетних матеріалів періоду революційно-виз
вольних змагань українського народу 1917— 1920 рр.
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Про розподіл газетних публікацій свідчить таблиця
№2 .

Таблиця №2

Висвітлення в українській пресі розвитку мистецтва 
за радянської влади

Основні напрями

Діяльність
державних
культурно-
освітніх
органів

Розвиток 
українського 
радянського 
театру, кіно

Розвиток
музичного
мистецтва

ДІЯЛЬНІСТЬ

Української
Академії
мистецтв

Розвиток
художньої
самодіяль
ності

7,3 48,6 2 0 ,6 5,9 17,6

Аналіз свідчить, що у зазначений період найбільшу 
кількість газетних публікацій присвячено проблемам 
розвитку українського радянського театру, музичного 
мистецтва і художньої самодіяльності. Важливого зна
чення редакції газет надавали пропаганді заходів Народ
ного комісаріату освіти УСРР, його відділу мистецтв, 
Всеукраїнського театрального комітету (ВІТЕКОМ) при 
Раді мистецтв щодо розвитку соціалістичного мистец
тва, націоналізація українських театрів, боротьба з наці
оналістичною і буржуазною культурою.

Аналіз газетних публікацій свідчить, що органи ра
дянської влади і насамперед Народний комісаріат освіти 
були орієнтовані на пролетаризацію українського мис
тецтва. За нашими підрахунками, питома вага матеріалів 
на зазначену тематику складала понад 60% у більшо
вицькій пресі від загальної кількості публікацій з проб
лем розвитку мистецтва.

Тогочасна періодика містить чималий масив виступів
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громадських і культурних діячів з питань розвитку укра
їнської соціалістичної культури. У більшості з них про
пагувалися ідеї пролетаризації мистецького життя. По
казовою, на нашу думку, є одна з статей, де з огляду на 
тогочасну мистецьку ситуацію наголошувалося, що мис
тецтво, в яких бо воно формах не виявлялося, повинно в 
сучасний момент неодмінно покладати в основу своєї 
праці гасло класової боротьби. І український театр у сво
їй історії завжди суто народний, суто пролетарський, су
то революційний, у сучасний момент повинен особливо 
піднести свій прапор і бути трибуною виключно для 
проповіді громадських ідей, переваги суспільного інте
ресу над приватним, політичного й соціального визво
лення України та утворення інтернаціонального через 
національне^.

У тогочасних газетах часто трапляються твер
дження про те, що соціалізм знищить буржуазну 
культуру, збудовану на кістках пролетарів, культуру 
чванства і мішури, глибоких декольте і прикрас не
потрібних предметів розкоші27.

Для матеріалів з питань пролетарського мистецтва 
вельми характерна боротьба з українським буржуазним 
націоналізмом. У них розповідалося про те, що націона
лістична культура зійшла зі сцени як політичний чинник, 
але залишилась як соціальне явище — інертність, нень- 
козакоханість, вузькість, несміливість, нежиттєвість, зо
дягнені в тогу месіанства, віри. Але ця безактивність 
хронічного порядку має перебіг тимчасовий. У зв’язку з 
цим пропонувалось усунути консерваторів від культур
ного будівництва, а молоді раз і назавжди покінчити з 
спадкоємністю й традиціями і стати під “ясне сонце Ре
волюції”28. Безперечно, переважна більшість авторів та
ких матеріалів були партійні та радянські працівники, 
більшовицькі діячі, які про українську культуру не мали 
жодного уявлення.

269



Історія України:

Однак, на шпальтах боротьбистських видань є група 
матеріалів, в яких засуджувалася спроба бездумного на
саджування в українському мистецтві ідей класової бо
ротьби і водночас пропагувалася ідея вільного, позбав
леного непроханого опікунства національного україн
ського мистецтва, яке служитиме всім, хто хоче користу
ватися ним. Також підкреслювалося, що державні орга
ни зможуть виконати завдання художнього виховання 
широких мас тільки в разі, якщо опиратимуться у своїй 
роботі на організації, що проникли в саму гущу духовно
го життя і, насамперед, на товариства “Просвіта”, народ
ні театри. Водночас централізм, насаджування певних 
форм мистецтва згори і недовіра до творчості широких 
мас стануть серйозною перешкодою для розвитку ново
го мистецтва29;

Чимала група газетних матеріалів висвітлює хід вико
нання ленінського декрету “Про об’єднання театральної 
справи” (серпень 1919 р). Під характерною рубрикою 
“Націоналізація театрів” періодика постійно розповідала 
про хід закриття старих і створення нових радянських 
театрів. Планувалося замість Національного театру 
створити Народній театр ім.Шевченка. До трупи нового 
театру мали ввійти актори колишнього Національного 
театру. Також засновувався Драматичний театр, складе
ний головним чином з артистів “Молодого театру” і ко
лишнього Драматичного театру імені Т. Шевченка. Режи
серами запрошувалися Лесь Курбас і Олександр Загаров 
(Фессінг). Крім цих театрів, залишалася Музична драма, 
до складу якої мали ввійти артисти цієї трупи. На поса
ди режисерів запрошувалися Микола Вороний і Григо
рій Гаєвський30. У газетах знаходимо також інформацію 
про матеріальне забезпечення радянських театрів. На 
створення в Києві державної опери планувалося вико
ристовувати 3 964 100 крб. щорічно з умовою, що для 
виконання опер має бути запрошений тільки один склад
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акторів. Крім цього, виділялося 500 тисяч крб. на гас
трольні поїздки оперної трупи по містах України, на пот
реби Державного сільського театру — 5 млн. крб., Інс
трукторсько-режисерських курсів — 200  тисяч крб., на 
створення народних театрів і драматичних шкіл по міс-
тах__5 млн. крб.31 Більшість вистав мали готуватися в
двох варіантах: для великої сцени і для районних і фрон
тових глядачів.

Помітне місце на сторінках газетної періодики було 
відведено матеріалам про роль і завдання українських 
радянських театрів. Автори багатьох публікацій переко
нували читача, що театр повинен перестати бути тільки 
місцем забав, в ньому має віддзеркалюватися будь-який 
рух сучасного суспільного і політичного життя32. “Ми 
вивеземо його (мистецтво — Г. Р.) урочисто на мітинги, 
фабрики й майдани й попрохаємо під вогнем мільйонів 
очей назвати інструменти музичні і може бути з його 
перший вийде, хто створить симфонію робітничих уда
рів і машинового тупотіння й галасу... І нехай ломлять
ся ворота фабрики від натиску брутальних натовпів, від 
котрих не питатимо ми ні іменів, ані посвідчень особис
тих”33. Як бачимо, перед новим українським радян
ським театром ставилося завдання насамперед виконува
ти агітаційно-пропагандистську функцію.

У деяких публікаціях знаходимо повідомлення про 
репертуар театрів. На газетних шпальтах дослідник 
знайде інформацію про постановку “Тартюфа” Мольєра, 
“Трактіфницю” Гольдоні, “Зорі” Верхарна, “Манфре
да” Байрона, “Хуртовина” Черкасенка, “Брехню”, 
“Панну Мару”, “Дисгармонію” Винниченка, “Лісову 
пісню” Лесі Українки, “Гайдамаки” Шевченка та ін. 
Зазначена група матеріалів представлена статтями та 
кореспонденціями. Більшість з них позитивно оціню
ють діяльність українських труп. У газетах трапляють
ся и публікації, що критично оцінюють здобутки нових
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українських радянських театрів. Показовою щодо цьо
го є стаття “Советские театры” Карліна в київській га
зеті “Путь рабочего” від 28 березня 1919 р., де відзна
чалося, що експеримент радянської влади над театром 
закінчився дуже негативно, значно гірше ніж в літера
турі. Діяльність пролеткультівських театрів показала, 
що пролетарського мистецтва, здатного до створення 
певних художніх цінностей, немає. На думку автора, 
замість справжнього мистецтва радянська влада дала 
робітничому класові жалюгідні сурогати, недобросо
вісну мішанину, створила з нього глядача, який мав 
терпляче споглядати усі ці експерименти, а іноді й від
верте юродство більшовицьких діячів34.

За нашими підрахунками, високою у загальному ма
сиві джерел з проблем мистецтва була питома вага мате
ріалів про музичне і хорове мистецтво. Питома вага га
зетних публікацій на зазначену тематику складала 
до 30% від загальної кількості матеріалів з проблем мис
тецького життя українського суспільства. Публікації на 
теми музичного життя можна розподілити на дві групи 
джерел:

-  матеріали, що стосуються розпоряджень Народ
ного Комісаріату освіти УСРР та його органів на місцях;

-  публікації, що відбивали внутрішнє життя куль
турно-освітніх установ, навчальних закладів, музичних і 
хорових колективів.

Тогочасна більшовицька газетна періодика містила 
чималий масив публікацій з питань створення держав
них, профспілкових хорів, мандрівних хорових капел. У 
більшості з них викладалася творча програма нових му
зичних і хорових колективів. У тематиці українських ра
дянських мистецьких колективів центральне місце зай
мали пропаганда ідей Жовтневої революції, пролетар
ського інтернаціоналізму, боротьба з світовим імперіа
лізмом, буржуазним націоналізмом. Газети регулярно
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птлсували матеріали про діяльність Першої і Другої 
янлоівних капел, очолюваних відомим українським ди

ригентом Кирилом Стеценком. Зокрема, повідомлялося 
поо пробний концерт Першої капели в київському Бу
динку Пролетарського мистецтва. На концерті було ви
конано 17 пісень. Серед них, відзначалося в пресі, особ
ливо гарно проспівано оброблену Миколою Лисенком 
пісню-веснянку “А вже весна”. Сподобалися слухачам і 
пісні у виконанні Сергія Дурдуківського і кілька пісень в 
обробці молодого композитора Михайла Вериківсько- 
гоз5 Преса докладно висвітлювала також виступи Дру
гої мандрівної хорової капели восени 1920 р. по містах 
Правобережної України. Відзначено успіх пісень Мико
ли Леонтовича, Якова Степового. Особливе враження як 
формою, так і виконанням, справила на глядачів “Колис
кова” Кирила Стеценка на слова О. Коленка проспівана 
артисткою Наталею Калиновською у супроводі хору та 
скрипаля професора Київського музично-драматичного 
інституту ім.М.В.Лисенка Давида Бертьє (Ліфшиця)36.

Помітне місце на сторінках періодичних видань від
ведено матеріалам про заснування Державної капели ім. 
Лисенка в складі 70 хористів37, українського оперного 
театру “Музична драма”, в основу якого покладені сер
йозні початки, намагання оздоровити народний смак38'.

Певне місце займають матеріали про виступи україн
ських бандуристів, де відзначалося, що український на
род має свої власні музичні інструменти (бандури, кобзи 
та ліри), які він сам і вигадав для того, щоб передати ду
шевні почування від людини до людини, а також щоб 
співати й грати на них3 .̂

Багато уваги приділялося інформації про проведення 
масових свят на вулицях, присвячених революційним 
подіям, концертам-лекціям у робітничих клубах та час- 
тинах Червоної Армії, про недоліки в організації цих за
ходів . Особливо цінними з погляду критичної оцінки,
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фактологічного матеріалу були листи, що проливали 
світло на психологію і культуру окремих учасників захо
дів, різних верств та груп населення41.

Окрему групу складають публікації про розвиток 
радянського кіномистецтва. Більшовицькі часописи 
надрукували декрет радянського уряду від 27 сер
пня 1919 р. “Про перехід фотографічної і кінематогра
фічної торгівлі і промисловості у відання Народного 
комісаріату освіти”. Газетна періодика постійно вис
вітлювала діяльність Всеукраїнського кінокомітету 
при Наркомосі УСРР. Особлива увага приділялася ви
пуску хроніки, агітфільмів про політичні події років 
громадянської війни. Тогочасна преса містила й пові
домлення про відкриття у ряді міст України кінотеат
рів, основним завданням яких була агітаційно-пропа
гандистська робота серед широкого загалу.

Отже, кількісний і якісний аналіз газетної періодики 
як джерела вивчення розвитку українського мистецтва в 
період Української революції свідчить, що газетна пері
одика досліджуваного періоду не тільки активно відби
вала на своїх сторінках проблеми відродження націо
нальної культури, а й своїми публікаціями стимулювала 
зростання нової генерації українських митців. Україн
ська преса постійно інформувала громадськість про 
спроби національних культурно-освітніх установ, кра
щих сил української інтелігенції, особливо за гетьман
ської держави, інтегруватися у європейський і світовий 
культурний процес шляхом створення належних умов 
для розвитку українського театру, пісні, музики, інших 
видів національного мистецтва.

Періодика широко відбивала процес пошуку шляхів 
розвитку українського мистецтва, нових форм і видів те
атральної і музичної культури. У цей період в Україні бу
ло засновано вищу театральну школу, Український наці
ональний хор, школи нотної грамоти, загальноосвітні
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мллшчні школи, Державний драматичний театр, Націо
нальну оперу, Українську державну капелу, Державний 
симфонічний оркестр, Кобзарську школу, Українську 
Академію мистецтв тощо. Українська преса зробила по
мітний внесок в розвиток аматорських драматичних і 
музичних театрів, гуртків, театрів для молоді, сприяла 
становленню української театральної і музичної крити
ки А з 1919 р. більшовицька преса почала активно про
пагувати діяльність радянського уряду України по ство
ренню пролетарського мистецтва, висвітлювати процес 
заснування радянських театрів, музичних і художніх 
шкіл, кінематографу, які мали бути національні за фор
мою і соціалістичні за змістом.
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селян, трудового народу) // Боротьба. — 1919. — 27 березня.
34 Карлин. Советские театры // Путь рабочего. — Київ, 1919. — 

28 березня.
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16 вересня.
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37 д ЄрЖавна капела ім. М. Лисенка 11 Боротьба. — 1919. — 27

4ep58*MV3H4Ha драма // Там само, — 15 липня.
39 Волок М. Про пісню, думу та кобзарів // Більшовик —

1920. — 2  листопада. „ „ _ „
40 відкриття робітничого клубу // Боротьбист — Полта-
іділ __ 23 грудня; Діяльність Музикально-театральної сек

ції //Боротьба. — Херсон, 1919. — 28 червня.
41 Лист до редакції // Боротьба. — Катеринослав, 1920. — 1

лютого.

Вівсяна І.А.

УКРАЇНСЬКА ПІСНЯ ЯК ФАКТОР 
ДУХОВНОГО ЄДНАННЯ ГАЛИЧАН ТА 
НАДДНІПРЯНЦІВ У 1918-1920 РОКАХ

Пісенна творчість народу має великий вплив на фор
мування національної психології та історичної самосві
домості. У становленні української музичної культури на 
початку XX століття та особливо в період національної 
революції пісня відіграла особливу роль. Як відзначав 
відомий музичний діяч О. Кошиць, вона “мала завжди у 
своєму підкладі творчість нашого народу, як грунт наці
ональний та дороговказ національного напрямку (щоб 
бути музикою українською по суті, а не територіаль
но)” 1. Перші паростки національно-культурного відрод
женні по обох берегах Збруча у XIX ст., перші кроки до 
найвищої мети - створення єдиної соборної української 
держави - у ЮС столітті проявлялись саме у пісні. Пісня 
єднала у одній шерензі “східняків” та “західняків” і до 
бою, і до натхненної державницької праці.

На Придніпрянщині традиційно було розвинуте про
фесійне музичне мистецтво. Українська пісня завдяки
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таланту М.В. Лисенка та його послідовників К.Стецен- 
ка, М.Леонтовича, Я.Степового, П.Сениці, Я.Яциневича 
та інших досягла вершин майстерності і стала в рівень зі 
світовими зразками. Серед вокальної музики найбіль
ший суспільний інтерес викликали хорові концерти. 
Продовжуючи просвітительську традицію XIX ст., ком
позитори і хормейстери у 1919-1920 рр. зважились на 
ризиковану в умовах пересування фронтів та отаман
ських загонів мандрівну концертну діяльність2.

Західно-українська музика, особливо професійна пі
сенна творчість, яка пройшла нелегкий шлях свого ста
новлення в XIX ст., досягла з початком нового століття 
значних успіхів. Про це засвідчили кращі твори А.Вах- 
нянина, О.Нижанківського, С.Людкевича, Г.Топольниць- 
кого. Особливе місце у цьому ряді митців посідав Д.Сі- 
чинський, який був фундатором багатьох філіалів спі
вацького товариства “Боян”, організатором селянських 
хорів та диригентом. Закоханість у багатоголосий спів та 
специфічні умови українського музичного життя в Гали
чині стимулювали творчу діяльність композитора у хо
ровій галузі3. Не дивлячись на яскраві зразки вокальної 
творчості, все ж галицька музична школа продовжувала 
ще формуватись. За зразок брались як твори європей
ської класики, так і досягнення наддніпрянських компо
зиторів. Наддніпрянець В.Андрієвський, згадуючи свою 
участь в 1919 році у станіславському відділенні товарис
тва “Боян”, зауважував: “хоровий спів у нас на Наддніп
рянщині стояв незрівняно вище, мені хотілося, щоб Га
личане навчилися від нас хорової техніки, а головне ню- 
ансіровки, чим так славляться наші хори і наші диріген- 
ти” *.

Хоча в професіоналізмі галицький спів поступався, 
проте переважав масовістю та активністю народної 
творчості. Важливі кроки в духовному єднанні обох гі
лок українського народу зробили Українські Січові
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• ці Існування січового руху неможливо уявити без 
С1?ніИ ого засновник К.Трильовський у 1900 р. написав 
Прпший марш “січовиків”, де вказав на спільне козацьке 
кооіння усього українського народу 5. З постанням Легі- 

hv УСС цілком оформився особливий вид народної му
зичної творчості -стрілецькі пісні. Вони народжувались 
V походах та в періоди відпочинку між боями стрілець
кими поетами і композиторами та за короткий час охопи
ли всю Україну. Багато пісень створено під час походу 
УСС на Велику Україну в 1918 році. Були це в більшос
ті пісні про кохання (“Мав я раз дівчиноньку”, “їхав стрі
лець на війноньку”, “Зажурились галичанки” та багато 
інших), що сприймались населенням Степової України 
як давні народні та облетіли всю етнографічну терито
рію 6. Пісні, створені в стрілецькому війську Р.Купчин- 
ським, Л.Лепким, М.Гайворонським, М.Ірчаном, 
Ю.Шкрумеляком, В.Бобинським та поза межами війська 
-  О.Маковеєм, І.Франком, В.Лебедовою, К.Трильов- 
ським, Б.Лепким, О.Колессою, а також перероблені 
стрільцями твори Ю.Федьковича, М.Кропивницького, 
О.Маковея, М.Вороного пройшли тривалий шлях апро
бації широкими народними масами. До обробки стрі
лецьких пісень звертались такі композитори, як К.Сте- 
ценко, М.Леонтович, С.Людкевич, Л.Ревуцький, В.Бар- 
вінський, О.Кошиць, М.Вериківський та інші, стверджу
ючи тим самим їх народність і водночас сприяючи по
дальшій популяризації.

З 1918 р. в Центральній Україні великої популярнос
ті набули пісні січових стрільців “Червона калина”, “Чу
єш, брате мій”, “Ой ви стрільці січовії”, які співались у 
численних варіантах та переробках. А в Галичині широ
ко зазвучали “Побратався сокіл”, “Розпрягайте, хлопці, 
коней”, “За світ встали козаченьки” тощо. Свого апогею 
національно-патріотична пісенна стихія досягла під час 
святкування Злуки Соборної України 22 січня 1919 року.
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У Києві на Софіївській площі співав тисячоголосий 
об’єднаний хор під керівництвом К.Стеценка “Ще не 
вмерла Україна”, “Вічний революціонер”, “Молитву”, 
“За Україну”.

Утворення української державності у вирі революції 
сприяло поширенню та професіоналізації музичного 
мистецтва. У період Директорії УНР музика, як і інші 
мистецтва, сприяла всебічній українізації суспільства. 
Зокрема, це проявлялося в державній підтримці музич
но-громадського життя, пропаганді української музичної 
продукції, створенні музично-освітніх закладів та спеці
алізованих кафедр при державних університетах, забез
печенні україномовним репертуаром численних хорових 
колективів (розгортання перекладацької та видавничої 
справи, комплектація “зразкової хорової бібліотеки”7), 
підтримці відомих митців та початківців, фінансуванні 
музично-культурних заходів з боку держави та коопера
тивних організацій.

Державно-адміністративним органом при Директорії, 
що регулював музичну сферу, був Музичний відділ Го
ловного Управління Мистецтва ^Національної Культури 
(ГУМІНК) при Міністерстві народної освіти. В січні 
1919 р. відділ нараховував 16 осіб. Очолював його 
Я.Акименко, а згодом К.Стеценко. Відділ складався з 
секцій: педагогічної (К.Стеценко), організації хорів 
(О.Приходько), літографічної (Ю.Вінцковський) та ет
нографічної (О.Кошиць) 8. Основними напрямками ро
боти відділу були заснування основних державних зак
ладів музичної освіти та практики, складання програм і 
методик викладання співу (К.Стеценко є автором “Прог
рами навчання співу для Єдиної трудової школи”, “По
чаткового курсу нотного співу”, “Методики шкільного 
співу”) та розробок стосовно ролі та значення пісенної 
спадщини у патріотичному вихованні. Відділ розробив 
законопроекти про заснування та державну підтримку
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Леожавного Симфонічного Оркестру ім. М.В.Лисенка 9 
Музично-Драматичного Інституту ім. М.В.Лисенка 10, 
м у з и ч н о ї  школи в Кам’янці-Подільському та музичного 
факультету при Кам’янець-Подільському Державному 
Університеті, кобзарської школи.

Найбільшим досягненням цього періоду є організація 
Української республіканської капели. Виплекана О.Ко- 
шицем в студентському хорі Київського університету 
ідея показати світові здобутки української музики набу
ла особливої актуальності з утворенням української дер
жави. З проектом організації капели виступив за часів 
української держави В.Дорошенко, але його реалізація 
стала можливою вже на початку 1919 року.

Комплектація капели викликала суперечку між члена
ми Директорії та урядом. 24 січня 1919 р. Директорією 
був прийнятий закон про утворення капели 11 та наказ 
Музичному відділу, щоб капела складалась “з інтеліген
тних національно свідомих сил... з числа урядовців”. 
Міністр освіти І.Огієнко категорично не погодився з та
ким методом відбору та вказав, що “капелу краще наби
рати на принципі вільної згоди” 12. Було оголошено кон
курс співаків, в результаті якого до капели було прийня
то “сто прекрасних голосів”. К.Стеценко доповідав у бе
резні 1919 року, що капела “від’їхала 24-го цього берез
ня за кордон для артистичної подорожі по Західній Євро
пі. В своєму складі Капела має 80 чоловік артистів-спі- 
ваків (20 душ має бути добрано в Галичині), канцелярію 
з 7 чоловік... і Дірекцію з 5 чоловік... Музичним відді
лом і Дірекцією Капели вжиті були всі заходи, щоб... по- 
дорож ця відбулась в можливих і сприятливих обстави- 
нах . Капела виїхала до Станіслава, тодішньої столи
ці ЗОУНР, що дало можливість краще порозумітись га- 
« а м  та наддніпрянцям. Члени співоцького товарис
тва Боян” приклали всіх зусиль, щоб якнайкраще зус
тріти дорогих гостей.
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У Станіславі капела дала свої перші концерти у квіт
ні 1919 р., на яких були присутні високі державні чини: 
член Директорії Ф.Швець та колишній прем’єр-міністр 
В.Чехівський. Зал міського театру ім. Монюшка зав
жди був переповнений. Андрієвський пригадував: “на 
другім концерті Кошиць дістав від Станиславського 
Бояна лавровий вінок. Се був щасливий почин: з легкої 
руки Станіславців Капеля здобула собі лаври від цілої 
Європи!.. Говорилося палкі промови, похвали і приві
ти -  тоді справді відчувалася кревна звязь і щира при
язнь між обома частинами нашого народу. І тут заслу
ги Капелі були значні...”. Подорож капели по Західній 
Європі супроводжувалась захопленими відгуками пре
си, які передруковувались і українськими виданнями 
та пробуджували в українців почуття гордості за влас
ну культуру. На початку 1921 року в одній французькій 
газеті писалось: “український хор не тільки досяг сво
єї поважної мети, давши докази античної цивілізації 
України, багатої чудовим національним фольклором, 
що підтверджує високу культуру раси; він дав більше -  
приклад незвичайної досконалосте, надзвичайний, 
спадщинний музичний смак” 14.

Крім капели як організації загальнодержавного зна
чення, виникало багато хорових колективів, які спіль
ною українською піснею поєднували братів з обох бе
регів Збруча. Перший національний хор, який вітав 
Директорію при її тріумфальному в ’їзді в Київ та на 
базі якого створювалась республіканська капела, не 
припинив своєї діяльності і після залишення україн
ською владою столиці. Киїська молодь згуртувалась у 
березні 1919 р. у “Український національний хор м.Ки- 
єва”, який поставив своїм завданням “студіювання і 
поширення серед широких кол громадянства україн
ського народної та штучної пісні”*5.

В м.Кам’янець-Подільському теж було засновано

282



маловідомі імена, події, факти

Укпаїнський Національний хор. В квітні 1919 р. уряд 
VHP перебував у м.Рівне, де урядовці за власною іні- 
піативою організували церковний хор 16, а згодом ра
зом з ініціативною групою міщан почали організацію 
національного хору 11 ■ У червні, вже в Кам’янці-По- 
дільському, продовжувався запис до Українського наці
онального хору, організовано також селянсько-робіт
ничий хор (диригент Весядовський)18. Цілком очевид
но що значну частину хорових колективів становили 
біженці з Галичини.

В умовах неперервних боїв з більшовиками та дені- 
кінцями, а згодом і з поляками українська пісня мала 
особливе значення -  вона мала надихати на подвиг, зміц
нювати патріотичні почуття. Вже 25 січня 1919 р. Мініс
терство народної освіти отримало повідомлення такого 
змісту: “Щоби піднести рідну пісню серед війська до на
лежної висоти і дати змогу самим козакам приймати 
близьку участь в утворінні рідної Української пісні і вза
галі провадити вільній час немарно, а цінно використо
вуючи його в культурнім напрямі -  Культурно-Просвіт
ній Відділ Інформаційного Бюро Армії У.Н.Р. згідно доз
волу Голови Бюро п.Григор’єва закладає в м.Київі “Спі
вочий Козацький дім”” 19.

18 червня 1919 р. К.Стеценко зайняв пост “Голов- 
ноуповноваженого по організації народних хорів та 
капел для фронту і тилу на території України, зайня
тої Українським Республіканським Військом”. Спра
ва проводилась під керівництвом Міністерства преси 
і пропаганди. До праці по організації хорів були залу
чені кращі сили, зокрема член Трудового Конгресу 
С.Шишківський, з лав Української Галицької армії 
прийшли Н.Нижанківський, М .Гайворонський, 
Р.Придаткевнч, а також член Української Національ
ної Ради в Галичині М.Левицький.

•закон “Про мобілізацію літературних, наукових, ар
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тистичних і техничних сил України” від 4 липня 1919 р. 
оголосив, що мобілізації підлягають співаки та організа
тори народних хорів 21. Відповідно до цього закону 
К.Стеценко з 21 липня проводить мобілізацію всіх хорів, 
які знаходились в м. Кам’янці-Подільському. С.Шишків- 
ський та М.Бесядовський мали організувати з них один 
“зразковий хор”. В організації співочих товариств того 
часу вдало поєднувались високий професіоналізм над- 
дніпрянців і національна активність галичан.

До репертуару хорів входили переважно народні піс
ні. Про усвідомлення важливості української пісні у пат
ріотичному вихованні вояків свідчить наказ Головної 
Державної Інспектури Військ УНР (колегіального полі
тичного органу об’єднаних українських армій) від 10 ве
ресня 1919 р.:“ ...Армія наша повинна бути національно 
свідома й пісні її повинні бути тілько народні. Рішуче на
казую наперед всім Державним Інспекторам гостро сте
жити за тим, щоби в частинах нашої армії вживалися ли
ше українські національні пісні” 22 Із захопленням зус
тріли в Кам’янці-Подільському та в частинах війська 
УНР кобзаря Василя Ємця, “що згуками бандури почав 
воскрешати українського козака” 2*

Прикладом турботи української влади про молодих 
співацьких талантів може слугувати доля Михайла Го- 
линського. Уродженець Прикарпаття, родич М.Черем- 
шини, він навчався співу у відомого львівського профе
сора Ч.Заремби. Проте успішному навчанню перешкоди
ла світова війна. 3 1914 р. Голинський перебував у рядах 
австрійської армії, а з 1919 р. він стрілець УГА. Він про
довжував співати на благодійних концертах Червоного 
Хреста, вражаючи слухачів прекрасним голосом 24. В 
лютому 1920 р. Іван Огієнко як Головноуповноважений 
уряду УНР в Кам’янці-Подільському видав грошову до
помогу М.Голинському “на науку співу в Італії” 25. Спі
вак пізніше прославився на оперних сценах Польщі,
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Радянської України, США та Канади 2б.
В поки національно-демократичної революції закла

д и с ь  основи майбутнього об’єднання всіх частин ук
раїнського народу в єдиній соборній незалежній Укра
їні Принциповою прикметою тодішнього музичного 
життя було глибоке усвідомлення спільності історико- 
культурних коренів, успадкована від попереднього по
коління передової української інтелігенції. Це був час 
активної співпраці галичан і наддніпрянців у лоні рід
ної культури. Українська пісня єднала їх тоді і продов
жує єднати досі, незважаючи на всі негаразди та пери
петії XX століття.
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Салій К.І.

ПОЛІТИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ к и їв с ь к о г о  
МИТРОПОЛИТА 

РАФАЇЛА ЗАБОРОВСЬКОГО 
(1731—1747 РОКИ)

В скрутний період історії Української Православної 
Церкви управління нею перейняв відомий патріот Укра
їни Рафаїл Заборовський. Він розпочинав своє служіння 
в сані архієпископа Київського в дуже складні та трагіч
ні часи для всієї Церкви. Це був період необмеженого 
панування при дворі Анни Іоанівни її фаворитів Бірона 
та Остермана, які в цей час проводили дуже жорстку по
літику стосовно всієї Російської Православної Церкви. 
Взагалі, царювання Анни Іоанівни (1730— 1740 рр.) по
лишило в пам’яті російських духовнрх діячів один лише 
гіркий й неприємний спогад1.

Рафаїл Заборовський приступав до справ управлін
ня Київською митрополією-епархією в той час, коли 
уряд Анни Іоанівни за порадами Феофана Прокопови
ча, розгорнув хвилю репресій щодо вищих церковних 
ієрархів, під час якої постраждав й попередник Рафаї- 
ла Заборовського Варлаам Вонатович. Такі несприят
ливі зовнішні обставини повинні були призвести до 
певної політичної апатії новопризначеного архієписко
па, але і в цьому конкретному випадкові в особі Рафа- 
їла Заборовського Українська Православна Церква от
римала не прямолінійного провідника імперської полі
тики, а справжнього патріота України.

Р.Заборовський походив з Львівщини з родини ка
толика та православної і по закінченню навчання в 
єзуїтських школах та Києво-Могилянській академії
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, йому викладали І.Кроковський та С.Яворський) 
був пострижений у ченці митрополитом Рязанським 
Стефаном Яворським, потім вчителював в Москов
ській академії. В 1723 р. за імператорським указом 
його було призначено “обер-ієромонахом флоту”, зго
дом він дістав архімандрію Тверського монастиря та 
посаду асесора Св.Синоду2.

1725 року його було висвячено у сан єпископа Псков
ського і Нарвського. У 1731 році Рафаїл Заборовський 
був переведений до Києва в сані єпископа, а вже в Мос
кві його було висвячено на архієпископа. На своєму шля
ху до Києва його радісно зустрів біля Глухова гетьман 
Д.Апостол із всім почтом3.

Рафаїл Заборовський не міг довго спиратися на геть
мана, бо через декілька років, 17 січня 1734 р. помер 
Д.Апостол і імператорський уряд фактично зліквідував 
гетьманство, хоча й не повідомляв про це офіційно. В 
той самий час 1730-х рр. російською імперською владою 
ініціюється процес видозміни внутрішнього устрою Лі
вобережної Україні. Особлива увага була звернута на 
церковне життя Лівобережжя4.

Під час початку його управління Києвською митропо
лією деякі представники української ієрархії розпочали 
процес подальшого подрібнення адміністративної ціліс
ності Київської митрополії. Арсеній Берло у 1733 році 
піклувався про посилення незалежності переяславських 
єпископів від київських митрополитів5.

Цей факт знаходить своє пояснення в тому, що з само
го початку владарювання Анни Іоанівни в Російській ім
перії поновлюється, пригальмоване кончиною Петра І, 
тяжіння до остаточного підкорення державою церкви.

Епоха Анни насичена урядовими заходами щодо нав
чання духовенства, релігійного розвитку народу, піднят
тя морального рівня духовенства. Поруч із тим йшло на
магання утилізувати на користь держави майно монасти
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рів, обмежити кількість чернецтва, яке на думку тогочас
них державних діячів було в своєму загалі некорисним 
для держави, звільнити чернечий стан від нероб - осіб та 
змусити їх нести службу державі6.

Маючи перед собою приклад трагічної долі поперед
ника, Р.Заборовський намагався діяти в руслі церковної 
політики центральної влади, але не перешкоджаючи 
внутрішньому життю українського православного духо
венства. Найбільшу увагу Рафаїл Заборовський приділяв 
справі піднесення на вищий щабель духовної освіти ук
раїнського духовенства та поліпшення становища Киє- 
во-Могилянської академії7.

Аналізуючи подальшу діяльність Рафаїла Заборов- 
ського можна стверджувати, що він перший розпочав 
вдалий наступ на основний принцип внутрішнього жит
тя Української Православної Церкви — Соборність.

Для досягнення своєї мети, яка полягала в оволодін
ні повним і всеохоплюючим контролем над церковним 
життям в митрополичий єпархії, він вміло скористався 
петровськими указами, згідно яких кандидат на цер
ковну посаду, котрий мав перевагу в освітньому цензі, 
мав більше шансів на заміщення вакантної духовної 
посади ніж обрана громадою кандидатура. Єпархіаль
на влада, котра мала в своєму розпорядженні переваж
ну більшість добре освіченого духовенства, перестала 
звертати увагу на обраних громадою кандидатів на свя- 
щеницьке місце8.

Архієпископ Рафаїл відчув миттєву негативну реак
цію на свою церковну політику з боку окремих громад 
та поміщиків із старшиною, які не сприймали такої 
практики. їхній вплив на імперський уряд призвів до 
того, що у 1735 р. до Св.Синоду надійшов іменний указ 
імператриці, котрим заборонялося заміщати вакантні 
духовні місця особам, які не пройшли узгодження із 
громадами, поміщиками та старшинами. Пізніше
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Св Синод всеодно дозволив Рафаїлу Заборовському 
ставити священиків без згоди громади, якщо її обранці 
не мали належного освітнього рівня9.

Під час правління Російською імперією німецької 
партії фаворитів Анни Іоанівни Київська митрополія-є- 
пархія випадала з двох загальноімперських процесів:

1 репресії Таємної канцелярії проти широких кіл бі
лого духовенства;

2. “разборы” взятих осіб з духовного сану в солдати 
чи оподаткований стан.

Натомість сусідні Білгородська та Воронезька єпархії 
значно постраждали від репресій центрального уряду10.

Загальноімперськими процесами в той час були такі 
непришядні вчинки центральної влади як:

- закриття монастирів і відбір їхнього майна до дер
жавної скарбниці;

- виявлялися та відновлювалися з чернецького се
редовища “праздные” особи, котрих передавали до 
кріпацького стану, в солдати, зсилали на каторжні ро
боти тощо11.

Велика увага російського уряду була прикута до 
проблеми зменшення надмірної кількості чернецтва. Це 
було лише продовження попередньої політики Петра І, 
який ще 1723 році видав указ, в якому заборонялося вза
галі постригати в ченці. Петро І мав плани перетворення 
монастирів у військові шпиталі замість того, щоб нада
вати там притулок здоровим “тунеядцам”12. Характер
ним є той факт, що згідно роз’яснення Св.Синоду цей 
указ не стосувався українських монастирів13.

Рафаїл Заборовський активно, але обережно й вива
жено протидіяв античернецьким діям російського уряду. 
В своїх роз’ясненнях він обгрунтовував невиконання ім
ператорських указів тим, що згідно указу Катерини І 
1726 року дозволялося постригати до київських монас
тирів студентів та “достойных и потребных людей”, КОТ-
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pi прагнули чернецтва. Він переконував, що якщо лиши
ти сану всіх цих незаконно пострижених ченців, то: “мо
настыри епархии Киевской в крайнєє прийдут запусте
ние”1'».

Рафаїл Заборовський не перебільшував, бо пізніше у 
1737 р. з ’ясувалося, що в межах однієї лише Київської 
єпархії повинно було б розстрижено 215 представників 
чернецтва і ієрархії. Тоді як по всій Російській імперії ця 
кількість становила 645 осіб15.

Зусилля Рафаїла Заборовського виявилися неспро
можними захистити київський осередок вченого чернец
тва. Україна втрачає свій статус тогочасного центру осві
ти Російської імперії і починає відчувати нестачу у вик
ладачах16.

Окрім боротьби за збереження чисельності україн
ського чернецтва Рафаїл Заборовський мусив відбивати 
зазіхання російського уряду від церковних та монастир
ських земельних маетностей.

Уряд намагався не допустити подальшого збільшення 
розмірів церковного землеволодіння. Українську поши
рену практику купівлі чи пожертви земельних угідь на 
користь монастирів та церков уряд спробував припинити 
указом від 1735 року, яким наказувалося: “впредь от
нюдь земель и деревень в монастыри не продавать и не 
отдавать”17.

Українське духовенство рішуче не погоджувалося із 
такою політикою імперського уряду і намагалося доби
тися скасування цього указу посилаючись на свої попе
редні права та привілеї. Натомість воно отримало сувору 
догану за свою “нахабність”, що означало повне фіаско 
цієї спроби відстояти свої права18.

На думку І.Власовського, архієпископ Київський Ра
фаїл Заборовський саме в цей період володарювання Ан- 
ни Іоанівни (1730— 1740 рр.) не мав широких можливос
тей боронити національно-церковні особливості Україн-
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.. Православної Церкви і мусив виконувати нівеля- 
°*йні заходи російського уряду- Далі дослідник виправ- 
U eve церковну політику Рафаїла скрутними політични
ми обставинами німецького управління Росією19. Дана 
оцінка цього періоду діяльності Рафаїла Заборовського є 
дещо спрощеною і не враховує іншого аспекту здійсню
ваної ним церковної політики — дієвий захист україн
ського чернецтва від секуляризаторських намірів цен
трального уряду.

Після листопадового 1741 р. двірцевого перевороту, 
коли російський престол посіла донька Петра І цесарів
на Єлизавета, у київського духовенства прокинулася на
дія на повернення митрополичого титулу Київському ар
хіпастирю. Саме під час початку її царювання поступово 
оздоровлюються відносини між державою та Цер
квою20. У серпні 1742 р. Рафаїл Заборовський подав на 
розгляд імператриці чолобитну із проханням про повер
нення старого титулу митрополита. Вже у червні 1743 р. 
імператриця дала на це свою згоду21. Відомий церков
ний дослідник Ф.А. Терновський стверджував, що в цьо
му випадкові київське духовенство скористалося при
хильністю фаворита імператриці О.Г. Розумовського22.

Олексій Розумовський та духівник імператриці Федір 
Лубенський, хоча й спромоглися викликати в імператри
ці симпатію до України, не співпрацювали із вищою іє
рархією української православної церкви.

У 1742 році на ім’я Єлизавети Петрівни поступили 
дві чолобитні. Одна —  від Київського архієпископа Ра
фаїла Заборовського, а друга —  від єпископа Чернігів
ського і Новгород-Сіверського Амвросія Дубієвича, ар
хімандритів Києво-Печерської Лаври Тимофія Щербаць- 
кого і Києво-Межигірського монастиря Герасима Зава- 
довського. У цих чолобитних, окрім майнових прохань, 
виразно висловлені й вимоги одержання духовними чи
нами, поряд із світськими малоросіянами, рівних віль-
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ностей, що фактично означало надання українському ду
ховенству рівних прав із козацькою старшиною, а саме 
шляхетських прав2*.

Про патріотичне ставлення до Української Правос
лавної Церкви Рафаїла Заборовського яскраво свідчить 
збільшення кількості релігійних споруд у підпорядкова
ній йому Київській митрополії-єпархії: 1720 р. — 987 
церков, 1737 р. — 1030,1743 р. — 1110; 1722 р. —  34 мо
настирів без ставропігіальних, 1743 р. — 45 24

Не обминав своєю увагою митрополит і зв’язки із 
молдавським православним духовенством. Саме він у 
1734 році наказав майбутньому предстоятелю найзнаме- 
нитіших молдавських монастирів Паісію Величковсько- 
му навчатися у Київській академії, згодом з Києво-Пе
черської Лаври вирушити ще з двома українськими мо
нахами до Молдавії25.

Церковне спілкування із православними ієрархами 
слов’янських народів Балкан вилилося у відрядження 
Рафаїлом Заборовським групи викладачів Києво-Моги- 
лянської академії на чолі з Михайлом Козачинським до 
Сербії у 1733 році із завданням закладення там правос
лавних шкіл26.

Помер митрополит Рафаїл Заборовський у жовтні 
1747 року.
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Дудка Л, О.

АНТИРЕЛІГІЙНІ ВИДАННЯ У СИСТЕМІ 
БЕЗВІРНИЦЬКОГО РУХУ В УКРАЇНІ 

(1920—1930-і РОКИ)

Прийшовши до влади, більшовики поклали собі за 
мету побудову суспільства, в якому не знайшлося б міс
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ця для релігії. Стратегія й тактика правлячої комуністич
ної партії в досягненні цієї мети були спрямовані проти 
Церкви як соціального інституту і відзначалися відверто 
атеїстичним спрямуванням, особливо в 20— 30-х роках.

З приводу цього, доречними є слова Миколи Бердяе
ва, який писав: “Комунізм, не як соціальна система, а як 
релігія, фанатично ворожий будь-якій релігії і більш за 
все християнській. Він сам хоче бути релігією, що йде на 
зміну християнству, він претендує відповісти на релігій
ні запити людської душі, надати смисл життю. Комунізм 
цілісний, він охоплює все життя, він не відноситься до 
якої-небудь соціальної області. Ось чому його зіткнення 
з іншими релігійними віруваннями неминучі...”1.

Сьогодні, аналізуючи перші кроки становлення ра
дянської влади, деякі представники церковного кліру 
вважають, що “суспільство розвивалось би по-іншому, 
не будь в числі перших прийнятий декрет про відокрем
лення церкви від держави”2.

В Декреті Раднаркому духовних осіб не влаштовува
ло багато чого і, мабуть, значну частину незгод можна 
було б попередньо зясувати, якби цей важливий доку
мент, що спершу називався “Про свободу совісті, цер
ковні і релігійні товариства”, розробляли при участі 
представників кліру і мирян. Деякі члени РНК (В. Д. 
Бонч-Бруєвич, А. В. Луначарський) розуміли справедли
вість вимог духовенства про залучення його до вироб
лення законодавства про культи. У березні 1918 р. В. Д. 
Бонч-Бруєвич з цього приводу прийняв спеціальну деле
гацію РПЦ. 24 серпня документ нарешті був апробова
ний Наркомюстом, а ЗО серпня — опублікований. Але 
це був не новий декрет РНК, а інструкція НКЮ по про
веденню в життя минулого декрету Раднаркому, яка ще 
більше погіршувала ставлення нової влади до Церкви3.

Отже, все почалося з Декрету РНК РСФРР від 20 січ
ня 1918 р., який 23 січня був опублікований в офіційно-
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У урядовому органі —  “Газете Рабочего и Крестьянско
го Правительства” — і набув чинності.

Загальновизнано, що даний Декрет про відокремлен
ня церкви від держави і школи від церкви та його укра
їнський аналог 1919 р. не відзначались особливим ради
калізмом — на той час вже багато країн Європи пройшли 
процедуру врегулювання державно-церковних стосун
ків. Але ніде у країнах демократії принцип відокремлен
ня Церкви від держави не означає, що ці дві інституції не 
мають нічого спільного і співіснують як дві абсолютно 
незалежні й рівноправні величини. Насправді цей прин
цип означає, що держава не ідентифікує себе з жодною з 
релігійних організацій, не покладає на Церкву виконан
ня державних функцій і те, що держава і Церква визна
ють обопільну автономність у належних їм сферах. Тоб
то конституційне закріплення принципу відокремлення 
Церкви від держави зовсім не відкидає як їхньої взаєм
ної відповідальності, так і можливості співпраці цих інс
титуцій у сфері соціального захисту, охорони здоровя, 
культури, науки, мистецтва тощо4.

Але це є сучасний погляд на державно-церковні сто
сунки, а 80 років тому було по-іншому...

Прийнявши Декрет про відокремлення Церкви від 
держави, радянське керівництво одночасно оголосило й 
про антирелігійний зміст своєї політики. У червні 1921 
р. ЦК КП(б)У видав обіжник №270 “Про антирелігійну 
пропаганду”, в якому місцевим органам давались вказів- 
ки ф?Д° основних форм та напрямків проведення анти
релігійної роботи5. А трохи пізніше, 28 вересня 1921 р., 
всім губкомам і губполітосвітам був надісланий ще один 
обіжник №452 “Про методи антирелігійної агітації і про
паганди”, що попередньо був узгоджений з ліквідацій
ним відділом НКЮ УСРР. В ньому наголошувалось, що 
На першому місці стоїть державна пропаганда дією, 
фи найменшій можливості приміщення, що були в роз
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порядженні церков і монастирів передавати для потреб 
соціального забезпечення (школи, лікарні, дитячі при
тулки). Суспільний паразитизм, що оточує церкву, про
фесійні нищі, півчі, прислуга і т.д. — повинні бути зни
щені суворим проведенням в життя декретів про трудо
ву повинність... Не враховуючи раніш, в яку форму вил
лється масова пропаганда дією, необхідно рішуче під
тримувати її, прагнучи розкриття, дискредитації, дезор
ганізації, економічного ослаблення наших церковних 
противників”6.

На початку 20-х років у структурі радянського дер
жапарату було створено, зокрема, й цілу систему ор
ганів для практичної реалізації Декрету про відок
ремлення церкви від держави. Велика роль у цій ба
гатогалузевій конструкції покладалась на відділ по 
відокремленню церкви від держави, створений в чер
вні 1921 р. у складі Народного комісаріату юстиції 
УСРР і який мав неофіційну, проте загальновживану наз
ву — ліквідаційний відділ.

У жовтні 1922 р. ліквідвідділ та його місцева мережа 
були передані Наркомату внутрішніх справ УСРР, який 
володів більшими можливостями для здійснення репре
сивних функцій щодо віруючих та Церкви. Після тран
сформації до системи НКВС ця структура одержала ін
шу назву — відділ культів.

У тому ж 1921 р., коли був утворений ліквідвідділ 
НКЮ, при Агітпропі ЦК КП(б)У була утворена Антире
лігійна комісія, яка була покликана реалізовувати неглас
ні директиви Політбюро ЦК КП(б)У стосовно релігії й 
Церкви. Таким чином, хаотичне втручання радянської 
адміністрації в церковні справи періоду громадянської 
війни невдовзі по її завершенні трансформувалося у 
1921— 1922 рр. у побудову і структурування спеціально
го апарату регулювання державно-церковних відносин7.

Як слушно зауважує В. Пащенко, увесь наступний
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, так і СРСР в цілому, підтвердив, що 
у своїй стратегії й тактиці антирелі- 

н й н о і  puuu.», державних органів, передбачала
JLїсть у ній також школи, культосвітніх установ, проф
спілок громадських обєднань, що явно суперечило про
голошеній державою свободі совісті8.

Не залишилась поза цим переліком і державна преса, 
яка в руках владних структур була дієвим інструментом 
ідеологічного тиску на маси. Протягом 20—30-х років 
засоби масової інформації (преса, радіо), книгодрук вис
тупали основними формами розповсюдження державни
ми органами антирелігійних настроїв в країні. Важко бу
ло знайти періодичне видання, яке б не зачіпало проблем 
антирелігійної пропаганди чи не знаходило б місця на 
своїх шпальтах для повідомлень про державно-церковні 
стосунки. Але з усього розмаїття радянської періодики 
виділялися видання, головною метою яких було втілюва
ти у життя й пропагувати основні доктрини, “генераль
ну лінію” партії на “антирелігійному фронті”. Йдеться 
про суто антирелігійну періодику.

В допомогу місцевим органам влади в проведенні в 
життя Декрету “Про відокремлення церкви від держави 
і школи від церкви” VII відділом Наркомату юстиції з 
1919 по 1924 рік видавався журнал “Революция и цер
ковь” під редакцією П.О.Красикова. Значну роботу по 
виданню атеїстичної літератури, перекладу книг зару
біжних авторів проводило товариство “Атеист”. Під йо
го керівництвом у 1922— 1930 рр. виходив журнал “Ате
ист”, редактором якого був І.А.Шпіцберг (з 1931 р. жур
нал одержав ще відвертішу назву — “Воинствующий 
атеизм”). Ці видання, хоча й друкувалися в Москві, але 
поширювалися по всьому Радянському Союзі, в тому 
числі й в Україні^.

Особливе місце в історії становлення безвірницького 
Руху належить щотижневій газеті “Безбожник”. Вона по

розвиток як України 
комуністична партія
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чала виходити в грудні 1922 р. у Москві, редактором га
зети був Ом. Ярославський, заступниками — спершу М. 
Горєв, а потім М.І.Логінов і М.М.Шейнман. Навколо га
зети в ряді міст створювалися товариства безвірників, на 
основі яких в серпні 1924 р. виникло Товариство друзів 
газети “Безбожник” (ТДГБ)10.

ЗО січня 1925 р. ЦК РКП(б) надіслав на місця секрет
ний обіжник №78 “О секганском движении и об антире
лигиозной пропаганде”, в якому зазначалося, що в краї
ні зростає антирелігійний рух, який проявляється “в по
вышении интереса к антирелигиозной печати и устной 
пропаганде, в возникновении и развитии в ряде губер
ний і областей обществ и кружков безбожников, друзей 
газеты “Безбожник” и т.д.”11. 19—26 квітня 1925 р. в 
Москві відбувся І з ’їзд кореспондентів газети “Безбож
ник” та Товариства друзів газети “Безбожник”, який за
початкував Спілку безвірників.

Із союзних антирелігійних періодичних видань в цей 
час почали виходити журнали “Антирелигиозник” 
(1926— 1941 рр., редактор Ом .Ярославський), “Безбож
ник” (1924— 1941), “Безбожник у станка” (1923— 1931).

Привертає до себе увагу часопис “Безбожник у 
станка”, видавцем якого був Московський комітет 
РКП(б), а редактором — секретар ЦК РКП(б) 
М.М.Костеловська. З нагоди виходу першого числа у 
січні 1923 р., редакція адресувала листа ЦК КП(б)У, в 
якому наголошувалося на необхідності такого журналу 
для широкої постановки антирелігійної пропаганди, а 
також висловлювалося прохання викласти свої думки 
про видання та допомогти порадами й дописами12. У 
середині 20-х років навколо журналу об’єдналися 
прихильники суто адміністративних методів боротьби 
з релігією та віруючими. Ця течія на чолі з М.М.Косте- 
ловською вела боротьбу з керівництвом Спілки безвір
ників та редакцією газети “Безбожник”, які на той час
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послідовно виступали за розгортання широкої й зрозу
мілої масам антирелігійної пропаганди, культурно- 
просвітницької роботи. “Безбожник у станка” нато
мість звинувачував керівництво ЦР СБ у відсутності 
класового підходу до релігії, у примиренні з Церквою.

Влучну оцінку конфліктної ситуації між двома анти
релігійними виданнями дав В.А.Алексєєв: “За всіма 
цими, здавалось би, особистими амбіціями стояли два 
погляди на характер, форми і методи антирелігійної 
роботи: одні “антирелігійники”, визнаючи на словах 
згубність адміністративного підходу, на ділі застосову
вали його, прикриваючись при цьому закликами до не
обхідності екскурсів в історію атеїстичної думки, за
хоплюючись догматичною схоластикою в пропаган
дистській роботі. Інші, критикуючи абстрактний ате
їзм, закликали до “класового змісту” цієї роботи, від 
якої віяло холодом громадянської війни. Об’єктивно 
обидві течії, самі того не підозрюючи, ступали на шлях 
відкритої війни з релігією, що стало особливо помітним 
в другій половині 20-х років”13.

Антирелігійна нарада при ЦК ВКП(б) у квітні 
1926 р., обговоривши стан антирелігійної роботи в 
країні, засудила позицію журналу “Безбожник у стан
ка” 14, а в 1932 р. він взагалі перестав існувати, об’єд
навшись з журналом “Безбожник”.

В Україні ситуація з виданням антирелігійної періо
дики була дещо відмінною: у першій половині 20-х років 
загальнореспубліїсанського видання взагалі не було, а в 
1923— 1924 рр. виходив лише журнал “Безвірник”, як 
орган Київського губкому КП(б)У. І тому на нараді Агіт
пропу ЦК КП(б)У з питань антирелігійної пропаганди 
20 травня 1924 р. наголошувалося на необхідності збіль
шити передплату на неперіодичну антирелігійну літера- 
jyw , журнали “Безбожник” (Москва) і “Безвірник” (Ки- 
1В) . Робилася спроба перетворити “Безвірник” на за
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гальноукраїнське видання, поширюючи його на всі гу- 
бернії УСРР та збільшуючи тираж.

Разом з цим для партійних та державних органів ак
туальною залишалась проблема видання окремого за
гальнореспубліканського антирелігійного журналу. 
Неодноразово це питання розглядалося Антирелігій
ною комісією при Агітпропі ЦК КП(б)У. Організацію 
такого журналу визнала за доцільне Мала колегія Агіт
пропу ЦК у червні 1924 р. Вікторії Уласевич (завідую
чій підвідділом антирелігійної пропаганди) доруча
лось скласти кошторис та внести його на затвердження 
Оргбюро, що і було зроблено 1 липня 1924 р .К  13 лис
топада 1924 р. секретаріат ЦК КП(б)У ухвалив: “ 1. По
ручить Отделу печати в 2-х недельный срок разрабо
тать вопрос о возможности объединения издательств 
“Коммунист” и “Сельправда”. 2. Отпустить в распоря
жение Отдела печати для журнала “Безвірник” 3.000 
руб. Провести через финкомитет”17.

Заручившись підтримкою завідуючого відділу друку 
Равича, підвідділ антирелігійної пропаганди просив фі
нансовий відділ ЦК видати кошти для видання журналу 
“Безвірник” при редакції газети “Селянська правда”1* 
У грудні 1924 р. секретаріат ЦК затвердив редакцію жур
налу в складі Марченка (КСМ) і Мотузко (Агітпроп), 
відповідальним редактором було призначено В.Уласе
вич19. Після того, як В.Уласевич відкликали до Москви, 
у 1926 р. журнал якийсь час редагував В.І.Ліванов.

Щомісячник ЦК КП(б)У та Головполітосвіти УСРР 
“Безвірник” вперше вийшов друком у січні 1925 р. нак
ладом у 15 тис. прим. З 6-го номеру журнал перейшов до 
Державного видавництва України. У січні 1926 р., у 
зв’язку з річницею виходу журналу, редакція друкує на 
сторінках “Безвірника” вітальні телеграми з Москви — 
від В.Уласевич, редакції журналу “Безбожник у станка”, 
а також від республіканських партійних органів, які від
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мічали, що “Безвірник” за рік свого існування провів 
“величезну роботу звільнення працюючих мас від пере
житків релігії і забобонів” і бажали йому “охопити своїм 
культурним впливом найдальші куточки Вкраїни”20.

З № 11/12 за 1926 р. “Безвірник” стає науково-попу
лярним та методичним місячником Всеукраїнської Ради 
Спілки безвірників та управління політосвіти НКО 
УСРР. Значно збільшується обсяг журналу (замість 16 
сторінок — 64), змінюється його оформлення, зростає 
ціна (з 15-ти до 35 коп.), а також змінюється редакційний 
склад: відповідним редактором стає Д.Ігнатюка, до скла
ду редколегії увійшли І.С.Гаїбов, А.Івановський, 
А.А.Коршиков, Д.Марчеко і основний антирелігійний 
теоретик тих часів — І.Сухоплюєв.

На думку редакції, найбільш істотною обставиною, 
що спричинила зміни в журналі, стало поширення без
вірницьких організацій: “Для нормального розвитку гро
мадської антирелігійної роботи, для максимального 
здійснення ідейно-методичного керівництва низовими 
осередками, потрібний друкований орган”21. Такі мірку
вання й спричинили реорганізацію “Безвірника” з сати
ричного журналу в науково-популярний методичний ан
тирелігійний щомісячний орган ВЦР СБ і УПО НКО. 
Зміст журналу тепер складався із наступних розділів: 1. 
Статті, що визначали “загальну лінію” партії по най
більш принциповим питанням антирелігійної пропаган
ди; 2. Матеріали для масової антирелігійної роботи; 3. 
“На допомогу антирелігійникові”: Матеріали у вигляді 
тез, бесід, конспектів з відповідними методичними пора
дами і вказівками, спеціальні методичні статті з питань 
антирелігійної пропаганди; 4. Аналіз та оцінка антирелі
гійної літератури; 5. Поштова скринька.
ї ї л ’ наРешті> як додаток, на сторінках журналу з № 
11/12 (1926 р.) відкрився офіційний відділ, й усі його ма
теріали за розпорядженням Тимчасової Всеукраїнської
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Ради Спілки безвірників вважались як офіційні для всіх 
безвірницьких організацій22.

З №1 за 1929 р. “Безвірник” виходив вже двічі на мі
сяць і перейшов у цілковите розпорядження Всеукраїн
ської Ради Спілки Войовничих Безвірників України як 
основний її друкований орган. У 1933 р. друк часопису 
здійснювало видавництво “Український робітник”. У 
зв’язку з паперовою кризою, що спричинила ліквідацію 
деяких видань, у 1934-—1935 рр. журнал знову перетво
рився на місячник. Закінчив “Безвірник” своє існування 
в соціально-економічному видавництві, де вийшли його 
останні три номери за 1935 р.

Як союзним “Безбожнику” та “Антирелигиознику”, 
так і республіканському “Безвірнику” був властивий 
глумливо-образливий тон, що відштовхувало віруючих. 
Упродовж 1925— 1926 рр. у цих виданнях переважали 
низькопробні карикатури, гуморески, байки, фейлетони 
про аморальну поведінку духовенства, котрі друкували
ся нерідко під псевдонімами. З 1927 р. реорганізований 
“Безвірник” тимчасово стає стриманішим і вміщує чима
ло цікавих матеріалів природничо-наукового, пізнаваль
ного характеру, інформації про антирелігійний рух у рес
публіці. Хоча й тоді не бракувало примітивно-агітацій
них матеріалів. Так, у редакційній статті “Слуги капіта
лу” з приводу християнського конгресу в Стокгольмі 
1925 р. йшлося: “Буржуазія одверто організує церкву для 
політики. Буржуазія хоче на економічні й політичні орга
нізації пролетаріату і селянства нацькувати єдину зграю 
псів капіталізму у митрах, ризах і камилавках, щоб у гар
чанні православних, лютеранських, баптистських і всіх 
інших промовців —  загубилися голоси протесту й обу
рення пригнічених людей”23.

У червні 1928 р. ЦК КП(б)У ухвалив резолюцію 
“Про релігійний рух та антирелігійну пропаганду”, яка 
стала черговим етапом у боротьбі проти релігії. Узагаль
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нюючи успіхи та невдачі в антирелігійній роботі, ЦК на
голошував: “Антирелігійна пропаганда повинна ввійти 
складовою частиною в роботу партійних організацій, 
комсомолу і професійних спілок, зокрема, робітничого 
клубу, шкіл, наших періодичних видань, кіно, театру і 
радіо”. Водночас місцеві партійні та культосвітні орга
нізації зобовязувалися гарантувати належну кількість 
передплатників, а НКО УСРР та ДВУ — безперервне ви
дання “Безвірника”24.

В порядку перевірки виконання попередніх постанов 
партії в галузі антирелігійної пропаганди на засіданнях 
оргбюро, секретаріату ЦК КП(б)У неодноразово наголо
шувалося на потребі мати масову, дешеву, доступну ши
рокому загалу антирелігійну газету (на зразок російсько
го “Безбожника”). І от, нарешті, 17 грудня 1929 р. в по
рядку виконання постанови ЦК КП(б)У №122 від 7 сер
пня 1929 р. було дозволено видавати щодекади газету 
“Войовничий безвірник” як орган ЦР СВБ України. Тим
часове редагування доручалося редколегії у складі Ігна- 
тюка, Іваницького, Петрова25.

Але більше того — у 1929 р. в Україні видавалися од
ночасно дві антирелігійні газети під однією назвою — 
“Войовничий безвірник”: одна — як періодичний орган 
ЦР СВБ України — друкувалася раз на тиждень в Хар
кові у 1929— 1933 рр.; інша — орган Київської міськра
ди СВБ — двічі на місяць у Києві у 1929— 1932 рр.

Вирішальну роль у формуванні організаційних струк
тур антирелігійного руху відіграв II Всесоюзний з’їзд 
безвірників (червень 1929 р.). Він не лише перейменував 
організацію радянських атеїстів у Спілку войовничих 
безвірників, а й ухвалив низку рішень, спрямованих на 
посилення наступу на релігію та Церкву шляхом втягу
вання державних органів, громадських організацій, ви
давництв і преси в антирелігійну роботу. На виконання 
настанов з’їзду у республіці розширюється мережа анти
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релігійної періодики. Не можна не погодитися з думкою, 
що після з’їзду СВБ перетворилася фактично у “всесо
юзного ідеологічного монстра, за спиною якого стояв 
всемогутній ЦК ВКП(б)”26.

Крім загальнореспубліканських видань, в кінці 20-х 
— на початку 30-х років в Україні виходили антирелігій
ні газети, які видавались місцевими організаціями СВБ: 
“Безвірник Запоріж ж я " (газета Запорізької окрради СБ, 
видавалася у 1927 р.); “Безбожник" (орган Одеського 
СБ, 1927 р.); “Безвірнику, в атаку !" (щоденна газета 
Дніпропетровської окрради СВБ, 1929 р.); “Безвірник за 
сівалкою" (газета антирелігійної комісії Хорольського 
РПК, 1930 р.); “П ід  прапором безвір’я "  (орган Дніпро
петровської міськради СВБ, 1930 р.); “Безвірник Одещи
ни" (орган Одеської міськради СВБ, 1931 р.) та ін.

Не варто перебільшувати значення цих періодичних 
видань для становлення та поширення антирелігійного 
руху на місцях. Більшість з них були одноразовими, ос
кільки брак коштів, паперу та досвідчених кореспон- 
дентів-антирелігійників не давали можливості продов
жувати їх видання. А характер вміщених матеріалів — 
директивні вказівки щодо антирелігійної боротьби, 
глумливе викриття “контрреволюційної суті” духо
венства, безцеремонне втручання у справи віруючих — 
навпаки, сприяв негативному ставленню населення до 
владних заходів щодо побудови безрелігійного сус
пільства, що, в свою чергу, аж ніяк не сприяло зростан
ню безвірницького руху.

Нарада з питань антирелігійної пропаганди, що відбу
лася 23 грудня 1927 р. у ЦК КП(б)У, серед пріоритетів 
назвала й посилення роботи через газети і журнали шля
хом збільшення в них друкованого антирелігійного мате
ріалу. А ЗО травня 1928 р. з ’явилася постанова секрета
ріату ЦК КП(б)У “Про стан релігійної та антирелігійної 
літератури”, яка, порівнюючи ситуацію з релігійною та
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антирелігійною літературою й відмітивши зростання ре
лігійних видань, звернула увагу керівників офіційної пе
ріодики на брак у газетах і журналах антирелігійного 
матеріалу27. Для підсилення антирелігійної пропаганди 
визнавалося за необхідне: “В усіх газетах присвячувати 
спеціальні розділи найвидатнішим релігійним дням. В 
масових робітничих і селянських газетах завести що
тижневі сторінки (“Пролетар”, “Радянське село”) в не
дільних числах”28.

З другої половини 20-х років у радянській пресі сис
тематичними стають “Кутки безвірника”, “Антирелігійні 
сторінки”, інші подібні рубрики, у котрих друкується 
місцевий антирелігійний матеріал у формі дописів сіль
корів, критичні статті з життя релігійних громад тощо. 
Так, Антирелігійна нарада при Агітпропі Волинського 
губкому 9 листопада 1929 р. ухвалила запровадити у 
“Волынскому пролетарии” і “Селянській бідноті” двічі 
на тиждень атеїстичну сторінку29. Подібні рубрики зави
лися у черкаській “Радянській думці”, уманській “Се
лянській правді”, одеському “Червоному степу”. “Біль
шовик Полтавщини”, “Червона Лубенщина”, “Кремен- 
чуцкий рабочий” та інші окружні газети постійно вміщу
вали матеріал про “контрреволюційні” дії церковнослу
жителів, шкідливу роль релігії, здійснюючи постійний 
ідеологічний тиск на віруючих. Під час численних анти
релігійних кампаній преса активно насаджувала думку 
про потребу закриття церков, синагог та інших культо
вих споруд, відмову відзначення релігійних свят30.

В 1931 р. по лінії НКО відбувалася перевірка висвіт
лення державно-церковних стосунків освітянською пері
одикою. Часописи “Молодий Ударник”, “Радянська осві
та”, “Геть неписьменність”, “Комуністична освіта” та ін
ші звітувалися за пророблену антирелігійну роботу. Ре
дактори видань запевняли, що “майже в кожній статті, 
що висвітлює проблеми виховання, спостерігаються
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елементи антирелігійного виховання дітей”. А редколе
гія журналу “Знання” планувала на літо випустити на
віть окремий антирелігійний номер31.

Антирелігійна, антицерковна спрямованість радян
ської преси посилилася і стала систематичною після II 
Всесоюзного зїзду СВБ, як того й вимагала одна із резо
люцій з'їзду. І це при тому, що більшість газет були орга
нами радянської влади. Отже, їхні публікації свідчили 
про ідеологічну однобічність, про обмеження прав та 
свобод служителів Церкви та віруючого населення.

Для поширення антирелігійної ідеології, боротьби з 
Церквою партійно-державні органи широко використо
вували державні книговидавництва, а для пропаганди та 
розповсюдження літератури — можливості державних 
бібліотек, хат-читалень тощо. Процес цей набув масо
вості після того, як 13 березня 1925 р. відділ друку ЦК 
КП(б)У провів нараду, яка повинна була вирішити пи
тання антирелігійного видавництва. Вся антирелігійна 
література ділилась на такі види: “1. Научные книги для 
антирелигиозника и учащихся совпартшкол; 2. Пособия 
для массового антирелигиозника; 3. Популярно-научные 
книги (по естествознанию, антирелигиозные книги с 
сельськохозяйственным уклоном); 4. Книги по антире
лигиозной пропаганде; 5. Антирелигиозные агитки”.

Порядок видання антирелігійної літератури під своїм 
контролем тримав Агітпроп ЦК КП(б)У. Разом з відді
лом друку він затверджував видавничий план антирелі
гійної літератури, який щороку складало Державне Ви
давництво України, і саме він призначав рецензентів 
ДВУ по антирелігійній літературі3*.

Постанова секретаріату ЦК КП(б)У “Про видання ма
сової літератури в 1929-1930 рр.” з метою “планового 
поновлення книжкового ринку масовою політлітерату- 
рою” визнала за потрібне видати 12 серій книг, розрахо
ваних на “позапартійний актив робітників і селян”33.
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Одинадцята серія — “Теорія і практика антирелігійної 
боротьби” — містила такі теми: 1. Чи потрібна релігія 
трудящим; 2. Про іудейство; 3. Про християнство; 4. За 
перебудову календаря (про безперервний тиждень); 5. 
Церква й тюрма; 6. Релігійні байки про чудеса; 7. Чому 
сектанти не хочуть йти до Червоної Армії; 8. Як релігій- 
ники беруть участь у підготовці до війни; 9. Перебудуй
мо молитовні будинки на культурні вогнища; 10. Пяти- 
річка і релігія; 11. Релігійними — шкідники соціалістич
ного будівництва та ін. (загалом тем було 23).

Ще в 1922 р. колегія Агітпропу ЦК доручила НКЮ та 
Головполітосвіті ЬЖО УСРР видати антирелігійний збір
ник у вигляді книги-журналу на 100 сторінок тиражем у 
1000 прим.34. Збірник мав слугувати керівництвом для 
робітника антирелігійної пропаганди і водночас бути 
книгою — “доступной по изложению и полезной по сво
єму содержанию для той части рабочих и крестьян, в ко
торых происходит внутренняя борьба между революци
онным атеизмом и религиозностью”. За своїм змістом 
збірник антирелігійної пропаганди ділився на відділи: 1. 
Релігія в св ітл і науки. (Мав переважно пропагандист
ський характер; основним завданням було “с чрезвычай
ной точностью и популярностью объяснять связь совре
менных церковных обычаев и верований от дикарских 
суеверий”); 2. Церква і революція. (Мав агітаційний ха
рактер; завдання — “разоблачение, самая резкая крити
ка и агитация попыток спасти церковь путём её рефор
мации”); 3. Практика антирелігійної пропаганди. (Вис
вітлював досвід роботи в галузі антирелігійної пропа
ганди; узагальнювалося та аналізувалося зроблене за 
останній час й накреслювалися нові методи роботи)35.

Вийшло чотири таких збірники, але декларативний 
характер, крикливий тон, брутальні висловлювання на 
адресу віруючих та духовенства аж ніяк не сприяли його 
масовому поширенню.
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Все більш залучаючи періодичну пресу та різні ви
давництва до висвітлення державно-церковної пробле
матики, використовуючи засоби масової інформації у 
боротьбі проти духовенства та віруючих, партійні та 
державні органи поряд з цим прикладали зусилля для 
обмеження видавничої діяльності релігійних організацій 
та сект. Зокрема, 6 червня 1928 р. на засіданні Оргбюро 
ЦК КП(б)У з приводу доповіді АПВ про релігійний рух 
та антирелігійну пропаганду була затверджена резолю
ція, в якій зазначалося: “По лінії Головліту та політкон- 
тролю встановити більш детальний контроль релігійних 
видань, не допускаючи до друку апологетичних праць, 
художніх релігійних творів, масової агітлітератури. Вод
ночас більш старанно фільтрувати інший, що має гро
мадське значення, літературний матеріал релігійників. 
Зовсім не допускати імпорту релігійної літератури”36.

В середині 30-х років Спілка войовничих безвірників 
вступила в період сильної кризи. Немало республікан
ських, крайових і обласних організацій припинили своє 
існування і в багатьох випадках, по суті, саморозпусти- 
лися. Значно скоротилася кількість членів СВБ, тоді як 
на початку 30-х років Ом.Ярославський говорив про 
створення пятимільйонного союзу (хоча ця цифра сер
йозно ніким не сприймалася). В Україні на той час було 
припинене видання майже всієї антирелігійної періоди
ки, а в інших періодичних виданнях значно скоротилася 
кількість антирелігійного матеріалу.

Невдачі й провали в боротьбі з релігією, наявність в 
країні значної кількості віруючих та людей, що щиро 
співчували Церкві, пояснювалися офіційною пропаган
дою лише слабким проведенням антирелігійної роботи, 
небажанням кадрів займатися цією діяльністю 3

Але якщо до середини 30-х років керівництву Сою
зу безвірників вдавалося недоліки своєї діяльності пе
рекладати на плечі партійних, комсомольських та
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профспілкових органів, то в 1936— 1937 рр., коли по
чався погром “троцькістсько-зінов’євських і бухарін- 
ських банд найманців, шпигунів і вбивць”, подібні за
киди з метою самозахисту стали дуже небезпечними. 
Довелося шукати ворогів у власному таборі. З цією ме
тою розгорнулася широкомасштабна кампанія звину
вачень у ворожій діяльності керівників організацій 
СВБ на місцях, які своїми “злочинними” діями нібито 
розвалили союз. Ворогами народу був оголошений 
майже увесь керівний склад Спілки безвірників Украї
ни, який ніколи не викликав особливих симпатій у ке
рівництва ЦР СВБ38. Але такі репресивні заходи не да
ли їх ініціаторам і натхненникам бажаних результатів.

Поряд з цим, залишався ще один, вже випробуваний 
шлях — повести атаку проти віруючих та Церкви, знову 
звинуватити їх в антирадянській, контрреволюційній ді
яльності і перекласти на них усі провали антирелігійної 
роботи. Відтак починається черговий “штурм неба”, ма
сова атеїзація населення, яка проводилася не тільки че
рез Спілку войовничих безвірників, хоча й переважно 
під її знаменами.

Знову на шпальтах газет та журналів у контексті роз
витку антирелігійної пропаганди все частіше спливають 
знайомі слова “посилити”, “удосконалити”, “вжити захо
дів”. До активізації такої діяльності закликала, зокрема, 
постанова ЦК КП(б)У від 13 травня 1937 р. "Про стан  
антирелігійної пропаганди т а  роботу Українського т о 
вариства “Войовничий безвірник". Партійний документ 
зобовязував особисто редакторів центральних, облас
них, міських, районних і фабрично-заводських газет, а 
також редакторів журналів систематично висвітлювати 
питання боротьби з релігійними забобонами і стан анти
релігійної роботи. Директори видавництв мали подати 
на затвердження ЦК КП(б)У плани видання антирелі
гійної літератури, в яких слід було передбачити видан
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ня масової дешевої антирелігійної літератури і плака
тів та друкування відповідних творів класиків марксиз- 
му, кращих зразків “бойової антирелігійної літерату
ри”, видання популярних науково-освітніх праць тощо. 
Партгрупа Спілки радянських письменників України 
разом з Управлінням в справах мистецтв при РНК 
УРСР зобовязувалися вжити заходів для створення ан
тирелігійного репертуару для драматичних, хорових 
гуртків клубів і культбудів.

Дана постанова схвалила видання (S разів на місяць) 
газети “Безвірник” як органу ЦР СВБ України накладом 
у 80— 100 тис. прим.39. Друк її повинно було забезпечу
вати видавництво “Комуніст”. Редактором газети приз
начили М.К.Новицького (за сумісництвом з його робо
тою в Держлітвидаві)40.

11 лютого 1938 р. секретар ЦК КП(б)У М.С.Хру- 
щов одержав листа від Голови ЦР СВБ СРСР Ом. 
Ярославського, який вперше за останні роки, поряд з 
критичними зауваженнями щодо розгортання масо
вої антирелігійної роботи і організаційного офор
млення низових безвірницьких ̂ організацій в Україні, 
відмітив і деякі позитивні моменти, які з ’явилися, на 
думку головного антирелігійника країни, з приходом 
нового керівництва Спілки. Але водночас Ярослав
ського турбував поганий стан матеріального забезпе
чення безвірницького руху в УРСР, на що він радив 
звернути особливу увагу вищому партійному керів
ництву України. Поряд із цим пропонувалося збіль
шити наклад та періодичність газети “Безвірник” —  з 
5-ти до 10-ти номерів щомісячно, створити республі
канський антирелігійний журнал та спорудити плане- 

( тарій41.
Щодо останніх двох побажань, то вони виконані 

не були через брак коштів, а от антирелігійна газета 
збільшила свою періодичність та вартість (з 10 коп.
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за номер до 20 коп.). Для покращення матеріального 
стану безвірницьких організацій республіканській 
Центральній Раді передавалася газета “Безвірник” з 
усіма її фінансовими нагромадженнями42.

Друкувався “Безвірник” до червня 1941 р. і був 
єдиним антирелігійним виданням на Україні з другої 
половини 30-х років. Але газета так і не спромоглася 
в силу вищезазначених причин допомогти партійним 
та державним органам у виконанні свого основного 
завдання щодо державно-церковних стосунків —  по
будувати безрелігійне суспільство, витіснити релігію 
із свідомості мас, знищити Церкву як соціальний інс
титут.

Коли світогляд підміняється політикою, демокра
тичні права —  ідеологією, коли абсолютизується 
роль особистості в історії, тоді тяжкий час настає для 
всіх членів суспільства, незалежно від їх відношення 
до релігії та атеїзму. Вільнодумний, свідомий атеїзм 
так само несумісний з культом особи, як несумісна з 
ним щира релігійна віра в Бога, що не допускає нія
кого обожнення.
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УКРАЇНСЬКІ КУЛЬТУРНІ ЦІННОСТІ в 
РОСІЇ: ШЛЯХИ ДО ДІАЛОГУ 

( друга половина 1920-х років)
Проблема повернення українських культурних цін

ностей з Росії вперше на міждержавному рівні була пос
тавлена в 1917 р. Центральною Радою. В 1918 р. вона 
стала предметом обговорення на мирних переговорах 
Української держави та РСФРР1.

В середині 20-х років науковці та діячі культури Ук
раїни знову підняли питання про повернення вивезених 
з її території до Росії музейних пам’яток. Приводом до 
його розгляду в офіційних та науково-культурних колах 
України став лист ЦВК Кримської РСР до ВУЦВК від 12 
липня 1926 р. з проханням передати до Керченського му
зею пам’ятки археології, вивезені за самодержавства з 
Криму до Одеського Археологічного музею. Прохання 
обгрунтовувалося необхідністю гідно підготуватися до 
всесоюзної археологічної конференції у вересні 1926 р. 
з нагоди столітнього ювілею Керченського археологіч
ного музею, на яку очікувався приїзд учених не лише з 
республік СРСР, а й з Англії, Італії, Німеччини, Франції. 
Кримські вчені планували показати, в тому числі, й свої 
здобутки на ниві вивчення старожитностей краю. Однак, 
наголошувалося в листі, “велика й жвава науково-дос
лідна краєзнавча робота... за розпорошеності найтипо- 
віших керченських археологічних матеріалів по музеях 
за межами Криму, не зважаючи на всю енергію, як му
зею, так і окремих фахівців і місцевих наукових това
риств, не може дати належних результатів.”

В листі висловлювалось сподівання, “що україн
ський народ... легко зрозуміє й охоче піде на зустріч
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природньому бажанню Криму, оскільки українська на
ука свого часу перенесла найтяжче пригноблення з бо
ку самодержавного уряду”. При цьому практика кон
центрації наукових матеріалів та пам’яток історії і 
культури національних окраїн в провідних науково- 
культурних центрах Росії розглядалась в контексті “за
гальної політики самодержавства по пригнобленню 
нацменшинств” і засуджувалась як “зовсім неприпус
тиме і в загальнодоступному і в науковому відношенні 
явище”2. Таким чином в листі ЦВК Кримської РСР 
піднімалися питання актуальні не лише для науковців 
та пам’яткоохоронців півострова, а й України.

В зв’язку з цим Президія ВУЦВК направила лист на 
висновок до Управління науковими установами (Укр- 
наука) Наркомату освіти УСРР, в структурі якого в 
1926 р. була створена головна інспектура охорони 
пам’яток культури. В свою чергу Укрнаука 27 липня 
1926 р. надіслала його на розгляд Всеукраїнського Ар
хеологічного комітету (ВУАК) при Всеукраїнській Ака
демії наук. Вже 2 серпня 1926 р. президія комітету у 
складі голови академіка О.Новицького, його заступни
ка Д.Щербаківського та вченого секретаря М.Рудин- 
ського ухвалила “вітати пропозицію Кримського ЦВК, 
що заслуговує на всяку увагу з погляду наукового.” Од
нак, пропонувала НКО УСРР “утриматися від переда
чі” пам’яток з Одеського музею до Керченського Архе
ологічного музею “до розв’язання справи у всесоюзно
му масштабі”3.

В листі до Укрнауки НКО УСРР від 5 серпня 1926 р. 
ВУАК обгрунтував свою позицію тим, що неодноразо
ві звернення комітету, Наркомату освіти, а в 1923 р. і 
голови Раднаркому України Х.Раковського до відповід
них органів та Російської Академії історії матеріальної 
культури ніяких наслідків не мали. А тому, вітаючи 
лист ЦВК Кримської СРР, “як виступ, що стоїть на сто
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рожі наукових інтересів країни,” ВУАК пропонував ви
рішувати “питання про заміну експонатами і поворот 
їх по приналежносте в ті чи інші Музеї ... у всесоюз
них масштабах”4.

Наркомат освіти УСРР погодився з позицією та про
позиціями президії Всеукраїнського Археологічного ко
мітету та надав їх на розгляд Президії ВУЦВК. 3 1 серпня 
1926 р. головний інспектор охорони пам’яток культури 
Укрнауки НКО УСРР В.Дубровський виступив з відпо
відною доповіддю на засіданні малої Президії ВУЦВК. 
Її члени не погодились з пропозицією ВУАКу та НКО 
УСРР щодо шляхів вирішення долі археологічних 
пам’яток з околиць Керчі, які зберігалися в Одеському 
музеї. Мала Президія ВУЦВК ухвалила передати їх до 
Керченського Археологічного музею. Проте, взявши до 
уваги, “що багато ціннощів великої для України ваги 
знаходяться... в музеях РСФСР та по інших республіках 
і тому не використовуються в достатній мірі, а різні цін
ності та старовинне майно інших Радянських республік 
знаходиться на Україні і тому так само не може бути ви
користаним”, вона доручила Наркомату освіти України 
підготувати доповідну записку від імені українського 
уряду до ЦВК СРСР з обгрунтуванням необхідності 
створення при ньому “комісії із представників всіх Рес
публік, що входять до складу СРСР — для того, аби на 
цій комісії було обмірковано справу про належність та 
про порядок передачі різних історичних ціннощів націо
нальним республікам по належності”5.

Незабаром, 8 вересня 1926 р. Велика Президія 
ВУЦВК затвердила рішення від 3 1 серпня. Окрім того, 
вона доручила НКО УСРР підняти “питання про необ
хідність урегулювання справи про розподіл та вико
ристання старовинного майна, що має історичне зна
чення для окремих республік”, на найближчій Всесо
юзній нараді працівників освіти6. Таким чином, незва-
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жаючи на те, що Президія ВУЦВК прийняла рішення 
про передачу частини пам’яток археології з Одеського 
до Керченського музею всупереч позиції ВУАКу та 
НКО УСРР, вона підтримала їх пропозицію про органі
зацію обміну культурно-історичними цінностями між 
республіками СРСР.

Перебуваючи у Харкові, голова ВУАКу О.Новицький 
зустрівся з В.Дубровським та обговорив з ним коло пи
тань, пов’язаних з підготовкою до переговорів з Росією 
про повернення Україні її культурних цінностей. Він та
кож виніс їх на обговорення відділів ВУАКу. Зокрема, 5 
листопада 1926 р. учасники зборів археологічного відді
лу К.Антонович-Мельник, В.Козловська, М.Макаренко, 
А.Носів, М.Руцинський ухвалили домагатися повернен
ня в Україну колекцій пам’яток, евакуйованих до Росії в 
роки революції та громадянської війни; збірок, сформо
ваних в Україні і частково вивезених за її межі; Київ
ських скарбів князівської доби. На зборах було також 
ухвалено при вирішенні питань повернення пам’яток 
культури в Україну звернутися до так званого принци
пу “розмежування”, яким керувалася 1918 р. культурна 
комісія при українській делегації на мирних перегово
рах з Росією7.

Пленум ІУУАКу, який відбувся 17 листопада 1926 р. 
схвалив рішення археологічного відділу. Водночас, йо
го учасники визнали за необхідне домагатися безумов
ного повернення в Україну також усіх її національних 
реліквій. На думку учасників пленуму, за принципом 
“розмежування” повинні були вирішуватися питання 
щодо повернення до союзних республік творів майс
трів та збірок колекціонерів, які народилися в межах їх 
кордонів, архітектурних креслень та малюнків 
пам’яток республік, археологічні пам’ятки, здобуті під 
час розкопок на їх території8.

Незабаром, О.Новицький повідомив про рішення пле
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нуму В.Дубровського. У листі-відповіді від 27 листопа
да 1926 р. той, подякувавши за попереднє теоретичне 
обгрунтування та визначення головних принципів по
вернення в Україну культурно-історичних цінностей, 
звернувся до ВУАКу з проханням підготувати проект до
повідної записки від ВУЦВК до ЦВК Союзу СРР із заз
наченням конкретних прикладів вивезення до Росії 
пам’яток культури українського народу. Окрім того, 
В.Дубровський просив зібрати по музеях України відо
мості про їх претензії на пам’ятки за межами республіки 
з зазначенням обставин їх вивозу9.

Шляхи виконання доручення Укрнауки, Президія ВУ
АКу обговорила на засіданні 7 грудня 1926 р .10. А вже 
через два дні вона звернулася до музеїв України з обіж
ником, в якому просила їх до 1 січня 1927 р. надіслати 
дані “про будь-який вивіз пам’яток української старови
ни, мистецтва й побуту” в роки війни та революції, а та
кож про колекції пам’яток культури України, зібрані за
можними українцями за походженням, які проживали за 
межами У СРР. Розуміючи, що вичерпні дані з поставле
них в обіжнику питань у визначені терміни музеї пода
ти не зможуть, ВУАК просив і надалі інформувати його 
про виявлені нові факти вивозу пам’яток культури за ме
жі України".

Одночасно списки пам’яток української культури в 
музеях та збірках Росії за літературними джерелами по
чали укладати члени археологічного та мистецького від
ділів ВУАКу. Так, 1 грудня 1926 р. мистецький відділ 
звернувся з проханням до М.Макаренка, який 1917— 
1918 рр. працював у складі Петроградської комісії по 
складанню реестра речей української старовини у збір
ках міста, зробити доповідь про проведену тоді роботу 
та принципи й методику її організації12. Вже 15 грудня 
1926 р. відділ заслухав відповідну інформацію М.Мака
ренка. В результаті було прийнято рішення до укладання
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списків на основі інвентарних описів провідних росій- 
ських музеїв силами позаштатних співробітників мис
тецького відділу ВУАКу13.

Питання, пов’язані з прискоренням роботи по вияв
ленню українських культурних цінностей в межах 
РСФСР, обговорювались на засіданнях мистецького від
ділу ВУАКу також 5 та 19 січня 1927 р. Тоді їх учасники 
ухвалили залучити до цієї справи Ф.Ернста, який отри
мав завдання підготувати список українських художни
ків, картини яких знаходились в галереях і музеях Росії. 
Конкретні завдання по підготовці списків пам’яток укра
їнської культури за межами України отримали також 
Є.Спаська та Мулявка — позаштатні співробітники ВУ
АКу14. Нарешті, 2 лютого 1927 р. М.Макаренко доповів 
учасникам засідання відділу, що ним “закінчено виборки 
речей українського мистецтва поза межами УСРР”. Від
так, відділ звернувся до О.Новицького з проханням сис
тематизувати зібрані матеріали у загальному списку 
пам’яток, питання про повернення яких Україна буде 
ставити перед Росією15.

На той час завершилась робота по складанню за літе
ратурними джерелами також відповідних списків архео
логічних пам’яток. З грудня 1926 р. над ним працювала 
нештатний співробітник ВУАКу Н.Венгрженовська. По
передні результати її роботи 19 січня 1927 р. обговорю
вались на засіданні відділу археології16. У відповіднос
ті до рішення відділу від 26 січня 1927 р. до укладання 
списку пам’яток археології був залучений також постій
ний нештатний співробітник ВУАКу О.Якубський, який 
мав працювати разом з Н.Венгрженовською під керів
ництвом М.Макаренка17. Вже 2 лютого 1927 р. той допо
вів на засіданні відділу про виконання дорученої їм 
справи “по виписці відомостів про цінні археологічні ре
чі, вивезені з України” Відтак, відділ ухвалив “просити 
М.О Макаренка систематизувати їх”1®, а в засіданні 12
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лютого 1927 р., враховуючи актуальність і складність 
проведеної Н.Венгрженовською та О.Якубським роботи, 
навіть знайшов за можливе оплатити її 1̂ .

Неодноразово зверталася до проблем організаційно
го, фінансового, методичного та джерельного забезпе
чення “справи збирання матеріалів щодо розподілу куль
турно-історичних цінностей поміж Республіками й по
вороту вивезеного з України культурно-історичного май
на” також президія ВУАКу. Зокрема, ці проблеми обгово
рювались на її засіданнях від 21 та 24 грудня 1926 р.20 
значну увагу^22 грудня 1926 р. їм приділив також пле
нум ВУАКу. Його учасники погодилися з М.Рудинським, 
який вважав, “що найголовнішу справу доведеться про
робити в Києві”. А тому звертався до членів комітету з 
проханням “інтенсифікувати” її21.

Як незабаром з’ясувалося, це була цілком об’єктивна 
оцінка можливостей та справжньої зацікавленості не ли
ше ВУАКу, а й інших провідних наукових осередків у ви
конанні досить складного завдання. Зокрема, доповідаю
чи 11 лютого 1927 р. на засіданні президії ВУАКу про ре
зультати своєї поїздки до Наркомату освіти УСРР, М.Ру- 
динський змушений був констатувати, що “по виборці 
матеріалів для реєстру культурно-історичних ціннос- 
тів... в Харкові не зроблено нічого”22. Оскільки на той 
час відділи комітету відповідну роботу фактично завер
шили, президія звернулася до М.Макаренка “зробити 
зводку виборок” у єдиний список пам’яток мистецтва та 
археології, які були вивезені з України до Росії. Пленум 
ВУАКу, що відбувся через п’ять днів, 16 лютого 1927 р., 
схвалив зусилля археологічного та мистецького відділів 
по підготовці матеріалів до переговорів з Росією з обся
гу повернення культурних цінностей23.

Значно складнішим це завдання виявилося для музеїв 
України. Власне, складнішим було і завдання, яке перед 
ними поставив ВУАК. Адже, якщо відділи комітету пра
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цювали над списками вивезених за межі України 
пам’яток за літературними джерелами ( матеріали науко
вих публікацій, каталогів, путівників, довідників тощо), 
то музеї мали провести не лише наукову, а й значну ор
ганізаційну роботу по виявленню фактів незаконного ви
возу пам’яток української історії та культури в буремні 
роки революції та громадянської війни. За обмеженості 
їх фінансових та кадрових можливостей, відсутності ма
теріалів обліку пам’яток до революції та в перші порево- 
люційні роки зробити це було непросто. Не випадково, з 
37 музеїв, до яких 9 грудня 1926 р. звернувся ВУАК, до 1 
січня 1927 р. відповіді надіслали в комітет лише 12: Ше- 
петівський округовий краєзнавчий музей, Центральний 
пролетарський музей Лубенщини, Звенигородський му
зей ім.Т.Шевченка, Нікопольський музей мистецтв, Хер
сонський історично-археологічний музей, Лохвицький 
музей, Ізюмський державний музей, Сосницький район
ний історично-археологічний та етнографічний музей, 
Вовчанський округовий музей, Сумський художньо-істо
ричний музей, Роменський округовий музей, Черкаський 
округовий музей ім.Т.Г.Шевченка.

Аналіз надісланих матеріалів засвідчує, що вони міс
тили відомості переважно про пам’ятки, вивезені з Укра
їни до революції. Зокрема, Лубенський музей повідомив 
про вилучення за наказом Полтавського генерал-губер
натора князя Рєпніна з будинку братів Муравйових- 
Апостолів у Хомутці на Миргородщині документів, які 
були передані до Слідчої комісії у справі грудневого пов
стання 1825 р., та про передачу у 1887 р. до Ермітажу 
пам’яток археології ІУ—II ст. до н.е. з с.Тишки непода
лік від м.Лубни24. При чому обидва випадки були відо
мі фахівцям за публікаціями в “Трудах Полтавской уче
ной Архивной Комиссии”25.

До цього ж джерела звернувся також Лохвицький му
зей, який на основі опублікованих в “Трудах” матеріа
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лів26 повідомив ВУАК про збірку пам’яток з с.Яхники, 
вивезену до Московського Історичного музею. За відо
мостями музею там же знаходились скіфські старожит
ності з розкопок М.Авенаріуса в с.Поставмуки та з хуто
ра Осняги Лохвицького повіту. “Заходи до збирання 
більш повних відомостей, — запевняв завідуючий музе
єм, — зроблені”27.

Подібним шляхом при укладанні списку пішли також 
співробітники Херсонського історико-археологічного 
музею, які використали наявні в бібліотеці “Отчеты” за 
1882— 1902,1904— 1915 рр та “Известия” за 1916— 1917 
рр. Імператорської Археологічної комісії. Відтак, до під
готовленого ними списку увійшли лише пам’ятки архео
логії, вивезені до 1917 р. до Ермітажу, Московського іс
торичного музею, Петербурзького Археологічного інс
титуту тощо. Що ж до років революції та громадянської 
війни, то наводився лише один факт вивозу пам’яток за 
межі УСРР — відомим пам’яткоохоронцем і колекціоне
ром В.Піщанським власної збірки до Львова. “В міру 
збирання, — зазначалось у листі директора музею І.Фаб- 
риціус, — досилатимуться додаткові відомості”28.

Про вивіз пам’яток з України до Росії лише в доре
волюційні роки повідомив ВУАК завідуючий Вовчан- 
ським музеєм В.Бабенко: ним особисто були передані 
речі з археологічних розкопок Салтовського могильни
ка на Харківщині до Московського історичного музею 
та Московського Археологічного інституту, а також 
збірку етнографічних пам’яток —  до Музею Олексан
дра ПІ у Петербурзі29.

Цікаві факти вивозу пам’яток за межі України навів у 
своєму листі до ВУАКу завідуючий Шепетівським музе
єм І.Кочубей. Зокрема, він повідомив, що в 1915 р. збір
ки князя Сангушка з м.Славута були вивезені до Ниж
нього Новгорода. При чому музей мав відомості, що на 
1921 р. вони ще перебували там. Принагідно І.Кочубей
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писав також про вивіз пам’яток у 1920 р. польськими 
військами: бібліотеки та архіву із м.Славута та колекції 
пам’яток культури графа Потоцького з с.Антонівки30.

З ряду досить емоційних фактів погромів приватних 
колекцій на Звенигородщині, перелічених місцевим му
зеєм, ВУАК зацікавили обставини вивозу денікінцями 
колекції картин з маєтку князя Куракіна в с.Козацьке. 
Однак, місце перебування картин завідуючому музеєм 
С.Терещенкові було невідомо31. Подібний характер но
сило і повідомлення завідуючого Сосницьким музеєм 
Ю.Виноградського про вивіз “численних колекцій речей 
культурно-історичного та музейного значення” з палацу 
В.О.Мусіна-Пушкіна в с.Стольне. Йому було лише відо
мо, що частину колекції “розібрали й розвіяли по світу, 
невідомо де, німці в 1918 р., а частину —  вивезли до па
лацу матері В.О.Мусіна-Пушкіна у Петрограді... Що са
ме було у гр. Мусін-Пушкіних та що вивезено, з’ясувати 
не довелося, коли ж доведеться, — писав Ю.Виноград- 
ський, — Музей надішле відомості додаткові”32.

Схожі листи надійшли в кінці 1926 р. до ВУАКу та
кож від музеїв з Ромен та Нікополя. Зокрема, Ромен- 
ський музей, нагадуючи про вивіз до Московського іс
торичного музею археологічних пам’яток з розкопок 
Самоквасова Оксютинського могильника, водночас, 
констатував, “що відносно вивозу речей культурно-іс
торичного значення під час війни та революції зараз 
Музей не має жодних відомостів”33.

Не мав “ніяких відомостей про вивіз з району... ді
яльності речей музейного значення за час війни та ре
волюції” також і Нікопольський музей мистецтв, який 
привертав увагу ВУАКу лише до скіфських археологіч
них пам’яток, вивезених з півдня України до Москви і 
Петербурга ще за царизму34.

Досить детальні відомості про втрати пам’яток в ро
ки революції на Черкащині зібрав завідуючий місце
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вим музеєм Д.Бочков. Однак, місце перебування виве
зених за межі України музейних цінностей йому вста
новити не вдалося35.

Це ж змушені були визнати і співробітники Сум
ського художньо-історичного музею, які в листі до ВУ- 
АКу писали, “що за час війни та революції з району ді
яльності музея вивезено багато речей музейного зна
чення, але сказати, куди вивезено й де зараз перебува
ють — неможливо”3®.

Загалом не змінився характер повідомлень про долю 
музейних цінностей, направлених місцевими музеями 
до ВУАКу і в перші місяці 1927 р. Так, в листі Полтав
ського державного музею давався, з посиланням на нау
кові публікації, досить детальний перелік пам’яток кла
ду болгарського хана Кубрата, знайденого поблизу с.Ма- 
ла Перещепина Костянтиноградського повіту Полтав
ської губернії. Як відомо, більшість з них було вивезено 
до Ермітажу. Однак, на думку полтавських музейників 
“інших речей так з Музею, як і з терену Полтавщини не 
вивозилося, крім срібла, яке було в році 1917 звезено до 
сейфів Держбанку з поміщицьких маєтків і вивезено при 
відступі Червоної Армії до Москви. Отже, які саме речі 
вивезено оскільки Музей відомостей не має”37.

Чіткістю відповідей на поставлені ВУАКом питання з 
зазначенням місця переховування вивезених з України 
пам’яток відзначався лист директора Дніпропетровсько
го краевого музею Д.І.Яворницького. Дмитро Іванович 
включив до підготовленого ним списку козацькі реліквії 
та старожитності, археологічні знахідки з Півдня Украї
ни, культові пам’ятки, які зберігалися в Ермітажі, Арти
лерійському музеї, Спаському військовому соборі в Ле
нінграді, в міському архіві та архіві Міністерства закор
донних справ, Історичному музеї, Соловецькому монас
тирі. “Всі ці речі, — робив висновок учений, для РСФСР 
значення по історії місцевого краю і мистецтва не ма
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ють”38. Проте і в листі Д.І.Яворницького факти вивозу 
пам’яток з України в часи революції та перші пореволю- 
ційні роки не наводились.

В цьому контексті серед інших виділявся лист Черні
гівського державного музею. В ньому приверталась ува
га не лише до найбільш відомих пам’яток з Чернігівщи
ни в Ермітажі та Московському історичному музеї, виве
зених туди ще до революції, а й втрат історико-культур- 
ного фонду краю після 1917 р.. Зокрема, мова йшла про 
колекції П.Дорошенка, Олів-Харитоненків, Рігельмана, 
вивезених інтернаціональною бригадою з с.Андріївка 
Чернігівського повіту, порцеляновий іконостас з с.Воло- 
китне та кахляну грубу з будинку Галагана в Козельці, 
які в 1918 р. забрали з собою німецькі війська, мощі Фе
одосія Угпицького, вивезені 1922 р. з Чернігова до Мос
ковського музею соціальної гігієни39.

В листі Волинського науково-дослідного музею підій
малось питання про повернення з Академії історії ма
теріальної культури в Ленінграді археологічних 
пам’яток з розкопок С.Гамченка на Поділлі і Волині у 
1909— 1913 рр. Повідомлялось також про вивіз збірки 
Шодуара з Житомира та музею барона Штейнгеля в 
с.Городок до Армавірського округового музею, 
пам’яток Володимирського древлесховища —  до Сім
ферополя, етнологічної колекції Михайлова з Новго- 
род-Волинського — до Німеччини, колекції Саншушка 
з м. Славута —  до Польщі40.

Значно менше відомостей містили відповіді, надісла
ні до ВУАКу музеями, які були створені в роки револю
ції. Зокрема, Подільський крайовий музей у Вінниці, 
заснований 1919 р., зміг з ’ясувати лише обставини виво
зу в 1920 р. музейних збірок до Польщі. “Відомостей про 
речі культурно-історичного значення, які вивезено з По
ділля до зазначеного терміну, — наголошувалося в листі 
Подільського музею, — у нас немає”41.
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В 1919 р. був заснований також Миргородський соці- 
ально-краєвий музей. Його становлення пов’язано з іме
нем відомого українського художника О.Г.Сластьона, 
який разом зі своїми однодумцями зумів зібрати “з помі
щицьких маєтків чимало речей культурно-історичного 
та музейного значення”. На жаль, писав у листі до ВУА- 
Ку директор музею В.Омельченко, “увесь цей музей ви
везено денікінцями і невідомо куди”42. Не зміг 
В.Омельченко зібрати відомості і про випадки вивозу 
пам’яток німецькими військами у 1918 р., про які пові
домляли місцеві селяни. Лише про один факт перемі
щення пам’яток за межі України — саней та карети Ка
терини II з палацу с.Вишеньки до Воронежа — повідо
мив ВУАК Конотопський округовий музей43.

Таким чином, отримані ВУАКом відповіді музеїв на 
його обіжник від 9 грудня 1926 р. хоч і містили цікаві 
факти про обставини вивозу пам’яток української куль
тури з території України, на думку членів комітету, дале
ко не вичерпували усіх випадків та шляхів, якими націо
нальні історико-культурні речі попадали, зокрема, в му
зеї та збірки Росії. До того ж деякі музеї взагалі не від
повіли на запит ВУАКу.

В зв’язку з цим комітет не поспішав передавати вже 
підготовлені відділами ВУАКу та зведені О.Новицьким 
дані музеїв до Наркомату освіти України. Останній з ро
зумінням ставився до позиції ВУАКу, який прагнув ук
ласти якомога повніший список пам’яток України, які 
були вивезені до Росії. Так, відповідаючи на запит Пре
зидії ВУЦВК про причини затримки з виконанням її до
ручення по підготовці матеріалів щодо обміну культур
ними цінностями між Україною й Росією, заступник 
наркома освіти УСРР Я.Ряппо, завідуючий Укрнаукою 
М.Яворський та завідуючий адміністративним упрвлін- 
ням Комісаріату Рогозний зазначали у листі від 28 берез
ня 1927 р., “що для складання доповідної записки в цій
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справі потрібне виявлення принаймні головніших ви
падків в минулому вивозу за межі України українських 
пам’яток культури.

Для цього треба переглянути всю музейну, археоло
гічну й мистецтвознавчу літературу приблизно за сторіч
чя, зібрати відомості від окремих знавців-музеїстів осо
бисто і т.п., що потребує спеціальних часу і знань”. Вод
ночас, в листі до ВУАКу НКО УСРР висловлювалось 
прохання “прискорити цю справу”44.

Відтак, у квітні 1927 р., ВУАК передав підготовлені на 
той час списки українських пам’яток в музеях Росії до 
Укрнауки НКО УСРР. Окрім того президія ВУАКу 23 
квітня 1927 р. ухвалила “просити акад. Новицького 
скласти новий реєстр щодо цінностей, які переховують
ся по різних закладах РСФСР”, а також “нагадати Музе
ям що вони обіцяли поповнювати надалі відомості, і 
просити надіслати нові дані.” Президія також пропону
вала Укрнауці з ’ясувати через НКВС питання про мож
ливість укладання відповідних списків органами ДПУ та 
фінансовими органами, причетними до цінностей, кон
фіскованих у заможних власників та в банківських сей
фах45. В листі ВУАКу до Укрнауки від 5 травня 1927 р., 
в якому повідомлялося про ухвалені в квітні рішення 
президії комітету, обгрунтовувалась також необхідність 
“ознайомитися зі справами Зовнішторгу”, який на почат
ку 20-х рр. активно працював на антикварному ринку 
України4'6.

Виконуючи рішення президії, 11 травня 1927 р. голо
ва ВУАКу О.Новицький, учений секретар М.Рудинський 
та керуючий справами Д.Маламуж від імені комітету 
звернулися до музеїв з проханням надіслати зібрані ни
ми “додаткові відомості” з обсягу “використання старо
винного майна, що має історичне значення для окремих 
республік”47. Щоправда, ВУАК, здається, не мав особ
ливих ілюзій щодо можливостей співробітників біль
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шості музеїв, які лише починали опановувати таємниці 
музейної справи, не маючи, до того ж, ні відповідної на- 
укової літератури, ні коштів для обстеження території їх 
діяльності. “На думку ВУАКу, — зазначалось в його лис
ті до Укрнауки від 5 травня 1927 р., — відомості Музеїв 
не подадуть нової картини, що було вивезено за часів ре
волюції”48.

Передбачення ВУАКу, загалом, підтвердились. Нап
риклад, в листі Коростенського округового музею краєз
навства до комітету від 21 травня 1921 р. повідомлялось: 
“з поміщицької садиби під час окупації края поляками 
було вивезено коштовну збірку картин, але точних відо- 
мостів про ці збірки здобути не пощастило”49. 
Кам’янець-Подільський історико-археологічний музей 
зазначив, “що подати відомості про вивіз за межі району 
його діяльности культурно-історичних цінностей він не 
може, бо в цьому відношенні йому самому нічого неві
домо... Відомо лише, —  продовжував завідуючий музе
єм, — що збірки Гурського, Марковського та Підвисоць- 
кого ще до війни вивезено почасти до Кракова, а почас
ти до Львова”50. Немало фактів про розпорошене в роки 
війни та революції “майно гр.де-Бельмен, Рохманович, 
Милорадовичів, бар. Бістром та інших дідичів Прилуч- 
чини” мав місцевий округовий музей. Однак, офіційних 
даних, на підставі яких можливо надіслати до ВУАКу 
відповідні відомості, —  зазначалось у його листі до ко
мітету від 27 червня 1927 р., — в Музеї нема”51.

Бердичівський соціально-історичний округовий му
зей 2 серпня 1927 р. повідомив ВУАК про два факти ви
возу пам’яток культури з терену його діяльності: “науч- 
них цінностей Кармелітанського кляштору” в середині 
XIX ст. до Петербургу та “цінної збірки графа Ржевсько- 
го з Погребищинського маєтку польськими військами у 
1920 р”Ч

В листі директора Українського театрального музею
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ВУАН П.Руліна висловлювалось прохання “внести в 
список наукових матеріалів, що їх перевезення на Украї
ну є бажаним і потрібним — і всю “Україніка” — із ко
лишніх цензурних фондів — тобто ті українські п’єси, 
що за часів царату заборонено цензурою”. За відомостя
ми, отриманими музеєм, вони зберігалися в Центральній 
бібліотеці російської драми в Ленінграді53.

Нарешті, Миколаївський історико-археологічний му
зей, повідомляючи 28 травня 1927 р. ВУАК про те, що 
ним збираються відомості про обставини вивозу до Пе
тербургу гармати часів І.Мазепи та інших пам’яток, 
особливо наполягав на поверненні колекцій Морського 
музею. Останній був заснований 1836 р. і знаходився в 
спеціально пристосованому приміщенні на території ко
лишнього Адміралтейства. В музеї зберігалися копії усіх 
кораблів, збудованих у Миколаєві. Отже, наголошувало
ся в листі, “збірка моделей кораблів уявляла з себе кон
спект 130-річної продукції всього робітничого Миколає
ва.” Однак, у 1922 р. музей було “перевезено Морським 
відомством без попередження про те будь-яких громад
ських чи адміністративних установ м.Миколаєва... Ба
жання широких пролетарських мас м.Миколаєва, — на
голошувалося в листі, — аби вивезений до Севастополю 
музей, було б повернуто до Миколаєва, бо на тому музе
єві сучасний Миколаєв бачитиме, що зроблено протягом 
більш як сторіччя старим Миколаєвом”54.

Отримані в травні-серпні 1927 р. від музеїв відомості 
про вивезені з території України пам’ятки культури ВУ
АК передав для їх узагальнення до Укрнауки НКО УСРР. 
Окрім того, ще в жовтні 1926 р. туди ж надійшов лист 
Київської крайової інспектури охорони пам’яток культу
ри з проханням вирішити питання передачі в Україну з 
музеїв Крима українських пейзажів В.Маковського, 
М.Васильєва, А.Степанова, Ф.Козачинського, О.Ківшен- 
ка, полотен І.Рєпіна, портретів Л.Боровиковського, пор
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целяни фабрик Міклашевськош і Баранівки, пам’яток, 
вивезених з Вишневецького замку на Волині, видів Киє
ва XIX ст. 24 липня 1927 р. в листі до Укрнауки Харків
ська науково-дослідна кафедра сільськогосподарської 
ботаніки запропонувала включити до списку пам’яток, 
про повернення яких в Україну мали вестися переговори 
з Росією, зосереджені в Центральному музеї Криму гер
барії з Херсонського, Мелітопольського і Маріуполь
ського округів УСРР55.

Очевидно, в Укрнауці добре усвідомлювали, що зіб
рані нею та ВУАКом відомості далеко не вичерпували 
фактів вивозу пам’яток з території України. Тому, незва
жаючи на нагадування секретаріату ВУЦВК від 28 чер
вня та 20 серпня 1927 р. про необхідність прискорити 
виконання даного Комісаріату освіти України доручен
ня, не поспішали передавати підготовлені на той час 
списки українських пам’яток в збірках Росії. І лише піс
ля категоричної вимоги секретаріату ВУЦВК в листі до 
НКО УСРР від 20 вересня 1928 р.56, Наркомат освіти 
вже наступного дня направив до ЦВК України проект 
його листа до ЦВК СРСР та “Попередній реєстр істори- 
ко-культурних і художніх цінностей, які належать до по
вернення УСРР”5'.

До “Реєстру” були включені заявки на повернення в 
Україну пам’яток, про вивіз яких ВУАК та НКО УСРР 
повідомили музеї, Київська крайова інспектура та науко
во-дослідна кафедра з Харкова. При чому зазначались 
випадки вивозу пам’яток з України, навіть, коли місце їх 
перебування чи зберігання не було відомим.

Основу ж “Реєстру” склали українські старожитності, 
виявлені в музеях та збірках Росії за літературними дже
релами: каталогами, путівниками, звітами Імператор
ської археологічної комісії тощо. Зрозуміло, що на пер
шому місці в ньому знаходилися пам’ятки козацької сла
ви українського народу. Зокрема, йшлося про передачу
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Україні знамен Запорозького війська, пожалуваних ро
сійськими імператорами гетьманам І.Мазепі (1688 р.) та 
Д.Апостолу (1730 р.), запорозьких прапорів часів Єлиза
вети Петрівни, козацького значка — з Палати Зброї, 
Кришталевого хреста зі срібною позолоченою ручкою, 
подарованого 1604 р. В.К.Острожським патріарху Іову
— з Успенського собору, гармати, відлитої 1705 р. глу- 
хівськими майстрами на кошти І.Мазепи і з його гербом, 
яка знаходилася біля Арсеналу на території Кремля — у 
Москві. Українська сторона планувала домагатися також 
повернення 17-ти запорозьких клейнодів, захоплених 
російською армією під час руйнування Запорозької Січі
— з Ермітажу, клейнодів, булави, пернача, бунчука — зі 
Спаського військового собору, гармат з гербом гетьмана 
К. Розумовського (1753 р., 1759 р.), Ахтирського Слобід
ського полку (1753, 1755) — з Артилерійського історич
ного музею, запорозьких гармат часів І.Мазепи та сріб
них литаврів доби Єлизавети Петрівни — з Артилерій
ського військового музею в Кронверку.

Академік О.Новицький включив до “Реєстру” Євсеві- 
єве Євангеліє 1282 р., Холмське євангеліє 13— 14 ст., Во
линсько-Луцьке євангеліє 14 ст., Четвероєвангеліє 16 ст., 
Лубенське євангеліє 1539— 1568 рр., збірник кінця 16 
ст., псалтир 17 ст., плани старовинних церков у мм. Виш- 
город і Полоцьк з Рум’янцевського музею у Москві, 
“Злотострой” 1474 р. з бібліотеки Московської Духовної 
академії. До нього увійшли також плани Києва і околиць, 
Запорізької Січі, Задніпровської України, Криму та ін. 
середини 18 ст. з Військово-учбового архіву Генерально
го штабу російської армії, Міністерства іноземних справ 
та колишнього Міністерства Імператорського двору.

Досить значне місце в “Реєстрі” займав перелік 
пам’яток археології, вивезених з України. Зокрема, його 
укладачі сподівалися на передачу археологічних знахі
док і колекцій українського походження з Академії істо
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рії матеріальної культури в Ленінграді, Ермітажу, Арма
вірського округового музею, Етнографічного музею 
Академії наук, колишнього Музею імператора Олексан
дра III, артилерійського музею в Ленінграді, Москов
ського історичного музею, Тверського музею, зі збірок 
великого князя Юрія Михайловича, барона Штігліца, Фі
лологічного, Археологічного, Жіночого педагогічного 
інститутів, музею Центрального училища малювання, 
університету в Ленінграді та ін.

Пам’ятки, які зберігалися в них, представляли біль
шість регіонів України та характеризували головні іс
торичні етапи розвитку суспільства на її території. Се
ред них —  трипільські старожитності і знахідки скіф
ської та сарматської епох, речі з давньогрецьких посе
лень на о.Березань і материковій частині Північного 
Причорномор’я, булгарські пам’ятки і, в тому числі, 
Перещепинський клад. Досить широко були представ
лені також матеріали археологічних розкопок, які ха
рактеризували особливості розвитку слов’янських пле
мен середини — кінця першого тисячоліття н.е., а особ
ливо — Київської Русі.

Нарешті, чи не найбільшим у “Реєстрі” був укладений 
членами ВУАКу список творів художників-українців за 
походженням, а також митців інших національностей, 
які писали на українську тематику, що зберігалися в му
зеях і збірках Росії. Зокрема, пропонувалось розглянути 
можливість передачі Україні полотен М.Башилова, 
М.Башкирцевої, Боклевського, М.Бондаревського, В.Бо- 
ровиковського, І.Бугаєвського-Благодатського, С.Ва
сильківського, М.Врубеля, М.Ге, К.Головачевського, 
О.Горавського, В.Григоровича, А.Гороновича, М.Даль- 
невича, Н.Дубровського, І.їжакевича, О.Ківшенка, П.Ко- 
валевського, І.Крамського, Є.Крендовського, Я.Каліні- 
ченка, К.Крижицького, Ф.Кричевського, М.Кузнєцова, 
О.Лагоди-Шишкіна, Г.Лапченка, Д.Левицького,
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П.Левченка, О.Литовченка, А.Лосенка, М.Мартоса, 
Л.Миропольського, А.Мокрицького, К.Молдавського, 
О.Мурашка, І.Мясоєдова, П.Орлова, В.Орловського, 
М.Пастернака, П.Петровського, М.Пимоненка, І.Похи- 
тонова, М.Преображенського, А.Редковського, І.Рєпіна, 
К.Савицького, М.Самокиша, П.Сведомського, І.Святос- 
лавського, М.Скадовського І.Соколова, А.Стрелковсько- 
го, Р.Судковського, М.Холодковського, Т.Шевченка, 
В.Штернберга, Я.Яненка, М.Ярового, М.Ярошенка, які 
зберігалися в Московському Румянцевському музеї, 
Цвєтковській галереї, Третяковській галереї, Москов
ському історичному музеї, Російському музеї Академії 
художеств у Петрограді.

Підготовлені ВУАКом матеріали 5 жовтня 1927 р. роз
глянула Президія ВУЦВК, яка визнала їх достатніми для 
аргументації звернення до ЦВК СРСР з проханням ство
рення комісії, “яка б намітила шляхи обміну і повернен
ня історико-культурних і художньо-наукових предметів 
між Республіками Союзу СРР за національно-територі
альною ознакою цих цінностей”58.

Після досить тривалого узгодження підготовлених 
українською стороною пропозицій з ЦВК СРСР та ЦВК 
РСФРР в березні 1930 р. у Москві розпочалися засідан
ня українсько-російської паритетної комісії по обміну 
культурними цінностями між двома республіками.
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Бонь О.І.

МУЗЕЙ УКРАЇНСЬКИХ ДІЯЧІВ НАУКИ: 
ЕТАПИ СТАНОВЛЕННЯ

Серед багатої музейної палітри України 20— 30-х ро
ків особливе місце займає своєю оригінальністю Музей

338



маловідомі імена, події, факти

українських діячів науки і мистецтва. Він не тільки зміг 
розгорнути широку науково-дослідну діяльність, а і при
вернув увагу науковців і громадськості. Завдяки самовід
даній праці академіка Олекси Петровича Новицького, 
Євгенії Яківни Рудинської та інших науковців, які спів
робітничали з музеєм, він із невеликої меморіальної 
збірки Українського наукового товариства перетворився 
на установу всеукраїнського масштабу.

На початок 20-х рр. XX століття в Музей УНТ бу
ло передано велику кількість документів, цілі ком
плекси меморіальних речей (родини П.Куліша, кабі
нет та архів М.Лисенка, матеріали родини Лазарев
ських, кабінет І.С.Нечуя-Левицького з архівом)1. Піс
ля передачі у 1919 р. УНТ будинку В.Ф.Симиренка по 
вулиці Трьохсвятительській 23 (тоді —  Жертв Рево
люції, нині —  Десятинна, 9) було створено окремий 
відділ українських діячів, що займав три кімнати. 
Але він залишився невідомим для широкої громад
ськості.

Після приєднання в червні 1921 р. УНТ до Всеук
раїнської Академії наук, Музей було розподілено між 
різними установами ВУАН. Так колекції природничо
го характеру відійшли до Фізико-математичного від
ділу, збірки археологічних речей —  до Кабінету ант
ропології та етнології ім.Ф.Вовка, мистецький відділ 
перетворено на Кабінет українського мистецтва, а 
відділ українських діячів —  на Музей українських ді
ячів.

Обидві останні інституції і очолив академік Олекса 
Петрович Новицький (музей українських діячів — з 
1924 р.). Дещо пізніше, 28 червня 1926 р., за пропозиці
єю О.П.Новицького Спільне зібрання Академії перейме
нувало установу на Музей українських діячів науки та 
мистецтва2. Ця назва, на думку вченого, краще відпові
дала складові музейних колекцій.
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Практично в 1924— 1925 рр. музей знаходився в ста
дії формування експозиції та організації матеріалу. Ос
новну частину часу було присвячено упорядкуванню та 
інвентаризації спадщини Музею УНТ. І академік, що 
мешкав із сім’єю в тому ж будинку по Трьохсвятитель
ській, 23, виконував цю складну роботу практично само
тужки.

Академік О.П.Новицький вважав, що музей повинен 
був стати пам’ятником усім діячам української культури, 
не вириваючи видатних науковців та митців із загальної 
маси діячів, з того оточення, з якого вони вийшли, яке 
впливало на них і зумовлювало їх діяльність3.

Крім збору експонатів, Олекса Новицький бачив 
завдання музею не тільки в реставрації та копіюванні 
меморіальних матеріалів, а і в експозиції їх згідно 
всіх вимог тогочасного музейництва. Він розумів, що 
без підтримки і співпраці з місцевими краєзнавчими 
осередками та музейними установами не вдасться пе
ретворити Музей українських діячів науки і мистецтва 
на координаційний центр меморіальних досліджень в 
межах всієї республіки.

З осені 1926 р. на посаду консерватора музею було 
призначено Євгенію Яківну Рудинську. З того часу поча
лася підготовка виставки, присвяченої М.В.Лисенку. 
Практично завершивши каталогізацію збірок, О.П.Но
вицький разом Є.Я.Рудинською починає листування з 
музейними закладами України з метою виявлення мемо
ріальних матеріалів українських діячів наукового та мис
тецького руху та координації діяльності музеїв у збере
женні матеріалів про видатних українців. Так, в листопа
ді 1926 р., Полтавська секція наукових працівників пові
домляла на запит Музею про вшанування сорокаріччя 
науково-літературної і громадської праці відомого укра
їнського письменника Григорія Олексійовича Ковален
ка4. Дніпропетровський Історико - археологічний музей
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повідомляв 24 грудня 1926 р. про наявні в його колекці
ях матеріали і твори Шевченка, Руденка, Боровиковсько- 
го, Яворницького, Костомарова тощо5. Крім того, Олек
са Петрович офіційно звернувся до Всеукраїнського іс
торичного музею в м.Києві з проханням надати для вис
тавки ювілейні подарунки М.В.Лисенка, що були пере
дані родиною композитора на зберігання музеєві6.

З метою накопичення відомостей про меморіальні ре
чі українських діячів, музей, з ініціативи Олекси Петро
вича, розіслав до всіх місцевих музеїв анкети. Анкета 
мала 12 питань, ціллю яких було визначити кількість та 
характер предметів, що стосувались їх життя та діяль
ності, прохання збирати такі речі для Музею україн
ських діячів науки та мистецтва7. Намагався академік 
Новицький налагодити контакт і з російськими музеями 
— Саратовським, Будинком-музеєм П.І.Чайковського в 
Клину тощо.

Цікавим задумом О.П.Новицького кінця 1927 р. бу
ло створення виставки, а згодом і постійно діючої екс
позиції “Київські наукові діячі другої половини XIX 
століття”. Направляючи клопотання з цього приводу до 
Київського ОВК, Музей звертався до Укрнауки за під
тримкою8. Зважаючи на загальне скорочення наукойо- 
операційних коштів ВУАН, Музей не мав змоги розгор
нути роботу в даному напрямку. Академік О.П.Но- 
вицький, обгрунтовуючи необхідність матеріальної до
помоги з боку ОВК, наголошував, що подібні меморі
альні куточки, присвячені видатним жителям міста вже 
є в Харкові, Полтаві, Дніпропетровську, Кам’янці-По- 
дільському.

Після плідної праці Музею діячів у 1927 р. комплек
тування його пішло більш активно. В 1928 р. Олекса 
Петрович, як директор, продовжував реалізовувати 
вже розпочаті праці та втілював нові цікаві задуми. 
Крім предметного покажчика створювався науковий
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каталог за архівами, що зберігались в Музеї діячів 
(М.В.Лисенка, І.С.Нечуя-Левицького тощо). Почалось 
створення каталогу меморіальних матеріалів по тери
торії всієї України.

Свої кроки по встановленню меморіальних дошок 
Музей діячів координував з Комісією Старого Києва9. 
Продовжувалось і співробітництво з Чернігівським та 
Полтавським державними музеями по збиранню архів
них фотографій Панаса Мирного, М.Коцюбинського та 
Л.Глібова тощо. Серед музеїв, що подавали відомості 
про діячів свого краю, тільки в березні-квітні 1928 р. бу
ли Сталінський округовий музей краєзнавства, Історич
ний музей Уманщини, Прилуцький округовий музей, 
Глухівський крайовий музей, Білоцерківський округо
вий археологічно-етнографічний музей та інші10. Зокре
ма Роменський округовий музей подав відомості про 20 
видатних українців, відомості про яких мались в музеї. 
Серед них Г.Сковорода, М.Драгоманов, И.Бодянський, 
О.Косач, В.Горленко, Г.Затиркевич-Карпинська, Л.Па- 
далка, Г. і В.Полетики, О.Потебня, А.Тесленко та інші11. 
Разом із накопиченням відомостей про діячів Олекса 
Петрович намагався активізувати діяльність місцевих 
ОВК та інспектур освіти по збереженню меморіальних 
пам’яток та могил. Так, Прилуцька округова інспектура 
народної освіти повідомляла про заходи окрмузею по 
охороні могил діячів культури Прилуччини. Будинки, в 
яких вони жили, на жаль, в більшості не збереглись, па
лац Г.П.Галагана в Сокиринцях використовувався під аг
рошколу, будинок, де жив М.Костомаров, був зайнятий 
наросвітою під дитячу колонію. До відома Музею діячів 
доводилось, що з родичів та близьких знайомих видат
них людей, що проживали тоді на Прилуччині, прийом
ний син М.І.Костомарова О.М.Кисіль передав частину 
матеріалів про свого вітчима до Києва, а також автограф 
своїх спогадів про перебування історика і громадського
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діяча на Прилуччині, деякі фото М.Костомарова в моло
дості тощо. З Вінниці повідомляли, що під охороною 
знаходився тільки будинок М.Коцюбинського, а могили 
П.Ніщинського, Д.Марковича, М.Євшана в дуже загроз
ливому стані. Склеп і пам’ятник на могилі Н.Ніщинсько- 
го зруйновано, а сліди двох інших могил навіть важко 
відшукати12. У кінці повідомлення висловлювалась дум
ка, що справа охорони пам’яток українських діячів тіль
ки тоді поліпшиться, коли за прикладом НКО СРСР 
вдасться добитись утримання відповідної комісії з адмі
ністративними функціями при НКО УСРР.

Ще одним напрямком діяльності Музею україн
ських діячів науки та мистецтва було здійснення науко
вих відряджень до місць, пов’язаних з видатними осо
бами. Неодноразово в справах Музею виїжджали 
О.П.Новицький, Є.Я.Рудинська (у вересні 1927 р. до 
Чернігова, Борзни, Могилева-Подільського)13. Пізні
ше, 8 серпня 1928 р. Музей відрядив художника Ф.Кра- 
сицького, щоб зфотографувати і змалювати могилу 
П.Куліша, оселю його, краєвиди сіл Оленівки, Кулішів
ки, хутора Мотронівки, м.Борзни14. До того ж подоро
жі допомагали комплектуванню Музею, налагодженню 
зв’язків з периферією. По 1929 р. включно було здій
снено слідуючі відрядження Музею: Є.Я.Рудинської до 
Москви та Ленінграду (1926 р.), її ж до Кам’янця-По- 
дільського, Могилева-Подільського, Чернігова, Бор
зни, Миргорода, Лубен та Прилук (1927 р.), до Черво- 
нограду та Миргорода (1928 р.) та згадана до Харкова 
(1929 р.). Секретар Музею Надія Василівна Романенко 
була відряджена до Лубен для ознайомлення з меморі
альними матеріалами Лубенського музею (1926 р.) та 
до Ніжина і Чернігова (1928 р.). М.Б.Кістяківський 
збирав матеріали в Борзні (1928 р.) та Білоцерківщині 
в згаданій екскурсії “Шляхом життя та творчості І.Не- 
чуя-Левицького” (1929 р.)15.
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А 8 квітня 1929 р. Є.Я.Руцинській від Музею діячів 
було надано відрядження на два місяці до Харкова для 
збирання меморіальних матеріалів, ознайомлення з 
столичними музеями, складення картотеки про україн
ських діячів, бібліографії О.Потебні та М.Сумцова16. 
Безперечно, Олекса Петрович сподівався встановити 
більш тісні контакти з харківськими науковцями в інте
ресах керованих ним установ і, перш за все, Музею ук
раїнських діячів науки і мистецтва. Як потім вияви
лось, це була остання поїздка Євгенії Яківни перед її 
арештом в справі СВУ. Пізніше, в 1934 р., Євгенію 
Яківну змусили “зізнатись” у впливі на неї групи 
С.О.Єфремова в ВУАН17. Та, з огляду на абсурдність 
звинувачень та недоведеністю вини, С.Я.Рудинська 
після чотирьох з половиною місяців в 1930 р. була 
звільнена і поновлена на попередній посаді в Музеї ук
раїнських діячів науки та мистецтва.

Внаслідок багаторічної копіткої праці було зібрано на 
кінець 20-х років в Музеї українських діячів науки та 
мистецтва такі найзначніші колекції: матеріали родини 
Алчевських, Д.Багалія, М.Біляшівського, Б. і М.Грінчен- 
ків, П.Демуцького, В.Доманицького, І.Каманіна, О.Ко- 
ниського, П. і О.Кулішів, О.Лазаревського, родини Лебе- 
динцевих, МчЛевицького, Лесі Українки, М.В.Лисенка, 
Г.Нарбута, І.Нечуя-Левицького, Г.Павлуцького, І.Рудчен- 
ка, О.Русова, О.Сластіона, М.Сумцова, А.Терниченка, 
Т.Шевченка, В.Щавинського, Д.Щербаківського та ін
ших. Загалом Музей зосередив близько 15000 номерів 
надзвичайно цінних матеріалів18. В Музей діячів мав на
дійти і архів Ореста Левицького, переданий академіком 
незадовго до смерті в 1922 р. відомому історику та архі
вісту В.В.Міяковському19.

Надзвичайно важливим та складним видався для Му
зею українських діячів науки та мистецтва 1930 рік. Пев
ний час перебувала під арештом Євгенія Яківна Руцин-
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ська, загальна атмосфера в ВУАН і навколо неї вкрай за
гострилась. Маючи нове приміщення, Музей втратив 
свободу в науковій та експозиційній роботі. Стан здо
ров’я О.П.Новицького та сімейні проблеми примушува
ли все менше займатися справами Музею. Та, разом з 
тим, були і значні здобутки: розгорнуто виставку в Му
зеї, налагоджено зв’язки з Д.П.Гордеєвим для поповнен
ня Музейної експозиції.

Дещо раніше, 1 березня О.П.Новицький повідомляв 
1-й Відділ ВУАН, що він, як директор музею, планує 
відрядити на літній сезон двох співробітників Н.В.Ро
маненко та М.Б.Кістяківського до Москви та Ленінгра
ду з метою ознайомлення з меморіальними музеями 
великих центрів та роботою по складанню картотеки 
українських діячів. Також планував він закінчити екс
педицію по Білоцерківщині та Шевченківщині, 
пов’язану з І.Нечуєм-Левицьким20.

Як згадано вище, одним із напрямків діяльності Му
зею українських діячів науки та мистецтва було скла
дання загальноукраїнської картотеки меморіальних ма
теріалів як в музеях, так і поза ними. Як вказувалось в 
звіті музею за 1928— 1932 рр., його метою була не тіль
ки реєстрація, але й охорона пам’яток21. Для цього Му
зей діячів використовував раніше налагоджені зв’язки 
з місцевими музеями, завдяки тому, що ВУАК, очолю
ваний Олексою Новицьким, координував їх пам’яткоо- 
хоронну діяльність. Так, 17 січня 1931 р. директор 
Куп’янського музею краєзнавства Георгій Попов пові
домляв про впорядкування матеріалів місцевого етног
рафа Петра Васильовича Іванова, що помер у грудні 
1930 р. та про труднощі роботи музею: “ ...Можно было 
бы делать для музею города больше, но в Купянске, где 
многие деятели смотрят на музейные экспонаты как на 
барахло, никому не нужное... в этом отношении прихо
дится вести упорную борьбу”22.
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Так само ділились своїми здобутками і труднощами 
Звенигородський музей ім.Т.Г.Шевченка та Зіновіїв- 
ський природно-історичний археологічний музей. Ос
танній надіслав фото до виставки Музею діячів та пові
домив про придбання меморіальних матеріалів І.Кар- 
пенка-Карого, М.Садовського у онука І.Карпенка-Карого 
Н.Ю.Тобілевича, а також листи М.Л.Кропивницького23.

Практично, листування з Музеєм українських діячів 
науки та мистецтва було можливістю місцевих музеїв за
явити вищим науковим установам про свої проблеми. 
Путивльський районний музей повідомляв про те, що за 
час свого існування вимушений був змінити сім примі
щень, Куп’янський — двічі переводився місцевою вла
дою у все гірші помешкання2^ Ніжинський округовий 
музей повідомляв на початку січня 1931 р. про існуван
ня у нього двох меморіальних відділів — гоголівського 
та М.К.Заньковецької з 140 та 966 експонатами відповід
но. Відомий в той час в Україні Миколаївський історико- 
археологічний музей ознайомив Є.Я.Рудинську із своїми 
збірками та структурою25.

Музей планував створити відділ діячів науки та 
мистецтва національних меншин України. З цією ме
тою була налагоджена співпраця з Маріупольським му
зеєм краєзнавства. Його директор Н.С.Коваленко пові
домив 21 березня не тільки про видатних осіб, що були 
вихідцями із греків Маріуполя (А.І.Куїнджі, Г.І.Челпа- 
нов та інші), а і про роботу по збиранню грецьких ет
нографічних матеріалів. Разом з тим, Н.С.Коваленко 
просив методичної допомоги26.

Та Музей українських діячів не обмежувався в своїх 
пошуках меморіальних матеріалів лише тереном УСРР. 
Є.Я.Рудинська звернулась у Львів до бібліотеки Науко
вого товариства імені Т.Шевченка і особисто до бібліоте
каря Марії Деркач. Зі Львова 23 березня 1931 р. було по
відомлено про надзвичайно багаті архівні меморіальні
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матеріали І.Нечуя-Левицького та М.Лисенка, які най
більше цікавили Музей. Так, в багатому архіві газети 
“Діло” знаходилось 16 листів та один рукопис І.Нечуя- 
Левицького, в архіві “Зорі” 11 листів та 9 рукописів. Ми
кола Віталійович Лисенко був представлений в архіві 
“Зорі” рукописом “Народні музичні інструменти на 
Вкраїні”, в архіві “Руської бесіди” одним рукописом та 
листами в різних архівах, що охоплювали період від 
1868 до 1893 рр.27. особливо важливими були відомості 
М.Деркач про зібрані фото і матеріали в Музеї НТШ та 
Національному музеї у Львові. Національний музей, ма
ючи підтримку митрополита А.Шептицького, міг купля
ти матеріали для експозиції. М.Деркач просила д.Свен- 
цицького вислати книгу про 25-ліття Національного му
зею. До того ж бібліотека НТШ була готова до співробіт
ництва: копіювання листів та рукописів28.

Продовжували надходити меморіальні матеріали від 
місцевих музеїв, як для поповнення фондів, так і для 
влаштування експозиції (музеї Ніжинський та Старо- 
більський)29.

Не залишав, як завжди Музей діячів поза увагою і ме
моріальні нерухомі пам’ятки. До Українського комітету 
охорони пам’яток культури було подано список моггіл 
видатних діячів та висловлено прохання видати охорон
ні грамоти на ці могили, Є.Я.Рудинська одночасно пові
домляла, що пам’ятник на могилі О.Русова вже повале
ний, а могила С.Руданського в Ялті перебуває під загро
зою знищення. Музей просив УТОПІК знестися з Ял
тинським виконкомом, щоб запобігти руйнуванню 
пам’ятки2®.

Новий секретар музею Зінаїда Павлівна Феоктистова 
отримала відрядження в справах Музею діячів до Мос
кви, Харкова та Охтирки. Продовжувалось збирання ві
домостей про музеї України. Куп’янський та Ніжин
ський округові музеї подали не тільки відомості про су
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часний стан та роботу, а і про історію їх виникнення31. 
Анкетування проводилось і з приводу відзначення юві
лею К.Маркса32. Це листування дає змогу побачити пос
тупову схематизацію експозицій місцевих музеїв, в 
зв’язку з змінами в музейництві 1930 р.33

На превеликий жаль, Музей українських діячів нау
ки і мистецтва в атмосфері цькування української інте
лігенції у 1934 р. практично припинив своє існування. 
Та все ж можна твердити, що діяльність Музею україн
ських діячів науки і мистецтва та Олекси Петровича 
Новицького на чолі цієї установи мала велике значен
ня для розгортання меморіальної роботи українських 
музеїв у 20— 30-х рр. XX століття.
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Дудник В.М.

УКРАЇНСЬКІ МІСТА В РОКИ 
НІМЕЦЬКО-ФАШИСТСЬКОЇ ОКУПАЦІЇ

Серед населених пунктів Європи, які так чи інакше 
постраждали у роки Другої світової війни від фашист
ської окупації, помітне місце займають українські міста. 
Адже політика окупаційних властей була спрямована на 
їх ліквідацію як осередків української промисловості з 
метою перетворення України на сільськогосподарську 
базу Німеччини. Тому організація нового окупаційного 
режиму зосереджувалася на виконанні саме цього зав
дання. Для управління містами під час окупації фашис
ти призначали голову міської управи (або бургомістра), 
який підпорядковувався міському коменданту. Міська
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управа мала кілька відділів: комунального господарства, 
фінансів, інспектури (освіта і здоров’я) і т.д.1 Міське уп
равління поліції було підвладне не обербургомістру, а 
жандармерії, яка працювала при комендатурі2.

Після появи у великих містах окупаційних властей 
були спроби провести перепис населення, метою яко
го було зменшення кількості мешканців міст. Для цьо
го планувалося насильницьке виселення людей у сіль
ську місцевість. Після перепису у Харкові, який було 
проведено у листопаді 1941 р. і виявили 600 тис. жите
лів, розпочалася робота по наполегливій агітації та пе
реконливій рекомендації громадянам, що поселилися у 
місті після 1930 р., повернутися на попереднє місце 
проживання, з метою зменшити населення з 600 тис. до 
250 тис. чоловік3.

На українській землі “нові її господарі” проводили 
процес приватизації. Підприємства місцевої промисло
вості та промислової кооперації, які мали більш-менш 
потужне виробництво, фашистські, угорські та румун
ські власті передавали новим власникам. Взимку 
1942— 1943 роках окремі господарські об’єкти в Україні 
перейшли у відомство німецьких спілок, створених у Ке
нігсберзі, щоб їх за низькими цінами могли купити при
ватні особи арійського походження4. У Києві на базі ра
дянської 1-ї дільниці Укрбудшляху утворено фірму “Га- 
небек”, на мотоверфі — фірму “Усма” і т.д.5Нацисти ого
лосили розпродаж промислових підприємств на терито
рії Молдавії та України, яким в основному займалися 
військові комендатури міст. Але спроба налагодити ви
робництво на заводах і фабриках, а особливо на шахтах, 
не дала позитивного результату. Причиною цього було, 
по-перше, ведення війни, адже остаточно було ще не ві
домо її підсумок, і вкладати серйозні кошти у підприємс
тва на тимчасово завойованій території окупантам було 
недоцільно. По-друге, при відступі Червона Армія ни-
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шила складне обладнання, яке не встигли евакуювати, ця 
обставина змушувала фашистів відмовлятись від віднов
люваних робіт. По-третє, були відсутніми будівельні 
матеріали — ліс, цемент, цегла, а особливо, брак елек
троенергії. Всі потужні електростанції не працювали, 
фашисти зуміли майже у кожному місті відремонтува
ти дрібні електростанції, або налагодити рухомі, які 
використовувались суто для потреб своїх малих під
приємств і освітлення робочих та житлових примі
щень. Цікавою видається нам інструкція, згідно якої 
господар не мав права користуватися електроенергією 
при відсутності в його оселі німецьких постояльців6. 
Четвертою, і досить серйозною причиною, кволого 
розвитку економіки в окупованих українських містах 
була боротьба підпільників та партизан, які шкодили 
налагодженню виробничих процесів, псували облад
нання, підривали транспорт, саботували будь-які захо
ди заводської адміністрації. У червні 1942 р. керівниц
тво київського хлібозаводу №3 вирішило за 3 дні відре
монтувати тістопіднімальник, дві тістомісилки та тісто- 
розділювальник, ремонт яких затягнувся на 8 місяців 
внаслідок саботажу робітників підприємства7.

Окупаційні власті повсюди помітно заохочували насе
лення займатися приватними справами: організовувати 
власні лавки, шевські, чоботарські та бляхопереробні 
майстерні, кузні і т.д. Так, у м.Сталіно було розпочато ді
яльність приватної майстерні по виготовленню предме
тів релігійного культу8. У м.Харкові повсюди рясніли 
оголошення про умови відкриття приватних майстерень. 
Для бажаючих відкрити власну взуттєву, слюсарну май
стерні у газетах було опубліковано закон про стягнення 
плати за аренду приміщення під магазин, склад або май
стерню9.

Промисловим підприємствам, їх відбудові та налагод
женню на них виробництва окупанти надавали великого
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значення. Особливо це стосувалося тих, які давали про
дукцію для будівництва. Весною 1942 р. були намагання 
відновити цегельну промисловість, але знову ж таки в 
результаті відсутності палива, і, головним чином, елек
троенергії цегельні заводи не були пущені в дію К

Фашистські власті на окупованій українській терито
рії, у містах, відбудовували і створювали різного роду 
власні підсобні господарства і підприємства, продукція 
яких, у вигляді продовольства та різних матеріалів, йшла 
для потреб армії та флоту11. У Сталіно, наприклад, на 
металургійному заводі було відбудовано два найбільш 
уцілілі цехи, де перший використовували для виготов
лення снарядів, а другий — ремонту гармат12. У низці 
міст, наприклад у Києві, фашисти зуміли частково нала
годити роботу на заводах “Більшовик” та “Ленінська 
кузня”, де ремонтували автомашини і підбиті танки13. 
Такі випадки зустрічалися у Дніпропетровську, Маріу
полі, Ворошиловграді та ін.14 У Харкові уже в 1941 р. 
частково використовувалися не до кінця знищені радян
ськими військами виробничі корпуси заводів “Серп і мо
лот”, тракторного та електро-механічного15.

Особливу увагу окупанти приділяли відбудові заліз
ничного транспорту. Повністю були відбудовані депо на 
станціях Іловайськ та Харцизськ36. На багатьох залізни
цях перейшли на загальноєвропейську колію. Під час 
окупації працювали залізничні відрізки: Рівне-Шепетів- 
ка-Бердичів, Сарни-Олевськ-Коростень, Шепетівка-Но- 
воград-Волинський, Новоград-Волинський-Житомир, 
Дніпропетровськ-Сгаліно, Сталіно-Маріуполь. Рух був 
‘жвавий, напружений. Із України вивозили майно, техні
ку чи обладнання, поранених солдат та гнаних на при
мусові роботи людей. На Україну — вугілля, пальне, 
озброєння, боєприпаси, війська17.

Також окупаційний режим приділяв велику увагу ста
ну дорії' та мостів. На основних ділянках важливих для
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них автодоріг та на їх ремонті працювали військово
полонені. У решті випадках за лагодженням доріг 
примушували слідкувати місцеве населення18. У всіх 
містах формували спеціальні бригади по утриманню 
доріг у зразковому порядку, котрі після кожного дощу 
виходили у вирівнювали рови та вибоїни. Від цього 
шосейні та грунтові дороги знаходилися у належно
му стані19. Як тільки фашисти заходили у місто, пер
шою їх справою була відбудова мостів, зруйнованих 
Червоною Армією. Уже в березні 1942 р. у м. Павлог
раді відкрився рух на дерев’яному мосту, поруч із 
зруйнованим, до того ж велися будівельні роботи на 
новому стаціонарному20.

Культосвітні установи, в тому числі і бібліотеки 
повсюди були зачинені. У великих містах залишили 
по 2— 3 кінотеатри, в котрих демонструвалися лише 
фільми про бойові перемоги фашистської армії. Май
же в кожному місті окупанти клопоталися про від
криття будинків розпусти21.

З медичних закладів під час окупації було відбудова
но частково районні лікарні, які працювали на платній 
основі. Не дивлячись на те, що здоров’я місцевого насе
лення фашистів зовсім не цікавило, вони змушені були 
слідкувати, щоб не виникли епідемії, які б загрожували 
здоров’ю фашистських солдат та зменшували б кількість 
працездатного населення на захоплених теренах. Мед
персонал складався з місцевого населення, роботу якого 
ускладнювала відсутність необхідного обладнання та лі
ків. Населення, яке дуже часто не мало роботи, а значить 
і засобів до існування повинно було платити за прийом 
лікарю 10— 15 крб. та за розміщення хворого у лікарні 
15—25 крб. за добу22.

В роки окупації припинили своє існування вищі та се
редні навчальні заклади. Приміщення, як правило, вико
ристовувалися для власних потреб вермахту. Наприклад
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у Києві 77 шкіл перетворили у казарми, 9 —  присто
сували під склади та майстерні, 8 —  використали під 
стайні. Відкривати дозволялося лише початкові шко
ли, де вивчали за радянськими підручниками матема
тику, українську та німецьку мови.

Разом з тим, фашистами була фактично знищена 
довоєнна торговельна мережа. У небагатьох приват
них лавках, які фашисти дозволили відкрити у Дніп
ропетровську, Києві, Полтаві, продаж товарів прово
дився “лише для німців”, про що свідчили відповідні 
вивіски. Населенню дозволялося надавати торгові 
послуги у приватних кіосках лише речами церковно
го культу і т.п. Але у жодному магазині доступному 
для місцевого населення не продавали такі товари, як 
сірники, сіль, мило, продукти. Все це можна було ку
пити лише на стихійних ринках з-під поли, так як іс
нувала інструкція фашистського командування, яка 
забороняла існування базарів з метою уникнення 
втрати товарів необхідних для Німеччини2-*.

В роки німецької окупації міста в той час знаходи
лися у запущеному, засміченому і занедбаному стані. 
У Подольському районі м.Києва прямо у будинках ва
лялися великі купи сміття, яке нікуди не вивозилося. 
У багатьох будинках по вул.Фрунзе, Братській, Бори- 
соглібській вікна “світили” розбитим склом і полама
ними дверима, ніби у них ніхто не мешкав24.

Як не дивно, але на захоплених територіях фашисти 
дозволяли відкривати кірхи, церкви, костьоли, що поста
вали буквально у всіх містах. На початку окупації гонін
ням піддавалися лише іудейські громади. Православна 
церква, майже, не мала проблем у функціонуванні25, як
що не йшлося про вилучення древніх слов’янських ре
ліквій, або використання приміщень для потреб фашис
тів. У м.Біловодську Ворошиловградської області після 
З тижнів існування церкви комендант закрив її і органі
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зував там ссипний пункт26.
у д ині дуже важко провести чітку грань між шкодою, 

заподіяною українській архітектурі в роки війни фашис
тами та радянськими підпільниками. Шкода, нанесена 
історико-культурному спадку України, уявляється більш 
значною і важкою, поскільки була наслідком діяльності 
не лише фашистських властей, а і результатом боротьби 
із ними радянських підпільників, що намагалися перет
ворити на пастки найкращі будинки у містах, минаючи 
їх. Донедавна всі руйнування міських кварталів, елек
тростанцій, транспорту у містах члени Надзвичайної 
Державної комісії по установленню та розслідуванню 
злочинів німецько-фашистських загарбників дружно 
списували на окупантів, нехтуючи при цьому встанов
ленням об’єктивної істини. Як правило, це стосувалося 
культових споруд (в роки Другої світової війни у руїни 
перетворились 476 церков, 53 костьоли, 159 синагог)27. 
В ім’я справедливості необхідно зазначити, якщо руйну
вання радянськими партизанами електростанцій, мостів, 
складів, маслозаводів, рибзаводів28 можна пояснити і 
зрозуміти їх необхідність, то руйнування ними культо
вих споруд швидше схоже на вандалізм, ніж на боротьбу 
за свободу і незалежність своєї Батьківщини.

Особливо багатою для фашистів була здобич, отрима
на від пограбувань будинків, що виконували функції офі
сів партійних, радянських, профспілкових та комсомоль
ських органів, також силових структур. Не секрет, що 
“слуги народу” влаштовували собі комфортні умови пра
ці, захопивши у містах найкращі будинки, побудувавши 
нові у найзручніших місцях, обладнавши їх хорошими 
матеріалами та меблями. Саме це і привертало увагу 
окупантів. У Києві гітлерівці повністю пограбували бу
динок Верховної Ради УРСР. Від будинку ЦК КП(б)У 
залишили лише каркас, поскільки “нові господарі” 
виламали мармурові плити, облицювання, двері, ра
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ми, паркет, зняли покрівлю.
Готуючи підвалини для установлення громадської 

думки про те, що комуністичний режим чужий народу 
України і був насаджений силоміць, фашисти нищили 
все на своєму шляху, що нагадувало про радянську вла
ду. В першу чергу нищенню піддавалися пам’ятки 
зв’язані із революційною боротьбою та радянськими 
традиціями. За даними істориків у республіці напередод
ні Великої Вітчизняної війни було встановлено майже 
650 пам’ятників В.І. Ульянову 3о. Після вигнання оку
пантів на території УРСР не залишилося жодного не- 
пошкодженого пам’ятника із цієї великої кількості. Так, 
у м.Ямполі на місці пам’ятників Леніну та Кірову було 
поставлено шибениці31. Причому, якщо у Севастополі 
бронзову статую Ілліча зняли і вивезли до Німеччини, то 
у Ворошиловграді подібну статую просто знищили на 
місці. Поскільки пам’ятники не знімалися в організова
ному та цивілізованому порядку, а просто нищили зара
ди того, щоб знищити, то залишалися руїни, які потім не 
прибиралися і спотворювали зовнішній вигляд цен
тральної частини міста. Подібна доля спіткала і пам’ят
ники іншим більшовицьким функціонерам : Артему в 
Артемівську, Щорсу у Житомирі. У Харкові було перет
ворено будинок ВУЦВК УРСР у руїни. У м.Щорс погра
бований і пошкоджений меморіальний будинок-садиба 
М.О.Щорса. За розпорядженнями фашистських властей 
заборонялося вживати старі назви вулиць, якщо вони на
гадували про більшовицьких лідерів, або революційні 
події. За вказівкою назви вулиць визначалися цифрами, 
колишні вивіски знімалися. Все, що нагадувало про біль
шовизм — пам’ятники, картини, вивіски, підлягали зни
щенню32.

Серед причин руйнувань пам’яток культури під час 
фашистської окупації було не лише збагачення окремих 
груп, осіб чи самої фашистської держави, а й знищення
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культурної, історичної і духовної спадщини українсько
го народу. Якщо нема матеріальних доказів розвитку на
ції то і не було самої нації, а з тим і її культури. У тру
довий табір було перетворено музей Т.Г.Шевченка у Ка- 
неві. Фашистський комендант Полтави особисто підпа
лив меморіальний будинок-садибу В.Г.Короленка. В ре
зультаті від будинку письменника залишилися лише од
на стіна та фундамент33. Були спалені літературно-мемо
ріальний музей М.В.Гоголя у Великих Сорочинцях і бу
динок Л.І.Глібова у Чернігові. У Львові на дві третини 
був зруйнований меморіальний будинок І.Я.Франка. У 
Дніпропетровську фашисти перебудували будинок-му- 
зей Д.Яворницького, пристосовуючи його під віллу для 
вищих офіцерів. Зовнішній вигляд і інтер’єр будинку 
піддалися докорінним змінам, у ході яких руйнувалося 
все пов’язане із іменем вченого34. “Розчищаючи” тери
торію для виявлення коренів своєї арійської культури 
фашисти проводили “розкопки” низки пам’ятників, зок
рема, Корчуватського могильника під Києвом35. Шукаю
чи причину для переіменування чужих земель древніми 
німецькими територіями фашисти оголосили такі насе
лені пункти, як Гурзуф, Алушту, Інкерман готськими 
портами36. Українські міста і села століттями зберігали 
чудові пам’ятки зодчества. Фашисти не звертали на це 
увагу, коли піддавали їх бомбардуванням, обстрілам з 
важких гармат, розбирали їх на будівельні матеріали, па
лили і підривали мінами. Загарбники зруйнували і пош
кодили близько тисячі пам’ятників архітектури, з них 
347 знищили повністю37. На території України особливо 
постраждали давньоруські міста: Київ, Чернігів, Полта
ва, Новгород-Сіверський. Великої шкоди фашисти завда
ли унікальному комплексу споруд старого міста у 
Кам’янець-Подільську38. У Полтаві, були знищені будинки 
Драматичного театру ім.М.Гоголя, що був зменшеною точ
ною копією Міланського театру. Серйозно постраждали
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Монумент Слави на будівлі початку 19 ст., які склада
ли ансамбль Круглої площі, спорудження котрих бу
ло пов’язане із іменами видатних вітчизняних зодчих 
і які багато в чому визначали історико-архітектурне 
містобудівне обличчя Полтави, значно постраждало 
приміщ ення Полтавського краєзнавчого музею, 
пам’ятка українського модерну. Були зруйновані такі 
пам ’ятки архітектури, як будинки Пожежної команди 
(поч. 19 ст.), Інституту благородних дівиць (19 ст.), 
Російського селянського банку (20 ст.). Серед най
тяжчих втрат —  спалена фашистами дерев’яна Пок- 
ровська церква (17 ст.), споруджена народними майс
трами без єдиного цвяха на кошти, зібрані останнім 
кошовим Запорізької Січі Калнишевським39. У Дуб
но —  унікально-культурному центрі —  була зруйно
вана старовинна ратуша, розбита церква Хрестовоз- 
движенського монастиря. Вісім культових будівель 
було пошкоджено і знищено у Рівному40.

Ситуація кардинально змінилася, коли радянські вій
ська почали відвойовувати втрачені території у тому чис
лі й українські міста. Після їх вступу в Україну та виз
волення Харкова у серпні 1943 р. Гітлер дав наказ ство
рити зону пустелі на Лівобережжі, щоб запобігти просу
ванню Радянської Армії. Тому восени 1943 р. було спа
лено значну частину Дніпропетровська, Полтави, Кре
менчука. Нищилися всі населені пункти у смузі шири
ною 200 км уздовж лівого берега Дніпра. Населення от
римало наказ залишити своє житло і відходити на захід 
із німецькими військами. Але низька пропускна спромож
ність переправ затримала велику кількість людей із сходу.

У зруйнованому Дніпропетровську була повністю 
знищена центральна частина міста — проспект К.Мар- 
кса. Від будинку російського драматичного театру зали
шилася лише стіна головного фасаду. У руїну перетво
рився колишній Потьомкінський палац (в період окупа
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ції перебудований під казино, потім, перед відступом, 
спалений). Серйозно постраждав чудовий пам’ятник 
зодчества — Преображенський собор, у руїнах лежав 
найстаріший у Дніпропетровську гірничий інститут41.

У Чернігові загарбники зруйнували 17 пам’ятників 
архітектури, які за тогочасними критеріями вважалися 
пам’ятками всесоюзного і республіканського значен
ня42. Значні пошкодження куполів і стіни вівтарної ап
сиди отримав Спасо-Преображенський собор (11 ст.) — 
один із найдавніших пам’яток періоду Київської Русі43. 
В руїнах опинився Борисогпібський собор. Постраждали 
і інші пам’ятки міста. Були сильно зруйновані Катери- 
ненська церква (17 ст.), Успенський собор Єлецького мо
настиря (12 ст.), Архієрейський будинок (1750 р.), Трої- 
це-Ільїнського монастиря. Лише стіни і частина склепін
ня над підвалом залишилися від Будинку архієпископа 
(1730 р.) Серед пошкоджених пам’яток архітектури Чер
нігівщини: у Новгород-Сіверському — споруди Спасько- 
Преображенського монастиря (17— 18 ст.), Торгові ряди, 
Тріумфальна арка; у Козельці — 8 Собор Різдва богоро- 
диці (18 ст.) і Будинок полкової канцелярії (18 ст.); у Ба- 
турині — палац Розумовського (18 ст.)44.

Древньому Києву, яке у своїй історії мало честь на
зиватися матір’ю міст руських, було завдано шкоди, 
яка оцінювалася в і ї  млрд. крб. Значно постраждав 
унікальний за своєю історією та архітектурною цін
ністю ансамбль Києво-Печерської лаври, збитки на
несені йому рівнялися 120 млн.крб.45 Історичні спо
руди розбиралися на будівельні матеріали: цеглу, 
крокви, балки, дошки, з покрівлі зняли понад 8 тонн 
листової міді, зняті дзвони відправили на переплав
ку46. Під час окупації Києва на території заповідника 
було зруйновано ЗО споруд47.

Довше затрималися нацисти на півдні України то
му і “погосподарювали краще”. За наказом гебітско-
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місара Мелітопольської округи оберштурмфюрера 
СС Георга Хейніша були висаджені у  повітря Свято- 
олексіївська, Святотроїцька, Вірмено-Грегоріанська 
церкви, Успенський монастир48.

Великої руйнації зазнавали українські міста від 
авіанальотів уже після вигнання із них окупантів. 
Уже після відступу із Кіровограду фашисти скинули 
авіабомби на будинок обласного краєзнавчого музею 
—  пам’ятку архітектури, одну із найкращих споруд 
міста49.

Всього за час фашистської окупації на території 
України зруйновано 28,2 млн.м2 міського житлового 
фонду: із них 5,30 млн.м2 належали місцевим Радам, 
10,10 млн.м2 —  відомствам та 12,80 млн.м2 —  при
ватним особам50.

Під час відступу німецько-фашистських загарбників 
великої руйнації зазнали підприємства промисловості 
будівельних матеріалів. Тільки на Лівобережній Україні 
ціла низка цегельних заводів залишилася після окупації 
республіки фашистською армією повністю зруйнована, 
на 20 заводах підірвано 17 і пошкоджено 14 пресів, спа
лено і знищено 72 тис.м2 площі сушильного господарс
тва, зруйновано 6 випалювальних печей, повністю зруй
нована енергетична база, приведено в непридатний стан 
внутрішній заводський транспорт: зняті рейки, шпали. 
Зруйновані механізовані підприємства цементної та 
скляної промисловості: Амвросіївський, Єнакієвський, 
Орджонікідзевський, Краматорський цементні заводи та 
Констянтинівський скляний завод51.

Фашистська окупація завдала великих втрат енерге
тичному господарству України. Загальна потужність 
зруйнованих електростанцій складала 119,3 тис.квт, або 
88% всіх потужностей комунальних електростанцій. 
Повністю були зруйновані електростанції у таких міс
тах, як: Кіровоград, Кременчук, Ковель, Осипенко, Пол
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тава, Тернопіль, Чернігів, Херсон та ін. Тільки на елек
тростанціях республіканського значення було знищено: 
38 турбогенераторів потужністю 70790 квт, 8 парових 
машин і локомотивів потужністю 1266 квт, 11 гідрогене
раторів потужністю 2570 квт, 98 дизель-генераторів по
тужністю 21073 квт, 49 котлів продуктивністю 438 тонн 
на годину та іншого устаткування. Загарбники зруйнува
ли на електростанціях також виробничі корпуси та інші 
споруди, електромережне господарство. Частково збе
реглися енергопотужності у таких містах, як Вінниця, 
Бершадь, Чернівці, Кам’янець-Подільський та ін. Але і 
на цих електростанціях для введення їх у дію необхідно 
було провести значний об’єм будівельних робіт52.

Газове господарство республіки постраждало у різній 
мірі, якщо порівнювати його частини, які використову
валися на сході та заході. У Дашаві із майже п ’яти десят
ків свердловин нацисти вивели із ладу три. Всі інші за
лишилися в порядку. Із чотирьох газорозподільних стан
цій були зняті у повітря лише львівські, а дрогобицька та 
стрийська залишилися неушкодженими. Трохи постраж
дав газовий завод та газопроводи (у тих місцях, де вони 
проходили по залізничних мостах, адже останні після 
відходу військ фашисти підривали)53.

За повідомленням Надзвичайної Державної комісії по 
встановленню та розслідуванні злочинів німецько-фа
шистських загарбників на території СРСР, яке було 
опубліковане 14 вересня 1945 р. у газеті “Радянська Ук
раїна” шкода заподіяна народному господарству УРСР у 
роки Великої Вітчизняної війни визначалася 285 
млрд.крб.

Таким чином, вивчаючи весь період окупації, можна 
звернути увагу на те, що вона ділиться на два етапи. 
Першому із яких притаманні намагання окупаційних 
властей налагодити функціонування міського господарс
тва для власних потреб та привласнити матеріальні і ду
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ховні багатства українців. Другий можна назвати ча
сом тотального нищення та руйнації.
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Шевчук Ж.А.

ПРОЦЕС РУСИФІКАЦІЇ В КОНТЕКСТІ 
ГУМАНІТАРНОЇ ПОЛІТИКИ (1960-80-іРР.)

Процес русифікації, як свідчать документальні мате
ріали, охопив всі без виключення сторони духовного
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життя українського народу став на перепоні подальшого 
розвитку науки, літератури і мистецтва, визначив зміст і 
спрямування засобів масової інформації, відповідним 
чином відбився на релігійних процесах.

Зокрема, негативні процеси спостерігалися у видав
ничій справі. Протягом 1960— 80-х рр. простежується 
стійка тенденція до зменшення кількості україномовних 
видань та їх тиражів. Наприклад, якщо в 1960 р. україн
ською мовою видавалося 3852 назви книг і брошур тира
жем 80—500 тис. екземплярів, то в 1970 р. ці показники 
відповідно становили 3112 та 92800 тис., в 1980 р. — 
2167 і 92200 тис., 1985 р. — 1893 і 77846 тис.. 1987 р. — 
1801 і 73011 тис., 1988 р. —  1779 і 78868 тис.1. Одночас
но з цим, питому вагу україномовних видань в загальній 
кількості виданої в республіці літератури можна просте
жити за таблицею 1.12.

Таблиця 1.1.
ВИПУСК КНИГ І БРОШУР В УКРАЇНІ

ЧИСЛО КНИГ І БРОШУР, 
ДРУКОВАНИХ один иць

1970 р. 1980 р. 1985 р. 1987 р. 1988 р.

Всього по 
республіці,

8133 9061 8362 8134 8311

в т.ч. на укра
їнській мові

3105 2164 1890 1799 1775

В досліджуваний період на випуск переважно росій
ськомовної літератури перейшли такі київські видавниц
тва як “Техніка”. “Урожай”, “Будівельник” та інші3.

Аналогічні підходи використовувало і видавництво 
Академії наук України “Наукова думка”. Наприклад, в 
1969 р. з 92 назв літератури по фізиці, механіці, хімії, 
астрономії, архітектурі і будівництві, енергетиці, радіо
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техніці, гірничій справі, металургії, металознавстві, тех-
логі/металів, машинобудуванню, хімічній промисло

вості, політекономії не видано жодної книги на україн
ській мові4. Російською мовою в українських видавниц
твах видавались і ряд історичних праць. Яскравим прик
ладом цього можуть служити книги А.Г.Алєксєєнка, 
В.І.Астахова та Ю.Ю.Кондуфора, Ю.Я.Білана, П.А.Голу- 
ба, М.А.Рубача, А.Д.Скаби та інших5.

З української на російську поступово переорієнтува
лося і ряд періодичних наукових видань. Наприклад, в 
1965 р. журнал “Прикладна механіка”, який до цього де
сятиріччя виходив українською мовою, почав випускати
ся російською. В 1967 р. двомовним став “Український 
фізичний журнал” Академії наук України. В 1968 р. така 
ж доля спіткала “Геологічний журнал”6.

В 1965— 1967 рр. на російську мову перейшли всі без 
винятку технічні наукові збірники, що видавалися Хар
ківськими вузами. Серед них “Самопостроение и техни
ка воздушного флота”, “Радиотехника”, “Станки и режу
щие инструменты”, “Судостроение и морские сооруже
ния”, “Теория механизмов и машин”, “Динамика и проч
ность машин”, “Двигатели внутреннего сгорания”, 
“Приборы и устройства средств автоматики и телемеха
ника”, “Химические технологии”, “Элекстромашинос- 
троение и элекстрооборудование” та багато інших7.
_ Наведених прикрих фактів не зміг не визнати у сво
їй доповідній записці на ім’я секретаря ЦК КПУ Ф.Ов- 
чаренка і завсектором відділу агітації і пропаганди ЦК 
КП України Возіанов, який у вересні 1968 р. писав: 

...Слід підкреслити, що в останні роки намітились не
гативні тенденції зменшення кількості назв книг укра
їнською мовою. Вона особливо помітна у діяльності 
видавництв “Техніка”, “Будівельник”, “Здоров’я”, “На
укова думка”, Київського, Львівського та Харківського 
Університетів... Дуже мало щодо кількості виходить в
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Україні і періодичних журнальних видань українською 
мовою. У 1967 році з 323 назв їх було лише 126, тоді як 
російською мовою —  197. Основну частку серед ос
танніх складають міжвідомчі наукові і науково-вироб
ничі збірники (торік було видано 201 збірник і тільки 
52 з них українською мовою”*.

При цьому необхідно взяти до уваги і ту незначну 
кількість журнальних видань, що видавалися україн
ською мовою, зважаючи на кількість населення респуб
ліки, зокрема, в кінці 1960-х років в Польській народній 
республіці рідною мовою виходило в світ 353, в Німець
кій Демократичній Республіці — 337, Чехословаччині — 
327, Угорщині — 283, Народній Республіці Болгарії — 
137, тоді як в Україні лише 529.

Подібне становище пояснюється, перш за все, тим, 
що український журнальний ринок практично повністю 
поглинався російською мовною продукцією. Так, в Укра
їні розповсюджувалося 27 журналів, присвячених питанням 
народної освіти, з них лише 3 українською мовою. 385 
журналів з проблем охорони здоров’я лише 2 публікува
лися рідною мовою. 312 журналів по фізкультурі і спор
ту 11 були російськомовними. З 140 літературно-мис
тецьких видань українською мовою до читача доходило 
лише 18. Аналогічна картина спостерігається стосовно 
суспільно-політичних, галузевих та інших видань30.

В 1970—80-х рр. різко зростає випуск російськомов
них газет поступово стверджується принцип двомовнос
ті ряду центральних та місцевих видань. Так, якщо 1970 
р. в республіці видавалося 2618 російських газет і 2118 
українських, то 1980р. відповідно 1737 і 1278 у 1985 р. — 1799 
і 1283, у 1987 р. — 1784 і 1279, у 1988 р. — 1784 і 1261. При
чому у 1988 разовий тираж українських газет становив 
приблизно 16 млн., тоді як російських перевищував 24 млн.11.

Різке падіння тиражів спостерігалося на рубежі 
1950—60-х рр. в сфері видання Української художньої
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літератури. Так, якщо середньорічний тираж однієї 
книжки, що її випускало видавництво “Радянський 
письменник” становив 20,5 тис. примірників, що в 
I960 р. лише 16,6 тис. Не кращими були показники і у 
“Держполітвидаві” . Якщо середньорічний тираж у 
1957 р. досягав позначки 29,3 тис.примірників, то 1959 
р — 23,9 тис., 1960 р. —  19,4 тис. Не могло похвали
тися зростанням тиражів або навіть стабілізацією їх і 
видавництво “Молодь”. В 1959 р. середньорічний ти
раж тут досягав 38,2 тис. примірників, а 1960 р. лише 
30,2 тис. протягом 1958— 1960 рр. майже на половину 
знизилися тиражі у “Дитвидаві”. Якщо в 1958 р. серед
ньорічний тираж становив 95 тис. примірників, то в 
1960 р. — лише 50 тис.12.

Однак, як переконуємося, навіть такі показники не 
влаштовували вище політичне і державне керівництво 
СРСР, союзні органи державного управління. Так, 27 
лютого 1965 р. голова Державного комітету Ради Мініс
трів УРСР І.Педанюк повідомляв ЦК КП України про те, 
що голова Державного комітету Ради Міністрів СРСР по 
пресі П.К.Романов на всіх засіданнях і нарадах за учас
тю представників союзних республік весь час працює на 
обмеження видання літератури національними мовами, 
посилаючись на “прискорення створення в нашій країні 
єдиної соціалістичної нації”, вважаючи, що “мова такої 
нації має бути російською”. При цьому Держкомпреси Украї
ни він критикував за те, що в республіці повільно зрос
тає кількість книг, що видаються російською мовою, ре
комендував видавати російську художню літературу не в 
перекладі українською мовою, а мовою оригіналів13.

В наведеному листі до ЦК КГГУ І.Педанюк навів 
приклад, характерний для тієї лінії, яку проводив Дер
жкомпреси СРСР. Так, в кінці 1964 р. старший редактор 
союзного комітету Є.М.Хомякова в розмові з працівни
ком Держкомпреси України Васильковою заявила: “Чо
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му ви видаєте підручник українською мовою? Адже ук
раїнська мова близька до російської і вам пора видавати 
подібні книги російською мовою”14.

Аналогічна лінія проводилась і щодо комсомольських 
видавництв. Так, представницька комісія ЦК ВЛКСМ, що 
обстежувала діяльність видавництва “Молодь”, серед ін
шого зауважила: “Видавництво повинно більше видава
ти російською мовою”. Зокрема, комісія вважала недолі
ком видавництва “Молодь” випуск статуту ВЛКСМ та іншої 
літератури українською мовою, а також те, що воно не 
перевидає російською мовою деякі книги, які випуска
лися масовими тиражами видавництва “Молода гвардія”15.

Не могла не помічати негативних явищ у сфері видав
ничої діяльності та книгорозповсюдження і президія 
Спілки письменників України, яка у своєму місті від 6 
листопада 1960 р. на ім’я секретаря ЦК КПУ А.Д.Скаби 
писала: “...Тиражі падають катастрофічно. І це в той час, 
коли загальний обіг книжкової торгівлі в Україні не тіль
ки не знизився, а й навпаки, з року в рік зростає. Вини
кає питання, за рахунок чого виконується план книжко
вої торгівлі, коли тиражі художніх книг, що їх випуска
ють видавництва України постійно падають? Нам зда
ється, що на це питання проливає світло хоча би такий 
факт. У Києві відкрито магазин обласних видань. Ідею 
створення цього закладу працівники книготоргу зрозумі
ли досить оригінально. Вони завозять сюди книжки май
же з усіх обласних видавництв Російської Федерації, 
книжки, які не знаходять збуту в РСФРР, і майже зовсім 
ігнорують книги, що виходять в обласних видавництвах 
УРСР. На це справедливо нарікають письменники і чита
чі Харкова, Дніпропетровська, Сталіно, Львову, Одеси та 
інших міст республіки”16.

У формуванні видавничої політики не обходилося і 
без курйозів. Наприклад, книга поезії Любові Забашти у 
Києві вийшла тиражем 3700 примірників, а в Білорусії,

368



маловідомі імена, події, факти

де населення в п’ять разів менше, ніж в Україні — біло
руською мовою — 4 тисячі примірників. Вибрані твори 
j-j r.Тичини в 1957 р. в оригіналі видано тиражем 8 тис., 
а у Вірменії, де населення у 22 рази менше, ніж в Украї
ні — 3 тис. примірників.

Ще в більш невтішною картина тиражів в Україні ста
вала в процесі співставлення їх з тими тиражами, якими 
видавалися твори українських письменників у зарубіж
них країнах. У Чехословаччині, наприклад, збірник 
“Співає Україна”, що складався з українських народних 
пісень, вийшов тиражем 10750 примірників, то як в Ук
раїні — 5 тис. примірників17.

Причому взяти до уваги, що українські літератори са
мостійно не мали можливості представити свої твори на 
суд зарубіжного читача, оскільки монополія на це пере
бувала в руках Всесоюзного об’єднання “Міжнародна 
книга” і Видавництва літератури іноземними мовами.

Останні ретельно дозували видання національних 
республік, які виходили на світовий ринок. Причому, по
чинаючи з 1948 р. до 1960 р. вони спромоглися видати 
для зарубіжного читача лише 15 назв творів української 
літератури, включаючи класику і казки. Стурбовані та
кою неувагою до української літератури, президія Спіл
ки письменників СРСР у своєму листі на ім’я голови 
Іноземної комісії Спілки письменників СРСР О.О.Сур- 
кова від 22 лютого 1960 р. писали: “На жаль, нам дово
диться констатувати, що “Міжнародна книга” майже або 
зовсім нічого не робить для видання за кордоном творів 
української літератури. Ми не маємо можливості назва
ти Вам кількість перекладених за кордоном з ініціативи 
Міжнародної книги” творів українських письменників, 

а факти говорять самі за себе: у Франції видані тільки дві 
книги українських письменників — Ю.Яновського та 
Н.Рибака, в Англії, Італії та США — жодної... Не дово
диться говорити про те, що така кількість [творів —
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Авт.] не може створити ніякого уявлення про одну з най
більш “багатих і різносторонніх літератур народів 
СРСР”18.

Одночасно з цим керівництво Спілки письменни
ків України пропонувало включити у видавничі пла
ни “Міжнародної книги” 15 видань українських авто
рів. Серед них твори Остапа Вишні, Ванди Василев- 
ської, Олександра Довженка, Олеся Гончара, Андрія 
Головка, Олександра Корнійчука, Максима Рильсько
го, Михайла Стельмаха та інших 19.

Виключно обмеженими були можливості респуб
ліканських організацій і у популяризації власної дру
кованої продукції і за кордоном на виставках і ярмар
ках. Так, в 1969 р. до Державного комітету по пресі 
Ради Міністрів УРСР надійшов лист з Праги від ви
давництва дитячої книги. Чехословацькі видавці про
понували Україні організувати обмінну виставку. 
Республіканський комітет звернувся до союзного Ко
мітету з проханням позитивно розв’язати це питання. 
Однак, з Москви надійшов лист з підписом першого 
заступника Голови Комітету по пресі Фомічова, в 
якому рекомендувалося повідомити в Прагу, що Дер- 
жкомітет України не може розв’язати це питання, бо 
“організація виставок входить до компетенції цен
тральних установ СРСР”, тобто, по суті, повідомити 
у Чехословаччину, що державні органи республіки не 
м ож утьрозв’язувати цих питань без дозволу союзних 
органів^0.

Суттєві перепони існували і для розповсюдження 
української літератури російською мовою на терито
рії Російської Федерації. Відповідно з постановою 
Ради Міністрів РСФРР №530 від 7 квітня 1960 р. 
“Про авторські гонорари за літературно-художні тво
ри” та інструктивного листа Міністерства культури 
від 2 жовтня 1963 р. авторам з національних респуб
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лік виплачувався гонорар лише 60% від загальної 
ставки. Прагнучи змінити становище на краще, зас
тупник голови правління Спілки письменників Укра
їни Л.Дмитерко та відповідальний секретар СПУ 
П.Загребельний у своєму листі на ім ’я секретаря ЦК 
КПРС П.М.Демичева від 22 листопада 1965 р. писа
ли, що така постановка питання “...ставить “націо
нального” автора в невигідне становище не лише в 
порівнянні з положенням письменника, що пише ро
сійською мовою, але навіть з положенням переклада
ча, який в даному випадку отримує дві ставки по 
100%, а в грошовому виразі більшу суму, ніж автор 
перекладеного твору. Введення в практику цього пун
кту сильно підриває матеріальну основу творчості 
письменників, що пишуть мовами союзних і авто
номних республік... Ми вважаємо також безтактніс
тю те, що ці неконституційні вказівки підтримала 
своїм підписом Спілка письменників Російської Фе
дерації, які аж ніяк не личить погіршувати становище 
письменників союзних республік21.

Не зрушила справа з місця і в наступні роки, що 
змусило О.Т.Гончара у 1970 р. знову звертатися до 
секретаря ЦК КПРС П.Н.Демичева з приводу різкого ско
рочення числа видань української літератури росій
ською мовою 22.

Як не парадоксально , але українськ і ви д ав
ництва без дозволу з Москви не мали навіть права 
здійснювати навіть переклади творів письменників 
російською мовою і видавати їх на своїй поліграфіч
ній базі. До цієї важливої проблеми привернуть ува
гу у своєму виступі на третьому пленумі СПУ 10——11 
січня 1962 р. директор видавництва “Радянський 
письменник” Ю.П.Дяченко. “Щоб видати твір укра
їнського письменника російською мовою, —  говорив 
В1Н, — потрібен дозвіл Головполіграфвидаву СРСР
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Але не так легко його одержати тому, що М іністерс
тво культури СРСР вважає, що це буде певною конку
ренцією. Крім того, треба сказати, що і в М іністерс
тві культури СРСР, і в Головполіграфвидаві сидять 
люди, які не досить знають справу, якою вони керу
ють. Можна навести такий факт. Минулого року ми 
погодили видання російською мовою романів “Зоря
ні крила” В.Собка і “Його сім’я” В.Дімарова. Ми 
одержали дозвіл на видання цих книг і запустили їх в 
роботу. Через якийсь час отримали телеграму, яка за
бороняла видання цих книг. Після тривалих розмов з 
цього приводу, ми отримали нову телеграму такого 
змісту: “Як виключення дозволяється завершити ви
дання роману Собка і закінчити переклад з інозем
ною Дімарова”. Ми думали, що це випадкова помил
ка, але в каталозі, одержаному нами, роман АДімарова 
“Його сім’я” сгоїіь у розділі перекладів з болгарської 
мови. Так от, ми повинні у людей, які не знають, що
A. Дімаров не болгарський письменник, а україн
ський просити дозволу на видання літератури”2*.

Жорстке адміністрування у справі літератури і 
мистецтва викликало невдоволення творчої інтелі
генції. Так, виступаючи на з ’їзді письменників Укра
їни у 1968 р., дніпропетровський літератор
B. Корж прямо заявив, що така політика не враховує 
інтересів і духовних запитів українського народу, зак
ликав до більшої самостійності органів державного 
самоуправління, творчих спілок, видавничих органі
зацій24.

Разом з тим, жодне з порушених нагальних питань 
невиправдано затягувалося. Так, “історією з двадця
тип’ятирічним стажем” назвав на засіданні СПУ З 
квітня 1970 р. Ю .К.Смолич створення українського 
видавництва перекладної літератури. Між тим, як до
водив письменник, його організація не вимагала
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практично ніяких додаткових затрат. Не знаходила 
підтримки владних структур і ідея створення спеці
ального журналу для зарубіжного читача, де могли б 
друкуватися твори українських письменників25.

Постійно балансувати була змушена Спілка пись
менників України і в процесі видання свого друкова
ного органу —  газети “Літературна Україна”. На се
редину 60-х рр. посадові оклади та гонорарний фонд 
газети був майже вдвічі нижчий, ніж в інших друко
ваних періодичних органах. В своїх листах до ЦК 
Компартії України та Ради Міністрів УРСР також не
одноразово ставила питання щодо розширення корес
пондентської мережі, створення нормальних умов 
для творчої праці журналістів26.

Разом з тим, вище політичне керівництво респуб
ліки, обласні комітети партії по-своєму розуміли по
няття опіки над творчим процесом, вбачаючи в цьому 
боротьбу з українським буржуазним націоналізмом. 
Достатньо пригадати зініційовану Львівським обко
мом КПУ та його секретарем В.Ю.Маланчуком істо
рію з розгромом журналу “Жовтень”, відверту роз
праву над його головним редактором, письменником 
Ростиславом Братунем. Згаданому творчому колекти
ву дорікали за нечіткість ідейних позицій, публікацію 
сумнівних авторів тощо. Захищаючи свого побратима 
по перу Президія Спілки письменників України 11 
червня 1965 р. ухвалила безпрецедентне рішення: 
“...Погоджуючись з рядом критичних зауважень бю
ро Львівського обкому КП України на адресу журна
лу “Жовтень”, разом з тим не може згодитись із зви
нуваченням редколегії та редактора тов.Братуня в 
тенденції до відходу від ленінських принципів пар
тійності і народності в літературі і мистецтві”27.

Жорсткі за своїми підходами рішення були прий
няті в 1973 р. вищим політичним керівництвом Укра
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їни і стосовно республіканського видавництва “Дніп
ро” . В прийнятих на їх виконання заходах Держком- 
видаву УРСР перед цим та іншими видавництвами 
ставилися завдання: “Переглянути тематичні плани 
випуску художньої літератури та видань мистецтва 
1973—  974 рр. та плани редакційних видань 1975 р. з 
тим, щоб вилучити з них твори малоактуальні, вузь- 
котемні, ідейно нечіткі, художньо недосконалі.., до
повнити проспекти серій та бібліотек новими твора
ми, в яких художньо осмислюється героїка нашого 
часу, розкривається духовний світ сучасника. Особ
ливу увагу звернути на тематику, що випливає з рі
шень XIV з ’їзду КПРС, грудневого (1972 р.) пленуму 
ЦК КПРС, доповіді Л.І.Брежнєва “Про 50-річчя Сою
зу Радянських Соціалістичних Республік, рекоменда
ції Всесоюзної наради ідеологічних працівників (ли
пень 1972 р.). Необхідно передбачити висвітлення го
ловних проблем розвинутого соціалістичного сус
пільства, ІХ-ої п ’ятирічки, науково-технічного прог
ресу, зростання ефективності суспільного виробниц
тва, передового досвіду в промисловості і сільському 
господарстві, зосередити увагу на розкритті питань 
інтернаціоналізму, дружби народів, комуністичного 
виховання трудящих, критики буржуазної ідеології” .

Навіть при побіжному ознайомленні з наведеним 
документом впадає у вічі не лише його виняткова за- 
ангажованість і заідеологізованість, а й абсолютна 
відсутність в належній площині постановки питань 
широкої популяризації української літератури. Пози
цію авторів визначала заяложена теза про необхід
ність “ ...чітко, з класових позицій підходити до оцін
ки творчості письменників і митців минулого”28.

“Класовий підхід”, “ідейна чіткість”, сповідувані 
органами цензури, стали разом з іншим дієвим засо
бом русифікації України. До речі, на зазначену фун
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кцію органів цензури ще на рубежі XIX— XX століть 
звернули в своїй заяві про стан друку на Україні ряд 
діячів української культури. Оприлюднюючи свою 
позицію, вони писали: “Українські письменники і, 
взагалі, українське суспільство в цілому, ряд резолю
цій, заяв і записок, направлених в належні офіційні 
установи, висловили уже свій погляд і погляд україн
ського суспільства на виключне, навіть при росій
ських цензурних порядках, становище українського 
друкованого слова. Всі ці документи, разом з багато- 
численними журнальними і газетними статтями да
ють достатній матеріал для висновків щодо ступеню 
нормальності такого становища речей, при якому 
слово тридцятимільйонного народу стало забороною 
як щось законозлочинне”29.

Якщо цензура кінця XIX —  початку XX століть 
ставила під сумнів взагалі існування самобутньої ук
раїнської культури і мови, то їх наступники в кінці 
50-х —  80-х рр. XX століття послідовно викреслюва
ли з літопису все те, що роками стало предметом на
ціональної гордості українського народу. Наприклад, 
в квітні 1957 р. Головне управління по охороні вій
ськових і державних таємниць у пресі при Рада Мі
ністрів УРСР вимагало суттєвої переробки цілого ря
ду наукових праць, критичних нарисів художніх тво
рів. В своїй доповідній записці до ЦК ІСПУ началь
ник Головліту К.Полонник писав: У другому томі 
“Українські радянські письменники” друкувалася 
стаття С.Крижанівського “Василь Чумак”. У цій стат
ті автор намагався популяризувати цілу групу нереа- 
білітованих літераторів, таких як Г.Михайличенко, 
М.Семенко, Д.Загул, Я.Савченко, Г.Чупринка, 
О.Олесь, М.Вороний. Між тим, авторові як працівни
кові Інституту літератури і критикові добре відомо, 
Що твори всіх цих авторів заборонені і популяризації
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не підлягають30.
В іншому випадку органи цензури зняли з друку у 

журналі “Вітчизна” “ідейно хибний” вірш поета 
Дмитра Павличка. Прискіпливих цензорів особливо 
схвилювали такі поетичні рядки:

Не бійсь нічого, доки я з тобою!
Іди і людям правду говори 
І не очікуй слушної пори,
Бо стане мовчанка твоя ганьбою.
Усе, що я тобі даю, бери 
І певен будь —  твій дух не вб’ють злобою. 
Мене ніхто не пом’янув клятьбою,
Хоч я водила в тюрми й на костри.
Лиш забували боягузи кволі,
Що сто раз гірший від вогню мій гнів,
Що мій проклін страшніший від неволі.
Я мати всіх, що згибли за свободу.
Я  маю тисячі живих синів.
Я єсть Любов до рідного народу31.

Протягом 1960— 80-х рр. Головліт України регу
лярно публікував т.зв. списки “небажаних осіб”, пра
ці і твори яких вилучалися із бібліотек, а самі імена 
підлягали забуттю. Наприклад, в листопаді 1973 р., 
наказом Головліту України до такого списку увійшли 
письменники Іван Багряний, Аркадій Любченко, істо
рики Олександр Огпоблін, Наталя Полонська-Васи- 
ленко, Дмитро Соловей, Панас Феденко, Костянтин 
Штепа, мовознавці Роман Смаль-Стоцький, Василь 
Чапленко, талановитий вчений, громадський та релі
гійний діяч Іван Огієнко (митрополит Іларіон)3*. Не 
буде перебільшенням сказати, що до вказаного пере
ліку “буржуазних націоналістів” увійшли саме ті, хто 
своїм життям і творчістю стверджував українську на
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ціональну ідею.
Ретельне просіювання імен, як правило, здійсню

валося на рівні вищого політичного керівництва рес
публіки. Наприклад, чимало особистих зусиль дове
лося докласти поету, академіку М.П.Бажану, що вміс
тити на сторінках української радянської енциклопе
дії невеличку біографічну довідку про талановиту ук
раїнську письменницю М.Старицьку-Черняхівську, 
яка свого часу проходила по процесу “Спілки визво
лення України”3-*. Причому далеко не завжди ці пи
тання вирішувалися позитивно.

Суворому політичному контролю підлягала і літе
ратура, що висвітлювала найбільш яскраві моменти 
української національної історії. Так, в 1973 р. необ
грунтованій і невиправданій критиці була піддана 
брошура відомого українського краєзнавця, заступ
ника голови Запорізького облвиконкому М.П.Кицен- 
ка “Хортиця в героїці і легендах”. Розглянувши ос
новні її положення, бюро Запорізького обкому партії 
20 березня 1973 р. постановило:

“1. Погодити з висновками про серйозні ідейні і 
методологічні помилки і недоліки брошури М.П.Ки- 
ценка “Хортиця в героїці і легендах”, викладених в 
рецензії журналу “Вопросы истории” №11 за 1972 р.

Автор брошури, не володіючи методикою історич
ного дослідження, ідеалізує старовину, сповзає на по
зиції дореволюційних буржуазних істориків, відхо
дить від класових, партійних позицій. В оцінці істо- 
ричних подій тов.Киценко затушовує класові проти
річчя в середовищі запорізького козацтва.., видає 
представників феодальної знаті за національних ге
роїв України.

2. Відмітити, що брошура т.Киценка була переви
дана видавництвом “Промінь”, не дивлячись на запе
речення обкому партії.
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3. В зв’язку з тим, що брошура “Хортиця в героїці і 
легендах” не сприяє вихованню трудящих в дусі радян
ського патріотизму і пролетарського інтернаціоналізму, 
вилучити її з книжкових магазинів і бібліотек області3̂ .

Винятково складним був шлях до визнання і кращих 
літературних творів, які переконливо демонстрували 
широку і яскраву палітру української мови. Зокрема, 
попри всю логіку речей, не отримала у 1981 році Шев
ченківської премії талановита поетеса Ліна Костенко, 
чия поетична збірка “Неповторність” і роман у віршах 
“Маруся Чурай” стали своєрідним відкриттям для сус
пільства. Підтримуючи висунення Л.Костенко на прес
тижну відзнаку, кандидат фізико-математичних наук 
Л.М.Іваненко в своєму листі до Комітету з Державних 
премій УРСР в галузі літератури і мистецтва ім.Т.Г.Шев- 
ченка писав: “Нещодавно я показав останню збірку Ліни 
Костенко “Неповторність” одній особі, яка, хоч і розуміє 
українську мову, але далека від мовно-літературно-мис
тецького життя республіки:

— Так це справжня українська мова?!
— Так, — кажу, — це Українська мова, а не газетний 

суржик!
Читає собі далі.
— Так це справжня поезія!
— Так, це Поезія! Чом би я підкладав вам сурогат:!”
Збірка поїхала до столиці у Інститут мовознавства АН

СРСР, де деякі визначні філологи (я не називаю імен, але 
вони досить гучні й знані) досі сумніваються в існуван
ні української мови!”35.

Не взяв до уваги комітет по Шевченківських преміях 
і відгук групи харківських шанувальників, які відзнача
ли, що роман у віршах “...вершина творчості поетеси... І 
це твір настільки вражає своєю силою поетичної май
стерності, проникненням в історичну минувшину, все
бічним психологізмом, безмежним знанням і володінням
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мови, що ставить роман “Маруся Чурай” на одне з пер
ших місць в світовій літературі” 36.

Суттєвим ідеологічним корекціям підлягала не ли
ше українська література, розрахована на масового 
читача, а й численні наукові видання, покликані збе
регти і узагальнити безцінний досвід минулого. Нап
риклад, 28 березня 1973 р. бюро Київського обкому 
Компартії України розглянуло питання “Про серйозні 
ідейні помилки в бібліографічному покажчику “Укра
їнське радянське карпатознавство”. Як виявилось, 
“...в покажчику поряд з працями радянських вчених 
було вміщено ряд робіт українських буржуазних на
ціоналістів, а також окремих колишніх співробітни
ків Інституту <мистецтвознавства, фольклору і ет
нографії АН УРСР —  авт.>, звільнених свого часу з 
роботи за допущені ідейно-теоретичні помилки, неп
равильні погляди і дії. В покажчику, зокрема, названі 
книги махрових українських буржуазних націоналіс
тів В.Кубійовича, С.Єфремова, В.Щербаківського, 
К.Грушевської, І.Брика, О.Дучимінської та ін.”37.

Ідеологічних працівників Київського обкому КПУ 
аж ніяк не бентежило, що без цих імен було немож
ливо уявити собі українського мовознавства, літера
турознавства, фольклористики, етнографії. “За втра
ту політичної пильності, відхід від класових позицій 
в оцінці робіт українських буржуазних націоналістів” 
відповідальний редактор покажчика, заступник ди
ректора Інституту В.Т.Зінич був виключений з членів 
КПРС. Директору Інституту, члену-кореспонденту 
АН України М.Є.Сиваченку була оголошена сувора 
догана з занесенням до облікової картки члена ІШРС. 
Бюро обкому партії визначило за необхідне звільнити 
М.Є.Сиваченка та В.Т.Зінича із займаних посад38.

Таким чином, різке скорочення видання україно
мовної художньої, науково-популярної літератури,

379



Історія України:

періодичних видань супроводжувалося вихолощенням 
імен, подій, фактів, здатних, на думку політичного керів
ництва, підживлювати національні почуття громадян, 
підсилювати їхній інтерес до власної історії і культури.

З цих же причин були практично повністю перекриті 
канали проникнення в Україну переважної більшості за
рубіжних україномовних видань, в першу чергу періоди
ки, яка постійно відстежувала суспільно-політичні, еко
номічні, національно-культурні процеси в республіці. 
Так, в першій половині 60-х рр. за поданням Головліту 
було заборонено для розповсюдження в УРСР близько 
500 періодичних видань, що видавалися в СІЛА, Канаді, 
ФРН, Аргентині та інших. До переліку “небажаних” се
ред інших були занесені щоденний орган Українського 
народного союзу та Українського конгресового комітету 
Америки, газета “Свобода” (США), орган Ліги визво
лення України та Організації українських націоналістів 
тижнева газета “Гомін України” (м.Торонто, Канада), ор
ган Союзу українських самостійників тижнева газета 
“Український голос” (м.Вінніпег, Канада), найстаріша 
тижнева українська газета в Канаді “Канадійський фер
мер” (м.Вінніпег, Канада), орган ОУН газета “Шлях пе
ремоги” (м.Мюнхен, ФРН), орган Української револю
ційно-демократичної партії газета “Українські вісті” 
(м.Новий-Ульм, ФРН), орган організації Української єд
ності газета “Українське слово” (м.Париж, Франція), 
журнали “Сучасність” (м.Мюнхен, ФРН), “Визвольний 
шлях” (м.Лондон, Великобританія) та багато інших 39

Причина цього рішення добре простежується на ос
нові доповідної записки завідуючого ідеологічним відді
лом ЦК КГГУ Г. Шевеля та завідуючого сектором ЦК 
КПУ по добору кадрів за кордон І.Пересаденка від 7 сер
пня 1963 р. В ній серед іншого говорилося: “Як і раніше 
націоналістична преса багато матеріалів присвячує наці
ональному питанню в СРСР, намагаючись перекрутити
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і очорнити політику Комуністичної партії в цьому пи
танні. З великою ненавистю націоналісти нападають 
на програму КПРС, де йде мова про дальший розви
ток національних відносин в СРСР, про розвиток на
ціональних культур, мов та про зближення і злиття 
соціалістичних націй. Газети твердять про насаджен
ня по всій країні, в тому числі і на Україні, російської 
мови, культури та мистецтва про “насильницьку ру
сифікацію” тощо. “Українське слово” (20 січня 1963 
р.) в статті “Ю вілей неволі” (про святкування 40-річ- 
чя утворення СРСР) писала: “ ...московські імперіа
лісти схвалюють у своїй новій програмі “злиття на
цій” надіються врятувати свою імперію. З кожним ро
ком все більше витискається з українських бібліотек, 
українських шкіл, українських клубів українські 
книжки, українські журнали і заступається їх москов
ськими”'*0.

Не послаблювався контроль за розповсюдженням 
українських видань і в 70— 80-х рр. Лише в 1974 р. 
Головлітом було попереджено розповсюдження 26 
назв газет і 27 назв журналів загальним тиражем 
10660 примірників41.1 в цьому випадку висновки Го- 
ловліту мало чим відрізнялися від попередніх. Редак
ції зарубіжних україномовних видань як і раніше до- 
рікалося за різку критику національної політики в 
СРСР.

Переважно російськомовним в зазначений період 
ставало кіновиробництво. Після брутальної і невип
равданої критики стрічок “Тіні забутих предків” 
(1965) С.Параджанова, “Джерело для спраглих” 
(1965), “Білий птах з чорною ознакою” (1972) 
КХільєнка та багатьох інших кінематографісти з ви
нятковою обережністю бралися як за українську те
матику, так і озвучення фільмів українською мовою. 
Це дало підстави поету І.Ф.Драчу в своєму виступі на

381



Історія України:

VIII з ’їзді письменників 8 квітня 1981 р. говорити: “Вза
галі, нещодавно на партійно-творчій конференції на кі
ностудії <ім.О.Довженка — авт.> говорилося про те, що 
останнім часом з 32 фільмів тільки 3 знімалися україн
ською мовою. Це — “Дударик”, “Вавилон XX”, “Красна 
фортеця”. Чи ж ми можемо говорити про існування такої 
культурної субстанції як українське радянське кіно”42.

Одночасно з цим, російська мова все активніше виз
начала союзний, республіканський і місцевий телерадіо- 
ефір, репертуарна політика якого формувалася здебіль
шого у Москві на основі численних “методичних реко
мендацій” і “інструктивних листів”. При цьому нерідко 
порушувався задекларований принцип “рівноправності і 
взаємозбагачення братніх мов і культур”. В своїй допо
відній записці на ім’я ЦК КПУ від 27 лютого 1965 р. го
лова Державного комітету Ради Міністрів УРСР по радіо 
і телебаченню М.Скачко був змушений визнати, що “Со
юзний комітет по радіо і телебаченню систематично ста
вить перед головами республіканських радіотелекоміте- 
тів питання про дальше скорочення обсягу республікан
ського і обласного радіомовлення і телебачення. Ця лінія 
проявляється і на практиці, зокрема в тому, що останнім 
часом для потреб радіо і телебачення республіки майже 
не виділяються найнеобхідніші технічні засоби”43.

Безперечна дискримінація відчувалася і в доборі 
українського репертуару для союзного телерадіоефі- 
ру. Так, ряд головних редакторів Всесоюзного радіо і 
телебачення, зокрема Дружиніна, Кузаков, Меркулов 
систематично ігнорували пропозиції республікан
ського Комітету щодо використання матеріалів укра
їнського радіо і телебачення на всесоюзну мережу. 
Так, наприклад, 5 січня 1965 р. головному редактору 
Центрального телебачення було запропоновано ряд 
спектаклів Київського театру опери і балету 
ім.Т.Г.Шевченка для включення їх в цикл опер, що
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будуть транслюватися по Центральному телебачен
ню. Останній на це відповів, що телеглядачів, яких 
обслуговує центральна студія, не цікавлять спектаклі 
українською мовою. На підтвердження своїх слів, він 
процитував власний “переклад” з арії Ленського “Чи 
гепнусь я дрючком пропертий.. ” .

Пропозицію про включення в цей цикл опери “За
порожець за Дунаєм”, Меркулов також відхилив, мо
тивуючи тем, що у Києві, на його думку, не знайдеть
ся кваліфікованого музикознавця, який би зміг розпо
вісти про спектакль44.

Наявні документи засвідчують, що вже в кінці 60-х — 
на початку 70-х рр. республіканський і місцевий телера- 
діоефір поступово втрачав свій національний колорит. 
Навіть у Львові, який завжди вважався україномовним 
містом, журналісти віддавали перевагу мові “братнього 
російського народу”. Спроби ж голови місцевого телера- 
діокомітету пливти проти течії в серпні 1973 р. розгляда
лися вищим політичним керівництвом республіки і осо
бисто секретарем ЦК КПУ В.Ю.Маланчуком як вияв 
“українського буржуазного націоналізму”. Спеціально 
споряджена до Львова комісія, очолювана консультан
том відділу пропаганди і агітації ЦК КПУ І.Маковійчу- 
ком, прийшла до висновку про необхідність зміцнення 
керівництва Львівським телерадіокомітетом, покращен
ня репертуарної політики, усунення від роботи окремих 
націоналістично настроєних осіб”45.

Своє національне обличчя поступово втрачав і укра
їнський театр, спектаклі яких в 60— 80-х рр. проходи
ли переважно російською мовою. Своєрідним ударом в 
набат прозвучав на третьому пленумі спілки письмен
ників України 10— 11 січня 1961 р. виступ голови Ук
раїнського театрального товариства народної артистки 
СРСР Н.Ужвій, яка заявила, що українські театри в 
республіці на тлі наявної мовної ситуації втрачають
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свого глядача. “Ігнорування цього фактора, — зазнача
ла вона, — призведе до того, що в наступні десятиріччя 
українські спектаклі будуть проходити в напівпорожніх 
або порожніх залах”46. Наскільки пророчими виявилися 
слова одного з корифеїв українського театру, засвідчила 
статистика 1988 року, коли в республіці працювало укра
їнською мовою 38 театрів, російською — 51, україн
ською і російською — 24 47. Досить відмінною була кар
тина в інших республіках СРСР. В Грузії спектаклі ста
вилися національною мовою у 26 театрах, російською — 
у двох, грузинською і російською — в одному. В Азер
байджані це співвідношення становило 10:1:4, в Литві 
— 11:1:0, в Молдавії —  4:2:2, Латвії — 4:1:4, Киргизії — 
4:1:2, Таджикистані —  7:3:2, Вірменії — 18:1:1, Туркме
нії — 5:1:2, Естонії — 8:1:0. Лише у Білорусії і Казахста
ні переважали російські театри48.

Без врахування інтересів корінної нації, здійснювала
ся комплектація і різного рівня бібліотек. Особливо це 
стосувалося шкільних, обласних, міських та районних 
дитячих бібліотек. Внаслідок чого молодь була позбав
лена можливості належного ознайомлення з кращими 
зразками української літератури. Останню думку повніс
тю підтверджує обстеження шкільних бібліотек столиці 
України, проведене восени—зимою 1964 р. з ініціативи 
Спілки письменників України. Наведені в акті перевірки 
факти навіть не потребують ніяких коментарів. Так, у 
118-й восьмирічній школі з 16136 книжок налічувалось 
лише 400 видань української класичної і сучасної літера
тури. У 20-й середній школі кількість російських і укра
їнських книг співвідносилась як 16 тис. і 480; в середній 
школі №100 — як 8456 і 1000. В престижній ві 60-х рр. 
київській школі №59 ім.М.Бойченко були відсутні твори 
О.Довженка, Гулака-Артемовського, М. Стельмаха, бага
тьох інших українських письменників.

Цікавий за своїм змістом діалог відбувся між пись
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менниками і завідуючим бібліотекою школи №178: “Пи
таємо бібліотекарку:

— У Вас твори Коцюбинського є?
— Лише “Тіні забутих предків”.
— А що маєте з інших класиків?
— Десяток примірників. Для молодших школярів — 

три книжечки народних казочок. От і все...” 49.
Нехтували всіх поставлених перед ними проблем в 

плані популяризації українського слова і обласні дитячі 
бібліотеки. Так, книжкові фонди на 1 січня 1969 р. на
лічували 683208 примірників українських книжок і 2131 
тис. російських. Серед них у Вінницькій обласній дитя
чій бібліотеці нараховувалось 38351 примірників україн
ської літератури і 76113 російської. У Волинській відпо
відно — 42034 і 73434; Дніпропетровській —  35504 і 
104642; Донецькій — 30000 і 158500; Житомирській — 
25688 і 70983; Запорізькій —  12944 і 64567; Івано-Фран
ківській — 27874 і 74293; Київській — 50382 і 146925; 
Кіровоградській — 25126 і 89186; Кримській — 6271 і 
76128; Луганській — 21147 і 112460; Львівській — 
28597 і 83838; Миколаївській — 18095 і 80428; Одеській
— 18890 і 56740; Полтавській — 29639 і 74005; Ровен- 
ській — 26780 і 70238; Сумській — 30086 і 83400; Тер
нопільській — 22449 і 72528; Харківській — 21972 і 
66665; Херсонській — 27393 і 59560; Хмельницькій — 
25132 і 76056; Черкаській — 35213 і 72104; Чернівецькій
— 23882 і 64655; Чернігівській — 37879 і 86660; м.Киє- 
ві — 21643 і 55785; м.Севастополі — 417 і 82076 50.

Сумною була статистика і книговидача української лі
тератури. У 1968 р. усіма обласними бібліотеками рес
публік було видано 507212 примірників українських 
книжок, і 3143224 — російських. Найменшою популяр
ністю українська література користувалася в м.Севасто
полі ( видано 1400 примірників), Донецькій (2440 при
мірників), Кримській (4240 примірників), Харківській
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(5081 примірник), Луганській (8453 примірників), Хер
сонській (9713 примірників). Свої позиції серед читача 
українська книжка утримувала у Чернівецькій області 
(видано 51773 примірники), Івано-Франківська (44998 
примірники), Черкаська (33301 примірник), Хмельниць
ка (28394 примірника), Ровенська (28258 примірників), 
Кіровоградська (28650 примірників)51.

Мало чим відрізнялися від дитячих і комплектація 
фондів масових бібліотек системи Міністерства культу
ри УРСР для дорослого населення. На основі рекоменда
цій союзного Міністерства культури бібліотеки респуб
ліки зобов’язувалися комплектуватися літературою, ви
даною в самих різних регіонах Російської Федерації. В 
той же час ряд українських видань з незрозумілих нам 
причин так і потрапляв в переліки обов’язкової літерату
ри для комплектації республіканських і обласних бібліо
тек УРСР. Все це призвело до того становища, що мож
на простежити за таблицею 1.2.

Таблиця 1.2.

Книжковий фонд російською і українською мовами 
в масових бібліотеках УРСР на 1989 р.

(в процентах від загальної кількості книг і журналів)52.

У  М ІС Ь К И Х  
П О С Е Л Е Н Н Я Х  
І С ІЛ Ь С Ь К ІЙ  
М ІС Ц Е В О С Т І

У  М ІС Ь К И Х  
П О С Е Л Е Н Н Я Х

У  С ІЛ Ь С Ь К ІЙ  
М ІС Ц Е В О С Т І

ЧИСЛО книг видано книг число книг видано книг число книг видано книг
і часописів і часописів і часописів і часописів і часописів і часописів

росій- україн росій- україн росій- україн росій- україн росій- україн росій- україн
ською ською ською ською ською ською ською ською ською ською ською ською
мовою мовою мовою мовою мовою мовою мовою мовою мовою мовок мовою мовою

61 38 62 37 73 27 75 24 50 49 49 50
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Аналізуючи процес звуження сфери вжитку рідної 
мови у всіх сферах духовного життя українського сус
пільства, не можна не помітити її поступового витіснен
ня з церкви. Насильницька ліквідація Української авто
кефальної православної церкви в другій половині 20-х 
— на початку 30-х років, Української греко-католицької 
церкви в другій половині 40—50-х рр., переслідування 
українських релігійних діячів, призвели до панівного 
становища Російської православної церкви, яка на 
догоду своїм покровителям у вищому політичному 
керівництві СРСР і спецслужбах стала послідовним 
провідником політики русифікації національних рес
публік і, в тому числі, України.

Ще задовго до цього, відомий український релігій
ний діяч предстоятель УАПЦ, митрополит Київський 
і всієї України Василь Липківський у своїй проповіді 
“Рідна мова в Українській Церкві” рішуче засудив ро
сійське духовенство за подібні шовіністичні погляди. 
Він, зокрема, говорив: “Господь Спаситель наш свою 
божественну науку викладав його рідною мовою... 
Чого ж це так вороже поставились керівники росій
ської Церкви до рідної мови українського народу? 
Чому вони до останнього часу не тільки не благос
ловляли відправ, богослужінь нашою мовою, а навіть 
вважали це за великий гріх і цю свою неправду вби
ли в голови навіть багатьом українцям... Священною 
мовою треба вважати кожну мову, вже хоч би тому, 
що кожна мова —  дар Божий, дар найкращий і завер
шений... Російський Синод визнав уже за священну і 
мову зирянську, і мову татарську, і мому японську, то 
чому ж він не хоче визнати за священну мову україн
ську?”53.

Аналіз документальних матеріалів відкриває мож
ливість для таких висновків:

— процес русифікації охопив всі без виключення
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сфери духовного життя українського суспільства, зав
давши непоправної шкоди українській культурі, став 
першопричиною ряду негативних явищ в суспільній сві
домості;

— стимулювання процесу русифікації в гуманітарній 
сфері здійснювалося як на основі законодавчих і норма
тивних актів, так і на рівні конкретної практичної діяль
ності органів державного управління СРСР, що проводи
ли у життя хибні положення сумнозвісної теорії “злиття 
націй і народностей”;

— процес русифікації у сфері гуманітарної політики 
здійснювався на тлі вихолощування з наукових праць, 
творів літератури та мистецтва найбільш яскравих подій 
з історії України, імен ряду видатних діячів, що внесли 
помітний внесок в українську культуру;

—  здійснюючи на практиці політику русифікації, ви
ще політичне керівництво країни і республіки, підпоряд
ковані їм органи державного управління та спецслужби 
самими різноманітними засобами прагнули порушити 
органічний духовний зв’язок українського народу з ук
раїнською діаспорою за кордоном.
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Маньковська Р.В.

ІНТЕРНЕТ ЯК ЗАСІБ 
КОМУНІКАЦІЇ МУЗЕЇВ 

В КУЛЬТУРНОМУ ПРОСТОРІ УКРАЇНИ

Проголошення незалежності України, державот
ворчі процеси в ній дали могутній поштовх розвитку 
національної культури. Відродження та розвиток ук
раїнської культури —  один з найголовніших чинників 
формування самосвідомості нації та утвердження су
веренної держави.

Музеї в сучасних умовах є невід’ємною складовою 
вітчизняної культури і науки. Активізація цієї важли
вої галузі всебічно сприяє духовному відродженню 
суспільства, інтеграції національної спадщини в сві
товий культурний простір. Важливим зрушенням в 
цьому процесі є вирішення нагальних проблем по ви
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користанню в повній мірі наукового, естетичного, 
просвітницького, економічного потенціалу музейних 
закладів. В Україні розроблена система державних і 
регіональних цільових культурологічних програм, як 
складових програм економічного і соціального роз
витку України. Зокрема, “Національна програма ін
форматизації галузі культури і мистецтв”, яка в час
тині розвитку музейної справи спрямована на впро
вадження в практику музейної діяльності сучасних 
засобів ведення інформаційних баз даних і створення 
на їх основі нових прогресивних технологій у фун
кціонуванні музейних комунікацій. Її розділ “Музей
ний фонд України” має на меті вирішення таких зав
дань, як оперативний облік та підготовка даних для 
управління музейною справою, створення розподіле
них мультимедійних баз даних про музейні фонди, 
автоматизований випуск довідкових матеріалів та ін
ше.

Музей —  специфічний, багатофункціональний ме
ханізм. Поряд із збереженням історико-культурної 
спадщини, науковим дослідженням пам’яток, пред
ставленням своїх колекцій в експозиції, він прово
дить широку науково-пропагандистську, популяриза
торську діяльність. Наряду з традиційними формами 
в умовах інформаційно-технологічного буму йде роз
виток сучасних комунікаційних функцій взаємодії 
музею і його потенційних відвідувачів, спрямованих 
на збільшення сфери впливу, розширення у відповід
ності до вимог часу гпядацької аудиторії.

В останні роки відвідування музейних закладів по
мітно зменшилось і ця проблема, що лежить не лише 
в економічній площині, потребує нових підходів у її 
вирішенні. Досвід музейників переконує, що мало 
хто, прийшовши в музей, залишається байдужим до 
його збірок. В цьому велику роль відіграють експози
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ційний показ, використання додаткових технічних 
ефектів, високий професійний рівень співробітників, 
які знайомлять відвідувачів із колекціями. Проте, 
щоб пробудити бажання громадянина познайомитись 
з духовною скарбницею свого народу, вивчати істо
рію рідного краю, необхідно використовувати всі 
можливості популяризації історико-культурних 
пам’яток.

Бурхливий розвиток інформаційних технологій, 
що базуються на використанні комп’ютерів та теле
комунікаційних систем, спонукає музеї переходити 
до більш перспективних форм діяльності, втілювати 
сучасні засоби і методи інформатики в свою сферу ін
формаційного забезпечення, що дає значні переваги в 
роботі.

Комп’ютеризація музейної діяльності, входження 
музеїв в систему ІНТЕРНЕТ сприятимуть інтенсифі
кації їх роботи, поглибленню функціональних мож
ливостей. ІНТЕРНЕТ як засіб комунікації музеїв ви
конуватиме ті ж функції, що притаманні музейним 
осередкам, проте значно розширить аудиторію спіл
кування. Тому ІНТЕРНЕТ розглядається в системі ін
формаційних технологій, як спосіб втілення освіт
ньо-пізнавальної, пропагандистської, виховної, соці
альної функцій. Звернення до ІНТЕРНЕТ дасть мож
ливість учням, студентам, всім, хто цікавиться історі
єю України, національною спадщиною нашої держа
ви поповнити свої знання з даної проблеми. Вміщен
ня в Інтернет опису колекцій національних збірок, 
зображення унікальних експонатів та їх основних ха
рактеристик сприятимуть широкій популяризації іс- 
торико-культурного надбання України. Користувачі 
ІНТЕРНЕТ, кількість яких щорічно збільшується, 
знайомлячись з музейними збірками, залучатимуться 
до матеріальної та духовної культури нашого народу,

392



маловідомі імена, події, факти

мешканці України пишатимуться нею, а іноземці від
криватимуть для себе державу з світовим рівнем 
культурних набутків.

Роблячи перші кроки входження в систему ІНТЕР- 
НЕТ, українські музеї долають складні перешкоди 
матеріального характеру. Без підтримки держави, 
розвитку музейного маркетингу не пройти початко
вий період в засвоєнні новітніх технологій —  
комп’ютеризації музейної діяльності. Традиційна об
робка документів, її облік, реєстрація, надзвичайно 
трудомістка, займає багато часу, внесення змін потре
бує нового опису експоната. Для пошуку його необ
хідно продивитись довідкову картотеку, відшукати в 
фондах, і лише тоді, отримавши, впевнитись, що це 
не зовсім підходить до даного блоку експозиції. Щоб 
підібрати комплекс матеріалів до нової виставки, не
обхідно затратити багато зусиль, передивитись знач
ну кількість фондових одиниць. Зрозуміло, що вико
ристання автоматизованої інформаційної системи, 
комп’ютерних технологій забезпечить вирішення ба
гатьох завдань, пов’язаних з основною діяльністю 
музею: облік музейних колекцій, їх вступ і видача 
всередині та поза музеєм, ведення інвентарних книг, 
оформлення документації фондових комісій тощо; 
науково-фондова робота, ведення довідкових карто
тек музейних предметів, картотека авторів, літерату
ри, опис виставок, пошук та одержання по різним за
питам текстової та графічної інформації в необхідній 
для користувача формі, реставраційна діяльність, 
оформлення реставраційних паспортів та іншої доку
ментації; експозиційно-виставочний розділ, підбір 
музейних предметів, підготовка документації, роз
робка концептуальних ескізів запланованих показів; 
видавнича діяльність, пошук та підготовка даних для 
поліграфічних видань, електронних публікацій та в
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ІНТЕРНЕТі, розробка інформаційно-довідкової сис
теми для відвідувачів музею; популяризація колекцій 
тощо.

Специфічність такого закладу як музей, вимагає 
від автоматизованої інформаційної системи макси
мального наближення до правил музейної роботи з 
колекціями, швидкого налаштування на різні види 
опису музейних експонатів, облікових документів, 
каталогів, довідкових карток тощо, постійного роз
витку системи з врахуваннями вимог користувача, 
підготовки і випуску нових версій системи.

Автоматизована інформаційна система в сучасно
му музеї — це складний комплекс. Для кожного му
зею функціональна структура повинна створюватись 
індивідуально, виходячи із особливостей колекцій та 
конкретних можливостей. Слід зазначити, що в ро
сійських музеях отримали поширення декілька сис
тем (200 музеїв) в основі яких лежать типові проек
тні рішення, які адаптуються до певних вимог того чи 
іншого закладу і система КАМІС, розроблена силами 
ЗАО “Альт-софт” та система АС-МУЗЕЙ-2, розроб
лена в Головному інформаційно-обчислювальному 
центрі Мінкультури РФ 1. Система КАМІС призначе
на для комп’ютеризації облікової, наукової, реставра
ційної, видавничої, адміністраторської діяльності, 
складається з двох підсистем: “Картотека фондів” та 
“Облік” . Перша використовується в науково-фондо
вих відділах для опису, систематизації та отримання 
відомостей про музейні предмети, підготовки друко
ваних видань; друга —  у відділі обліку для офор
млення облікових документів, отримання довідок, 
статистичних відомостей. Підсистеми взаємопов’яза
ні між собою. КАМІС —  гнучка система, яка дозво
ляє оперативно пристосуватись до особливостей 
фондів кожного музею.
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Комплекс AC-музей призначений для регіональ
них музеїв художнього, краєзнавчого, археологічно
го, природничо-наукового та інших профілів. Версія 
АС-музей-2 складається із взаємодіючих автоматизо
ваних робочих місць: облік музейних предметів, ар
хівних документів, науковий опис фондів, експози
ційно-виставочна діяльність, адміністратор автома
тизованої системи*.

Комп’ютерні технології поступово входять в ді
яльність українських музеїв, музейники засвоюють 
основи інформатики, отримують навики практичної 
роботи з комп’ютером, створюють бази даних по ос
новних колекціях, відпрацьовують шляхи взаємодії 
користувача і комп’ютера, уточнюють функціональні 
та технологічні вимоги до автоматизованого робочо
го місця. Наступний етап: вихід на більш високий рі
вень організації системи —  створення локальної ме
режі з встановленням центрального комп’ютера із за
гальною базою даних. Вже існує перший позитивний 
досвід в Національному музеї історії України, фонди 
якого нараховують біля 700 тисяч експонатів (щоріч
но поступає від 3 до 6 тис.) розроблений програмний 
комплекс АІСС “П ам’ятка”, що дозволяє вводити ін
формацію про музейний предмет з документа переда
чі його до музею, з уніфікованого паспорта, запис в 
пам’ять електронно-обчислювальної машини безпо
середньо з музейного предмета, отримувати повний 
пакет вихідної обліково-охоронної документації, від
мовившись від багаторазового дублювання фондових 
матеріалів. В музеї діє локальна обчислювальна ме
режа, що об’єднує вісім персональних комп’ютерів, 
один з яких виділений як файл-сервер бази даних, ін
ші сім дають можливість користувачам одночасний 
Доступ до загальної бази даних. АІСС “П ам’ятка” 
складається з підсистем “Облік експонатів”, “Науко
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ва інвентаризація” та “Реставрація”, які передбача
ють введення та використання інформації про колек
ції та нові надходження, наукову обробку музейних 
предметів в різних режимах (“Бібліографія”, “Персо
нали” та ін .р . Все це сприяє ефективній, якісній робо
ті колективу закладу, мобільності в підготовці виставок, 
проведенні реекспозицій, широкому і повному викорис
танню фондових збірок. В перспективі співробітники го
тують повний банк даних по колекціям музеїв, загальний 
каталог музейного зібрання, макети каталогів та ін.

Практичні наробки створення автоматизованої інфор
маційної системи по дослідженню музейних зібрань ве
дуться в Національному науково-дослідному реставра
ційному центрі України. Результатом роботи з великою 
колекцією (біля 20 тис.) графіки та малюнків періоду 
XV—XX ст. Київського музею західного та східного 
мистецтва, Національного музею історії України, Сум
ського художнього та ін. стала розробка уніфікованої мо
делі опису графічних творів, створення методичних ре
комендацій, автоматизованої інформаційної системи по
шуку, обробки даних, обліку, збереження, реставрації за
хідноєвропейської, російської, української друкованої 
графіки в збірках України4. Передбачається пошук ста
рих друкарських дошок, їх реставрація, друкування ста
родавніх відбитків українських майстрів гравюри тощо. 
Перспективним напрямом подальшого розвитку музей
ництва є використання ІНТЕРНЕТ. Україна, яка будує 
демократичне, відкрите суспільство, не може стояти ос
торонь тих інтеграційних процесів, що відбуваються в 
світі, зокрема, в галузі культури. Тут комунікативні тех
нології відкривають широкі можливості для популяриза
ції матеріального і духовного культурного надбання, 
міжкультурних обмінів. ІНТЕРНЕТ —  це глобальна ко
мунікаційна мережа, що об’єднує мільйони людей у 
всьому світі. Вона володіє практично необмеженими
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можливостями поширення інформації, доступу до нако
пичення в комп’ютерах інформаційних ресурсів, спілку
вання між користувачами комп’ютерних мереж в різних 
країнах світу (на сьогодні число користувачів ІНТЕРНЕТ 
складає декілька десятків мільйонів)5. Це розподільча ін
формаційна мережа, що об’єднує безліч дрібних мереж, 
складається вона з комп’ютерів, каналів зв’язку та про
токолів. Комп’ютер, підключений до ІНТЕРНЕТ вста
новлює зв’язок з будь-яким іншим із даної мережі, реалі
зує обмін інформацією, використовуючи електронну 
пошту (E-mail) для обміну повідомленнями, або “всес
вітню павутину” (WWW-world wide web) для доступу до 
інформації мережі, оформленої за технологіями мульти- 
медіа (текст, звук, зображення, відео, аплікація, гіпер- 
текст). На сьогодні в ІНТЕРНЕТ представлено декілька 
тисяч музеїв світу6. Відрізняючись змістом і якістю ви
конання, вони мають основні характеристики: короткий 
опис, назва, адреса, контактні координати, путівники з 
інформацією про історію, роботу, колекції, виставки, ді
яльність музею. Інтерес викликають два проекти в ІН
ТЕРНЕТ : Museum on line (www.museums-online.com) та 
Corbis (www.corbis.com), що дають можливість огляду 
широкої бази даних з високоякісними зображеннями ше
деврів світових музеїв та приватних колекцій, а при не
обхідності за окрему платню замовити слайд або файл з 
зображенням, що сподобалось7. Існують сайти музеїв 
Німеччини, Англії, Франції, Америки, Росії та багато ін. 
Починає з’являтися інформація про українські музеї. 
Зокрема, Дніпропетровський історичний музей 
ім.Д.Яворницького має свою сторінку в ІНТЕРНЕТ 
(www.museum dp.ua). Поміщені відомості про колекції, 
експозицію, історію музею є кроком до вступу до міжна
родної комунікативної системи. Звичайно, цей несміли
вий поступ лише початок до створення єдиного міжму- 
зейного інформаційного простору України. В державних
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та наукових колах розроблено концептуальний про
ект розбудови музейної справи України в XXI століт
ті. Однією із складових його є програма “Музеї Укра
їни в ІНТЕРНЕТ”, що передбачає створення серверу 
“Музеї України” —  широкомасштабного проекту в 
культурно-освітній сфері нашої країни, своєрідного 
віртуального музейного мегаполісу з базою даних ук
раїнських музеїв і сайтами для відкритого доступу на 
різних мовах світу, зорієнтованих на фахівців, музей- 
ників, науковців, туристів, студентів, дітей і, взагалі, 
для широкого загалу. Структура його розвитку вклю
чає основні етапи:

1. Заявка на існування —  розробка концепції сер
веру, кордони та сфера інтересів, орієнтація на масо
вого споживача та ін.; збір та обробка первинної ін
формації; створення зразкових сайтів.

2. Структурні зміни, розширення —  створення 
структур баз даних, збір інформації; розширення 
сфер, доповнення розділів; система обміну даними; 
підключення систем навігації та дизайну; кооперація 
з міжнародними музейними організаціями.

3. Подальший розвиток серверу “Музеї України”, 
що базується на принципах ІНТЕРНЕТ: відкритість, 
децентралізація, саморегуляція. Для цього необхідно 
мати якісний, розрекламований сервер, сформоване 
коло споживачів культурного інтернетсередовища, 
удосконалення технологій, високопрофесійний ко
лектив музеєзнавців, програмістів, дизайнерів та ін .1

Безумовно, втілення такої програми —  це трудо
місткий і тривалий процес, але розвиток світової ци
вілізації спонукає Україну дивитись вперед.

1. Такий підхід сприятиме інтеграції музеїв в сис
тему профільних організацій, надасть можливість от
римувати оперативну інформацію про музеї світу, 
презентувати свої колекції, пожвавити обмін профе
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сійною інформацією.
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Лазуренко В.М.

ЗАМОЖНЕ СЕЛЯНСТВО 
УКРАЇНИ ДОБИ НЕПу. 

СУЧАСНЕ БАЧЕННЯ ТОГОЧАСНИХ 
КРИТЕРІЇВ СЕЛЯНСЬКОЇ ЗАМОЖНОСТІ

Аналіз різнобічних тверджень та позиції науковців, 
державних установ стосовно проблеми визначення соці
ально-економічних параметрів заможного селянства Ук
раїни в роки нової економічної політики подає нам до
сить строкату та неоднозначну позицію у ставленні до 
виділення критеріїв тогочасної селянської заможності.

Хто він -  селянин- заможник, які його головні озна
ки та основні категорії? Дати однозначну і ствердну від
повідь на дане запитання складно. Навіть такий визна
ний фахівець в галузі соціально-економічних аспектів 
селянства як М.І. Бухарін, не міг дати вичерпної відпо
віді на дане питання. Констатуючи неоднорідність се
лянства в 20-х роках XX ст. він у спеціально присвяче
ній даній проблемі роботі “Шлях до соціалізму і робіт
ничо-селянський союз” зазначав: “Селянином зветься і 
заможний трактирник, селянський лихвар, куркуль; се
лянином зветься і міцний господар, який має кількох 
наймитів, дістає прибуток з їхньої роботи і тримає їх у 
шорах; селянином зветься і трудовий хазяїн, який пра
цює зі своєю родиною сам для себе, не живе за рахунок 
чужої праці; селянином зветься і бідняк, безкінний, що 
ледве-ледве зводить кінці з кінцями і часто підробляє 
десь на стороні; селянином, нарешті зветься і напівнай- 
мит, напівробітник, для якого його селянське господарс
тво становить лише допоміжне джерело існування” *. 
Базуючись на реаліях тогочасного життя, об’єктивно 
визначити ознаки заможного селянства досить складно. 
Ми намагатимемося подати власне бачення ознак та ка-
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тегорій заможного селянства в даний період.
Як відомо, в роки недостатньо розвинутого товарного 

виробництва офіційно виділились три групи селянства. 
Одна з цих груп, логічно, була більш багатою, економіч
но міцнішою, тобто, за тогочасними уявленнями, замож
ною. В першій половині 20-х років такою групою за тер
мінологічним офіційним визначенням було так зване 
“куркульство”. Але куркульство вже не в тому понятті, 
що існувало до жовтня 1917 року. Це вже було “кур
кульство радянське”, тобто те, яке збагатилось в резуль
таті жовтневого перевороту і наряду з старанною влас- 
ною працею на землі, певною мірою використало недос
коналість радянського земельного та податкового зако
нодавства. Проте, вже починаючи з 1924 року в статис
тичних даних наряду з “куркульською” групою селян
ських господарств з’являється група “заможне селянс
тво”. Яка між ними відмінність, то відповідь на це ду
же актуальне для тогочасної дійсності питання не мог
ло дати навіть вище партійно-державне керівництво, 
яке керувалось при визначенні ознак селянського гос
подарства виключно критеріями виділеними В. Лені
ним: джерела існування; наймання робочої сили; тип 
економічних відносин2.

Слід підкреслити, що безумовно, вища ланка партій
ного керівництва достатньо усвідомлювала перспектив
ність розвитку індивідуального селянського заможного 
господарства, але наряду з цим, добротне приватне при
буткове селянське господарство ніяк не вписувалось в 
тогочасну комуністичну економічну доктрину по відно
шенню до селянства. Своїм незалежним існуванням за
можний селянин-власник об’єктивно кидав виклик тота
літарному політичному режиму.

Партійні документи ЦК КП(б) України середини 20-х 
років визнавали, що “куркулі” -  це по суті маса середня
ків, які в результаті запровадження непівських ринкових
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відносин отримали змогу реалізовувати товарні лишки і 
в результаті накопичувати грошові кошти. Керуючись 
офіційною лінією ВКП(б) відносно ставлення до замож
ного селянства, КП(б) України виділяла наступні основ
ні його риси: ведення торгівельної справи; зайняття лих
варством, підрядами, постачанням; наявність власних 
переробних підприємств сільськогосподарської продук
ції; використання у власному господарстві сторонньої 
робочої сили. Спеціально зазначалось, що вони збагачу
ються не лише за рахунок своєї господарсько- активної 
праці, але і за рахунок вкладення капіталів поза сільсько
господарське виробництво3.

Проте, в додаток і в певній мірі на відміну від пози
цій кремлівського партійного керівництва, у керівних ко
лах компартії України визначився свій власний поділ що
до розуміння сутності “куркульства”.Воно поділялось на 
три групи в залежності від інтенсивності сільськогоспо
дарського виробництва, джерел прибутків, найму сто
ронньої робочої сили тощо (хоча офіційно КП(б) Украї
ни власних критеріїв не оприлюднювала). Аналогічну 
позицію поділу “куркульства” по ступеню заможності на 
три групи подає і відомий статистик А.Хрящова (“за
можне”, “великоексплуататорське”, “куркульське”)4. Та
ку точку зору поділяв і один з провідних тогочасних фа
хівців з даного питання М.Гуревич5.

Проте, в більшості дослідників даного періоду та
ких як В.Верстюк, С.Водотика, І.Мазур, О.Ганжа, В.Ка- 
лініченко, В.Марочко, А.Морозов, прослідковується тен
денція ставлення до переважної більшості групи замож
них селян як до господарств які відрізнялись від інших 
середняцьких господарств тим. що були економічно ста
лими, мали достатні прибутки®.

Даний тип господарств суто економічно мав не до
сить суттєві відмінності від іншої, так званої куркуль
ської групи. Радянському керівництву 20-х років було

403



Історія України:

досить важко, а з ідеологічних міркувань часто і небажа
но знайти відмінності між даними групами, а тому до
сить часто воно ставило знак рівності між “наймачем- 
куркулем” і “наймачем-середняком”.

Тому ми спрбуємо в якісно нових політико-економіч- 
них та історичних умовах після краху тоталітарного ко
муністичного режиму подати об’єктивний поділ замож
ного селянства України в доколгоспний період. Основою 
для цього є докладний аналіз значної кількості архівних 
джерел тогочасного періоду, історіографічний огляд пос
тавленої проблеми, залучення широкого кола статистич
них джерел, дані обіжників КП(б) України тощо.

Загальними рисами заможності, котрі були прита
манні сільським господарствам доби НЕПу, ми вважає
мо, наступні:

1) наявність достатньої кількості працездатних ро
бочих рук у господарстві;

2) наявність земельних запасів (від 6 га і більше);
3) праця силами власної сім’ї та із залученням на 

період збирання урожаю сторонніх робочих рук;
4) наявність в господарстві худоби (від 3 голів і 

більше);
5) наявність товарних лишків сільськогосподарської 

продукції;
6) накопичення, в результаті праці на власній і орен

дованій землі, грошових капіталів;
7) вкладання власного грошового капіталу у купів

лю сільськогосподарського реманенту (купівля удоско
налених засобів виробництва);

8) вкладання капіталу в збільшення кількості голів 
худоби (в деяких місцях купівля племінних порід);

9) купівля, в результаті накопичення власних капі
талів, сільськогосподарських машин з механічним дви
гуном;

10) надання в оренду іншим групам селянства робо
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чої худоби, сільськогосподарського реманенту;
11) взяття в інших груп селянства землі в оренду, за 

яку платили офіційним податком на землю, крім того, за 
користування землею господар здаваної землі отримував 
відповідну плату (за домовленістю);

12) вклад власних капіталів не лише в сільське госпо
дарство, але і поза ним (торгівля, промислові заклади то
що) і отримання в результаті цього прибутки;

13) надання кредитів односельчанам ;
14) прибуток в межах від 801 крб. і більше;
15) наявність власної олійниці, млина, крупорушки, 

крупосушки тощо.
Ми поділяємо все селянство України, яке можна від

нести до групи заможного на три підгрупи: нижче за
можне. середньо заможне, вище заможне (багате). При 
цьому ми, на основі грунтовного історико-наукового 
аналізу, наводимо характерні, на наш погляд, ознаки 
кожної частини заможного селянства. (Див.: Табл. №1).

Таблиця №1

Заможне
Селянство

Характерні
ознаки

Нижче
заможне

а) використовує працю лише власної сім’ї;
б) не використовує в своєму господарстві 

постійну працю найманих робітників;
в) не мали ні надлишку ані нестачі робочої 

худоби;
г) мали в наявності землю і мали змогу її 

обробити;
д) мали незначні сталі прибутки;
е) прибутки вкладали в реманент та худобу.

Середньо
заможне а) цілорічне використання у господарстві влас

ної праці і посезонно -  під час весняних і осін 
ніх польових робіт -  найманих робітників; 

б) наявність достатньої кількості земельних 
запасів;
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в) наявність в господарстві худоби, сільгоспода- 
рського реманенту (здача їх лишків в оренду);

г) наявність сталих товарних лишків;
д) накопичення в результаті праці на землі, та 

в наслідок здавання в оренду реманенту та 
робочої худоби, власних грошових капіталів;

е) оренда землі в інших груп селянства з опла
тою в натуральній та грошовій формі;

є) вкладання капіталу в нерухоме майно; 
сільськогосподарський реманент, будівельні 
матеріали, деколи вкладання грошового капі
талу поза сільськогосподарське виробництво;

ж) незначне кредитування односельців.

Вище
2Я№ЖЦЄ
(багате:)

а) наявність великої кількості земельних запасів;
б) постійне залучення для ведення власного гос

подарства найманих робітників;
в) наявність великої кількості товарної сільсько

пре-

господарської продукції;
г) наявність в господарстві надлишку сільськогос-

маненту, робочої худобй;
д) наявність в господарстві сільськогосподар

ських машин з механічним двигуном;
е) оренда землі;
є) отримання прибутку від здачі в оренду худоби, 

сільськогосподарського реманенту;
ж) заняття комерційним посередництвом на 

селі, лихварством, підрядами;
з) ведення торгівельного закладу;
і) постійне вкладання власних капіталів поза 

сільськогосподарське виробництво;
ї) наявність у власному користуванні олійниці, 

млина, крупорушки, крупосушні.

Заможне селянство було носієм прогресу в непівську 
добу історії України. Доба недостатньо розвинутого то
варного виробництва характеризувала його як найбільш 
економічно стале, прибуткове, раціональне та перспек
тивне. В ті роки заможне селянство було основним ви
робником сільськогосподарської продукції. Дані приват
ні господарства відзначались високим ступенем науко
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во-технічного прогресу. Придбання сучасних сільсько
господарських машин з механічними двигунами, купів
ля та розведення племінних порід великої рогатої худо
би, посів нових селекційних зернових культур, - все це 
ще раз переконливо засвідчує, що в роки НЕПу на укра
їнській землі існував ефективний приватний господар- 
власник, проте його існування не вписувалось в комуніс
тичну доктрину; воно було примарою для тогочасної то
талітарної системи, для її ідеології. Звідси і однобоке 
ставлення у визначенні його головних економічно-рин
кових ознак.
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Ю сова Н.М.

ДО ПРОБЛЕМИ СТАНОВЛЕННЯ 
ПАЛЕОКОСТЮМОЛОПЧНОГО 

НАПРЯМКУ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ 
ДОСЛІДЖЕНЬ 

(70-і — початку 90-х рр. XX ст.)

Костюм є одним із найважливіших складових еле
ментів культури. Це складне історичне явище. Зацікавле
ність його виникненням і історією не випадкова. Вона 
спричинена тим, що він, одночасно із житлом, знаряддя
ми праці, посудом та їжею є одним із компонентів мате
ріальної культури етносу і тісно пов’язаний з його істо
рією. Його формування у кожного етносу відбувається 
протягом довгого часу, в результаті взаємодії"різних фак
торів: природно-кліматичних, економічних, соціальних, 
релігійних, естетичних. Вивчення стародавнього костю
му дозволяє визначити рівень розвитку ремесла, ступінь 
соціальної диференціації суспільства, ідеологічні уяв
лення, вплив сусідніх етнополітичних утворень. Тому іс
торичний костюм на різних етапах розвитку людської 
спільноти є предметом постійної уваги археологів, ет
нографів, мистецтвознавців. Безперечно, плідними є ті 
студії, в яких поєднуються методи названих дисциплін.

По суті першопрохідцем цієї справи на сучасному 
етапі розвитку історичної науки був український етног- 

 ̂раф, археолог та культоролог Яків Прилипко (1925- 
1978), який був більше знаний у колі славістів за межа
ми батьківщини

В 1976р. біля с.Гюновка Каменсько-Дніпровського р- 
ну Запорізької обл. скіфологом Юрієм Вікторовичем 
Болтриком було розкопано курган Вишнева Могила, 
який розташовувався на південній околиці 8-км. Рога-
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чицького курганного поля. Тут було виявлено декілька 
дитячих поховань. Особливо цінним виявилося похован
ня дівчинки 8-10 років, так як в ньому на момент від
криття збереглися in citu деякі залишки дерева, шкіри і 
тканин, що дозволяло зробити спробу реконструкції час
тини поховального інвентаря гробовища і навіть одежі. 
Ю.В. Болтрик, оцінивши, що дане поховання дає вагомі 
підстави для проведення комплексної реконструкції від
разу ж запросив спеціаліста по проблемам костюмології 
— Яківа Прилипка 2.

Видатний український етнограф, авторитетний зна
вець народної костюмології Яків Прилипко, плідна нау
ково-практична діяльність якого припадає на 50-70 рр. 
XX ст., як справжній вчений в своїх наукових пошуках 
поєднував методи суміжних історичних дисциплін. Про
вівши кропітливі археологічні пошуки (зі слів Ю.В.Бол- 
трика етнограф 52 години працював у кургані, власноруч 
розчищуючи залишки поховання) — Я.Прилипко вже во
сени 1976 р. приступив до теоретичного узагальнення 
принципово нового комплексного методу палеокостю- 
мологічного дослідження. Це нам вдається відтворити 
по збереженим в фондах ІМФЄ ім.М.Рильського маши
нописним авторським примірникам статті — “Одяг дів- 
чинки-скіфянки і проблеми палеокостюмології. (За мате
ріалами поховання № 5 розкопаного в Кургані І біля 
с.Гюновка Каменсько-Дніпровського p-на Запорізької 
обл. в 1976 р.” 3. Перший варіант тексту датований 
З.ІХ.1976 р.; другий— 20.ХІІ.1976 р.4.1 відразу через де
кілька днів —24.ХІІ. 1976 р.— з’являється третій варіант, 
який зроблено вже у співавторстві з колегою археоло
гом5. Цей останній машинописний примірник відрізня
ється вживанням більшої кількості специфічних архео
логічних термінів, лексика стає більш науково виважені- 
шою. Але нам виявляється надзвичайно цікавим для роз
криття особистості Я.Прилипка як вченого і людини та-
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кож і першопочаткові творчі нотатки. В них дуже емо
ційно із почуттям великого вболівання за справу етног
раф викладає власні міркування, що потрібно зробити, 
щоб запропонований напрям реконструкції археологіч
ного костюмного матеріалу при допомозі паралельного 
порівняльного зіставлення з етнографічними даними 
розвивався й надалі і став якомога поширенішим в 
практиці: “Що ж потрібно для того, щоби запропонова
ний нами напрямок палеоетнографічного дослідження 
давніх поховань розвивався і повністю розкрив свої 
можливості. В цілому не так вже й багато” 6. Далі 
Я.Прилипко викладає 6 основних положень, які б цьо
му сприяли. Вони включають розробку й залучення 
державних програм історичної освіти з метою форму
вання майбутніх спеціалістів культорологів уже в сті
нах вищих учбових закладів; створення спеціалізова
них комплексних лабараторій, як стаціонарних, так і 
“польових”, які були б придатні безпосередньо під час 
архелогічних розвідок тощо.

В машинописі Я.Прилипко детально розповідає про 
технічні особливості розчистки поховання: “Однак, з до
помогою власного подиху, кисточки ...” 7. Коли мова йде 
про залишки костюмологічних компонентів ноші, він 
завжди робить чіткі етнографічні паралелі. Наприклад, 
аналізуючи віднайдені аплікаційні прикраси рукава ди
тячої сорочки, виголошує: “Ці нашивки відразу ж нага
дали тканеві аплікації південноросійських сорочок, а та
кож улюблені кольори теж смугастих народних вишивок 
Молдавії, українського Поділля і Гуцульщини” 8. Зму
шені обмежетися лише наведеними прикладами, але та
ких яскравих епізодів в фондових варіантах статті є чи
мало. Вони не увійшли до публікації, яка стала можли
вою тільки в 1991р. 9 При цьому слід завдячувати 
Ю.В.Болтрику, який наполегливо шукав можливості її 
здійснення вже навіть після смерті Я.Прилипка. Зі слів
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Ю.В.Болтрика стає відомо, що в кінці 70-х років запро
поновану методику комплексного дослідження палео- 
костюмологічних решток не сприйняли московські 
“метри” і забракували для публікації в “Советской архе
ологии”, хоча рецензія в цілому була досить позитив
ною. Потрібно було врахувати зауваги стосовно етногра
фічних моментів, але Я.Прилипко принципово не погод
жувався. Справа в тому, що всі попередні реконструкції 
скіфського костюму базувалися лише на зображеннях на 
мистецьких творах того часу. І це виробило стійкий сте
реотип щодо специфіки жіночого вбрання: обов’язковим 
атрибутом ноші скіфянок вважалися шаровари, а от суто 
жіночий стегновий одяг - розстібна спідниця (горбатка, 
плахта, обгортка, опинка) - був їм непритаманний, згід
но усталеної гадки археологів. Я.Прилипко ж здійснив 
реконструкцію, опираючись на той матеріал, що зумів 
зберегтися. Глибокі знання етнографії народів південно- 
східної Європи дали змогу йому розробити й на практи
ці здійснити унікальне грунтовне відтворення костюму 
дівчинки-скіфянки, враховуючи всі щонайменші деталі: 
специфіку прикрашання вбрання органічними і неорга
нічними компонентами. При цьому вчений наголошує, 
що не можна нехтувати навіть найменшими археологіч
ними знахідками щодо одежі, всі вони при належному 
“прочитанні” можуть виявитися надзвичайно змістовни
ми. Я.П. Прилипко також акцентує увагу, що, хоча і ко
ристувався етнографічними даними по одягу сучасних 
слов’янських народів, які нині займають колись скіфські 
та суміжні території, але це зовсім не означає, що у всьо
му вбачає якісь прямі, “скажімо, скіфо-слав’янські етно- 
генетичні зв’язки” Але порівняльний матеріал до 
“скіфянки”, за словами автора, “сам напрошувався”. Да
лі Я.Прилипко виголошує важливу методологічну заува
гу, яка, при вмілому застосуванні, може внести хоч якесь 
роз’яснення в розв’язання складного питання етногене-
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точних зв’язків. Наведемо її дослівно: “Безсумнівно, що 
і ті історико-культурні паралелі, на яких ми зупинили
ся.... в більшій мірі відображають і етногенетичні. Одна
че вони передусім дозволяють глибше розібратися в 
структурі і генезі самих форм данної археологічної куль
тури, зрозуміти їх історичну, соціальну і етнічну дифе
ренційовану специфіку” 11.

Сам же вчений наголошує, що це поки лише перші 
кроки в постановці й намаганні роз’язання такої склад
ної проблеми. Навіть в реконструкції костюма скіфянки: 
’’Нам пощастило покищо...зробити далеко не все...” 12.

Отже, вищеназвана стаття стала доступною для озна
йомлення й студіювання ширшому колу зацікавлених 
фахівців лише в 1991р., коли вона увійшла до збірника 
“Курганы Степной Скифии”. Для глибшої розробки за
початкованого вченими методу системного палеоетног- 
рафічного костюмологічного відтворення давніх похо
вань необхідно в майбутньому провести грунтовне ана
літичне співставлення фондових матеріалів із самою 
публікацією та зробити порівняння із новітніми теоре
тичними розробками з даної тематики. Названий метод 
заслуговує на прихильність й активне використання зі 
сторони археологів, етнографів тощо. До реконструкції 
скіфського дитячого костюму Я.Прилипко підійшов з ва
гомим практичним базисним підгрунтям. Власне ця пра
ця на стоці різних історичних дисциплін у Я.Прилипка 
була не першою. За два роки — у 1974 р. під його керів
ництвом проводилися розкопки давньоруського могиль
ника Бєлгорода Київського. У статті, яка також вийшла 
після його смерті (її публікації слід завдячувати співав
тору вченого — знаному археологові Г.Г.Мезенцевій), 
відразу ж підкреслюється, що при дослідженні подібних 
археологічних об’єктів, давно вже відчувається гостра 
потреба врахування етнографічних даних (обряд, одяг 
тощо), необхідних для вирішення багатьох історичних
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питань13.
Із інгумованих поховань, які розкопано у Бєлгород

ському могильнику, найбільш цінними для нас являють
ся жіночі поховання № 2 та № 6.

Так, в першому з них виявлено 2 маленьких шматоч
ки тканини поруч виступаючої потиличної кістки. 
Я.П. Прилипко по напрямку збережених ниток полотня
ної тканини робить висновок, що це була смуга, яка 
стрічкою опоясувала голову і “певно, являла собою час
тину жіночого головного убору типу м’яких очіпків, ВІ
ДОМИХ на Україні до початку XX ст.” 14 Зауважимо, що в 
архаїчно-консервативних перефирійних регіонах Украї
ни даний головний убір активно функціонував аж до по
чатку 50-х рр. XX ст. (наприклад, —Північна Буковина). 
В цій праці також робиться пояснення призначення не
органічних деталей головного убору, тобто проведена 
реконструкція, опираючись на дані етнографії. Більш ін
формативним виявилося поховання № 6. Воно дало 
фрагменти і відбитки тканин, один з конструктивних 
вузлів верхнього одягу, зразок візерунка — плетінка,— 
вишитий золотою ниткою. Важливість знахідок визнача
ється передусім тим, що вони з документальною точніс
тю розкривають деталі крою, спосіб носіння і характер 
художнього оформлення одного з видів давньоруського 
одягу15. Вчений звертається до детального аналізу взір
ця одного із найбільш поширенішого і водночас наймен
ше відомого насьогодні стародавнього мистецтва схід
них слов’ян — вишивки 1°. Аргументовано доводить, 
що знайдений мотив ромбової плетінки 17, як поширена 
прикраса рукописних монастирських книжок у східних 
слов’ян ХІУ-ХУІ ст., не прийшов до нас від південних 
слов’ян і Румунії, а має автентичну основу — давньо
руську вишивку 18. Далі проводиться паралель із польо
вими етнографічними матеріалами східних слов’ян: 
“Пізніше варіанти цього плетива, поєднуючись з ром
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бом, знайдуть своє продовження серед характерних 
мотивів російської, української та білоруської народ
них вишивок, виконаних, звичайно, новими матеріала
ми та технікою” 19. В праці особливо підкреслюється 
доцільність залучення цих і аналогічних знахідок до 
виявлення етнічних особливостей культури та побуту 
давньої Русі 20. А також наявність поховань у Бєлго
родському могильнику, в тому числі, із залишками одя
гу, на підставі яких можна відновити його крій, спосіб 
носіння та художнього оформлення, — все це, на дум
ку вченого, —  обгрунтовує нагальну необхідність по
дальшого й глибокого розроблення палеоетнографіч- 
ного методу вивчення поховань.

В першому, скороченому російськомовному варіанті 
даної студії, —  “Открытие Белгородского могильни
ка”21, яка була опублікована в часописі “Советская архе
ология” в 1976, ще за життя вченого, подаються анало
гічні відомості й той же ілюстративний матеріал, також 
акцентується увага на висновках, зроблених в результаті 
копіткого аналітичного вивчення костюмологічних реш
ток поховань, —  про необхідність комплексного залу
чення даних суміжних галузей історичної науки. Примі
ром, для реконструкції залишків жіночого плечового 
одягу з поховання № 6 — плащевидної накидки,— залу
чаються такі історичні джерела як фреска “Благовіщен
ня” з Михайлівського собору в Київі (XII ст.) та зобра
ження Оранти з Успенського собору Єлецького монасти
ря в Чернігові (ХІІст.)22 Тут детальніше роз’яснюється, 
що мається на увазі під поняттям “конструктивний вузол 
верхнього одягу” 23 —  це верхня частина правої поли 
тканої одежі, яка складається з залишків парчового оп- 
ліччя, шитого золотом і сріблом 24.

По залишкам узора вишивки зроблена його подеталь
на реконструкція, із врахуванням техніки стібків шитва. 
Якову Прилипку повсякчас ставали при нагоді у відтво

414



маловідомі імена, події, факти

ренні давніх костюмних комплексів його величезний по
тенціал етнографічних знань. На цьому багажу спрацьо
вувала його інтуїція науковця.

На жаль, зі смертю Я.Прилипка цей напрямок дослід
жень не було розвинуто на належному науковому рівні, 
як того прагнув вчений.

Враховуючи дозволений обсяг публікації обмежимо
ся лише згадкою про двох вчених, які намагалися пра
цювати в галузі історичної костюмології, беручи на озб
роєння методику комплексного дослідження. Це — Л.С. 
Клочко та О.А.Брайчевська. Науковий доробок дослід
ників охарактеризуємо лише в найбільш загальних ри
сах, не торкаючись їхніх публікацій в періодичних нау
кових виданнях. При цьому згадаємо лише узагальнюю
чі дисертаційні дослідження, які не опубліковані. Тому й 
недоступні більш широкому колу фахівців.

Л.С.Клочко внесла чимало для практичного втілення 
методу реконструкцій скіфського жіночого костюму25. 
Більшість її робіт присвячено вивченню неорганічних 
компонентів костюму — різноманітних наборів прикрас: 
декоративні засоби оформлення головних уборів, одягу, 
взуття (плагівки-аплікації) та ювелірним виробам: се
режки, намисто, гривни, браслети, персні тощо. Розгля
даючи їх. автор залучає пам’ятки близьких до скіфської 
культур 2б. Приділено неабияку увагу тлумаченню се
мантики зображень на цих збережених неорганічних 
складових одягу 27 Для цього залучаються фольклорно- 
етнографічні дані 2°. В другій главі дисертаційного дос
лідження — “Головні убори” повсякчас використовують
ся етнографічні матеріали для висвітлення загальних 
рис і призначення жіночих головних уборів 29. Так, базу
ючись на тому, що жіночі головні убори повинні завжди 
закривати волосся, на відміну від дівочих, дослідниця, 
робить припущення, що у скіф’янок пов’язки (незалеж
но від матеріалу виготовлення) були елементами дівочих
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костюмів. Підтвердження цього вбачається в тому, що ці 
знахідки відомі із поховань підлітків 30. Відмічена цінна 
аналогія, коли скіфами використовувалися вербові гілоч
ки, кора, луб для виготовлення каркасів твердих голов
них уборів. І що подібне використання відмічено і етног
рафами, які вивчають традиційні слов’янські культури31. 
Далі більш детально йдеться про специфіку циліндрич
них головних уборів. Найбільш повно розкривається 
специфіка конічних уборів 32. Через посередництво ет
нографії робиться спроба пояснити їхнє застосування, як 
атрибутів наречених, серед різних за етнічним поход
женням народів. Із головних уборів, матеріалом для ви
готовлення яких були органічні компоненти, автор дос
ліджує різноманітної форми покривала. Л.Клочко впро
довж всієї роботи для повноцінного відтворення кос
тюмних компонентів звертається до збережених зоб
ражень —  це тогочасні твори торевтики. Для істориків 
костюму виявиться значимим проведений аналіз тлу
мачення способу прикрашання рукавів жіночого на
тільного одягу —  сорочки, плащ ; 33. Л.Клочко аналі
тично співставляє комплект прикрас вбрання, знайдений 
С.М.Мозолевським в 1979 р. в кургані Товста Могила із 
даними етнографії. Так, викликає подив положення бля
шок на рукавах: кількість пластинок і їх зображення в 
комплектах правої та лівої руки не співпадає. Тому 
Б.Мозолевський дійшов висновку, що правий рукав по 
всій довжині був вужчим, ніж лівий. Л.Клочко справед
ливо вважає, що одяг в давнину створювався за принци
пом симетрії, —це диктувалося прийомами крою. Це дає 
їй підставу цілком слушно зауважити: декор рукавів пі
дібраний відповідно до його оберегових функцій, і “ма
буть, незавжди відповідав конструктивним лініям” 34. 
Підтвердженням можуть слугувати також і знайдені в 
кургані Казенна Могила (с.Шмальки Запорізької обл.) 
різні по кількості й сюжетним композиціям бляшки-
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прикраси рукавів жіночого плаття 35. Оскільки за спос
тереженнями етнографів розташування візерунків 
вздовж руки пов’язане з прагненням захистити та зміц
нити її, тому, “мабуть, саме цим призначенням орнамен
тації рукавів пояснюється особливість наборів бляшок: 
вони диференційовані за ознакою ліва й права рука”36. 
Цей висновок варто враховувати сучасним етнологам, 
які шукають пояснення різнокольоровим та різноорна- 
ментальним випадкам оздоблення рукавів жіночих тра
диційних сорочок к.ХІХ - п.ХХ ст. Л.Клочко, подібно до 
Я.Прилипка, розробляє методику реконструкції жіночо
го натільного й плечового одягу, опираючись на розмі
щення оздоб. Оскільки їхнє розташування окреслює 
конструктивні лінії вбрання з7, то це дає змогу з’ясу
вати, що, як правило, для пошиття плаття скіф’янки 
застосовувався тунікоподібний крій. Для підкріплення 
відтвореного загального вигляду плаття робиться зіс
тавлення археологічних матеріалів із пам’ятниками об
разотворчого мистецтва 38. На завершення потрібно 
відмітити, що Л.Клочко також, як і Я.Прилипком і 
Ю.Болтриком відтворюється поясний одяг при широ
кому залучені етнографічного матеріалу 39 Автор, го
ворячи про власне одяг, не залишила поза увагою важ
ливий процес підготовки матеріалу для його виготов
лення. При використанні відомих етнографічних да
них аналізуються можливі способи і умови виготов
лення знарядь праці —  ткацького верстата, і сировини, 
їхня можлива варіативність у скіфів 40.

Враховуючи те, що автором залучено широке коло 
різноманітних історичних джерел, запропоновано й роз
винено (в тій чи іншій мірі) деякі оригінальні методики 
реконструкції, застосовуються різноманітні методи дос
лідження історичного костюму на прикладі жіночого — 
скіфського — робота заслуговує бути опублікованою з 
метою введення її в широкий науковий обіг.
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Інший науковець — О.А. Брайчевська в дисертації 
“Давньоруський чоловічий костюм Х-ХПІ ст. (за архело- 
гічними, писемними та образотворчими джерелами)” 
вдалася до студій чоловічого костюму Київської Русі X- 
ХІП ст. 41. В роботі на основі археологічних, писемних, 
образотворчих джерел висвітлює особливості чоловічо
го костюму різних верств населення тієї доби. Спочатку 
вчений робить аналіз назв складових частин князівсько
го костюму Х-ХПІ ст. Взагалі, в перших чотирьох розді
лах наводяться дані вище названих галузей науки. Тут 
автор знаходить маловідомі згадки літописців стосовно 
вбрання міщан та селян 42. Ці відомості є чільним під
грунтям для істориків, етнологів та культорологів, ос
кільки дані про одяг багатших верств населення є більш 
детальними й в силу цього вони є досить вживаними в 
наукових колах. Новаторською методикою відзначається 
2 параграф І розділу — Історіографія та джерела — Дже
рела 43. Зроблено скурпульозний методологічний аналіз 
джерел, розкрито особливості кожного їх виду. Підкрес
люється специфіка органічних решток, за якими в пере
важній більшості випадків не має можливості реконс
труювати крій і видові відмінності одягу 44. Підкреслю
ється, що твори монументального живопису є основним 
джерелом з історії костюму як міського населення, так і 
представників князівсько-боярської верхівки давньо
руського суспільства, представники якої досить часто 
показані на стінах храмів ХІ-ХІІІ ст. 45. Робиться класи
фікація образотворчих джерел 46. Для нас більш важли
вою наразі є проблема міждисциплінарної реконструк
ції, тому звернемося до У розділу — Реконструкції дав
ньоруського чоловічого одягу та взуття 47 Розглянувши 
вищезгаданий комплекс джерел, пов’язаний з чоловічим 
костюмом Х-ХПІ ст., Олена Брайчевська робить грун
товну спробу узагальнюючої реконструкції як його окре
мих складових частин, так і ансамблю вбрання в цілому
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різних соціальних верств населення. їй вдається встано
вити загальну конструктивну особливість таких компо
нентів ноші, як сорочка, свита, кожух тощо —  у давньо
руський час вони не були розстібними 48. А от перше 
зображення розстібного одягу з ’являється, згідно розвід
ки О.Брайчевської, лише на Новгородській іконі к.ХІУ- 
поч.ХУ ст. ’’Новгородці, що моляться”49. На цьому вис
новку іще раз зроблено акцент при підведенні підсумків 
дослідження 50. Тут уточнюється, що в першу чергу роз- 
пашними стають кожух і свита. Як фахівець, О.Брайчев- 
ська робить значиму заувагу, що в силу вищенаведених 
фактів “...вживання терміну “каптан” при вивченні дав
ньоруського одягу є неправомірним, оскільки основною 
конструктивною ознакою каптана є розпашний крій”51. 
Вичленовується друга найбільш характерна ознака дав
ньоруського одягу — це його тунікоподібний крій 52.1 
чоловіча сорочка, і кожух, і свита були тунікоподібного 
крою. Що ж до сорочки, то О.Брайчевською на основі 
детального аналізу знахідок решток цього одягу зобра
жень мініатюр “Ізборника Святослава” та “Ватиканської 
Мінології” та інших творів давньоруського мистецтва 
стверджується: існували дві різновидності її крою на X- 
XIII ст. —проста і складна 53. Авторка наводить етногра
фічну паралель, опираючись на студії Т.Ніколаєвої, — 
’’Тунікоподібний крій чоловічих та жіночих сорочок ... 
доживає в українському одязі на території Середнього 
Подніпров’я до к.ХІХ-поч.ХХст.” 54 Варто знову внести 
заувагу, що в деяких районах України такий покрій вико
ристовувався селянами аж до середини XX ст. А в Кар
патському регіоні тунікоподібні жіночі сорочки й сьо
годні виготовляються селянками, щоправда, лише як 
святково-ритуальні. Взагалі, в дисертації О.Брайчевської 
проводяться і інші цікаві паралелі з традиційним селян
ським одягом останніх сторіч, але ми вимушені обмежи
тися тільки вищенаведеними прикладами.
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Таким, чином, започаткований Я.Прилипком метод 
міждисциплінарного палеокостюмологічного дослід
ження історичного костюму є потенціально плідним для 
розуміння культурного життя населення теренів України 
давніх часів. Також він дає змогу вичленити певні істо- 
рико-культурні паралелі із костюмом ХУІІІ-ХХ ст. Як 
видно, названий метод в своєму потенціалі має і досить 
грунтовні теоретичні напрацювання самого Я.Прилипка 
та Л.Клочко, О.Брайчевської, але зрозуміло, що заслуго
вує на подальший всебічно-поглибленний розвиток.
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Дмитрук В.І.

ДОКУМЕНТИ ДЕРЖАВНОГО 
АРХІВНОГО ФОНДУ УКРАЇНИ 

ПРО ПОДІЇ 1968 Р. В ЧЕХОСАОВАЧЧИНІ 
ТА РЕАКЦІЮ УКРАЇНСЬКОГО 

СУСПІЛЬСТВА

Загальноєвропейська криза 1968 р., обумовлена поді
ями в Чехословаччині, в силу цілого ряду об’єктивних 
причин торкнулася і України, реально вплинула на наяв
ні в ній політичні, економічні, соціальні, культурні, релі
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гійні процеси, в зв’язку з чим знайшла своє достатнє ві
дображення в документах і матеріалах її Державного ар
хівного фонду.

За своїм змістом, спрямуванням і формуванням доку
менти Державного архівного фонду, пов’язані з подіями 
в Чехословаччині, можна умовно поділити на три основ
ні групи: а) інформаційно-аналітичні матеріали вищого 
політичного керівництва, вищих органів державної вла
ди та управління республіки, місцевих партійних та ра
дянських органів, правоохоронних організацій, окремих 
посадових осіб; б) листівки, звернення ряду партійних 
комітетів Компартії Чехословаччини, підприємств, орга
нізацій, громадян ЧССР проти вторгнення військ країн 
Варшавського договору; в) оперативні матеріали радян
ських спецслужб, пов’язані з вивченням ситуації в Че
хословаччині та реакції на неї з боку населення; г) мате
ріали архівно-слідчих справ, порушені проти громадян 
України в зв’язку з їх протестом проти безпрецедентної 
акції щодо чехословацького народу.

Характеризуючи інформаційно-аналітичні матеріали 
як один з найбільш повних і змістовних документальних 
корпусів, необхідно зазначити, що він склався внаслідок 
багатоступеневої і багатовекторної системи інформуван
ня наявної в республіці у досліджуваний період. Зокре
ма, чіткою і відлагодженою була система інформування 
по лінії партійних органів, яка, в першу чергу, спиралася 
на діяльність районних, міських, обласних комітетів 
Компартії України. В їх доповідних записках знайшли 
своє місце матеріали партійних активів, відкритих і зак
ритих зборів первинних організацій, пов’язаних із озна
йомленням місцевого активу з інформаційними листами 
ЦК КПРС, обговоренням програмних статей в друкова
них органах вищого політичного керівництва СРСР та 
УРСР, повідомлень ТАРС тощо. Зазначені матеріали да
ють яскраве уявлення про шляхи і методи формування
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відповідної громадської думки, яке здійснювалось на ос- 
нові поширення неповної або навіть викривленої інфор
мації про події в Чехословаччині, позицію керівництва 
КПЧ, послідовну налаштованість на реформи самих різ
номанітних прошарків населення ЧССР. В агітаційно- 
пропагандистській роботі активно і навіть гіпертрофова- 
но експлуатувалися моральні цінності, існуючі в історії 
народів Радянського Союзу і Чехословаччини, як то 
спільна участь у боротьбі з фашизмом, численні факти 
політичного, економічного і культурного співробітниц
тва обох країн у повоєнні десятиріччя.

Загальний тон таких обговорень, заданий партійними 
комітетами, засвідчує виступ на партійному активі Жме
ринського району Вінницької області 10 липня 1968 р. 
машиніста локомотивного депо, члена Вінницького об
кому партії М.Ф.Кравця. Останній говорив: “В той час, 
коли контрреволюційні сили в Чехословаччині прагнуть 
відтіснити КПЧ від керівництва державою, хочуть роз
хитати дружбу між народами ЧССР і СРСР, замахуються 
на інтереси всього світового комуністичного руху, ми, 
радянські люди, не можемо стояти осторонь. У нас ще 
свіжі в пам’яті жахи Другої світової війни. Надто великі 
жертви радянського і чехословацького народів були при
несені в ім’я звільнення ЧССР від фашистського понево
лення. Вбачаючи, що контрреволюція в ЧССР хоче взяти 
владу в свої руки, радянському народові не можна спо
кійно дивитися на пасивність ЦК КПЧ, а належить допо
могти комуністам, робітничому класу і всім трудящим 
Чехословаччини навести порядок в своїй країні, відстоя
ти завоювання соціалізму, тим самим ми дамо належну і 
своєчасну відсіч підступам світового імперіалізму”1.

Аналізуючи подібні виступи, твердження, резолюції, 
співставляючи дати проведення таких заходів, не важко 
помітити, що за їх допомогою поступово формувалася 
теза про неспроможність партійно-державного керів
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ництва ЧССР навести необхідний порядок в країні, до
цільність і своєчасність втручання СРСР в розвиток си
туації в Чехословаччині. Складається враження, що та
ким чином здійснювалось ідеологічне обгрунтування 
серпневого вторгнення до ЧССР військ країн Варшав
ського договору.

Опрацювання інформаційно-аналітичних матеріалів 
доводить, що в більшості своїй вони виходили з тогочас
них ідеологічних міркувань, ставили за мету продемонс
трувати “єдність Комуністичної партії і народу”, повну 
підтримку внутрішньої і зовнішньої політики КПРС і ра
дянської держави.

Лише деякі районні, міські комітети партії інформу
вали обкоми КПУ про ті негативні моменти, що мали 
місце в зв’язку з подіями в Чехословаччині. Йшлося, зок
рема, про очікування населенням ряду регіонів республі
ки серйозних труднощів в постачанні товарів першої не
обхідності. Наприклад, 24 серпня 1968 р. Збаразький, 
Бучацький, Бережанський, Гусятинський, Козівський та 
інші райони інформували Тернопільський обком КПУ 
про те, що “...помічається посилення попиту на товари 
першої необхідності. Так, в крамницях сіл Вербів і Куро- 
патники Бережанського району, Конюхівського сільсько
го споживчого товариства Козівського району і ряду ін
ших протягом останніх двох днів розкуплено всі товари 
першої необхідності — сіль, мило, сірники, гас”2.

Про панічні настрої серед населення повідомляв Бі
лоцерківський райком Компартії України Київської об
ласті. В його інформації від 2 вересня 1968 р. говорило
ся: “Окремі верстви населення піддалися паніці, особли
во в зв’язку з проведенням бойової тривоги Білоцерків
ського гарнізону і часткової мобілізації військовозо
бов’язаних. Внаслідок цього в магазинах створилися ве
ликі черги за товарами першої необхідності і виникли 
труднощі із забезпеченням населення хлібом, макарон
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ними виробами, сіллю, милом та іншими товарами. Про 
ненормальне зростання попиту на продукти першої не
обхідності свідчать наступні дані, а саме: в період з 21 по 
3 1 серпня <в районі — авт.> в середньому щоденно про
давалося: солі — 17 тонн, а в звичайних умовах — 2,5 
тонни на добу; мила — відповідно 15 т і 200 кг; макарон
них виробів — до 6 т і 1 т; сірників — 14 ящиків і 1 
ящик; масла — 1,8 т і 200 кг; хліба — 27 т і 17 т; гасу — 
12— 14 т і 5 т. Всього за період з 21 по 31 серпня прода
но: солі — 173 т, мила господарського — 147 т, макарон
них виробів — 66 т, сірників — 146 ящиків по 3000 шт. 
коробок, цукру — 125 т, масла тваринного —  18,8 т, га
с у — 119 т”3.

З погляду на наведені цифри, не без підстав склада
ється думка, що населення України сприймало введення 
військ до Чехословаччини не як обмежену військову опе
рацію, здатну нейтралізувати локальний конфлікт, а як 
широкомасштабні військові дії з тривалими негативни
ми наслідками і у політиці, і в економіці. Вже сам по со
бі цей факт повністю і безумовно заперечує розхожі то
гочасні твердження про те, що акція в Чехословаччині 
знайшла своє всебічне схвалення і підтримку.

Характеризуючи реакцію місцевого населення, ра
йонні і міські комітети партії не могли приховати і фак
тів відвертого невдоволення з боку окремих громадян 
втручанням у внутрішні справи сусідньої країни. Так, 
вже згадуваний Білоцерківський райком Компартії Укра
їни повідомляв Київському обкому КГГУ про вчинок пи- 
лорамщика воєнбуду з с.Трушки М.Кубенка, який у роз
мові з односельцями прямо заявив: “Чехословацький ро
бітничий клас почав, а ми закінчимо”. Як довідуємося з 
наявного документу, його подальшою ідеологічною об
робкою займалися органи державної безпеки4.

Менш категоричним виявився завідуючий молоч
нотоварною фермою колгоспу ім.К.Маркса Полтав
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ського району Полтавської області О.А.Решетнік, 
який у жовтні 1968 р. висловив здивування, чому, ко
ли загроза перевороту в Чехословаччині зникла, існує 
потреба утримувати там таку кількість військ5. По
дібні приклади були непоодинокими.

Своєрідною зневірою у повідомлення радянських за
собів масової інформації можна вважати визнання окре
мими райкомами партії активізації прослуховування гро
мадянами іноземних радіопередач. Зокрема, серед інших 
це визнав Козівський райком Компартії України Терно
пільської області6.

Збаразький райком КПУ у своїй інформації від 27 сер
пня 1968 р. Тернопільському обкому Компартії України 
писав: “В районі є окремі люди, які неправильно виража
ють свої думки щодо подій в Чехословаччині. Великий 
інтерес виявляють до прослуховування радіопередач з-за 
кордону. Комуністами, агітаторами ведеться відповідна 
роз’яснювальна робота серед населення району”7.

Прагнучи взяти суспільні настрої під свій жорсткий 
контроль, деякі районні комітети партії вдавалися до 
нічим невиправданих адміністративних заходів. Так, 
Кременецький райком Компартії України пропонував 
Тернопільському обкому КПУ прийняти рішення щодо 
знесення хуторів, жителі яких були, начебто, відірвані 
від суспільно-політичного життя району і області. В 
своїх пропозиціях щодо цього від 11 травня 1968 р. він 
писав: “Незважаючи на проведену роботу з ліквідації 
хуторів, все ж деяка частина хуторян міцно тримається 
своїх поселень, завдають великих матеріальних збит
ків колгоспам, утруднене охоплення їх масово-політич
ною і виховною роботою. Деякі присутні товариші <на 
нараді партійного активу району 10 травня 1968 р. про 
свою діяльність у зв’язку з листом ЦК КПРС від 8 
травня 1968 р. “Про події в Чехословаччині” — авт.> 
вносили пропозицію про зселення з хуторів в адмініс-
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тративному порядку”8.
Якщо інформаційно-аналітичні матеріали районних 

комітетів Компартії України висвітлювали досліджувані 
проблеми через призму окремих партійних організацій, 
констатували загальну ситуацію в районах, то аналогіч
ні документи, підготовлені для вищого політичного ке
рівництва республіки на рівні областей, містили уже уза
гальнюючі відомості, які подавали відповідну картину 
стану справ в регіоні.

Зокрема, цікавими, на нашу думку, є матеріали облас
них партійних активів, зборів, для участі в яких, з цілком 
зрозумілих причин, залучались керівники обласних ор
ганізацій і установ, провідні вчені, діячі культури тощо. 
Наприклад, лише у Львівській області, в зв’язку з обго
воренням інформації ЦК КПРС “Про поточний момент”, 
станом на 21 червня 1968 р. пройшло 846 відкритих пар
тійних зборів, на яких були присутні 147820 осіб, з них 
виступило — 23099.

Незважаючи на певну одноманітність поданих звітів, 
які здебільшого готувалися за традиційною схемою, без
перечно важливими є відображені в них думки окремих 
членів партії, що у своїх виступах, без тіні сумніву, про
понували застосування в Чехословаччині найбільш 
жорстких і радикальних заходів. Так, персональний пен
сіонер, член Вінницького райкому КПУ Г.В.Столяр реко
мендував широко використати досвід перших років ра
дянської влади, створивши в ЧССР “надзвичайні органи 
по боротьбі з контрреволюцією”10.

Винятково рішучих дій щодо “чехословацьких бун
тівників” вимагали також шахтар з Червонограду, Герой 
Соціалістичної Праці М. Крилов, агроном колгоспу 
ім.Б.Хмельницького Кам’янсько-Бузького району Львів
ської області М.Юсюк, професор Львівського державно
го університету ім.І.Франка, доктор історичних наук 
Й.Цьох, письменник І.Сварник та інші11.
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Помітну роль в усвідомленні подій в Чехословаччині 
відіграють доповідні записки обкомів Компартії України 
ЦК КПУ з інформаціями щодо їх прямих контактів з пар
тійними комітетами КПЧ, обміну делегаціями, прикор
донних зв’язків тощо. Високу активність виявляв у цьо
му Закарпатський обком КПУ, чиї контакти з партійними 
організаціями Східно-Словацького обкому КПЧ у 
1968— 1969 рр. носили регулярний характер. Зокрема, 
часто зустрічалися між собою віч-на-віч на радянсько- 
чехословацькому кордоні перший секретар Закарпат
ського обкому КП України Ю.Ільницький з першим сек
ретарем Східно-Словацького обкому КПЧ Я.Косцелан- 
ським. Інформації про них відразу надходили до ЦК 
Компартії України і ЦК КПРС.

Аналізуючи наявні документи, можна твердити, що, 
заохочуючи подібні зустрічі, керівництво СРСР та 
УРСР ставило перед собою дві основні мети: по-пер
ше, отримати необхідну інформацію про настрої пар
тійних керівників, силових структур, різних верств на
селення Чехословаччини; по-друге, підтримати ті сили, 
які істотно розходились з баченням подій архітекторів 
“Празької весни” і орієнтувалися на КПРС та її союз
ників. Дещо іншою була позиція чехословацьких керів
ників, які прагнули зняти напруженість в радянсько-че
хословацьких відносинах, переконати Москву в нез
мінності соціалістичного вибору ЧССР. Так, 18 берез
ня 1968 р. Я.Косцеланський, зустрівшись на кордоні з 
Ю.Ільницьким, проінформував останнього про підсум
ки жовтневого, грудневого (1967 р.) та січневого 
(1968 р.) пленумів ЦК КПЧ, звернув увагу на нові тен
денції в розв’язанні економічних, кадрових, національ
них, релігійних питань. Важливим, на думку першого 
секретаря Східно-Словацького обкому, було розуміння 
новою генерацією в чехословацькому керівництві місця 
КПЧ в суспільстві, яке полягало в поєднанні широкої де
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мократії з керівною роллю партії. “Вони, —  відзначав 
Я.Косцеланський, —  розуміють це так: працівники 
партійних органів повинні бути настільки авторитет
ними і говорити з масами настільки переконливо, щоб 
вони йшли за ними, за партією без всякого натиску 
зверху. А для цього потрібні нові кадри, здатні відігра
ти таку керівну роль. Потрібне не гасло згори “КПЧ — 
керівна сила народу”, а необхідно, щоб народні маси, 
оцінюючи діяльність комуністів, керівних працівників, 
сказали, що партія є дійсно керівною силою народу” 12.

Далі Я.Косцеланський вказав на ті першочергові захо
ди, які ставило за мету здійснити політично-державне 
керівництво ЧССР: ліквідацію цензури, скорочення си
лових структур, зняття обмежень на еміграцію, підтрим
ку громадських ініціатив. Водночас, він просив “переда
ти радянським друзям, що, починаючи від тов.Дубчека і 
закінчуючи кожним рядовим комуністом, вони зроблять 
усе для зміцнення дружби з Радянським Союзом і далі 
вестимуть справу соціалізму на основі принципу мар- 
ксизму-ленінізму”13.

За дорученням першого секретаря ЦК КПУ П.Шелес- 
та вказана інформація про зустріч Ю.Ільницького з 
Я.Косцеланським 18 березня 1968 р. була передана до 
ЦК КПРС14.

Ліквідація політичної цензури, ствердження свободи 
слова стало основною темою зустрічі Ю.Ільницького з 
Я.Косцеланським 29 квітня 1968 р. Крім цього, гостра 
дискусія зав’язалася між керівниками партійних коміте
тів щодо ініціативи лідерів КПЧ вилучити з Конституції 
формулювання про керівну роль Комуністичної партії. 
Довідавшись про це, перший секретар Закарпатського 
обкому КПУ заявив своєму чехословацькому колезі, що 
“така дія його дуже дивує й обурює, бо без керівної ролі 
партії не можна будувати соціалізм і комунізм”15.

Можна припустити, що ця інформація Ю.Ільницького
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викликала гостре обговорення серед вищого політично
го керівництва республіки, оскільки П.Шелест доручив 
ознайомити з нею членів і кандидатів у члени політбюро 
ЦК КПУ16.

М енш оптимістичними виглядали твердження 
Я.Косцеланського на зустрічах з Ю .Ільницьким 14 
травня, 6 червня, 10— 11 червня, 9 липня 1968 р .17 
Останнє, як нам здається, пояснюється цілим рядом 
причин: по-перше, суттєвим послабленням позицій 
першого секретаря Східно-Словацького обкому серед 
партійно-державного керівництва ЧССР; по-друге, 
очевидно, давалися взнаки і передчуття трагічних по
дій, які очікували Чехословаччину в недалекому май
бутньому. Саме з цих позицій слід розглядати заяву 
Я.Косцеланського на зустрічі 9 липня 1968 р., на якій 
він зазначив, що “вони <партійно-державне керів
ництво ЧССР —  авт.> роблять дуже багато нового у 
справі розвитку соціалізму (зокрема, висунувши гас
ло “демократичного соціалізму”). Але Радянський 
Союз та інші соціалістичні країни зараз не розуміють 
суті їхніх внутрішніх подій, і хіба що зрозуміють їх 
через два-три роки, як це було з Югославією, коли її 
оголосили ревізіоністською, а через вісім років стали 
цілуватися і обійматися з партійними і урядовими 
особами цієї країни” 18

Різними за своєю тональністю були зустрічі керівни
ків Закарпатського обкому КПУ з Я.Гетешом. Якщо 16 
липня 1968 р., перебуваючи в ранзі секретаря Східно- 
Словацького обкому КПЧ, він дружньо обговорював з 
другим секретарем Закарпатського обкому КПУ В.Дику- 
саровим плани прикордонного співробітництва, обміну 
делегаціями19, то, обіймаючи вже посаду першого сек
ретаря Східно-Словацького обкому партії і члена прези
дії ЦК КПЧ, 11 вересня 1968 р. прямо запитав у Ю.Іль- 
ницького: “Чому Радянський Союз ввів у їхню країну
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свої війська?” Крім того, Я.Гетеш поставив через Ю.Іль- 
ницького перед вищим партійним керівництвом СРСР 
питання (які, на думку останнього, йшли від імені Г.Гу- 
сака) про недоцільність висвітлення в засобах масової 
інформації неправдивих матеріалів щодо подій в Чехос- 
ловаччині, підтримки колишніх прибічників Новотного, 
переховування в СРСР або інших соціалістичних краї
нах одіозних керівників на зразок заступника міністра 
внутрішніх справ Шалговіча та інших20.

Не інакше як втручання у кадрову політику КПЧ слід 
розцінювати зустріч Ю.Ільницького з Я.Гетешом 7 лис
топада 1968 р. На ній перший секретар Закарпатського 
обкому КПУ відверто шельмував зорієнтовані на О.Дуб- 
чека партійні кадри, висловлював свої погляди О чевид
но, не без підтримки ЦК КПРС і ЦК КПУ — авт.> на ви
щих партійних керівників ЧССР. “Я висловив сумнів, — 
писав він у своїй доповідній П.Шелесту від 12 листопа
да 1968 р., —  що навряд чи захоче Дубчек підібрати са
ме таких секретарів, які б зуміли повести наступ проти 
антисоціалістичних сил, адже він уже стільки разів давав 
обіцянки і не виконував їх... В ході нашої розмови я на
магався роз’яснити т.Гетешу окремі спірні питання. Зок
рема, вказував йому на те, що у них (та це й видно з йо
го розмови) виходить так, ніби усі ті, хто виступає за 
дружбу з Радянським Союзом, не користуються автори
тетом. Підкреслював, що, як ми спостерігаємо, у них не
має чітких вказівок зверху, не відчувається тверда рука 
керівництва”21.

Як підтримка опозиційних елементів в КПЧ пояс
нюється зустріч керівництва Львівського обкому КПУ 
з першим секретарем Свидницького райкому КПЧ, ко
лишнім випускником ВПШ при ЦК КПРС М.Кудзе- 
нєм, який “займав ліві позиції і заслуговував довіри”22.

На тлі політичних, економічних, ідеологічних питань, 
піднятих на зустрічах керівництва обласних комітетів
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Компартії України із своїми колегами з ЧССР, дещо по
верхово виглядають матеріали про контакти партійних 
комітетів КПУ і КПЧ на рівні окремих районів. Разом з 
тим, вони дають уявлення про настрої різних прошарків 
населення —  робітників, селян, військовослужбовців та 
інших. Так, з інформації Мукачівського райкому Ком
партії України про відвідування 10— 13 грудня 1968 р. 
Рожнявського району, що у Словаччині, у зв’язку з 25- 
річчям підписання радянсько-чехословацького Договору 
про дружбу, взаємну допомогу і повоєнне співробітниц
тво, довідуємося про перебіг районної жіночої конфе
ренції. В ній, зокрема, говорилося: “Необхідно відзначи
ти, що ні в доповіді, ні в рішенні, ні у виступах делега
тів, а виступило 27 осіб, жодним словом не було сказано, 
що конференція проходить у день 25-річчя підписання 
радянсько-чехословацького Договору. У виступах в ос
новному піднімалися питання про те, що відсутні сірни
ки і сіль, а також інші питання”23.

Аналогічні матеріали містяться в інформаціях про 
перебування в Чехословаччині закарпатських делега
цій працівників органів місцевого самоврядування 
(10— 12 липня 1968 р.)24, сільського господарства 
(22— 24 липня 1968 р.)25, учасників урочистостей у 
зв’язку з 50-річчям Чехословацької республіки (24— 26 
жовтня 1968 р.)26, учасників заходів із відзначення 25- 
річчя підписання радянсько-чехословацького Договору 
(12— 14 грудня 1968 р.)27, 24-річчя визволення Опави 
(20— 28 квітня 1969 р.)28 тощо.

Своїми враженнями від перебування в Східно-Чесь
кій області (7— 14 липня 1969 р.), зустрічей із партійни
ми працівниками, трудівниками окремих промислових, 
транспортних підприємств, сільськогосподарських коо
перативів поділилася делегація Чернігівської області у 
складі другого секретаря обкому КПУ В.Демидова, зас
тупника голови облвиконкому Б.Горбаня, завідуючого
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відділом пропаганди і агітації обкому КПУ І.Музиченка, 
першого секретаря Борзнянського райкому партії А.Ян- 
чука, майстра цеху Чернігівського молокозаводу Н.Зімі- 
ної, голови колгоспу ім.К.Маркса Прилуцького району 
М.Шайдура. Незважаючи на певну тенденційність пода
ного звіту, у ньому відзначалось помітне розшарування 
чехословацького суспільства, яке у своїй основній масі 
не сприйняло диктату СРСР і його союзників29.

Важливим каналом інформації можуть служити допо
відні записки про перебування в Україні делегацій з 
ЧССР. Серед них: Гуменського району (Перечинський 
район Закарпатської області, 13— 15 липня 1968 р.)30, 
Свидницького району (Рахівський район Закарпатської 
області, 7—8 листопада 1968 р.)31, Требішовського ра
йону (Берегівський район Закарпатської області, 20-22 
лютого 1969 р.)32 та інших. В ході зустрічей і розмов 
з’ясовувались думки та погляди гостей на політичні, еко
номічні, соціальні процеси, що відбувалися в Чехосло- 
ваччині. Так, перший секретар Рахівського райкому КП 
України М.Шпатарюк у своїй інформації Закарпатсько
му обкому КПУ від 11 листопада 1968 р. писав: “...У 
співбесідах з партійно-радянським активом та керівни
ками підприємств і колгоспів на місцях є такі характерні 
висловлювання: допущені певні диспропорції у розвит
ку народного господарства Чехословаччини, зокрема 
між розвитком промисловості і сільського господарства. 
Уряд мало надає допомоги сільському господарству, ма
ло сільськогосподарської техніки, продається вона гос
подарствам за високими цінами, сільськогосподарська 
техніка продається і одноосібним господарствам, не вис
тачає міндобрив, вони дорогі. Сільськогосподарське ви
робництво здебільшого збиткове, оплата праці низька. 
Це призводить до перевантаження трудових ресурсів”33.

Характеризуючи інформаційно-аналітичні матеріали 
щодо контактів СРСР та ЧССР по партійних, радян
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ських, виробничих та інших каналах, необхідно відзна
чити, що на їх основі можна простежити ті форми і ме
тоди, які використовувало вище політичне керівництво 
СРСР та УРСР для розширення свого впливу в Чехосло- 
ваччині, формування відповідної громадської думки як в 
Україні, так і в ЧССР. Зокрема, широко практикувалася 
організація зустрічей за участю представників комуніс
тичних і робітничих партій, у тому числі тих країн, які 
підтримали акцію 21 серпня 1968 р. Одна з таких відбу
лася в листопаді 1968 р. в Закарпатті. В ній взяли участь 
делегації Східно-Словацької області на чолі з членом 
президії ЦК КПЧ, першим секретарем Східно-Словаць
кого обкому Компартії Словаччини Я.Гетешом, Сабольч- 
Сатмарської області Угорської Народної Республіки на 
чолі з секретарем обкому УСРП Ш.Каллої, Сату-Мар- 
ського повіту Соціалістичної Республіки Румунії на чолі 
з головою партійно-контрольної комісії Й.Тінку. Як пе
реконуємося, незважаючи на загальну мету — святку
вання 51-ї річниці Жовтня, під час цієї зустрічі проходив 
обмін думками, здійснювався ідеологічний тиск на че
хословацьку делегацію з боку радянської та угорської 
сторін, дещо нейтральну позицію займали представники 
Румунії34.

Обговорення чехословацьких подій мало місце також 
на міжпартійній зустрічі у вересні 1969 р. в м.Шумені 
(Болгарія), в якій взяли участь, крім представників БКП, 
делегації Компартії України, очолюваної першим секре
тарем Херсонського обкому КПУ А.Кочубеєм та КПЧ 
під головуванням А.Шебестіка35.

Вищим політичним керівництвом СРСР та УРСР та
кож активно стимулювався процес укладення прямих 
угод про дружбу і співробітництво між окремими облас
тями, містами, районами. 4 квітня 1969 р. така угода бу
ла укладена між Києвом і Братиславою. Від столиці Ук
раїни її підписали перший секретар міськкому Компартії
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України О.Ботвін та заступник голови виконкому міської 
Ради депутатів трудящих П.Баньковський, столиці Сло
ваччини — перший секретар міськкому КІІС М.Стрган, 
заступник мера міста ІНЯрдангазі36. Укладена угода пе
редбачала самий широкий комплекс заходів із співробіт
ництва у галузях промисловості, будівництва, міського 
господарства, освіти, культури тощо.

Серйозний ідеологічний контекст мала практична 
допомога СРСР у будівництві промислових об’єктів, 
гуманітарній сфері. У відповідності з постановою ЦК 
КПРС від ЗО липня 1969 р. “Про надання допомоги у 
збиранні врожаю в прикордонному з СРСР районі Мі- 
халовце Східно-Словацької області ЧССР” з 31 липня 
по 5 серпня 1969 р. в Міхаловецькому районі Словач
чини працювало ЗО комбайнів із колгоспів і радгоспів 
Ужгородського району Закарпатської області. Допові
даючи про це ЦК КПРС 13 серпня 1969 р., перший сек
ретар ЦК ЮТУ П.Шелест писав: “Допомога, надана 
ужгородськими комбайнерами господарствам Міхало- 
вецького району Словаччини в збиранні врожаю, їхні 
зустрічі з сотнями громадян ЧССР стали важливим по
літичним заходом, сприяючим викриттю антирадян- 
ської пропаганди, здійснюваними ворожими силами в 
ЧССР, внеском у зміцнення дружби між радянськими і 
чехословацькими народами”3'.

У формуванні інформаційно-аналітичних матеріа
лів, пов’язаних з подіями в Чехословаччині, активну і 
безпосередню участь брали туристичні організації рес
публіки, які за чітко встановленим порядком повідом
ляли про перебування радянських громадян в ЧССР і 
чехословацьких —  на території України, а також різно
го роду обставин їх поїздок. Для того, щоб збагнути 
весь обсяг зазначеної інформації, яка надходила по лі
нії партійних і радянських органів, достатньо підкрес
лити, що лише станом на 25 серпня 1968 р. в СРСР пе-
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ребувало 2612 громадян ЧССР і 633 радянських грома
дянина — в Чехословаччині38.

Восени 1968 р. обмін туристами між Україною і Че- 
хословаччиною, за погодженням обох сторін, був призу
пинений39. Однак, вже в першій половині 1969 р. кіль
кість туристських груп помітно почала зростати. Зокре
ма, за цей період Чехословаччину відвідало більше 2500 
туристів з України40.

Оцінюючи матеріали, що надходили від президії Ук
раїнського товариства дружби і культурних зв’язків з 
зарубіжними країнами, агентства “Інтурист”, доцільно 
розрізняти як офіційні звіти керівництва делегацій, так 
і особисті враження громадян, що входили до їх скла
ду. В числі інших докладний звіт про перебування в 
Чехословаччині, настрої політичних і громадських кіл, 
позицію окремих діячів науки і культури подали до ЦК 
Компартії України та уряду члени української делега
ції, що брала участь у проведенні Днів культури Укра
їни в ЧССР (28 травня —  10 червня 1968 р.). До її скла
ду входили заступник Голови Ради Міністрів України 
П.Т.Тронько (керівник делегації), міністр культури рес
публіки Р.В.Бабійчук, голова президії Українського то
вариства дружби і культурних зв’язків з зарубіжними 
країнами В.М.Дмитрук, заступник завідуючого відді
лом культури ЦК КПУ Д.Г.Цмокаленко, голова Закар
патського облвиконкому В.П.Русин, секретар правлін
ня Спілки письменників України, Герой Радянського 
Союзу Ю.О.Збанацький, завідуючий відділом Інститу
ту історії АН України, доктор історичних наук, Герой 
Радянського Союзу В.І.Клоков, директор Інституту 
економіки АН України, академік С.М.Ямпольський41.

Характерно, що не задовольнившись докладною 
письмовою інформацією, П.Тронько та Д.Цмокаленко 
відвідали першого секретаря ЦК КПУ П.Шелеста і допо
віли, —  як пише останній у своєму щоденнику, — про
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“досить складну ситуацію в Чехословаччині і що вона 
весь час загострюється”42.

Зростання рівня непорозуміння між СРСР і Чехосло- 
ваччиною помітив також головний спеціаліст Держпла- 
ну України К.І.Шульга, який виступив з доповідями з 
економічних проблем в Братиславі, Кошіце, Тренчині, 
Жиліні. Найбільш характерні запитання, задані допові
дачу, стосувалися:

економічних зв’язків України з іншими союзними 
республіками;

прав республіканських органів з керівництва промис
ловими підприємствами союзного підпорядкування, роз
ташованих на території України;

наявності протиріч між союзними республіками з пи
тань розвитку власної економіки і можливостей підне
сення Російської Федерації за рахунок інших республік;

стану впровадження економічної реформи з розши
рення прав підприємств, нових методів планування і еко
номічного стимулювання;

прав радянських профспілок;
ставлення радянських людей до подій в Чехосло

ваччині;
розвитку української національної культури, мистец

тва, освіти;
застосування української мови в навчальних закла

дах, установах, друці, державному апараті та побуті.. ,43
Як бачимо, слухачів цікавили, перш за все, ті питан

ня, які з найбільшою гостротою постали в Чехословач
чині у період реформ.

Завдання з’ясування ситуації в Чехословаччині, а та
кож ,апологізація політики СРСР та її найближчих союз
ників ставились практично перед всіма туристськими 
групами, що перебували в ЧССР з метою наукового, 
культурного, професійного обміну тощо. В цьому пере
конуємося, ознайомившись із звітом Українського това
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риства дружби і культурних зв’язків з зарубіжними краї
нами за третій квартал 1968 р. В ньому говорилося: 
“УТД і його відділення провели значну роботу з роз’яс
нення зарубіжній громадськості політики і дій КПРС і 
радянського уряду в зв’язку з подіями в ЧССР...”44 Хо
ча, як свідчать численні документи, подібна політизація 
далеко не завжди знаходила розуміння з боку чехосло
вацьких громадян. На це, серед інших, звернув увагу 
А.Гудименко, який очолював туристську групу з Волині 
у жовтні 1968 р. Останній зазначав, що деякі судження 
українських туристів викликали негативну реакцію з бо
ку обслуговуючого персоналу “Чедока”<туристичне 
агентство ЧССР — авт.>, ряду інших осіб, з якими дово
дилось зустрічатися під час поїздки45. На аналогічні 
проблеми звернув увагу також голова Закарпатської обл- 
профради В.Магарита, який інформував Закарпатський 
обком КП України про перебування у 1968 р. туристської 
групи в Східно-Словацькій області ЧССР4®.

Не зумів переконати своїх опонентів Герой Радян
ського Союзу, учасник звільнення Чехословаччини від 
фашистських загарбників, почесний громадянин Праги 
І.М.Веремей. Провівши ряд зустрічей у складі турист
ської групи у травні 1968 р., він у своїй записці на ім’я 
першого секретаря ЦК КПУ П.Ю.Шелеста, датованій 
серпнем 1968 р., з винятково суб’єктивістських позицій 
прийшов до єдино правильного, на його думку, виснов
ку: “ .. .спиратися, як на вірних друзів.мож на на ветера
нів і учасників партизанського руху”4'. Як не дивно, од
нобічна за своїми підходами, зазначена інформаційна за
писка була поширена серед вищого політичного керів
ництва України.

Докладні за своїм змістом звіти надходили також від 
працівників Українського товариства дружби і культур
них зв’язків з зарубіжними країнами та агентства “Інту
рист”, які приймали громадян Чехословаччини. Останні,
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як свідчать документальні матеріали, відвідали практич- 
но всі без виключення регіони України. Не обійшлось 
без конфліктів під час перебування чехословацької деле
гації в Харківській області. Зокрема, кореспондент газе
ти “Руде право” Готлібова в розмові з працівниками пар
тійних, радянських органів, представниками трудових 
колективів зазначала, що Чехословаччина, як і інші краї
ни, не змогла подолати наслідки культу особи, рецидиви 
якого спричинили соціальне загострення у країні48.

Зважаючи на наявні обставини, виходячи з інформації 
Українського товариства дружби і культурних зв’язків з 
зарубіжними країнами, агентства “Інтурист”, вище пар
тійне керівництво прагнуло всіляко використати в ідео
логічному плані тих відвідувачів України, які повністю і 
безповоротно підтримували втручання країн Варшав
ського договору у внутрішні справи Чехословаччини. 29 
серпня 1968 р. перший секретар ЦК КП України П.Ше- 
лест повідомив ЦК КПРС про перебування у Львівській 
області члена КПЧ з 1921 р., жителя м.Пряшева П.Зубко- 
вича. Він у своїх виступах, публікаціях в періодичній 
пресі не лише виправдовував відверту наругу над ЧССР, 
а й закликав до більш радикальних заходів*"

В узагальнюючому вигляді повідомлення щодо пере
бування чехословацьких туристів в Україні знаходили 
своє відображення у щомісячних, щоквартальних звітах 
Українського товариства дружби і культурних зв’язків з 
зарубіжними країнами, ВАТ “Інтурист” про реагування 
туристів з ЧССР, які надсилались до центральних і міс
цевих партійних органів, урядів СРСР та УРСР, спец
служб. Причому не можна було приховати, що значна 
частина чехословацьких туристів висловлювала негатив
ні твердження щодо взаємовідносин СРСР і ЧССР50.

Повідомлення про подібні прояви 24 липня 1968 р. 
було надіслане також начальнику Управління з іноземно
го туризму при Раді Міністрів СРСР В.Анкудінову і на-

440



маловідомі імена, події, факти

чальнику Управління з іноземного туризму при Раді Мі
ністрів УРСР Й.Затягану51.

Аналізуючи інформаційно-аналітичні матеріали, які 
сконцентрувалися у фондах центральних та місцевих 
партійних і радянських органів, необхідно відзначити, 
що вони, незважаючи на свою надмірну заангажованість 
і заідеологізованість, несли певну інформацію про події 
в Чехословаччині, розкривали позицію посадових осіб, 
непересічних громадян стосовно ситуації в ЧССР, вик
ликаної введенням військ країн Варшавського договору.

Важливим джерелом про події в Чехословаччині ста
ли перлюстрації матеріалів засобів масової інформації 
ЧССР, в першу чергу телерадіокомпаній, які здійснюва
лись зусиллям дипломатичних представництв СРСР та 
ЧССР, відповідних підрозділів союзного та республікан
ського міністерств зв’язку, а також спеціальних служб. У 
фондах Центрального державного архіву громадських 
об’єднань України, державних архівів Львівської, Закар
патської та інших областей нами виявлено детальні вик
лади телерадіопрограм, які висловлювали як офіційну 
думку Центрального Комітету Компартії Чехословаччи- 
ни, так і окремих політичних партій і сил52.

Характерно, що згодом на хвилях чехословацького 
радіо почали працювати численні радіостанції, скерова
ні командуванням окупаційних військ. Внаслідок чого 
21 серпня 1968 р. чехословацькими телерадіожурналіс- 
тами була поширена заява такого змісту: “Радіо і чехос
ловацьке телебачення попереджують, дорогі друзі, що 
ви слухали легальні передачі чехословацького радіо. По
переджуємо вас, що на хвилі 210 метрів працює неле
гальна радіостанція окупаційних військ на поганих чесь
кій і словацькій мовах, що називається “Влтава”. Попе
реджуємо вас, що ця радіостанція немає нічого спільно
го з чехословацьким радіо. Звертаємося до вас в цей сум
ний момент, коли ЧССР окупована військами Варшав
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ського договору, і закликаємо вас усіх до спокою, що в 
цій ситуації є єдино можливим рішенням. Не допускай
те, щоб хтось скористався цією ситуацією, як приводом 
до збройного виступу”53.

Разюче критичні виступи з боку засобів масової ін
формації викликало серйозне занепокоєння вищого полі
тичного керівництва України, місцевих партійних та ра
дянських органів. 9 травня 1968 р. перший секретар За
карпатського обкому КПУ Ю.Ільницький звернувся до 
ЦК Компартії України з доповідною запискою “Деякі 
факти з чехословацьких телепередач і газети “Руде пра
во”, в якій акцентувалась увага на протестному характе
рі виступів засобів масової інформації ЧССР54. Все це 
поставило на порядок денний питання про необхідність 
обмеження будь-яких каналів інформації з боку Чехосло- 
ваччини. В зв’язку з цим, за дорученням вищого політич
ного керівництва обласні комітети Компартії України 
проаналізували шляхи надходження в регіони періодич
ної преси в т.ч. за попередньою підпискою. Зокрема, у 
Закарпаття, за повідомленням “Союздруку”, надходило у 
1968 р. 248 назв чехословацьких газет і журналів, загаль
ним разовим тиражем 4435 примірників, з них суспіль
но-політичних видань — “Руде право”, “Правда”, “Сво
бода” — 1195 примірників.

Оцінюючи їх тематику, голова Закарпатської обласної 
Ради депутатів трудящих В.Русин писав: “Типовим для 
всіх суспільно-політичних друкованих видань є тяжіння 
до політичної сенсації, байдуже ставлення до добору ав
тури, висловлювань тощо. Все це є результатом вимоги 
багатьох працівників преси, радіо, телебачення, а також 
заяви чехословацького уряду про скасування або відчут
не обмеження функцій органів у справі забезпечення та
ємниці у друкованих виданнях, радіо і телебаченні”. 
Звідси робився і висновок: “В зв’язку з останніми подія
ми в Чехословаччині в даний час було б доцільним обме
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жити надходження видань з ЧССР в Закарпатську об
ласть”55. З аналогічними пропозиціями виступав Івано- 
Франківський обком Компартії України. Його перший 
секретар Я.Погребняк запевняв ЦК КПУ в тому, що 
“ ...обком партії через відповідні органи вживає заходи 
по попередженню розповсюдження згаданої літератури 
серед населення”5”

Суттєві перепони були поставлені і перед розповсюд
женням будь-якої інформації з Румунії, партійно-дер
жавне керівництво якої висловилось проти політичного і 
військового тиску на Чехословаччину57.

Характеризуючи зміст телерадіопередач, періодичної 
преси, сконцентрованих в державних архівах України, 
необхідно відзначити, що вони у своїй сукупності збері
гають окремі деталі періоду реформації в Чехословаччи- 
ні, висвітлюють ставлення до “Празької весни” самих 
різних прошарків населення, доводять, що обраний че
хословацьким керівництвом курс став не “вихваткою 
купки ревізіоністів”, а був покликаний до життя глибин
ними за своїм змістом політичними, економічними, соці
альними, національними, культурними процесами.

Особливим комплексом джерел, який розкриває нас
трої окремих трудових колективів, громадських органі
зацій, пересічних громадян, можуть служити листи, 
звернення, відозви, надіслані з ЧССР до партійних, ра
дянських органів України, на промислові, сільськогоспо
дарські підприємства, майстрам культури, вченим, гро
мадським діячам.

У досліджуваний період спостерігається сплеск пети
ційної кампанії, розповсюдження листівок і прокламацій 
в ЧССР та Україні. Значна їх частина відзначалася край
нім радикалізмом і антикомуністичною спрямованістю. 
Так, в одній з листівок говорилося: “ ...Люди, не дозво
ляйте дезорієнтувати себе комуністичною пропагандою, 
отримуйте інформацію з передач західного радіо.
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Пам’ятайте про одне: потрібно вийти з підпорядкування 
зрадницького Варшавського договору, щоб західна де
мократія могла нам допомогти, і армії західних держав 
готові нанести воєнний удар. Західні союзники у випад
ку необхідності не зупиняться перед знищенням сателі
тів СРСР”. Листівка закінчується закликом: “Хай живе 
вільна, нейтральна ЧССР”5°

З метою розповсюдження об’єктивної інформації про 
події в Чехословаччині широко практикувалося спряму
вання звернень, листівок, петицій на адресу централь
них і місцевих партійних комітетів, підприємств, органі
зацій і установ, окремих політичних, державних та гро
мадських діячів. Так, президія Східно-Чеського обкому 
КПЧ у своєму зверненні до Чернігівського обкому Ком
партії України від 6 вересня 1968 р. відзначала: 
“ ...Прийшло 21 серпня 1968 року. Окупаційні війська 5- 
ти держав вдерлися в нашу країну під приводом, що їх 
покликали відповідні партійні та радянські органи на до
помогу проти контрреволюції, можливо, ця аргументація 
переконлива у Вас вдома. Однак важко переконати чесь
кого і словацького громадянина, що Вас покликали “від
повідні партійні та державні органи”, коли Ви заарешту
вали першого секретаря ЦК КПЧ, голову парламенту, го
лову уряду, голову Чеських національних зборів, ізолю
вали президента республіки, перешкоджаючи роботі ле
гальних представників та інститутів. Ви хочете переко
нати простого нашого громадянина в тому, що прийшли 
допомагати нам боротися проти контрреволюції, а самі 
загрожуєте йому вогнепальною зброєю, вбиваєте й рани
те його братів, порушуєте Женевську конвенцію, напада
ючи на медичні заклади, на культурні інститути, навіть 
на найстаріший у світі слов’янський університет. Важко 
виправдати цей акт як допомогу КПЧ, якщо блокуєте її 
центральний орган і загоните його в підпілля. Таким чи
ном Ви не лише розірвали узи але і нанесли удар міжна-
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родному комуністичному руху”59.
У програмі Братиславської вищої економічної школи 

всім економічним інститутам соціалістичних країн від 
26 серпня 1968 р. говорилося “Хоча нам дуже важко ви
користовувати слово “загарбник”, однак наш обов’язок 
викладачів змушує нас сказати, що ті, хто в 1945 році ви
явилися нашими визволителями, сьогодні, на жаль, по
водять себеяк загарбники... Єдності комуністичного і 
передового руху в усьому світі все ж не можна домогти
ся шляхом насильства, а лише на основі довіри і враху
вання специфічних умов кожної окремої країни”60.

Учасники ансамблю народної пісні і танцю “Олшава” 
при заводському клубі м.Угерський Брод у своєму листі 
профспілковим організаціям України від 26 серпня 
1968 р. писали: “Товариші, ми знаємо, що ви особисто не 
винні, але наші ображені патріотичні почуття і гірке від
чуття від зради з боку радянського уряду не дозволяють 
нам чинити інакше. У нас не було і немає контрреволю
ції, ми всі лише хочемо будувати демократичний гуман
ний соціалізм, і радянський уряд це добре знає”61.

Користуючись особистим знайомством з Героєм Со
ціалістичної Праці, депутатом Верховної Ради СРСР 
А.Д.Довженко, Рихнівський-над-Княжною райком КПЧ 
просив її ЗО серпня 1968 р. протестувати “ .. .проти безза
конної окупації нашої республіки, проти знищення мо
ральних і матеріальних цінностей, проти беззаконних 
арештів представників нашого громадського і політич
ного життя”62.

Як повідомляв ЦК КПРС П.Ю.Шелест, листи протес
ту надходили також на адресу металургійних комбінатів 
“Азовсталь”, “Запоріжсталь”, Чернігівського комбінату 
синтетичних волокон, Львівського заводу кінескопів, 
Сумського машинобудівного заводу, Дніпродзержин- 
ського металургійного заводу ім.Дзержинського, Черні
гівського обласного відділення товариства радянсько-че-
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хословацької дружби, Ніжинської районної жіночої ор
ганізації та багатьох інших63.

Зазначені документи, на нашу думку, слід вважати не 
лише як форму протесту чехословацьких громадян про
ти втручання у внутрішні справи їхньої країни, але й як 
спробу вплинути на громадську думку в СРСР у цілому, 
так і союзних республік зокрема, домогтися таким чи
ном прийнятного для себе перебігу подій.

Окрему групу матеріалів, пов’язаних з загальноєв
ропейською кризою 1968 р., становлять документи ко
лишніх радянських спецслужб, що не лише займали 
помітне місце в системі інформування партійно-дер
жавного керівництва щодо тих процесів, які відбували
ся в КПЧ, громадських акцій в Чехословаччині, нас
троїв українського населення, а й виконували відповід
ні каральні функції стосовно тих, хто в різних формах 
висловлював свій протест з приводу жорсткого тиску 
на Чехословаччину.

Характерно, що органи КДБ вже з перших кроків сво
єї діяльності в даному напрямку налагодили тісний кон
такт з спецслужбами, прикордонними військами ЧССР, 
які чинили пасивний опір зустрічі працівників органів 
КДБ при Раді Міністрів УРСР з своїми чехословацькими 
колегами безпосередньо на кордоні СРСР і ЧССР. Так, 
17 липня 1968 р. відбулася зустріч командування 27-го 
прикордонного загону з заступником Прикордонного 
уповноваженого ЧССР підполковником Свєтліком. Ос
танній прокоментував ту складну ситуацію, яка склалася 
в системі органів державної безпеки Чехословаччини. 
“ ...Органи державної безпеки ЧССР, — повідомляв він, 
— по суті ліквідовані. Хоча вони і існують на місцях, але 
до цих пір не визначена їх роль і завдання. Агентура від
мовляється працювати, заявляючи, що не хоче бути пові- 
шаною в майбутньому. Такі оперативні можливості як 
зовнішнє спостереження партконтролю, підслуховуван
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ня та інші відмінені і в роботі держбезпеки, і громадської 
безпеки. Органи держбезпеки ніяким авторитетом в кра
їні не користуються”64.

За таких умов органам держбезпеки ЧССР не залиша
лося нічого іншого, як спертися на можливості і під
тримку радянських спецслужб. Це засвідчує також пові
домлення голови КДБ при Раді Міністрів УРСР В.Нікіт- 
ченка від 31 липня 1968 р. про нову зустріч працівників 
Комітету з офіцерами чехословацьких органів держбез
пеки, в ході якої пройшов зацікавлений обмін, наявною в 
обох сторін, інформацією65.

Не менш продуктивною була зустріч оперативних 
працівників КДБ при Раді Міністрів УРСР по Закарпат
ській області з співробітниками Управління державної 
безпеки Східно-Словацької області ЧССР, яка відбулася 
28 січня 1969 р.66

Конкретні рішення щодо подальшого співробітництва 
були прийняті 7 серпня 1969 р. на зустрічі начальника 
Управління КДБ при Раді Міністрів УРСР по Закарпат
ській області полковника А.Жабченка і начальника 5-го 
відділу УКДБ полковника П.Майорчука з Прикордон
ним уповноваженим ЧССР підполковником Л.Ковалем, 
начальником Управління держбезпеки Східно-Словаць
кої області підполковником Я.Гануляком і заступником 
начальника Управління громадської безпеки тієї ж об
ласті підполковником Свєтліком. Був визнаний доціль
ним обмін робочими групами прикордонних військ і 
КДБ для обміну інформацією, досвідом роботи тощо.

Підкреслюючи значення співробітництва радянських 
і чехословацьких спецслужб і свою роль у цьому, підпол
ковники Коваль і Свєтлік відзначали, що вони “ ...керу
вались своєю партійною совістю, а не вказівками зверху, 
робили спільну справу разом з представниками Радян
ського Союзу”67.

В силу специфіки діяльності радянських спецслужб,
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відкладені ними матеріали можна умовно розподілити 
на три основні підгрупи. До першої слід віднести мате
ріали, здобуті оперативним шляхом на території Чехос- 
ловаччини. Йдеться про тексти доповідей окремих пар
тійних керівників, резолюції з ’їздів, конференцій, прове
дення тих чи інших заходів тощо. Наприклад, таким чи
ном вдалося отримати текст дискусійного виступу пер
шого секретаря Східно-Словацького обкому Компартії 
Словаччини Я.Косцеланського на Республіканській на
раді перших секретарів обласних і районних комітетів 
партії 13 травня 1968 р.68, проект резолюції жовтневого 
(1968 р.) пленуму ЦК КПЧ6л

8 серпня 1969 р. Комітет державної безпеки при Раді 
Міністрів УРСР надав ЦК КГГУ інформацію про виступ 
Ф.Крігеля на травневому (1969 р.) пленумі ЦК КПЧ70.

Як правило, відомості, виявлені оперативним шля
хом, лягали в основу докладних інформацій для вищого 
політичного керівництва УРСР та СРСР. Яскравим прик
ладом цього може служити довідка, підготовлена для ви
щого політичного керівництва країни “Деякі зауваження 
з питань підготовки військово-політичної акції 21 сер
пня 1968 р.”, в якій розглядаються здобутки і прорахун- 
ки в пропагандистському, дипломатичному забезпечен
ні, недоліки в діях військ, інші важливі питання71. В ін
шому випадку голова КДБ при Раді Міністрів СРСР 
Ю.Андропов вважав за доцільне поділитися наявною ін
формацією з спецслужбами тих країн, які підтримали дії 
радянського керівництва. З цією метою 13 жовтня 
1968 р. в листі до ЦК КПРС він писав: “В зв’язку з про
ханням німецьких і польських друзів про надання їм ін
формації по Чехословаччині Комітет держбезпеки вва
жає за необхідне направити керівництву органів дер
жбезпеки НДР і ПНР .. .записку про діяльність контрре
волюційного підпілля в ЧССР, підготовленої на основі 
розвідувальних матеріалів”72.
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До другої підгрупи матеріалів, здобутих також опера
тивним шляхом за рахунок агентурної роботи, можна 
вважати інформації спецслужб про настрої населення. 
Зокрема, вже відразу після введення в Чехословаччину 
військ країн Варшавського договору спецслужби інфор
мували Львівський обком партії, а той, в свою чергу, ЦК 
КПУ про те, що “ ...в області з 23 серпня простежується 
певна тенденція до збільшення кількості висловлювань 
негативного характеру як з боку антирадянських елемен
тів, так і націоналістично настроєної частини населен
ня”. Як приклад наводилося висловлювання лікарів Бог
дана Корчинського та Абрама Епельбаума, які вважали, 
що “ ...введення союзних військ до ЧССР є варварським 
стосовно чехів і словаків”. Не залишилися непомічени
ми і твердження робітника фірми “Прогрес” Вайнера, 
який у колі своїх колег заявив: “Довіртеся моєму життє
вому досвіду — покінчать з Чехословаччиною, почнуть 
закручувати гайки у нас”73.

В Луганській області привернули увагу твердження 
водія автотранспортного підприємства 12115 м.Кому- 
нарська (зараз —  м.Алчевськ) І.Худобіна, робітника рад
госпу “Провальський” Свердловського району І.Требні- 
кова, які повністю розходились з офіційно встановленою 
точкою зору74.

Не міг приховати своїх поглядів і інженер-конструк- 
тор Полтавського турбомеханічного заводу О.Черкась- 
кий, який назвав акцію введення військ країн Варшав
ського договору не інакше як “окупація”. Його земляк, 
слюсар апаратного цеху Полтавського тепловозоремон
тного заводу С.Олійник агітував робітників підтримати 
акцію протесту проти вторгнення союзних військ до 
ЧССР75.

Компрометуючі матеріали були зібрані в Чернівець
кій області на колгоспника колгоспу ім.К.Маркса Гли- 
боцького району В.Штефанеску, який безоглядно заяв-
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ляв: “СРСР та інші соціалістичні країни неправильно 
зробили, що ввели війська в Чехословаччину”7®.

Джерело вільнодумства було виявлено в Запорізькій 
області, де робітниця метизного заводу М.Котова гово
рила, що “ ...у справи в Чехословаччині нема чого втру
чатися, потрібно робити все, щоб люди жили краще”. 
Співзвучними до цього були думки вантажника Дніпров
ського електродного заводу В.Борзенкова, який без тіні 
сумніву заявив, що “ ...війська були введені без усякої 
згоди уряду Чехословаччини і що це пряма окупація”77. 
Подібні приклади були непоодинокими.

Інформаційні повідомлення спецслужб, які в тому 
числі знайшли відображення в документах ЦК Компар
тії України, місцевих партійних та радянських органів, 
переконливо свідчать про те, що українське суспільство 
було неоднорідним в оцінці подій в Чехословаччині. В 
різних верствах населення поступово визрівала думка 
про недоцільність і непродуманість “політики викручу
вання рук” щодо суверенної європейської держави.

До третьої підгрупи джерел відносяться архівно-слід
чі справи на громадян, які зазнали переслідувань у зв’яз
ку з своєю позицією щодо Чехословаччини. В централь
них та місцевих державних архівах України, Державно
му архіві СБУ та архівах її обласних управлінь зберегло
ся ряд справ, в звинувачувальних висновках яких знай
шло відображення неадекватне ставлення громадян до 
подій в Чехословаччині. Зазначений корпус джерел пот
ребує свого спеціального вивчення і опрацювання. 
Складність у розв’язанні цих питань полягає ще й у то
му, що у зв’язку з невизначеністю законодавства України 
згадані архівно-слідчі справи перебувають як в Держав
ному архіві СБУ, архівах обласних управлінь СБУ, так і в 
державних архівах. Внаслідок чого робота над ними 
викликає деякі труднощі.

Разом з тим, загальний огляд матеріалів, наявних в
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Державному архівному фонді України, дозволяє ствер
джувати, що його документи дають всі можливості для 
усвідомлення місця і ролі України в загальноєвропей
ській кризі 1968 р. та реакції українського суспільства на 
події, які відіграли виняткове значення в подальшому 
функціонуванні тоталітарної системи.
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