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ІСТОРІЯ 
ПОЛІТИЧНИХ 

ПАРТІЙ І РУХІВ



Білошицький С.В.

ПРАКТИКА ПОЛІТИЧНОГО 
БЛОКУВАННЯ ТА ІДЕЙНОГО 

МАНЕВРУВАННЯ БІЛЬШОВИКІВ 
ЯК ЗАСІБ РОЗШИРЕННЯ СОЦІАЛЬ

НОЇ БАЗИ КОМУНІСТИЧНОЇ ПАРТІЇ 
(1917 —середина 20-Х  рр.)

Лютнева революція 1917 року істотно пожвавила пар
тійно-політичне життя в Україні. Як зазначила Є.Бош, 
партія більшовиків вийшла з підпілля нечисленною, 
причому її кадрове зростання в зазначеному регіоні на
віть не передбачалось1. Її слова повністю підтверджує 
один з керівників Київського комітету РСДРП(б) М.Ма- 
йоров, який писав: “В революцію наша партія вступила 
з незначними силами. Членів організації (губернської — 
авт.) було біля 200, організація була ж укомплектована в 
основному членами професійних спілок”2. Чисельність 
інших більшовицьких губернських організацій приблиз
но становила: Катеринославської — 400 членів, Харків
ської — 150, Луганської — 90— 100, Чернігівської — 
50— 60. Всього після виходу з підпілля в березні 1917 р. 
більшовицькі організації в Україні нараховували біля 2 
тисяч членів3.

Спроба більшовиків шляхом утворення рад постави
ти під контроль Україну зазнала краху. Виходячи з наяв
них умов Тимчасовому урядові вдалося протягом берез
ня— квітня 1917 року утворити в населених пунктах Ук
раїни місцеві підконтрольні органи влади — громадські 
комітети, до складу яких входили меншовики, есери, 
представники ряду українських партій4.

Не дивлячись на організаційну слабкість РСДРП(б) і 
в тому числі в Україні, її лідер В.Ленін у квітні 1917 р.
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поставив завдання перед партійними організаціями до
могтись переростання буржуазно-демократичної рево
люції в соціалістичну. На його думку, це було цілком 
можливим за умов радикальної більшовизації мас, і 
особливо військових частин. “Перемогти могутнішого 
противника, —  відзначав він, — можна тільки при вели
чезному напруженні сил... вмілому використанні... вся
кої, хоч би найменшої, можливості дістати собі масового 
союзника, нехай навіть тимчасового, хиткого, непевного, 
ненадійного, умовного. Хто цього не зрозумів, той не 
зрозумів ні грама в марксизмі і у науковому, сучасному 
соціалізмі взагалі...”5.

Проте, як вважав В.Ленін, якщо суспільство ще не 
готове до більшовицького радикалізму, то заради успі
ху справи можливі певні тактичні відступи від основ
них ідеологічних вимог. Він також зазначав, що сучас
ний момент політичної боротьби за маси та вплив на її 
настрої вимагає застосування таких інструментів як 
“обману, лестощів, фрази, мільйона обіцянок, копійча
них подачок, поступок неважливого, збереження важ
ливого”6. Розвиваючи думку засновника Комуністич
ної партії Й.Сталін підкреслював, що в період підго
товки Жовтня було важливим переграти за вплив на 
маси меншовиків та есерів7.

В цілому ряді праць, написаних у квітні 1917 р., В.Ле
нін сформулював цілу низку ідеологічних гасел партії, 
здатних за умов широкого і активного запровадження за
безпечити більшовикам належну підтримку з боку різ
них прошарків населення. Це, зокрема, вихід Росії з сві
тової війни, перерозподіл землі на користь малоземель
них селян, націоналізація банків, широкі права самовиз
начення для народів Росії, зацікавлена участь громадян в 
представницьких органах влади (Радах)8.

Як довела практика, зініційована В.Леніним ідеоло
гічна кампанія мала, безперечно, свій успіх. Хоча спо
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чатку окремі її напрямки далеко не завжди знаходили 
своє розуміння в суспільстві. Так, на перших парах анти
воєнна політика більшовиків зустріла опір не лише уго
довців, але й оборонців з числа робітників, солдат і се
лян. Проте пізніше, разючі поразки на фронтах, стрім
кий розвал тилу, різке погіршення становища пересічних 
громадян, усе більше переконували маси в слушності і 
своєчасності закликів більшовиків. В зв’язку з цим, все 
голосніше висувалися вимоги щодо припинення війни, 
бойкотування “Позики свободи”. На фронті ж ряд вій
ськових частин рішуче відмовлялася виконувати накази 
командування, браталася з військами противника9.

Пропагандистська діяльність більшовиків та попу
лярність їх гасел сприяли розвалу армії, в тому числі і 
українських частин, що орієнтувалися на позицію Цен
тральної Ради. Під впливом декретів про мир і землю, 
прийнятих II Всеросійським з’їздом Рад армія швидко 
втрачала боєздатність, дезертирство з фронту різко по
силилося. Переодягнуті в солдатські шинелі селяни, 
кидаючи казарми розходилися по своїх домівках діли
ти землю. Стару армію вже не можна було використа
ти кому б то не було. “Від мільйонів багнетів, —  згаду
вав Д.І.Дорошенко, —  залишився в потрібний момент 
один лише спомин” 10.

Більшовикам, як нікому, вдалося точно прорахувати 
перспективи революції. Матеріальне становище народ
них мас в умовах світової війни швидко погіршувало
ся. Зубожілі, кинуті напризволяще, вони впадали у від
чай і більше не довіряли державній владі, яка виявляла 
цілковиту байдужість до їхніх інтересів. За таких умов 
неухильно зростала популярність більшовицької пар
тії. Адже саме вона кинула в маси найбільш популярні 
гасла: мир —  народам, землю — селянам, фабрики —  
робітникам!11.

Розраховуючи на підтримку селянства, В.Ленін зак
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ликав партійні осередки “виступити негайно не тільки з 
аграрної (земельної) програмою, але і з проповіддю не
гайно здійсненних практичних заходів в інтересах се
лянської аграрної революції в Росії”12. Причому, якщо 
українські і російські есери — основні опоненти більшо
виків у боротьбі за селянські маси в партійну декларацію 
з аграрного питання включили пункт про знищення при
ватної власності на землю і передачу всіх земель “укра
їнському народу” — у так званий “Український земель
ний фонд”1' ,  то більшовики зайняли більш радикальну 
позицію. Оскільки селяни вимагали націоналізації всіх 
земель у державі, то більшовики запропонували переда
чу її у власність центральної влади, яка мала забороняти 
“безумовно всяке посередництво між власником землі — 
державою й орендарем її —  хазяїном (забороняти всяке 
перездавання землі)”14. Водночас все розпорядження 
землею, визначення місцевих умов її володіння і корис
тування, за В.Леніним, “повинно бути цілком і виключ
но аж ніяк не в бюрократичних, чиновницьких руках, а в 
руках обласних та місцевих Рад селянських депутатів”. 
Причому, більшовики закликали селян до негайного, са
мочинного здійснення земельних перетворень і до не
гайної конфіскації поміщицьких земель, згідно рішень 
Рад селянських депутатів на місцях, не очікуючи прий
няття відповідних рішень Установчими зборами15.

Колишній прем’єр-міністр УНР І.Мазепа згадував: 
“Селянство на Україні йшло переважно за партіями ро
сійських та українських есерів. Тільки після того, як 
більшовики захопили владу, прийняли і стали здійсню
вати есерівську соціалізацію землі, у партії есерів усу
нувся грунт з-під ніг, і за більшовиками пішло не тільки 
селянство, але й вся ліва частина самих есерів”16. На 
думку меншовика О.Мартинова, успіх більшовиків се
ред мас полягав у тому, що їм вдалося, “...прислуховую- 
чись до їхніх настроїв і бажань... у гострий час, йти їм
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назустріч так далеко, як ніколи не вирішували йти ми, 
меншовики, одержимі програмним доктринерством... 
Докази надзвичайного пристосування Радянської вла
ди... перший Декрет Радянської влади про соціалізацію 
землі і схвалення цією владою захоплення фабрик і заво
дів робітниками. І те й інше було з боку більшовиків, 
марксистів, свідомим революційно-опортуністичним, 
якщо можна так висловитися, відступом на час від своєї 
програми. З погляду меншовицької, — це була демагогія. 
І не можна заперечити, що ці кроки були небезпечні, але 
завдяки цим небезпечним крокам вони змогли в критич
ний момент утримати владу і врятувати революцію”17. 
Проте, “більшовики користувалися невеличкою під
тримкою в Україні, —  писав М.Юркевич, — і зовсім нез
начною вона була серед етнічних українців”18, які скла
дали 85— 86 % населення України19.

У квітні 1917 р. В.Ленін відзначав, що у “національ
ному питанні пролетарська партія повинна відстоювати, 
насамперед, проголошення і негайне здійснення повної 
свободи відокремлення від Росії всіх націй і народнос
тей, пригноблених царизмом, насильно приєднаних або 
насильно утримуваних в кордонах держави”20.

На противагу великодержавній позиції Тимчасового 
уряду, меншовиків і російських есерів, більшовики під
тримали демократичні вимоги трудящих мас України, 
що знайшло позитивну оцінку Центральної Ради, певну 
проекцію на її Перший універсал. В.І.Ленін, як відомо, 
назвав їх “найскромнішими і найзаконнішими”21. “Ні 
один демократ, не кажучи вже про соціаліста, — писав 
він, —  не зважиться заперечувати цілковиту законність 
українських вимог”22.
, У статтях “Україна”, “Україна і поразка правлячих 
партій РосіГ’, “Не демократично, громадянине Керен- 
ський!”, “Фінляндія і Росія”, “Правлячі і відповідальні 
партії”, “Куди привели революцію есери і меншови
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ки?” і ін., опублікованих у газеті “Правда” (за період із 
5 березня по грудень 1917 р. надруковано біля 80 ста
тей, заміток і хронікальних повідомлень з українського 
національного питання, при цьому ряд з них —  україн
ською мовою)23, В.Ленін гнівно затаврував ставлення 
Тимчасового уряду і його соціалістичних лідерів до на
ціональних прагнень українського народу як нечувану 
безсоромність, дику нахабність контрреволюціонерів, 
як відвертий прояв політики великоросійського “дер
жиморди”24.

Звертаючись через “Правду” до робітників і селян, 
він закликав не піддаватися “...анексіоністській політи
ці російських капіталістів, Гучкова, Мілюкова, Тимча
сового уряду стосовно Фінляндії, Курляндії, України й 
ін.! Не бійтеся визнати свободу відділення всіх цих на
цій. Не насильством треба залучати інші народи до со
юзу з великоросами, а тільки дійсно добровільним, 
дійсно вільною угодою, неможливим без свободи від
ділення”25.

Більшовики України широко пропагували роботи 
В.Леніна з національного питання в масах і неухильно 
проводили його вказівки в життя. Усього за період з бе
резня по жовтень 1917 р. в Україні видавалося 15 біль
шовицьких газет, де за цей час опублікували 86 ленін
ських робіт26.

Після своєї перемоги в жовтні 1917 р. у Петрограді 
більшовики активізували роботу з пропаганди своїх пог
лядів щодо реалізації національного питання. Проте 
складна ситуація вимагала від них лавірування і частої 
зміни своєї тактики. “Брати українці, —  говорилося у 
зверненні Ради Народних Комісарів, ВЦВК, ЦК 
РСДРП(б) та інших організацій до українських робітни
ків, солдатів, селян, датованому 8 груднем 1917р., —  вас 
запевняють, ніби ми проти самовизначення України. Це 
брехня! Ми ні на хвилину не думаємо зазіхати на права
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України. Революційний пролетаріат один тільки зацікав
лений, щоби за всіма націями було забезпечене право на 
самовизначення аж до відокремлення”27.

12 грудня верховний головнокомандувач М.Криленко 
проголосив: “Ми хочемо вільного в Україні життя укра
їнським робітникам і селянам. Ми обіцяємо вам повну 
свободу, ми разом з вами будемо боротися за незалежну 
Українську республіку, але республіку таку ж, як наша, 
де вся влада буде в руках Рад робітничих, солдатських і 
селянських депутатів України”28.

Під впливом аналогічних звернень, відозв, заяв чи
сельність більшовицьких організацій України за період з 
березня по грудень 1917 р. зросла більш ніж у 23 рази: в 
березні в їхніх рядах нараховувалося більш 2 тис. членів, 
в квітні біля 8 тис., на час VI з’їзду партії — 33 тис., в 
жовтні — більш 50, а на початку грудня — 70 тис.29.

Про поступове зростання впливу більшовицької про
паганди на маси засвідчують і результати виборів. Зок
рема, під час виборчої кампанії до органів місцевого са
моврядування (міські думи, земства і т. д.), що відбулися 
в червні 1917 року, більшовики отримали 5,5% всіх голо
сів по Україні і зайняли п’яте місце серед інших політич
них партій після есерівського, російського і українських 
соціалістичних блоків та кадетів30. Під час часткових 
довиборів Рад робітничих і солдатських депутатів, що 
мали місце в серпні—вересні, більшовики значно підси
лили свої позиції в Харківській, Луганській, Одеській та 
Київський Радах. За неповними даними, восени під час 
виборів делегатів на II Всеукраїнський з ’їзд Рад з 126 де
легатів від України більшовики мали 57 мандатів, пере
важаючи лівих есерів разом з УПСР та УСДРП31.

Згідно матеріалів виборів до Установчих зборів, що 
пройшли в листопаді 1917 року, більшовики України з 
10,8% голосів посіли трете місце, поступаючись лише 
ПСР та блоку УПСР і УСДРП32. Проте, як зазначив
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В.Ленін, головне, що за більшовиків віддано більшість 
голосів представниками найбільш революційних про
шарків населення —  пролетаріату та військових. Зокре
ма, за РСДРЩб) проголосувало 22,1% мешканців вели
ких промислових міст, більш, ніж за будь-яку іншу полі
тичну силу. А серед військових підтримка більшовиків 
досягла 38,8% 33. На виборах до Українських установчих 
зборів (кінець грудня 1917 р.) більшовикам єдиним з по
літичних партій вдалося збільшити своє представниц
тво. За них було віддано вже 17,3% голосів3̂ .

Протягом вирішальних 1917— 1920 рр. більшовики 
ініціювали ряд міжпартійних блоків з метою викорис
тання організаційного та електорального потенціалу 
інших політичних партій, йдучи на це за умов збере
ження за собою домінуючого становища у міжпартій- 
ному об’єднанні. В листопаді 1917 р., зокрема, було 
підписано угоду між керівництвом РСДРП(б) і ЦК пар
тії лівих есерів, внаслідок чого ряд есерів отримали 
кілька посад в Раднаркомі. Керівництво більшовицької 
партії усвідомлювало неприродність і тимчасовість та
кого союзу. Це був тактичний крок, який дозволив пар
тії без ускладнень розігнати Установчі збори. В середи
ні літа 1918 р. ліві есери були вилучені з державних ор
ганів влади та управління. На той час від партії, що ор
ганізаційно оформилася тільки наприкінці листопада 
1917 р. і налічувала до 700 тис. членів (кількість біль
шовиків в цей час не перевищувала 400 тис. чоловік), 
після невдалих виступів 6 липня, 10— 11 липня 1918 р. 
залишилися невеликі, погано об’єднані уламки загаль
ною чисельністю в кілька десятків тисяч35.

Потреба в політичному блокуванні більшовиків з ін
шими партіями в Україні була ще більшою, ніж у Росії. І 
Всеукраїнський з ’їзд Рад, що відбувся 11— 12 грудня 
1917 р. у Харкові, обрав ЦВК, до складу якого ввійшли 
35 більшовиків, 4 лівих російських есерів, 1 лівий укра
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їнський есер та 1 меншовик-інтернаціоналіст. Більшови
ки навіть погодилися обрати головою лівого українсько
го соціал-демократа Ю.Медведєва. Незабаром був ство
рений і перший Радянський уряд України — Народний 
Секретаріат, до складу якого ввійшли відомі більшовики 
Ф.Артем (Сергеев), В.Затонсь'кий, Ю.Коцюбинський, 
М.Скрипник, Є.Бош, С.Бакінський та лівий російський 
есер Є.Терлецький36. Утворення коаліційних ЦВК та Ра
дянського уряду фактично дозволило більшовикам про
тистояти іншому коаліційному уряду —  Генеральному 
Секретаріату, утвореного Центральною Радою, й навіть 
поступово перехопити політичну ініціативу. Спроба 
В.Винниченка домогтися впровадження більш радикаль
ної, ніж вимагали більшовики, соціальної політики не 
знайшла реальної підтримки37.

Не змогла Центральна Рада в лютому 1918 р. підси
лити свої позиції за рахунок укладення договору з Ні
меччиною та її союзниками. Останнє лише сприяло 
розлому політичних сил на два основних табори: при
хильників Центральної Ради та прибічників Радянської 
влади. Користуючись ситуацією П Всеукраїнський 
з ’їзд Рад (17— 19 березня 1918 р.) у Катеринославі, 
фактично проголосив утворення єдиного блоку лівих 
соціалістичних революційних сил. З ’їзд обрав ЦВК, до 
якого увійшли 47 більшовиків, 49 лівих російських та 
українських есерів, 5 лівих українських соціал-демок
ратів. Відсутність більшості в ЦВК більшовикам вда
лося компенсувати обранням В.Затонського його голо
вою та утворенням уряду на чолі з М.Скрипником38.

Включення до уряду українських есерів, соціал-де
мократів відіграло важливу роль у забезпеченні підтрим
ки більшовиків з боку частини української інтелігенції.
І.Михайлов, що обіймав посаду голови Таращанського 
виконкому, писав: “Знайти письменних працівників для 
великої роботи в глухій місцевості не так легко. Майже
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вся інтелігенція —  проти більшовиків. Проте, в березні 
1918 р., після обрання нового уряду, члени таращанської 
вчительської спілки погоджуються працювати разом із 
більшовиками за умови: на всіх мітингах за кожним ро
сійським оратором буде виступати оратор-українець і усі 
відозви друкуватимуться одночасно і російською й укра
їнською мовами”39.

В квітні німці окупували Україну. Радянський уряд 
був змушений виїхати до Таганрогу. Причому, умови 
австро-німецької окупації загострили ряд внутрішньо
партійних проблем, активізували полеміку серед керів
ників провідних більшовицьких організацій України 
щодо шляхів утворення української партійної організа
ції. Ще в грудні 1917 р. На Обласному (Крайовому) 
з ’їзді РСДРП(б) у м.Києві реально відчулася вся гос
трота поставлених на порядок денний питань. Зокре
ма, В.Шахрай, І.Кулик, Г.Лапчинський відстоювали 
принципи побудови більшовицької на федеральних за
садах, та ряд делегатів все більше схилялися до виз
нання української партійної організації як невід’ємної 
складової РСДРП(б). Звідси на Крайовому з’їзді пере
могла формула “РСДРП(б) —  Соціал-демократія Укра
їни. В такому випадку “Крайовий комітет РСДРП біль
шовиків” визнавався “головним комітетом соціал-де
мократії України”40.

19—20 квітня 1918 року у Таганрозі відбулася партій
на конференція (нарада), яка на пропозицію М.Скрипни- 
ка прийняла рішення: “Створити самостійну Комуніс
тичну партію, що має свій Центральний Комітет і свої 
партійні з ’їзди і зв’язану з Російською комуністичною 
партією через міжнародну комісію (Ш Інтернаціонал). 
Поіменним голосуванням за цю пропозицію вислови
лось 35 учасників наради, проти — 21, утримався — 1. 
Реалізувати це рішення мав обраний тимчасовий партій
ний центр, — Організаційне бюро, до складу якого увій
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шли М.Скрипник (секретар), А.Бубнов, Я.Гамарник, 
В.Затонський, С.Косіор, І.Крейсберг, Г.П’ятаков41.

Газета “Правда” за 9 травня 1918 р. повідомляла: 
“ЦК РКП, обговоривши питання про виділення окре
мої Української Комуністичної партії, не знаходить ні
яких заперечень проти створення Української Комуніс
тичної партії, оскільки Україна є самостійною держа
вою”42. Безсумнівно, на таке рішення вплинуло міжна
родне становище взаг алі і, зокрема, необхідність збере
ження Брестського миру. Проте, треба врахувати, що 
складна військова і політична ситуація вимагала від 
більшовиків більш гнучкої політики, аби отримати для 
себе масову підтримку.

5— 12 липня 1918 р. у Москві відбувся І з ’їзд біль
шовиків України, який вирішив питання про організа
ційне об’єднання більшовицьких організацій України. 
Разом з тим було задекларовано, що “зв’язок з РКП(б) 
залишається і повинен залишатися надалі, незалежно 
від тієї чи іншої формальної сторони партійного будів
ництва”43. Зрозуміло, що самі більшовики України 
вважали своє виділення з РКП(б) чисто формальним 
актом, а незалежну Україну, за словами самого ж 
М.Скрипника, ефемерною.

Ситуація на Україні складалася для більшовиків 
неоднозначно. їх чисельність істотно зменшилася, а ор
ганізації РКП(б) у багатьох місцях зайнятої ворогом те
риторії зовсім перестали існувати44. З іншого боку, — у 
боротьбу проти австро-німецьких окупантів та уряду 
П.Скоропадського, а в ряді випадків і Директорії, на бо
ці більшовиків фактично виступали нові політичні сили 
(ліві російські есери, українські есери центристської те
чії та ліві українські есери (боротьбисти). Наприкінці 
1918 року ЦК партії меншовиків закликав своїх одно- 
партійців підтримати Радянську владу, за що вони вреш
ті-решт отримали можливість повернутися до Рад. На
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фронті ж більшовикам вдалося схилити на свою сторону 
загони Зеленого, Григор’єва та Махна45. Останнє дозво
лило частинам Українського фронту швидко просувати
ся вперед і 5 лютого увійти до Києва.

Разом з тим ідеї єднання різних за своїм політичним 
спектром сил мали і своїх супротив чинів. Так, ІП з ’їзд 
КП(б)У (1— 6 березня 1919 р. у Харкові), під впливом 
позиції групи Г.П’ятакова та А.Бубнова, схвалив резолю
ції про неможливість будь-яких угод з партіями росій
ських та українських есерів, меншовиків, українських 
соціал-демократів та висловився за утворення однопар
тійного уряду46.

Усвідомлюючи небезпеку політичної ізоляції КП(б)У, 
В.Ленін провів через ЦК РКП(б) резолюцію, яка визнала 
позицію українських більшовиків помилковою. 25 бе
резня 1919 року ЦК РКП(б) зобов’язав ЦК КП(б)У не
гайно переглянути рішення про дрібнобуржуазні партії і 
в практичній роботі спілкуватися з лівими уюзаїнськими 
есерами, надавати їм місця в Радах та у р я д ів

На виконання рішення ЦК РКП(б) ПІ Всеукраїн
ський з ’їзд Рад, що відбувся 6— 10 березня 1919 р. у 
Харкові, обрав новий ВУЦВК, до якого увійшли 90 ко
муністів і 10 українських лівих есерів-боротьбистів. 
Головою ЦВК був обраний Г.Петровський, головою 
уряду —  Х.Раковський48. В квітні 1919 р. ЦК КП(б)У 
дійшов до згоди з боротьбистами, внаслідок чого пред
ставники останніх були включені до Президії ВУЦВК, 
а в травні вони увійшли до складу Радянського уряду, 
їх також включили до складу ВУНК і Реввійськради 
України. Причому, коаліційному уряді боротьбисти 
очолили: наркомат освіти (М.Панченко), наркомат юс
тиції (Лебединець), наркомат фінансів (Литвиненко), 
Раду народного господарства (К.Таращенко), отримали 
посади заступника наркому харчування П.Любченко, 
заступника голови Всеукраїнської НК Яковлев49.
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Певну програму співпраці більшовики запропонува
ли лівим українським соціал-демократам (“незалежни
кам”), яким було дозволено взяти участь у роботі Рад та 
виділено три місця у ВУЦВК. Розпочалося також співро
бітництво з лівими течіями єврейських соціалістичних 
партій, особливо лівими бундівцями. Згідно постанови 
ЦК КП(б)У від 28 квітня 1919 року у ВУЦВК серед ін
ших було включено і представника Бунду. Певні кроки 
були здійснені також назустріч іншим політичним парті
ям і силам50.

Як виявилося згодом, утворення нового партійно-по
літичного блоку дозволило більшовикам утримати владу 
в умовах, коли проведення політики “військового кому
нізму” призвело до швидкої втрати їх підтримки з боку 
селянських мас. Використовуючи його потенціал, остан
нім швидко вдалося локалізувати різного роду спроби 
оволодіти владою. Зокрема, в травні 1919 р. більшови
кам вдалося примусити ЦК партії боротьбистів' за зако
лотницькі дії виключити з своїх лав отамана Григор’єва, 
організувати спільну кампанію проти нього з боку бо
ротьбистів, борьбистів і “незалежних” українських соці
ал-демократів51.

Ситуація в Україні в черговий раз загострилася вес
ною 1919 року, коли білогвардійська армія захопила і 
протягом кількох місяців утримувала значні території. 
Хоча вирішальну роль в розгромі військ Денікіна зіграла 
Червона армія, відомо, що значну частку України було 
звільнено зусиллями повстанських загонів. На думку 
І.Майстренка, в цілому по Україні підпільна робота 
КП(б)У була дуже слабкою, і тому в організації підпіль
ного і повстанського руху одну з провідних ролей бо
ротьбисти і ліві есери та анархісти (Махно)52. Водночас 
як твердить Р.Ветров, багатьма повстанськими загонами 
керували також борьбисти та українські соціал-демокра
ти5 .̂ Крім того, 1 жовтня 1919 р. ЦК РСДРП прийняв
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постанову “Про мобілізацію членів партії в Червону ар
мію”, згідно з якою сотні меншовиків України піднялись 
на боротьбу з денікінцями54.

Для закріплення домінуючої ролі КП(б)У в бороть
бі з білогвардійщиною 11 грудня 1919 р. постановою 
ВУЦВК і РНК УСРР створюється Всеукрревком —  
центральний тимчасовий надзвичайний орган Радян
ської влади в Україні. До складу його увійшли більшо
вики Г.Петровський (голова), В.Затонський, Д.Ману- 
їльський, від боротьбистів —  Г.Гринько, від борьбистів 
—  В.Качинський55.

Враховуючи великий політичний потенціал партії бо
ротьбистів і борьбистів, В.Ленін особисто доклав чима
ло зусиль для утворення такого спільного антиденікін- 
ського блоку. Коментуючи свою позицію в партії, В.Ле
нін 3 грудня 1919 року на VIII Всеросійській партконфе- 
ренції пояснив: “Коли деякі товариші говорили, що я ре
комендую блок з боротьбистами, то це непорозуміння... 
Моя думка полягає саме в тому, щоб вказати, що нам 
потрібен блок з селянством України, і для того щоб цей 
блок здійснився, ми повинні вести полеміку з боротьбис
тами не так, як її ведуть...”56.

Одночасно з метою збільшення соціальної бази під
тримки більшовизму В.Ленін активізував нову хвилю 
політичного популізму. Конференція прийняла запро
поновану резолюцію “Про Радянську владу на Украї
ні”, яка визначала основні принципи державної зе
мельної та національної політики УСРР. Так, зокрема, 
в ній підкреслювалось, що “ ...РКП стоїть на точці зору 
визнання самостійності УСРР”, а питання визначення 
форм союзу України та інших радянських республік 
“буде остаточно вирішене самими українськими робіт
никами і трудящими селянами”. В резолюції констату
валася необхідність забезпечення вільного розвитку 
української мови і культури, протидії спробам штучно
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“відтіснити українську мову на другий план”57.
В листі В.Леніна “До робітників і селян України з 

приводу перемоги над Денікіним” від 28 грудня 1919 ро
ку засуджувався великоруський шовінізм, прояви якого 
“завдають величезної шкоди, роз’єднуючи нас з україн
ськими товаришами і тим граючи на руку Денікіну”. То
му на його заклик “великоруські комуністи повинні бути 
поступливими при незгодах з українськими комуністами 
— більшовиками і боротьбистами, якщо незгоди стосу
ються державної незалежності України, форм її союзу з 
Росією, взагалі національного питання”5®

Востаннє стратегічний блок КП(б)У—УКП(б) було 
використано більшовиками під час виборчої кампанії в 
Ради, що пройшли в березні—травні 1920 року. Почина
ючи з середини березня, боротьбисти погодилися йти на 
вибори з більшовиками єдиним списком. За рахунок бло
кування більшовикам вдалося провести в середньому по 
Україні більше 70% членів повітових виконкомів59. 
Майже відразу більшовиками було зірвано спробу 
УКП(б) утворити в Радах власні фракції6".

І.Майстренко вважав: якщо всі ліві течії, що брали 
участь в українській революції на радянському боці, роз
ставити за їх питомою політичною вагою, то це б вигля
дало так: 1. Комуністична партія (більшовиків) України;
2. Українська комуністична партія (боротьбистів); 3. 
Українська Комуністична партія —  (укапісти); 4. Анар
хісти (махновського напрямку); 5. Українська партія лі
вих соціал-революціонерів (борьбисти); 6. Інші дрібні 
партії та групи (максималісти, революційні комуністи, 
комуністичний Бунд, Єврейська комуністична пар
тія)61. За рахунок проведення гнучкої політики більшо
викам вдалося не тільки примусити ці сили обслугову
вати своє політичне панування, а й використати їх по
тенціал для майбутньої організаційної розбудови пар
тії. Так більшість із зазначених партій в різний спосіб
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делегували до КП(б)У свої кращі кадри.
Рівень прагматизму та цинізму більшовиків у стосун

ках з політичними супутниками яскраво засвідчують їх 
відносини з анархістами (махновцями). У грудні 1918 
року, не дивлячись на те, що в Росії більшовиками були 
розгромлені майже всі анархістські організації, Махно 
виступив на боці Радянської влади. Катеринославська 
організація КП(б)У, прагнучи звільнити місто від військ 
Директорії, запросила повстанців Н.Махна. ЗО грудня 
вони захопили Катеринослав62.

16 січня 1919 року за дорученням Н.Махна його по
мічник О.Чубенко зустрівся з П.Дибенком і після перего
ворів уклав згоду про спільну боротьбу проти білогвар
дійців і військ УНР. Враховуючи, що армія Н.Махна 
зросла з 8 тис. у листопаді 1918 року до 50 тис.63 в лю
тому 1919 року, більшовики отримали корисного вій
ськового партнера. Проте після завершення кампанії з 
розгрому військ Директорії, 25 травня 1919 року, Рада 
робітничо-селянської оборони України на чолі з Х.Ра- 
ковським схвалила постанову про ліквідацію махновщи
ни. В ній, зокрема, ставилося завдання “запропонувати 
ЦК усіх радянських партій (комуністів і українських с- 
р.-комуністів) терміново вжити політичних заходів для 
ліквідації махновщини; запропонувати командуванню 
УСРР протягом доби розробити військовий план лікві
дації Махна; запропонувати НК прифронтової смуги 
організувати з своїх лав полк, що повинний бути негай
но кинутий у район дій Махно; звернутися до Рев- 
військради Південного фронту через Реввійськраду 
республіки для координації дій по ліквідації Махна; 
цю постанову довести до відома Реввійськради рес
публіки телеграфом”64. 4 червня Л.Троцький видав на
каз Реввійськради Республіки за № 1824 і опублікував 
статтю “Геть махновщину”, де оголосив Н.Махна й 
очолюваний ним рух поза законом65.
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Докорінно змінилася ситуація через два місяці, коли 
армія Денікіна здійснила новий наступ на Україну. Ке
рівництво КП(б)У закликало Н.Махна об’єднати зусилля 
у боротьбі з білогвардійщиною. В серпні 1919 року 80- 
тисячна армія Махна рушила в глибокий рейд по дені- 
кінським тилам, звільнила значні території, сприяла ак
тивізації діяльності більшовицького і анархістського 
підпілля, врятувала від розгрому низку оточених біль
шовицьких загонів, включивши їх на певний час під своє 
командування66.

Замість “подяки” Радянський уряд України 8 січня 
1920 року оголосив про ліквідацію армії Н.Махна, зап
ропонувавши його бійцям перейти до Червоної армії 
або скласти зброю. Після відмови Н.Махна підкорити
ся, урядовою постановою його було оголошено поза 
законом67. Ф.Дзержинський та Х.Раковський зверну
лись до селян Катеринославщини із закликом підняти
ся на боротьбу з Махном68. Розпочався період мето
дичного переслідування та знищення махновців, який 
завершився в жовтні 1920 року підписанням чергової 
угоди про взаємодію з Радянською владою у боротьбі з 
армією Врангеля69.

На виконання зазначеної угоди політбюро ЦК КП(б)У 
29 вересня 1920 року прийняло рішення про звільнення 
ув’язнених анархістів7^, 14 жовтня оголосило амністію 
повстанцям-махновцям та зажадало від каральних уста
нов припинення справ проти них71. 27 жовтня була та
кож дозволена публікація ряду махновських видань72. 
Згідно рішення політбюро ЦК КП(б)У, звільнені махнов
ці забезпечувались постачанням, грошовим утриманням 
та транспортними засобами для доставки в район бойо
вих дій73. З свого боку, 12-тисячна армія Махна здійсни
ла глибокий рейд по тилах врангелевської армії та взяла 
участь у Кримському поході74.

Аналізуючи угоду між урядом і махновцями, В.Ленін
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дав їй високу оцінку. Надзвичайно важливо, на його 
думку, було те, що “договір наш з Махном обставлений 
гарантіями, що проти нас він не піде”75.1 хоча Н.Мах- 
но виконав угоду, він був приречений. 23 листопада 
1920 року, коли з Врангелем було покінчено, команду
ючий Південним фронтом М.Фрунзе розпочав акцію 
по ліквідації армії Н.Махна. Частини фронту спільно з 
підрозділами ВУНК протягом листопада розгромили 
його штабні підрозділи, осередки анархистів-”набатов- 
ців”76. Наприкінці 1921 року вже непотрібний більшо
викам кавалер ордена Червоного Прапору Н.Махно з 
78 прибічниками опинився в Румунії77.

Однією з умов укладення політичних блоків, якої 
завжди дотримувалися більшовики і яка сприяла їх за
гальному успіху, було збереження за собою ключових, 
домінуючих позицій. Іншим учасникам, з точки зору 
участі в прийнятті рішень, завжди відводилася друго
рядна роль. Наприклад, в 1918 році більшовикам Оде
щини вдалося залучити в межах роботи у ЦВК Румче- 
роду місцевий осередок РСДРП (інтернаціоналістів). 
Останні із задоволенням прийняли пропозицію, проте 
з часом пересвідчилися, що “фракція позбавлена мож
ливості проводити в Румчероді свою політику, а є лише 
простим знаряддям більшовицької влади”78. Аналогіч
ні ситуації виникали і під час роботи Всеукраїнського 
революційного комітету. Так, в січні 1920 року члени 
ВРК —  більшовики Г.Петровський та О.Мануїльський 
примусили члена ВРК —  боротьбиста Г.Гринька ініці
ювати розпуск Харківської організації своєї партії за 
нелояльне ставлення її газети до КП(б)У79.

На початку 1920-х років КП(б)У залишилася практич
но єдиною потужною організованою політичною силою 
на Україні, що уособлювала державну політику. Відсут
ність інших впливових партійних організацій унемож
ливлювала утворення нових блоків з метою розширення
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впливу на маси, в зв’язку з чим різко збільшилася роль 
ідеологічного та агітаційно-пропагандистського ресурсу 
більшовиків.

Саме в цей період РКП(б) та її невід’ємна складова 
—  КП(б)У усвідомили надзвичайну складність роботи 
в країні, економіка якої зруйнована світовою, грома
дянською війнами, підривом довіри товаровиробників 
до правлячої партії, дискримінаційною практикою 
“військового комунізму”. В кінці 1920 р. і в 1921 р. в 
країні прокотилася хвиля селянських виступів. Учас
ники руху висували вимоги: “Геть продрозверстку!”, 
“Хай живе вільна торгівля!”, “Свобода для всіх!”, “Ра
ди без більшовиків!”80.

В.Ленін так охарактеризував той період: “ ... В 1921 
році, після того як ми подолали найважливіший етап 
громадянської війни, і подолали переможно, ми натрапи
ли на велику, — я вважаю, на найбільшу, — внутрішню 
політичну кризу Радянської Росії. Ця внутрішня криза 
виявила незадоволення не тільки значної частини се
лянства, але й робітників”81.

Усвідомлюючи небезпеку, РКП(б) на X з’їзді (8— 16 
березня 1921 р.) резолюцією “Про заміну розверстки 
натуральним податком” фактично проголосила черго
вий етап тактичного відступу —  нову економічну полі
тику. Зберігаючи за собою політичну монополію, біль
шовики запропонували курс на лібералізацію еконо
мічних стосунків8̂ .

Земельний кодекс УСРР, затверджений 22 листопада 
1922 року, оголосив усі землі власністю держави. Пере
важну більшість земель було передано в користування 
селян — приватних господарів з правом вільного вибору 
способу землекористування. Щоб подолати природне не
довір’я населення, що вже звикло до різного роду манев
рів, Радянський уряд здійснив ряд заходів83.

Внаслідок вищеозначених заходів число селянських
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господарств значно зросло: якщо перед Першою світо
вою війною в Україні їх нараховувалось 3 500 000, то в 
роки непу стало 5 200 000 84.

Партійно-державним керівництвом України за подан
ням Москви висовувались та всіляко тиражувались гас
ла “обличчям до села”, “єднання міста з селом”. Своїми 
певними поступками більшовики намагались приспати 
увагу села, щоб виграти час, потрібний їм для стабіліза
ції ситуації в республіці.

З метою нормалізації процесу торгівлі та упорядку
вання фінансової системи в СРСР було проведено ва
лютну реформу (1923 р.) —  введено “червінець”, який 
досяг золотого паритету. Протягом двох років організа
ційно відродилась, фінансово зросла широка коопера
тивна мережа. Споживчі товариства, сільськогосподар
ські кооперативи розгорнули свою діяльність майже в 
кожному селі. Кожні 5— 6 сіл створювали кредитне то
вариство.

Такими ж темпами йшло відродження господарського 
життя в містах та промислових центрах. Виникли тисячі 
приватних майстерень, торговельно-промислових уста
нов. Поступово розгорталася торгівля із західними краї
нами — експортувалася на Захід в першу чергу сільсько
господарська продукція, деревина. Натомість ввозилися 
текстильні вироби, галантерея, сільськогосподарські ма
шини, транспортні засоби, промислове устаткування то
що. В окремих галузях промисловості широко застосо
вувалась система концесій. На тлі цього значно зменши
лось в містах безробіття85.

Певне економічне піднесення сприяло радикальному 
зменшенню соціальної бази антибільшовицької опози
ції. Як відзначав колишній меншовик О.Мартинов, після 
проголошення непу “у буржуазному хорі стали лунати 
голоси на користь повного примирення з Радянською 
владою”. За його спостереженнями, “перший багач у на-
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том у заводському містечку, власник двох млинів, паро
вого і водяного, людина дуже недурна, енергійна, справ- 
жній куркуль, що бачив різні види, зараз же, як виявився 
новий курс уряду, став яскраво “червоним”, став усюди і 
скрізь афішувати свою прихильність до Радянської вла
ди...” . Причина палкого патріотизму, на думку О.Марти- 
нова, надзвичайно проста: “До революції наш “червоний 
мірошник” був у повній економічній залежності від цук
рового заводу, що безроздільно царював у всій окрузі... 
Після жовтневої революції цей гігант був паралізований, 
він перестав бути для мірошника конкурентом на селян
ському робочому ринку...”86.

Схожі настрої відмічали і інші політичні діячі. Так 
ЦК Цірей-сіоністської партії СРСР (ЦСП СРСР) у “Лист 
до всіх членів партії” в 1926 році проаналізував причи
ни, що змінили обставини боротьби. В порівнянні з ми
нулим періодом (до проголошення непу,) як відзначало
ся в ньому, “слід визнати покрашення економічного ста
новища єврейських трудящих. Процес катастрофічної їх 
економічної деградації зупинився... Кількісний ріст змі
нився стабільністю чи навіть зменшенням числа органі
зацій і членів ЦСП”87.

Реформи в економічній галузі підкріплювалися 
більшовиками формальною лібералізацією принципів 
державного будівництва. ЗО грудня 1922 року 1-й з’їзд 
представників усіх радянських республік у Москві 
проголосив утворення Союзу Радянських Соціалістич
них Республік. Голови Центральних Виконавчих Комі
тетів (ЦВК) союзних (національних) республік мали 
по черзі виконувати обов’язки Голови ЦВК СРСР. Од
ночасно уряд Української РСР було запропоновано 
очолити Власу Чубарю88.

10 травня 1925 року IX Всеукраїнський з’їзд Рад вніс 
до попередньої Конституції Української РСР (1919) ряд 
змін. За новою редакцією Конституції Українська СРР
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входила до СРСР як “незалежна договірна республіка” й 
зберігала за собою право вільного виходу з Союзу89.

Для пом’якшення протиріч з інтелігенцією націо
нальних республік більшовики ініціювали проведення 
ряд реформ в гуманітарній сфері. ХП з’їзд РКП(б), що 
відкрився 17 квітня 1923 року, засуджуючи місцеві “на
ціоналізми”, проголосив за головну небезпеку росій
ський великодержавний націоналізм. У червні 1923 ро
ку відбулась спеціальна нарада ЦК РКП(б), на якій 
виступив Й.Сталін з доповіддю “Практичні заходи для 
переведення у життя резолюції XII з ’їзду в національ
ному питанні”. У своєму виступі він особливо наголо
шував “неодмінну потребу перетворити Україну в зраз
кову республіку... беручи до уваги її величезне значен
ня для народів Заходу”90.

В контексті реалізації політики коренізації в цілому і 
українізації зокрема, з ініціативи вищих органів держав
ної влади України було схвалено ряд важливих докумен
тів. Так, 27 липня 1923 року було оприлюднено Декрет 
РНК УСРР “Про заходи в справі українізації шкільно- 
виховних і культурно-освітніх установ”91. Дещо пізні
ше, 1 серпня 1923 р. Побачила світ спільна постанова 
ВУЦВКу та РНК УСРР “Про заходи забезпечення рів
ноправності мов і допомоги розвитку української мови”. 
В останній відзначалося: “Робітничо-селянський уряд 
визнає за потрібне... протягом найближчого періоду зо
середити увагу держави на поширення знання україн
ської мови. Визнана до цього часу формальна рівність 
між двома найпоширенішими на Україні мовами — ук
раїнською й російською — недостатня. Унаслідок неве
ликого розвитку української культури взагалі, внаслідок 
браку відповідних підручників, відсутності досвіду, дос
татньо підготовленого персоналу, — життя, як показав 
досвід, спричиняє фактичну перевагу російської мови. 
Щоб усунути цю нерівність, робітничо-селянський уряд
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уживає низку практичних заходів, які, додержуючись 
рівноправності мов усіх національностей на українській 
території, мусять забезпечити українській мові місце, 
відповідне чисельності та питомій вазі українського на
роду на території УСРР...”92.

Функціонування української мови було запровадже
но в усіх державних установах та громадських організа
ціях. Нею мали володіти усі службовці довівши свої 
знання на відповідних іспитах. Українська мова була та
кож мовою ділового листування. Поступово українізува
лись і сфери науки, освіти, культури. Зокрема, різко 
збільшилося в містах число українських шкіл, на 85— 
90% зросло число україномовних видань художніх тво
рів, підручників тощо. За підтримкою Наркомату освіти 
в республіці було створено ряд науково-дослідних уста
нов, зорієнтованих на осмислення найбільш нагальних 
питань розвитку рідної мови93.

Саме в цей період простежується масове включення 
значної частини української інтелігенції до наукової, лі
тературної, освітньої праці тощо. Розгорнулася у широ
ких масштабах робота над розбудовою української наці
ональної науки і культури.

З стратегічних міркувань у той час більшовиками 
значною мірою була послаблена репресивно-каральна 
політика, певним чином імітувалося дотримання закон
ності під час оформлення вироків для заарештованих, 
оголошено амністію колишнім повстанцям та іншим по
літичним противникам94.

Проведення в цей період більшовиками політики 
“тактичних відступів” виявилося надзвичайно ефек
тивним. Вже наприкінці 1922 року повстанська бо
ротьба українського народу починає поступово йти на 
спад. Хоча в 1923— 1925 рр. ще спостерігалися деякі 
повстанські акції, але наявна до цього масовість руху 
зникала. Під тиском більшовиків не виявляли актив
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ності опозиційні партії та організації. Серед інтеліген
ції набирали сили “зміновіхівські” настрої. Так, в Ук
раїну повернулися незаперечні лідери української еміг
рації, як М.Грушевський, А.Ніковський, П.Христюк, 
М.Шраг, М.Чечель та інші95.

Відзначаючи успіхи політики “тактичних відступів” 
для радянського будівництва в березні 1925 року, на 
Х-й Київській губернській партійній конференції 
КП(б)У, голова українського уряду В.Чубар констату
вав: “Ми знаємо, що на цьому шляху ще багато є пе
решкод комуністичному будівництву, та ми підемо тим 
шляхом, ми будемо лавірувати, як навчав тов. Ленін, 
ми будемо йти тими стежками, які можуть, на перший 
погляд, здатися не зовсім комуністичними, а лише та
кими, що наближаються до комуністичних, але ми це 
повинні робити, коли маємо справу не тільки з свідо
мими комуністами, а з безпартійними, не тільки з ро
бітництвом, але й з селянством”96.

Проте вже через незначний проміжок часу більшови
ки відкинули політику “тактичних відступів”. Нездатне 
до організованого опору суспільство реформувалося ни
ми без ідеологічних загравань. Розпочався принципово 
за своїм змістом і спрямуванням період державного бу
дівництва — згортання національно-демократичних но
вацій.

Таким чином, аналіз викладених матеріалів дозволяє 
твердити:

— протягом 1917— 1920 р. більшовики зініціювали 
ряд міжпартійних блоків з метою залучення необхідного 
організаційного та електорального потенціалу інших по
літичних партій, залишивши в них своє домінуюче ста
новище.

— здійснені в досліджуваний період вищим політич
ним керівництвом СРСР в цілому, України зокрема, ряд 
заходів в економічній, національній політиці носили ха-
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рактер “тактичних відступів” і були спрямовані на ней
тралізацію антибільшовицьких настроїв в суспільстві, 
залученню на свій бік інтелігенції, селянства, кваліфіко
ваного робітництва у критичні для Комуністичної партії 
моменти.

— в зростанні популярності більшовиків не останню 
роль відіграло запозичення ряду програмних вимог опо
зиційних партій та широка експлуатація популярних в 
суспільстві гасел.
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Каньоса А.М.

ДЕРЖАВНІ МУЗЕЇ В РОЗГОРТАННІ 
КРАЄЗНАВЧОЇ РОБОТИ НА ПОДІЛЛІ 

в кінці 50— 80-х рр. X X  ст.

Невід’ємною складовою і необхідною умовою роз
витку історичного краєзнавства в регіоні в досліджува
ний період стало створення і функціонування музейних 
закладів, які проводили на практиці велику і різноплано
ву роботу з вивчення рідного краю, популяризації його 
багатовікових історичних і культурних традицій, залу
чення до пізнання минулого широких верств населення.

Незважаючи на свою певну заідеологізованість та 
відповідність тогочасним ідеологічним концепціям, ді
яльність музеїв стала важливим фактором формування 
національної самосвідомості українського народу на 
складному і суперечливому етапі його історії.

У кінці 50-х — на початку 60-х рр. на Поділлі в ос
новному сформувалася і знайшла свій подальший розви
ток мережа державних музеїв, які поступово перебрали 
на себе розв’язання завдань організації та координації 
досліджень рідного краю, об’єднали навколо себе краєз
навчий актив зі складу викладачів вищих та середніх 
спеціальних навчальних закладів, учителів, архівістів, 
культурно-освітніх працівників, фахівців різних галузей 
знань. Зокрема, такими центрами краєзнавства на Він
ниччині стали Вінницький обласний краєзнавчий музей 
(заснований у 1919 р.), Тульчинський районний краєз
навчий музей (1927 р.), Могилів-Подільський районний 
краєзнавчий музей (1927 р.), Вінницький літературно- 
меморіальний музей М.М.Коцюбинського (1927 р.), ме
моріальний музей видатного українського вченого 
Д.К.Заболотного в с.Заболотному Крижопільського ра-
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йону (1929 р.)1. Створені у 20-х рр. на хвилі українізації, 
вони в 60-х рр. повністю оновили свої експозиції, істот
но розширили можливість для здійснення музейної ро
боти2. Так, за півтора повоєнних десятиріччя втричі 
зросла матеріально-технічна база Вінницького обласно
го краєзнавчого музею, який в роки фашистської окупа
ції зазнав чималих і непоправних втрат. Тульчинський 
районний краєзнавчий музей, розташований у будівлі ар
хітектурної пам’ятки кінця XIX ст., в процесі реекспози- 
ції розширив свої площі до 310 м2 та об’єднав чотири 
відділи, включаючи музей-квартиру одного з основопо
ложників українського музичного мистецтва М.Д.Леон- 
товича3. Водночас, Могилів-Подільський районний кра
єзнавчий музей, який згідно з постановою Ради Мініс
трів України від 20 вересня 1965 р. працював на правах 
філії Вінницького обласного краєзнавчого музею, в ході 
переобладнання експозиції не лише відшукав можливос
ті для нарощування експозиційних площ, а й суттєво по
повнив наявні фонди оригінальними експонатами4.

Поступово формувалася як унікальний музейний 
комплекс меморіальна садиба хірурга, організатора 
вітчизняної медицини М.І.Пирогова в с.Вишня під 
Вінницею (зараз в межах обласного центру), що була 
відкрита для огляду в 1947 р. В досліджуваний період 
на 16 га його території були повністю впорядковані 
склеп з набальзамованим тілом вченого, відновлено 
ряд зруйнованих об’єктів, встановлено пам’ятник 
скульптора І.КрестовськопА

У винятково несприятливих умовах відновлювали і 
налагоджували свою роботу музеї Хмельниччини, які в 
роки Другої світової війни пережили спустошення і руй
нування. За підрахунками В.С.Прокопчука, лише 
Кам’янець-Подільському музею було завдано збитків на 
суму більше 6 млн.крб. У роки окупації з його експози
цій і фондів були вилучені цінні нумізматичні колекції
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XV— XVIII ст., твори живопису, скульптури, історич
ні документи і етнографічні пам’ятки. Не в кращих 
умовах опинилися Ізяславський, Проскурівський 
(Хмельницький), Старокостянтинівський музеї6. Ра
зом з тим, не дивлячись на відсутність необхідних 
коштів, належної підтримки з боку держави, музейні 
заклади Хмельниччини на початок 60-х рр. не лише 
кількісно і якісно відновили свої фонди і експозиції, 
а й приступили до системної праці в галузі музей
ництва і краєзнавства. Як і раніше провідне місце в 
системі музейних закладів не тільки Поділля, але й 
України в цілому займав Кам’янець-Подільський іс
торичний музей. За чотири післявоєнних десятиріччя 
він розширив свою експозиційну площу до 2 тис. м2, 
створив умови для розташування різноманітних ста
ціонарних і пересувних виставок7.

Одночасно з цим, незважаючи на наявні труднощі 
(відсутність належного приміщення), продовжував ак
тивно працювати на теренах музейництва, заснований в 
1909 р. Хмельницький обласний краєзнавчий музей, 
який протягом 40— 80-х рр. зумів розгорнути цікаві екс
позиції з історії Поділля, повністю відновити втрачені за 
роки війни фонди. Крім того, зазначеному музею на пра
вах самостійних відділів були підпорядковані Музей іс
торії Волочиського району (створений у 1982 р.), Дунає- 
вецький історико-краєзнавчий музей (1987), музей-сади- 
ба Самчики, Музей історії Шепетівського району (1923), 
Славуцький музей партизанського та підпільного анти
фашистського руху (1987), Музей історії Старокостянти- 
нівського району (1932), Меджибізький історико-етног- 
рафічний музей (1971)*\

У 1986 р. згідно рішення уряду України було створе
но Хмельницький художній музей, який за короткий час 
своєї діяльності зумів провести велику та різнопланову 
роботу і в 1992 р. відкрив експозицію для дослідників.
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Сформована мережа музейних закладів Поділля дозво
ляла планувати і проводити повноцінну роботу в сфері 
музейного краєзнавства.

Високим фаховим рівнем та результативністю від
значалися наукові розвідки подільських музеїв. Одне з 
першорядних місць займали серед них археологічні дос
лідження краю, які здійснювалися за безпосередньою 
участю Інституту археології Академії наук України, від
повідних кафедр вищих навчальних закладів як регіону, 
так і всієї республіки. Наприклад, співробітниками Він
ницького обласного краєзнавчого музею протягом 60-х 
рр. регулярно проводилися розкопки поселення заруби- 
нецької культури в с.Мар’янівці Гайсинського району 
Вінницької області. В результаті розкопок було виявлено 
залишки жител, велика кількість інших археологічних 
матеріалів: металеві серпи, наконечники стріл, ножів, 
фібули, керамічні вироби — ритуальні горщики, миски, 
інший посуд господарського призначення. Чимало ціка
вих і несподіваних знахідок принесло також досліджен
ня слов’янського поселення X—XI ст. в с.Красне Гай
синського району Вінницької області, що привернуло 
увагу провідних українських археологів9.

У цей же період вінницькі музейники брали участь у 
розкопках слов’янського поселення VII—VIII ст. на око
лиці села Кортівки Брацлавського району Вінницької об
ласті, які проводив Подільський археологічний загін 
Академії наук України. Було розкопано п ’ять жител, в 
яких добре збереглися деякі деталі цих споруд, ряд різ
них за своїм призначенням речей. Серед іншого було 
знайдено жіночий підвісок у вигляді бронзового кільця, 
бронзовий браслет, знаряддя праці, зроблені з оленячих 
рогів, глиняний посуд тощо. Найцікавіші знахідки з цьо
го поселення було розміщено в експозиції музею.

У 1970 р. археологічна експедиція ВОКМ на чолі з 
його директором І.І.Зайцем розпочала опрацювання ар
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хеологічних матеріалів трипільського поселення в с.Клі- 
щів Тиврівського району Вінницької області. Серед ін
шого було зафіксовано і описано три землянки, численні 
вироби з кременю10.

На рубежі 70— 80-х рр. цією ж експедицією активно 
вивчалися поселення в с.Білоусівка (II—IV ст.), с.Бор- 
тники (ПІ—IV ст.), комплекс археологічних пам’яток в 
с.Печера Тульчинського району Вінницької області11. За
галом археологічні експедиції, проведені в 60— 80-х рр. 
спільними зусиллями Вінницького обласного краєзнав
чого музею, Вінницького державного педагогічного інс
титуту, дали змогу взяти на облік і дослідити більше 200 
пам’яток трипільської культури12.

Хмельницький обласний краєзнавчий музей, 
Кам’янець-Подільський архітектурно-історичний музей- 
заповідник у процесі археологічних досліджень протя
гом 60—80-х рр. тісно співпрацювали з кафедрою Схід
ної Європи і археології Кам’янець-Подільського педаго
гічного інституту, очолюваної відомим українським вче- 
ним-археологом І.С.Винокуром. З ініціативи останнього 
на Хмельниччині, починаючи з 1964 р., діє постійна По
дільська археологічна експедиція. Науковці, музейники, 
студенти місцевого педагогічного інституту, краєзнавці 
під керівництвом Інституту археології АН України про
водили розкопки в зоні затоплення Могилів-Подільської 
ГЕС на Дністрі, взяли участь у дослідженнях на Хмель
ницькій ділянці траси газопроводу Уренгой-Помари-Уж- 
город. Здобуті вказаними експедиціями матеріали стали 
основою для експозиції кабінету археології Кам’янець- 
Подільського педінституту, поповнили фонди Хмель
ницького обласного краєзнавчого музею, Кам’янець-По
дільського архітектурно-історичного музею-заповідни- 
ка, інших музейних закладів подільського регіону13.

Хмельницький обласний краєзнавчий музей зініцію- 
вав археологічні дослідження в с.Городище Деражнян-
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ського та с.Теліженцях Старосинявського районів, які 
дозволили відшукати 4 скарби срібних ювелірних виро
бів Болохівської землі періоду Київської Русі. В цілому 
ж археологічна колекція зазначеного музею досягала З 
тис. експонатів14.

Важливого значення надавали музеї Поділля дослід
женню історії краю періоду середньовіччя. Зокрема, ве
лика робота проводилась ними щодо виявлення експона
тів для Державного історико-культурного заповідника іс
торії українського козацтва на о.Хортиця в м.Запоріжжі, 
обумовлена наказом Міністерства культури України від 
ЗО вересня 1965 р. На його виконання музеї Вінницької і 
Хмельницької областей здійснили ретельне обстеження 
власних фондів, місцевих книгозбірень, приватних ко
лекцій15. Незважаючи нате, що реальні результати робо
ти з добору експонатів були незначними, в кінцевому 
своєму результаті вона дозволила глибше і всебічніше 
вивчити зазначений період в історії краю, повніше і яск
равіше відобразити його в музейних експозиціях.

Позитивну роль відіграло поєднання зусиль поділь
ських музеїв з виявлення матеріалів для Літинського ра
йонного музею У.Кармалюка, чий життєвий шлях орга
нічно поєднаний з регіоном. Наприклад, у 1972 р. лише 
Кам’янець-Подільський музей-заловідник передав для 
новостворенош музейного закладу 26 одиниць зберіган
ня16.

Водночас, дослідження історії Поділля періоду се
редньовіччя, інших яскравих сторінок історії краю пере
конало вінницьких музейників в необхідності розгортан
ня відповідної експозиції в архітектурному комплексі 
XVII ст. “Мури”. Обгрунтовуючи цю ідею, директор Він
ницького обласного краєзнавчого музею І.І.Заєць в лис
топаді 1969 р. писав: “По всій країні шириться рух за 
збереження пам’ятників старовини, за створення музеїв 
та музейних містечок просто неба. В Архангельській об
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ласті Соловецькі монастирі, в Карелії — знаменитий 
острів Кижі з чудовими дерев’яними будівлями, Суздаль 
і Володимир, Переяслав-Хмельницький і Кам’янець-По- 
дільський перетворені в музейні містечка. Не менше зна
чення для історії мало і наше місто Вінниця. Тут переп
літалися шляхи Київської Русі і диких орд печенігів та 
половців, Галицько-Волинського князівства і татаро- 
монгол, дзвеніли шаблі славних лицарів українського на
роду: Івана Богуна, Данила Нечая, Максима Кривоноса, 
широкою хвилею прокотилось антифеодальне повстання 
Коліївщина. І все це відбувалося біля стін Вінницької 
фортеці, а німими свідками цього були “Мури”17.

Чільне місце в наукових планах подільських музеїв 
займало дослідження декабристського руху, безпосеред
ніх зв’язків його учасників з краєм. Особлива робота в 
цьому напрямку активізувалась в І пол. 80-х років напе
редодні відзначення 150-річчя повстання декабристів18.

Цілеспрямовано і ретельно працівниками поділь
ських музеїв досліджувалась історія Поділля початку 
XX ст., перебіг подій в регіоні під час революції 1905 р., 
в результаті чого належним чином були висвітлені пер
манентні страйки козятинських залізничників, масові се
лянські виступи тощо. Внаслідок копіткої роботи нау
ковців Вінницького обласного краєзнавчого музею в 
центральних союзних, республіканських і місцевих архі
вах було віднайдено унікальні матеріали про подільсько
го селянина, жителя с.Бубнівки Гайсинського району, де
путата 1-ої Державної Думи О.І.Семенова, який послі
довно відстоював інтереси хліборобів, активно проводив 
в життя накази виборців19.

Дещо тенденційними, в силу зрозумілих причин, 
підходами відзначалися дослідження подільських музей- 
ників подій 1917— 1920 рр. їх основна увага зосереджу
валася на висвітленні діяльності більшовицької партії та 
окремих, найбільш визначних її діячів. Водночас, аналі
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зовані нами розробки практично не торкнулися питань 
національно-визвольних змагань українського народу, 
діяльності урядів Центральної Ради, Директорії, які ма
ли значну підтримку в регіоні, відомої угоди Петлюра- 
Пілсудський 1920 р., яка визріла під час особистих зус
трічей цих видатних політичних і державних діячів на 
подільській землі20.

Співставляючи наукові плани подільських музеїв, не 
можна не помітити, що однією з пріоритетних тем їх 
досліджень стала історія Другої світової війни, події і 
факти пов’язані з визволенням регіону від фашистських 
загарбників, діяльністю на території краю в часи окупа
ції партизанських загонів, підпільних організацій і груп. 
Напередодні 20-ти річчя Перемоги вінницькі музеї зосе
редили увагу на вивченні бойового шляху 227-го стрі
лецького полку, який брав участь у визволенні міста Він
ниці і області. На основі виявлених матеріалів була 
складена карта просування згаданого військового фор
мування, систематизовані біографічні матеріали окре
мих його бійців і командирів21. Крім того, в ході цієї ро
боти в Центральному державному архіві кінофотодоку- 
ментів СРСР було виявлено кіноплівку, яка достовірно 
відображала визволення Вінниці від фашистської окупа
ції в 1944 р 22

Дещо пізніше науковці вінницьких музеїв зуміли ви
явити і систематизувати оригінальні матеріали стосовно 
241-ої стрілецької дивізії, що відзначилася своїми ратни
ми подвигами в ході визволення Поділля. Останнє дозво
лило не лише істотно вдосконалити експозицію, а й ляг
ло в основу наукових та науково-популярних публіка
цій23.

Протягом 60— 80-х років постійно формувалася і до
повнювалася картотека з матеріалами про подолян, удос
тоєних у роки війни високого звання Героя Радянського 
Союзу, серед яких: І.І.Борисюк, П.А.Лященко, Г.А.Іваш-
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ко та багато інших24. Одночасно з цим, у науковий обіг 
було введено недостатньо відомі матеріали про діяль
ність Жмеринської підпільної організації на чолі з Гріш
ним, Тиманівської — на чолі з Кокошко, Калинівської — 
на чолі з Архиповим25. Особливий інтерес фахівців вик
ликали узагальнені матеріали, присвячені боротьбі роз
галуженої підпільної організації на залізниці, очолюва
ної Л.І.Гречко. В переважній більшості вони так і не 
знайшли належного відображення в літературі26.

Досліджуючи історію підпільного та партизанського 
руху в роки Другої світової війни, співробітники Туль
чинського районного краєзнавчого музею встановили 
зв’язок з учасниками Тульчинської та Тиманівської під
пільних організацій, записали їх спогади, відібрали для 
експозицій цінні документи, фотографії, особисті речі27.

Працівники музею-садиби Самчики Хмельницької 
області в першій половині 70-х рр. зібрали цінний мате
ріал про бойовий шлях розвідника М.Прокоп’юка, що 
дало можливість розгорнути повноцінну експозицію, 
присвячену цій непересічній людині. Інша тематика — 
“Рух опору у фашистських концтаборах” — домінувала 
в науковій діяльності Славуцького музею партизансько
го та підпільного антифашистського руху. Його співро
бітникам вдалося відновити чимало імен тих наших 
співвітчизників, хто не схилив голови у фашистських 
застінках28.

Виявлені і опрацьовані музейниками документи бу
ли використані при підготовці ряду документальних 
збірників, в індивідуальних монографіях викладачів ви
щих навчальних закладів, фундаментальних працях “Ук
раїнська РСР у роки Великої Вітчизняної війни. 1941— 
1945 роки”, багатотомнику “Історія міст і сіл Української 
РСР” та інших.

Як довідуємося з планів науково-дослідної роботи 
подільських музеїв з кінця 50-х років все більше уваги

41



Історія України:

приділяється в них питанням дослідження етнографії 
Поділля, традиційної народної культури, творчості само
діяльних майстрів. Наприклад, працівники Тульчинсько
го краєзнавчого музею, здійснивши в 1959 р. 17 науко
вих експедицій, зібрали і описали до 50-ти предметів, 
ряд з яких становили унікальну цінність29.

Якщо в кінці 50—60-х рр. дослідження зазначеної 
тематики здійснювалося дещо стихійно, то, починаючи з 
70-х років, ця робота набуває більш планового характе
ру. Наприклад, Вінницький обласний краєзнавчий музей 
протягом кількох років розробляв тему: “Побут селян 
Поділля ХУІП—XIX ст.”, яка отримала високу оцінку 
фахівців Інституту мистецтвознавства, фольклору та ет
нографії Академії наук України30.

У цей же період музеї регіону згідно наказу Мініс
терства культури України від 16 жовтня 1970 р. розпоча
ли роботу з метою виявлення етнографічних експонатів 
для державного Музею народної архітектури і побуту 
України у Києві. Лише Вінницький обласний краєзнав
чий музей виявив, описав і передав одному з найбільших 
скансенів Європи 205 експонатів, серед них: з Піщан- 
ського району — 20; Чечельницького — 20, Тиврівсько- 
го — 41, Калинівського —  28, Немирівського —  24, Лі- 
тинського — 40, Липовецького — 12, Іплінецьшго— 20 31.

Унікальні експонати відібрали для МНАП державні 
музеї Хмельниччини. Серед них старовинні хати, вітря
ки, предмети домашнього вжитку. Атрибутовані фахів
цями з Інституту мистецтвознавства, фольклору та ет
нографії, Інституту історії, теорії та перспективних 
проблем радянської архітектури вони зайняли належне 
місце в експозиції зони “Поділля” музею.

У середині 80-х рр. фахівці з подільських музеїв бу
ли націлені на розробку проблем пам’яткознавства, яка 
нерозривно пов’язувалася з підготовкою багатотомного 
“Зводу пам’яток історії та культури”. Так, виходячи з ре

42



маловідомі імена, події, факти

комендацій Головної редколегії зазначеного видання, 
відділ охорони пам’яток історії та культури в 1987 р. 
впорядкував словник пам’яток області, здійснив звірку 
пам’яток в окремих районах, підготував і розмножив інс
трукції по написанню статей до “Зводу”, сформував ав
торський колектив тому, провів його консультування32. 
Наступного року науковцям музею внаслідок копіткої 
роботи вдалося виявити додатково для “Зводу” 199 
пам’яток, виготовити 250 фотографій та 84 картосхеми33.

Цілком закономірним у досліджуваний період став 
інтерес наукових працівників державних музеїв до жит
тя, творчості, громадської діяльності видатних діячів 
науки і культури, які народилися і працювали на Поділ
лі. Йдеться, в першу чергу, про дослідження маловідо
мих сторінок біографії славетного українського пись
менника М.М.Коцюбинського, який в 1864 р. народився 
у Вінниці, в 1880 р. закінчив ІПаргородське духовне учи
лище і провів на подільській землі більшу частину свого 
життя.

Своєрідною лабораторією з опрацювання літератур
ної спадщини М.М.Коцюбинського став літературно-ме
моріальний музей письменника, відкритий 8 листопада 
1927 р. на основі постанови Вінницького окрвиконкому 
від 10 березня 1926 р. в будинку, де він народився і жив 
(загальна площа музейної садиби — 0,58 га, загальна 
площа музейних приміщень — 259 м2> в тому числі під 
експозицією —  48 м2)34.

Виробивши наукові підходи до вивчення і висвітлен
ня життя та творчості М.М.Коцюбинського науковці лі
тературно-меморіального музею налагодили тісні творчі 
зв’язки з науково-дослідними установами Академій наук 
СРСР та України, центральними союзними та республі
канськими архівами, своїми колегами з інших музейних 
закладів. Причому подібне співробітництво приносило 
свої позитивні результати. Так, у 1960 р. опрацюван
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ня зводу департаменту поліції за 1880— 1913 рр. в 
Центральному державному історичному архіві СРСР 
дозволило виявити чимало нових документів про ви
датного майстра слова та його літературно-громад
ське оточення. У фондах рукописів відділу Централь
ної наукової бібліотеки Академії наук України було 
віднайдено ненадруковані листи М.М.Коцюбинсько
го, ряд його фотографій. У Державному архіві Одесь
кої області було скопійовано 7 документів про роботу 
письменника у філоксерній комісії35.

Змістовні архівні розвідки активно продовжувались 
і в наступні роки. Зокрема, протягом першої половини 
70-х рр. у процесі розробки теми “Епістолярна спадщи
на М.М.Коцюбинського’’ в архівах Москви, Києва, Чер
нігова, Вінниці було опрацьовано 1093 листи автора, 
численних неперевершених літературних творів до рід
них і друзів, видавців, своїх побратимів по перу36. В ін
шому випадку, у процесі дослідження теми “М.М.Коцю- 
бинський в художній літературі” було зібрано, впорядко
вано і прокоментовано близько 100 поезій, п’єс, прозо
вих творів, присвячених письменнику37.

Широко використовувалися фахові та бібліотечні 
фонди для з’ясування родинних зв’язків М.М.Коцюбин
ського. З цією метою працівники літературно-меморі
ального музею в 1987 р. вивчали фонди Центрального 
державного історичного архіву України у Києві, пов’яза
ні з життям та діяльністю сина письменника Юрія Коцю
бинського, який відіграв суперечливу і двояку роль в іс
торії українського народу, викликав неоднозначне став
лення з боку сподвижників батька38.

У плані виявлення невідомих для широкого загалу 
матеріалів про М.М.Коцюбинського цілком доцільними і 
своєчасними стали експедиції науковців по районах Він
ницької області. Лише в 1979 р. вони відвідали Бар- 
ський, Калинівський, Тиврівський, Шаргородський,

44



маловідомі імена, події, факти

Погребищанський та інші райони. В результаті проведе
ного пошуку 9 приватних колекціях була виявлена низка 
документів вінницького періоду життя письменника, 
записані спогади земляків, з якими він спілкувався39. 
Чимало оригінальних матеріалів передали до архіву му
зею шанувальники творчості письменника з інших об
ластей України. Серед них цінні фотодокументи, примір
ники видань тощо •

Було б хибним вважати, що дослідженням життя і 
творчості М.М.Коцюбинського займався лише літера
турно-меморіальний музей письменника. Важливий вне
сок у цю справу внесли Вінницький обласний краєзнав
чий музей, Тульчинський та Могилів-Подільський ра
йонні краєзнавчі музеї.

Для створення повноцінної літературної карти По
ділля чимало зусиль доклав Могилів-Подільський музей, 
який зібрав і систематизував матеріали про перебування 
в краї майстрів слова О.Пчілки, Г.Мачтета, М.Трублаїні, 
А.Свидницького та багатьох інших41.

Всіляко дослідити сторінки життя та діяльності ви
датних українських та російських літераторів, пов’яза
них з Поділлям, ставили собі за мету музейні праці вче
них Хмельницької області. На основі архівних докумен
тів, ряду наукових видань, мемуарної літератури вони 
оприлюднили важливі біографічні свідчення щодо жит
тя і творчості Тараса Шевченка, Лесі Українки, Олексан
дра Купріна, Ганни Ахматової, Миколи Островського, 
Миколи Бажана та багатьох інших. Проведена робота да
ла змогу розгорнути відповідні експозиції в Хмельниць
кому, Кам’янці-Подільському, Смотричі, Шепетівці та 
інших населених пунктах42.

Прагнучи об’єднати зусилля колег у дослідженні іс- 
торико-культурної спадщини регіону, Вінницький облас
ний краєзнавчий музей у другій половині 60-х рр. розпо
чав розробку комплексної теми “Діячі культури на По
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діллі”43. У процесі її опрацювання Тульчинський район
ний краєзнавчий музей зумів до найменших подробиць 
відтворити подільські епізоди в біографії видатного ук
раїнського композитора М.Д.Леонтовича, підготувати до 
друку рукопис збірки наукових праць44.

Вагомі результати були досягнуті подільськими му- 
зейниками в дослідженні життя та діяльності своїх зем
ляків, які зробили значний внесок у розвиток української 
та світової науки. Зокрема, меморіальний музей видат
ного українського вченого, президента Академії наук Ук
раїни Д.К.Заболотного, встановивши тісні творчі зв’язки 
з науково-дослідними установами АН СРСР та АН 
УРСР, провідними вченими, всебічно вивчивши доку
ментальні фонди центральних союзних та республікан
ських архівів домагалися не лише створення цікавої за 
своїм змістом експозиції, а й внесли суттєві уточнення 
до опублікованих про знаного мікробіолога праць45. 
Увагу фахівців привертає також докладний каталог нау
кових робіт Д.К.Заболотного, а також книг, брошур, ста
тей, виданих про цю непересічну особистість46.

Близько ста різноманітних документів, фотографій 
зібрали і ввели в обіг науковці Вінницького обласного 
краєзнавчого музею про діяльність свого земляка, відо
мого вченого, академіка АН України М.К.Гуцзія. Переда
но родиною дослідника його особисте листування, чер
нетки рукописів, спогади учнів розкривають не лише 
творчу лабораторію дійсного члена української Академії 
наук, а й значною мірою характеризують стан гуманітар
ної науки в республіці47.

У селищі Смотрич Хмельницької області місцеві 
дослідники зосередились на зборі та опрацюванні мате
ріалів про знаних подолян: першого ректора Острозько
го колегіуму Герасима Смотрицького та автора першої в 
Україні граматики Мелентія Смотрицького. Високий рі
вень їх досліджень засвідчує хоча б той факт, що матері
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алами наявних фондів і розгорнутої експозиції широко 
користувалися в своїх наукових розвідках співробітники 
ряду академічних інститутів, центральних державних 
музеїв України, викладачі Києво-Могилянської академії, 
Острозького колегіуму48.

Краєзнавці с.Слобідка-Шелехівська Деражнянсько- 
го району протягом тривалого часу збирали матеріали 
про видатну російську поетесу Г.Ахматову, ім’я якої бу
ло тісно пов’язане з Хмельниччиною. Останнє дозволи
ло в 1991 р. відкрити літературно-меморіальний музей 
неперевершеного майстра слова, до комплексу якого 
увійшов меморіальний будинок її родичів, кладовище, 
де покоїться прах її матері —  Г. Горенко49.

Характерно, що використання документальних ма
теріалів, зібраних і узагальнених музейними працівника
ми в досліджуваний період поступово входило в практи
ку взаємодії культурно-освітніх установ і науково-дос
лідних інститутів, вищих навчальних закладів. Наприк
лад, жодне серйозне видання про М.М.Коцюбинського 
не обходилося без зацікавленої участі співробітників йо
го літературно-меморіального музею. Розв’язанню важ
ливих наукових та освітніх завдань сприяло також регу
лярне проведення на базі цього закладу наукових семіна
рів за участю провідних українських літературознавців, 
місцевих дослідників, студентів-філологів з Вінницько
го, Кам’янець-Подільського державних педагогічних 
інститутів, інших вищих навчальних закладів50.

З метою поліпшення навчально-виховної роботи в 
школах регіону, покращення вивчення тем, пов’язаних з 
класиком української літератури, літературно-меморі
альний музей М.М.Коцюбинського підготував ряд мето
дичних розробок для вчителів, серед яких: “Оглядова 
екскурсія для учнів 1— 4 класів”, “Оглядова екскурсія 
для учнів 5— 8 класів”, де враховано вікові особливості 
учнів. Одночасно з цим серед музеїв була поширена бро
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шура “Методичні рекомендації по проведенню екскурсій 
в музеях літературного профілю”, що торкалася важли
вих питань методики використання музейних експозицій 
у практиці викладання української літератури в школі51.

Цікавою і корисною формою роботи музеїв стало 
проведення тематичних лекцій-екскурсій, підготовлених 
на основі навчальних планів. У 1979 р. музеєм М.М.Ко- 
цюбинського було проведено 40 таких заходів. Особли
вою популярністю користувалися теми “Оповідання 
“Дорогою ціною”, “Фата Моргана” — яскрава ілюстра
ція подій 1905— 1907 рр.” та інші52.

Плідні контакти встановилися між учителями і пра
цівниками Тульчинського районного краєзнавчого му
зею. Починаючи з другої половини 60-х рр. в його стінах 
регулярно проводилися уроки історії та літератури для 
учнів V—X класів, інші позаурочні, позакласні, позаш
кільні заходи53.

Вінницький обласний краєзнавчий музей спільно з 
обласним інститутом підвищення кваліфікації вчителів 
також опікувався перепідготовкою педагогів. Наприк
лад, для них, за спеціально розробленим планом, у 
1976 р. було організовано 9 колоквіумів з питань краєз
навства та використання експозицій у навчальному 
процесі54. У музеї традиційним стало проведення кон
сультування викладачів, учителів, студентів і учнів. 
Так, у 1964 р. музейниками було надано 17 таких кон
сультацій55, в 1970 р. — 26 55

Аналіз матеріалів дозволяє зробити такі основні вис
новки:

—  у кінці 50—80-х рр. подільські музеї залишалися 
важливими осередками краєзнавчої роботи в регіонах, 
сприяли збереженню національної самосвідомості у ши
роких верств населення, відігравали важливу роль в роз
витку освіти, науки і культури краю;

—  незважаючи на відсутність необхідних коштів,
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жорсткий ідеологічний пресинг з боку політичного ке
рівництва СРСР та УРСР подільським музеям вдалося 
зберегти належний рівень науково-дослідної, фондової, 
експозиційної роботи, який дозволив їм в другій полови
ні 80-х рр. розпочати докорінну перебудову музейної 
справи в регіоні, висвітлити притаманними їм засобами 
маловідомі сторінки в історії Поділля;

—  виключно важливу роль у діяльності музейних 
закладів регіону відігравав краєзнавчий актив, який 
склав основу масових громадських відділів, наукових 
рад, гуртків і об’єднань, створених при музеях.
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Савчук В. С., Гребінник Т. О.

ЗАСНУВАННЯ ТА 
ІНСТИТУЦІОНАЛІЗАЦІЯ 

КАТЕРИНОСЛАВСЬКОГО ОБЛАСНОГО 
МУЗЕЮ ІМЕНІ О. М. ПОЛЯ.

Сучасний Дніпропетровський історичний музей імені 
Д. І. Яворницького бере, як відомо, свій початок від слав
нозвісного обласного музею ім. О. М. Поля. Ми вже 
звикли до того, що цей музей іменується історичним і 
веде плідну наукову та музеєзнавчу роботу з історії Ук
раїни, в першу чергу, історії козацтва. Поступово ство
рився стереотип, навіть міф щодо того, що так було зав
жди, так було замислено з самого початку, що музей і 
засновувався як історичний. Цьому сприяло певного мі
рою і те, що дослідники використовували як догму пев
ну міфологему, щодо того, хто ж заснував цей музей, 
впевнено стверджуючи, що це був Дмитро Іванович 
Яворницький. При цьому використовуються спогади та 
історіографічні праці, але менше уваги звертається на 
правові та адміністративні засади заснування музею, 
який починав роботу як обласний музей імені О. М. По
ля з певними статутними завданнями, та на архівні мате
ріали, що торкаються цих питань. Статут, до речі, затвер
джувався не один рік, тому інституціоналізація музею 
відбувалася досить складно і заслуговує на більш де
тальне дослідження. Панорамність подій, що відбували
ся в період інституціоналізації музею, підтверджена ши
рокою джерельною базою, дозволяє визначити роль і 
місце учасників цього процесу, в тому числі Д. І. Явор
ницького, В. В. Курілова, Катеринославського наукового 
товариства, Катеринославського земства та інших на
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об’єктивних документальних підставах.
Необхідність розібратися в процесі заснування та інс- 

титуціоналізації виникає ще й тому, що деякі наративні 
джерела, висвітлюючи діяльність осіб, які мали відно
шення до музею, вносять інколи суперечливі моменти 
в розгляд цього питання. Той же А. С. Синявський в “Ав
тобіографії” писав про своє перебування в Катериносла
ві: “Организуется по инициативе Синявского краевой 
музей имени А. Н. Поля”1 і т. п. Дослідник як В. М. За
руба в своїй книзі пише про Синявського, що “він стає 
одним з організаторів...місцевого наукового товариства 
при Гірничому училищі”2, а трохи далі вже пише, що 
“Синявський організував і музей, й архівну комісію, а в 
1905 р. -  XIII археологічний з ’їзд”3. Зовсім не принижу
ючи заслуг А. С. Синявського в справі організації музею 
О. М. Поля, відзначимо, що в цих двох фразах є певна 
плутанина і щодо наукового товариства, і щодо засну
вання музею тощо. В класичній історіографічній праці 
Павла Матвієвського, на яку посилаються всі дослідни
ки, що вивчають історію Катеринославського обласного 
музею ім. О. М. Поля зазначалося: “1902 р. Губернська 
земська управа для організації і надання певного нап
рямку музейній роботі, запрошує професора Москов
ського університету Д. І. Яворницького”л

Але й тут є певні неточності. Автори не знайшли ні 
документальних підтверджень, ні свідчень дослідників, 
що підтверджували б запрошення земством Д.І.Явор- 
ницького на посаду директора музею. Але з протоколів 
засідань Катеринославського наукового товариства вип
ливає, що обійняти цю посаду Д. І. Яворницькому запро
понувало саме це товариство5.

Той же Павло Матвієвський розглядає практично про
цес створення, формування історичного напрямку у ді
яльності музею, але майже нічого не говорить про про
цес його заснування та процес інституціоналізації, які
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були більш складними і не такими спрощеними, як може 
здатися після ознайомлення з цією працею. Взагалі ство
рилася якась дивна ситуація. Дослідники чомусь досить 
швидко обминали період 1900-1905 рр. в історії музею, 
зупиняючись в цьому періоді в основному на діяльності 
Д. І. Яворницького напередодні і під час ХПІ Археоло
гічного з’їзду в Катеринославі, яка дійсно була надзви
чайно корисною для подальшого розвитку музею і ста
новлення його історичного напрямку, але не відтворюва
ли ті процеси, які привели до заснування обласного му
зею до його інституціоналізації на певних умовах.

З заснованим пізніше обласним музеєм ім. О. М. По
ля генетично пов’язані як спроби створити подібний му
зей у Катеринославі, так і втілення цих спроб в початко
вих музейних структурах на Катеринославщині. Початок 
цих спроб пов’язується з колекцією пам’яток місцевої 
старовини катеринославського губернатора О. Я. Фаб
ра6! Наприклад, Г. А. Скрипник вважає, що ця колекція 
була першою музейною збіркою на теренах краю7. Одне 
з перших повідомлень про спроби катеринославської ін
телігенції створити музей хоча б на громадських засадах 
сягає 1849 р. З короткого повідомлення в “Екатеринос- 
лавских губернских ведомостях” (ЕГВ), передруковано
го потім в Журналі Міністерства народної освіти, можна 
дізнатися, що ідею створення “общественного музеума” 
підтримувала губернська влада. Метою музею було збе
рігання “редкостей, заслуживающих внимания в истори
ческом и археологическом отношениях равно как и ес
тественных и искусственных произведений Екатеринос- 
лавской губернии”8. На різнобічність цього музею вказу
вав В. Машуков, який писав, що губернатор Фабр “осно
вал между прочим, в Екатерино славе и “музей древнос
тей” в Екатеринославской губернии весьма богатый не 
только коллекциями минералов и разных остатков стари
ны, но и обилием предметов растительного и животного
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царства”9. Планувалося розташувати цей музей разом з 
губернською бібліотекою в будинку Катеринославського 
“Дворянского собрания”. Губернське начальство зверта
лось до всіх , хто бажав допомогти створенню музею, 
докласти певних зусиль до цієї роботи. Цей музей проіс
нував більш - менш нормально 10 років, після чого оче
видно був переданий (маються на увазі експонати) міс
цевій чоловічій гімназії. Експонати зберігалися в ній (в 
першу чергу колекція О. Я. Фабра), а потім були переда
ні до Катеринославського обласного музею10. Надалі пи
тання про заснування музею, що відтворював би особли
вості краю, виникали теж. З подібних пропозицій звер
нено увагу на практично невідомі зараз пропозиції Лав- 
риненка, який робив доклад “О необходимости учрежде
ния в губерниях естественно -  исторических и техничес
ких музеев” у 1883 році в Одесі, де критикував місцеву 
інтелігенцію за те, що вони відносяться “равнодушно к 
расхищению исторических памятников, ибо [они] не мо
гут не интересоваться, не дорожить историей своего 
края, с которой и с которыми оно связано слишком тес
ными узами”11.

Проблема організації музею ім. О. М. Поля в Катери
нославі з самого початку мала такий напрямок дій. Спо
чатку за ініціативою, яка йшла від Бахмутського земства, 
повітова земська управа 26 жовтня 1900 р. звернулася до 
Катеринославської міської земської управи (КМЗУ) з 
клопотанням про вшанування пам’яті О. М. Поля. У 
зверненні вказувалося на його значні заслуги і вислов
лювалося прохання “внести вопрос о чествовании памя
ти Александра Николаевича Поля на обсуждение пред
стоящего Губернского Земского Собрания”12.

Одночасно з пропозицією Бахмутського земства з 
подібною пропозицією виступив і катеринославський 
губернатор Ф. Е. Келлер, в якій він вже конкретизував 
можливі варіанти увічнення пам’яті О. М. Поля, вважа
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ючи необхідним: “ ...поставить вопрос об увековечении 
памяти Поля в Екатеринославе постановкой ли ему па
мятника, или созданием музея его имени и с его коллек
циями, или учреждением в его честь учебного заведения 
и т.п., и о последующем меня уведомить”13.

На засіданні 7 грудня 1900 р. Катеринославські гу
бернські земські збори (КГЗЗ), заслухавши обидві ці 
заяви, прийняли наступну постанову:...’’во-первых, 
ассигновать из сумм губернского сбора 5 тысяч руб
лей на устройство музея им. А.Н.Поль при Екатери- 
нославском Высшем горном училище, уполномочить 
Управу войти с надлежащим ходатайством об учрежде
нии такового; и, во-вторых, уполномочить Губернскую 
управу исходатайствовать необходимое для подписи 
в сборе пожертвований на памятник А. Н. Поль разре
шение открыть подписку с этой целью и представить 
доклад по этому вопросу на рассмотрение губернского 
очередного Собрания” К

Губернська земська управа на підставі цієї постано
ви через виконуючого обов’язки катеринославського 
губернатора Князева 22 травня 1901 р. звернулася в 
Міністерство внутрішніх справ Російської імперії з 
цим клопотанням. Князев, підтримуючи клопотання, 
писав у супровідному лісті: “Представляя изложенное 
ходатайство вместе с выпиской из Журнала Екатери- 
нославского Губернского Земского Собрания 7 декабря 
1900 года на благоусмотрение Вашего Превосходи
тельства, имею честь доложить, что я полагал бы эти 
ходатайства заслуживающими внимания удовлетворе
ния ввиду тех огромных заслуг, которые были оказаны 
Екатеринославской губернии А. Н. Поль как пионера 
горнозаводского дела”15.

8 червня 1901 р. подання губернатора разом з клопо
танням було передане до господарчого комітету МВС, 
який 28 червня того ж року відповів Департаменту за
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гальних справ (ДЗС) МВС, що . .ввиду...Высочайше ут
вержденного 26 мая 1897 г. мнения Государственного 
Совета о порядке присвоения особых наименований об
щегосударственными установлениями не видит никаких 
препятствий к положительному решению ходатайс
тва”16.

Таким чином, справа з відкриттям музею імені О. М. 
Поля при Катеринославскому вищому гірничому учили
щі набувала позитивного рішення.

Але й за це час ситуація в Катеринославі докорінно 
змінилася. Професура новоствореного (1899) Катери
нославського Вищого гірничого училища об’єднала нав
коло себе представників всіх прошарків інтелігенції. 
Відкрите 6 травня 1901 року Катеринославське наукове 
товариство (КНТ) (поставило в числі перших завдань) 
заснування природничо-історичного музею та ботаніч
ного саду. “Вопрос о необходимости открытия в Екате- 
ринославе областного музея имени А. Н. Поля как хра
нилища природных богатств края, памятников его прош
лого и свидетелей его настоящей культурной жизни, 
быв возбужден в Екатеринославском научном обществе 
в мае 1901 г...Реализация этой идеи сделалась с того 
времени одной из задач научного общества, собравшего 
вокруг себя местную интеллигенцию” — зазначав голо
ва іуібернської земської управи М. В. Родзянко17.

Заснування музею мало два яскраво визначених нап
рямки. Перший - це створення матеріальної бази існу
вання музею, яке врешті - решт звелося до спорудження 
музейного будинку. Другий -  оформлення його правово
го статусу, інституціоналізація музею як науково - прос
вітницької установи, що повинна була об’єднати місцеву 
інтелігенцію для наукової, краєзнавчої і просвітницької 
діяльності.

Перший напрямок розвивався суто в межах Катери
нославської губернії, другий вимагав створення статуту,
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який би надав правові підстави діяльності музею. Такий 
статут мав бути затверджений Міністерством внутріш
ніх справ і вимагав взаємодії між громадськістю (Кате
ринославським науковим товариством), місцевим самов
рядуванням, губернатором і міністерствами та відомс
твами, що знаходилися в Петербурзі. Але виникли певні 
протиріччя між тим, що робили громадськість, місцеве 
самоврядування для заснування музею ім. О.М. Поля 
безпосередньо в Катеринославі і оформленням правово
го статусу (інституціоналізацією) музею (в першу чергу 
в Петербурзі).

1901 рік пройшов під знаком активних дій Катеринос
лавського наукового товариства на чолі з його головою 
професором Катеринославського вищого гірничого учи
лища В. В. Куріловим. Останній вже на перших загаль
них зборах КНТ (19 травня 1901 року) виступив с допо
віддю “ Об основании научным обществом в г. Екатери- 
нославе ботанического сада с музеями естественно -  ис
торическим и археологическим”18.

В.В.Курілов, відповідно до настанов наукового това
риства, ініціює питання створення природничо -  істо
ричного музею в Катеринославі і напередодні чергової 
(XXXVI) сессії КГЗЗ звертається до різних впливових 
осіб та вчених з питань заснування музею (в тому числі 
23 листопада 1901 року до Д.І.Яворницького). Лист кате
ринославського губернатора Ф. Е. Келлера голові кате
ринославського дворянства А. П. Струкову 29 листопада 
теж можна вважати ініційованим КНТ. В листі губерна
тор інформує А. П. Струкова про створення та напрям
ки діяльності Катеринославського наукового товариства 
і видокремлює пропозицію КНТ про заснування у Кате
ринославі природничо -  історичного музею. І далі він 
звертається до А.П. Струкова: “Если Вы, Ваше превос
ходительство, разделяете мой взгляд по отношению к 
этому вопросу, то позвольте надеяться, что Вы не отка-
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жете поддержать его в предстоящем Губернском Зем
ском Собрании. Прилагаю к сему общие соображения по 
положению Екатеринославского музея им. Поля”19'.

Розгляд цього листа в КГЗЗ на черговій (XXXVI) се
сії 11 грудня 1901 року можна, на наш погляд, вважати 
витоками майбутньої плутанини, яка затримала інститу- 
ціоналізацію музею ім. О. М. Поля. Збори ухвалили: 
“Уведомить г. начальника губернии о том, что постанов
ление на это письмо уже состоялось в собрании прошло
го года и выразить сочувствие и полную готовность Гу
бернского Земства содействовать устройству музея име
ни А. Н .Поль при Екатеринославском научном общес
тве”20. Збори здається забули, що попередня постанова 
(1900 р.) підтримала “ ...разрешение на учреждение при 
Екатеринославском Высшем горном училище музея им. 
А. Н. Поль (підкреслено нами -  автори)”21, а не при Ка
теринославському науковому товаристві і навіть відпра
вило документи на його затвердження до міністерства 
внутрішніх справ у Петербург.

Можливо тому, що ці документи йшли тоді за підпи
сом виконуючого обов’язки губернатора Князева, Ф. Е. 
Келлер теж не звернув уваги на різницю в цих двох пос
тановах.

Таким чином, після XXXVI сесії КГЗЗ (1901 р.) у Ка
теринославі йшла підготовка до відкриття двох музеїв 
імені О.Н.Поля: при Катеринославському Вищому гір
ничому училищі і при Катеринославському науковому 
товаристві, і на кожне з них була згода місцевої влади.

Катеринославське наукове товариство вирішує в цей 
час найгостріші питання функціонування музею. В.В.Ку- 
рілов, який перебував в постійному листуванні з Д.І.Яво- 
рницьким (останній знаходився в Москві), запрошує йо
го на засідання КНТ. Д. І. Яворницький на цей час вже 
був знайомий з статутом КНТ і шляхами вирішення пи
тання про організацію музею, ініційованого цим това
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риством. В один з своїх приїздів до Катеринослава на за
сіданні правління Катеринославського наукового това
риства: “заслушано было согласие проф. Д. И. Яворниц- 
кого принять на себя звание директора музея”22.

6(19) травня 1902 р. в приміщені Комерційного учи
лища за сприяння його директора А. С. Синявського і 
за його ініціативою було відкрито для широкого досту
пу колекції обласного музей імені О. М. Поля. Музей 
розпочав роботу у складі трьох відділів: археологічно
го, нумізматичного та природничо -  історичного. КНТ 
одночасно звертається до міської думи за проханням 
про надання приміщення обласному музею, плекаючи 
надію на палац Потьомкіна. Думська сесія (27 травня -  
5 червня 1902 року відмовляє в цьому проханні. Одним 
з аргументів, як писав про це Д. І. Яворницькому А. С. 
Синявський, було те, що “археология отвлекает от жи
вого дела”2*

Але губернська управа на чолі з М. В. Родзянко про
довжувала опікуватися справами музею, а сам М. В. Род
зянко пообіцяв увійти до губернських земських зборів з 
доповіддю “О памятниках музея им. А. Н. Поля”24. Про 
позицію, зайняту М.В.Родзянко пише і В. В .Курілов в 
листі до Д. І. Яворницького, в якому повідомляє що 
“Шипов возлагает большие надежды на председателя 
управы Родзянко, план которого состоит в постройке 
собственного здания”25.

Катериновлавське наукове товариство розгортає у 
досліджуваний період активну діяльність з підготов
ки матеріалів до майбутньої доповіді в губернських 
земських зборах. Товариству в цьому контексті була 
заслухана доповідь В.Курілова “О доме Гофмана в 
Берлине”.

Було вирішено, що новий музей повинен відповідати 
завданням, подібним “Дома Гофмана”, не тільки зберіга
ти колекції, але “привлекать и дать развиться целому ря
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ду талантливых деятелей”, а також надавати практичну 
допомогу державі26. Розробка проектів відбувалася за 
участю голови міської управи М. В. Родзянко та членів 
КНТ, в першу чергу архитектора Г. І. Панафутіна, ко
лишнього зберігана геологічного кабінету гірничого учи
лища М. Д. Залесського та проф. В. В. Курілова. Участь 
приймали також художники -  члени КНТ. Розробленний 
проект було передано до Губернської земської управи.

За час від червня до грудня 1902 року (коли відбулася 
чергова XXXVII сесія КГЗЗ) надійшла і інформація з мі
ністерства внутрішніх справ. Виявилось, що гірничий 
департамент міністерства землеробства і держмайна не 
давав згоди на відкриття музею ім. А. Н. Поля (при Ка
теринославському вищому гірничому училищі), мотиву
ючи тим, що неясно якого роду буде музей і які пожер
твування для його розвитку вносять Катеринославські 
губернські збори. Тільки після відповіді на ці питання 
департамент може дійти якогось певного висновку. Ви
ще гірниче училище розглянуло питання про створення 
в його стінах музею 7 вересня і 16 грудня 1902 року і 
висловившись за його створення, повідомило про це 19 
листопада 1902 року голову губернської земської упра
ви, а потім і міністерство землеробства і держмайна. В 
повідомленні говорилось, що “...Совет училища полагал 
бы весьма целесообразным устройство при училище та
кого музея им. Поля, в котором был бы представлен глав
ным образом, Кривой Рог как район деятельности Алек
сандра Николаевича, в минералогическом, геологичес
ком, горном и металлургическом отношениях, и в связи 
с этим решил просить Вас не отказать внести в Губерн
ское, земское собрание просьбу Совета Училища о жела
тельности усиления средств на устройство означенного 
музея, для лучшей постановки его, сообразно заслугам 
выдающегося общественного деятеля, имя которого му
зей будет носить...”.
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Оскільки пропозиції Ради училища були направлені 
за двома адресами -  в губземуправу та до міністерства 
землеробства та держмайна, які між собою не контакту
вали, непорозуміння з двома музеями імені О. М. Поля 
не тільки не роз’яснилося, а ще більше заплуталося. Мі
ністр землеробства і держмайна посилаючись на пропо
зиції Ради Катеринославського вищого гірничого учили
ща, повідомив міністра внутрішніх справ, що “...со сво
ей стороны не встречал бы никаких препятствий к уч
реждению при Екатеринославском горном училище упо
мянутого отдела музея им. А. Н. Поль”28.

Іншої думки притримувалися губернські земські збо
ри. Постановка питання, висловлена в листі від КВГУ до 
голови губернської земської управи, різко звужувала зав
дання музею, надавала йому спеціальний характер гір
ничо -  заводського профілю, про що й говорилося на за
сіданні губернських земських зборів. З грудня 1902 року: 
“Энергичными усилиями правления этого общества 
(КНТ -  Авт.), а также отдельных его членов, музей име
ни Поля открыт...Вместе с быстрым ростом музей при
обретает не тот специальный характер, который, по - ви
димому, имелся в виду при решении вопроса об откры
тии его при Горном училище, а гораздо более разносто
ронний... При таком росте и характере, принятом им сра
зу же по открытии становится очевидным, что он неми
нуемо должен стушевать предполагавшейся к откры
тию Губернским Земством музей имени А. Н. Поля при 
Горном Училище, так как училище это вряд ли будет в 
состоянии отвести для него достаточное по размерам и 
удобствам помещение, и вообще, поставить этот музей в 
такие условия, которые соответствовали бы его характе
ру и назначению и не препятствовали бы его дальнейше
му развитию. Наконец, и как памятник, такой музей при 
Горном училище вряд ли будет соответствовать значе
нию покойного А. Н. Поля для нашей губернии и тем ус-
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лугам, которые он оказал ей: значение этого памятника 
силою вещей, независимо от чьей-либо воли, несомнен
но будет затемняться значением самого Горного Учили
ща, не связанного с именем А.Н. Поль”29.

Далі в доповіді вперше на високому адміністратив
ному рівні озвучується пропозиція губернської зем
ської управи створити “...отдельный самостоятельный 
музей его (О. М. Поля -  Авт.) имени, охватывающий в 
своих коллекциях, по возможности все стороны мес
тной жизни и нашей губернии и помещающийся в от
дельном собственном здании...”30. Далі також вперше 
звернуто увагу на засади управління музеєм, в якості 
яких пропонувалося дійти угоди з науковим товарис
твом, а саме: “музей.. .наименовать земско -  городским 
музеєм имени А. Н. Поль, и заведование им поручить 
Совету, состоящему из Губернской Земской Управы, 
Городской Управы и представителей Научного Общес
тва”31. До цієї доповіді Губернська земська управа до
дала і креслення запропонованого будинком музею, 
складені на підставі вже згаданої доповіді В. В. Куріло- 
ва “О доме Гофмана в Берлине”.

Доповідь на земських зборах була настільки аргумен
тованою і враження від неї було настільки сильним, що 
Катеринославські земські губернські збори визнали, 
“что только учреждение областного музея достойным 
образом увековечит память этого выдающегося общес
твенного деятеля”32, і ухвалили: “Принять доклад Упра
вы, с той поправкою, чтобы в проектируемый Совет му
зея входили и представители всех тех учреждений, кото
рые примут участие в сооружении музея”33.

В.В. Курілов на другий же день відправив листа Д. I. 
Яворницькому до Москви, в якому було всього декілька 
рядків: “Ура, дорогой Дмитрий Иванович, доклад о му
зее прошел вчера замечательно. Земство постановило 
построить здание музея им. А. Н. Поля на земский счет.
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Спешу Вас обрадовать. Ваш В. Курилов”34.
24 лютого 1903 року ГЗУ порушила клопотання перед 

міською Думою про відведення ділянки землі під музей. 
На цей момент субсидії і пожертвування з боку губерн
ського та повітових земств, міста і дворянства склали 
близько 47 тис. карбованців. Під наглядом архітектора 
Г. І. Панафутіна 31 серпня 1903 року почалось будівниц
тво музею, яке завершилося влітку 1905 року. А 14 сер
пня того ж року відбулося освячення будинку.

Таким чином, музей ім. О.М.Поля вже був заснова
ний, існував, мав матеріали і можливості для розвитку, 
проводив активну роботу, але й досі не мав правових під
став для своєї діяльності. І це при тому, що Катериносла
ві діяли досить активно в напрямку інституціоналізації 
музею. Вже на сесії 1902 року губернські земські збо
ри виробили певну систему управління музеєм: “Управ
ляющим органом служит совет областного музея им. А. 
Н. Поля, в первоначальный состав коего входят: 1) пред
ставители учреждений -  Екатеринославский губернский 
и уездный предводители дворянства, Губернская Зем
ская Управа in согроге, Екатеринославская городская уп
рава in согроге, председатель Екатеринославской Уез
дной Земской Управы, один представитель Губернского 
Земства по выбору Губернского Земского Собрания, 
председатель, товарищ председателя и секретарь науч
ного общества и один член правления общества по вы
бору правления; 2) пожизненные члены, положившие 
начало музея: граф Ф. Э. Келлер, М. И. Миклашевский, 
М. В. Родзянко, С.А. Бродницкий, С. М. Сучков, В. В. 
Курилов, Д. И. Эварницкий, А. С. Синявский и И. Я. 
Акинфиев”35.

На початку 1903 року особлива комісія у складі М. В. 
Родзянка, С.О. Бродницького, С. М. Сучкова, А.С.Синяв- 
ського та В.В. Курілова розробила проект статуту музею, 
який через катеринославського губернатора було надіс-
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лано на затвердження міністру внутрішніх справ. В лис
ті від 18 березня 1903 року губернатор писав: “Представ
ляя при сем переданный мне учредителями проект Уста
ва Екатеринославского областного музея им. А. Н. Поля 
имею честь покорнейше просить Ваше Высокопревосхо
дительство об утверждении оного устава.

При этом имею честь доложить, что учреждение это
го музея весьма желательно и что местных к тому пре
пятствий не встречается”36.

Аналіз та співставлення великого масиву документів 
місцевого самоврядування, міністерства внутрішніх 
справ, інших міністерств та відомств свідчить про те, 
цим листом місцева влада в Катеринославі припустила
ся чисто формальної помилки, ініціюючи проходження 
статуту обласного музею ім. О. М. Поля, не повідомив
ши в МВС, що питання створення музею ім. О. М. Поля 
при Катеринославському Вищому гірничому училищі 
знімається з порядку денного. Якщо ж врахувати, що з 
останнього питання МВС вже розіслало запити по різ
них міністерствах, відомствах і почало отримувати на 
них відповіді (про що вже згадувалося раніше), стає зро
зумілим, що МВС остаточно заплуталося. Міністерства і 
відомства старанно (хоча і з запізненням) відпрацьову
ють ці запити і схиляються до позитивного вирішення 
питання про відкриття вказаного музею при Катеринос
лавському Вищому гірничому училищі. В цей же час до 
МВС надходить лист губернатора і проект статуту ново
го музею ім. О. М. Поля -  обласного, створюваного за 
ініціативою КНТ і також підтриманого катеринослав
ським земством і губернатором.

Як свідчать офіційні документи в МВС “17 февраля 
1904'г. выяснились новые обстоятельства, связанные с 
наличием двух музеев: при Екатеринославском высшем 
горном училище и музей им. А. Н. Поля. Принято реше
ние приостановить утверждение устава и разобраться в
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ситуации”37. 18 лютого міністерство внутрішніх справ 
надіслало запит щодо цього питання до Катеринослава і 
вже 28 лютого 1904 року катеринославський губернатор 
генерал-лейтенант граф Келлер повідомив у департа
мент загальних справ: “ ...имею честь уведомить Депар
тамент, что вопрос об устройстве музея имени А.Н. По
ля при Екатеринославском высшем горном училище 
(представленном мне от 21 мая 1901 года за № 866) не 
подлежит дальнейшему рассмотрению, так как в поз
днейшее время решено организовать этот музей как уч
реждение совершенно самостоятельное, действующее 
на основании особого устава, каковой и представлен 
мною на утверждение Господина Министра Внутренних 
дел от 18 марта 1903 года за № 2832”38.

Але і ця відповідь не задовольнила МВС, тому, що в 
ній не було пояснень щодо іншого пункту, прийнятого 
ще в 1900 р. катеринославськими земськими зборами, а 
саме щодо ситуації з відкриттям підписів на пожертву
вання для побудови пам’ятника О. М. Полю39. Тому 17 
березня 1904 року Департамент загальних справ надси
лає нового листа до Катеринославу з проханням висвіт
лити це питання. В цей час граф ІСеллер вже був на ро
сійсько-японському фронті, тому відповідав виконую
чий обов’язки губернатора Нейгардт, який писав в листі 
від 31 травня 1904 року: “Вследствие отношения от 17 
марта сего года за № 5829 имею честь уведомить Депар
тамент, что, хотя буквальной отмены постановления 
Екатеринославского Губернского Земского Собрания 
1900 года об исходатайствовании разрешения на откры
тие подписи и сбора пожертвований на памятник А. Н. 
Полю и не последовало, тем не менее этот вопрос в нас
тоящее время безусловно не подлежит рассмотрению, 
так как Губернское Земское Собрание очередных сессий 
1902 и 1903 годов признало то, что областной имени 
А. Н. Поль музей, в учреждении которого, а равно и в уп-
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равлении, земство принимает крупное участие, и будет, 
тем самым достойным памятником этому выдающемуся 
общественному деятелю.

Благодаря ассигнованиям со стороны дворянства, 
земских и городских учреждений, а также частных лиц, 
особое здание для музея уже выстроено, необходимое 
оборудование готово, музей обладает уже значительным 
количеством предметов и коллекций и скорейшее его 
открытие ожидается населением с нетерпением.

Виду изложенного возможно скорейшее утверждение 
Устава музея, представленного...предшественником (Ф. 
Е. Келлером -  автори)... Его высокопревосходительству 
г. Министру Внутренних Дел 19 марта 1903 года за 
№ 2032, является крайне желательным и для успеха де
ла необходимым”40.

Подальша інституціоналізація обласного музею ім. 
О. М. Поля відбувалася з багатьма змінами в проекті 
статуту. Це в першу чергу було пов’язане з тим, що мі
ністерство внутрішніх справ звернулося до всіх мініс
терств і відомств, котрі будь - яким чином мали відно
шення до майбутньої діяльності музею з пропозицією 
надати до МВС свої зауваження відносно затверджува
ного статуту. Серед цих міністерств і відомств були мі
ністерство народної освіти, міністерство землеробства 
і державного майна, міністерство фінансів, головне уп
равління у справах друку МВС, Імператорська архео
логічна комісія, головне управління пошт і телеграфу, 
Святійший Синод, Департамент поліції та інші. Значна 
кількість міністерств і відомств (Департамент поліції, 
Імператорська археологічна комісія, єпископ катери
нославський і таганрозький) або взагалі не внесли змін 
до статуту, або запропонували зміни, які не відповіда
ли законодавчим актам Російської імперії. Головне уп
равління пошт і телеграфу висунуло лише зауваження, 
що оскільки музей “относится к разряду обществен
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ных организаций, не пользующихся правом бесплатной 
пересылки по почте корреспонденции...”41, то таку 
статтю треба вилучити з статуту.

Зауваження міністерства землеробства і державного 
майна розширювало сферу діяльності музею, оскільки в 
ньому пропонувалось “учредить горнозаводской отдел, 
в котором был бы представлен наиболее обстоятельно 
“Кривой Рог” в минералогическом, геологическом, гор
ном и металлургическом отношении, как главный род 
деятельности покойного А. Н. Поля, что вполне доста
точно было бы увековечиванием памяти его как горного 
деятеля”42.

Міністерство фінансів заперечувало “право беспош- 
линого получения из -  за границы коллекций, приборов 
и инструментов”43, посилаючись на відповідні законо
давчі акти. Були уточнені деяки питання, пов’язані з від
криттям бібліотеки, відвідуванням, платою за відвіду
вання публічних лекцій музею, можливістю відкриття 
станції тощо.

Але найбільша затримка при затвердженні статуту 
музею була викликана зауваженнями, що випливали з 
позиці?міністерства народної освіти. Останнє, отримав
ши лист з МВС від 11 березня 1904 р., в якому вислов
лювалося прохання повідомити висновки з приводу ста
туту направило спочатку проект статуту до попечителя 
Одеського учбового округу (до нього входила тоді і Ка
теринославська губернія). 27 квітня 1904 р. попечитель 
Одеського учбового округу повідомив МВС, що “...ко
миссия начальников средних учебных заведений г. Ека- 
теринослава признаёт его (статут -  Авт.) удовлетвори
тельным, но полагает, что следовало бы: во-первых, при
мечание 1 к ст.2 редактировать так: ’’При музее имеется 
особый зал для заседаний Научного общества и других 
обществ, преследующих просветительские цели” и, 
ввести в состав Совета музея “по крайней мере одного

67



Історія України:

представителя от Министерства Народного Просвеще
ния по назначению попечителя учебного округа...”44. 
Тобто пропонувалося певне розширення функцій музею, 
можливостей використання його будівлі іншими това
риствами, але водночас і встановлювався певний адмі
ністративний нагляд з боку Міністерства народної осві
ти. Після цього МНО досить довго затримувало розгляд 
проекту статуту і лише після декількох нагадувань віце- 
директора загальних справ МВС до МНО 4 жовтня 1904 
року відбулося засідання Вченого комітету, на якому бу
ло заслухано висновок член ВК MHO М. Бакста про 
проект статуту обласного музею ім. О. М. Поля. Але 
тільки 28 жовтня 1904 року, ще після одного нагадуван
ня з МВС, довідка освітян по музею О. М.Поля була від
правлена до Департаменту загальних справ МВС.

Зупинимось на основних зауваженнях МНО більш 
докладно, оскільки як раз вони затримали більше ніж 
на рік затвердження статуту. Це в першу чергу вимога 
ввести до складу Ради музею “ ...по крайней мере од
ного представителя от Министерства Народного Прос
вещения. .., а также одного члена от Екатеринославско- 
го Высшего горного училища”45. Запропоновано було 
також, що “ ... председатель Совета музея подлежит 
утверждению Министра Народного Просвещения или 
Министра Земледелия и Государственных Иму- 
ществ”4 .

Ставилося питання і про назву музею, особливо щодо 
неясності терміну “областной”, робилися зауваження 
щодо критеріїв формування складу Ради музею, квоти, 
необхідної для проведення засідань Ради, джерел його 
фінансування тощо.

Викликала серйозне зауваження також стаття 1 проек
ту статуту, в якій йшла мова про цілі музею. Міністерс
тво народної освіти пропонувало “эти цели выразить в 
более простом и определенном виде”47. Важливим, як це
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випливає з нашої статті, було питання про характер адмі
ністративного управління музеєм. Головне зауваження з 
цього приводу зводилось до того, що нема підтверджен
ня від перелічених установ і товариств, чиї представни
ки за статутом входять до Ради музею, на згоду про їх 
участь в Раді.

І як висновок: “На основании изложенного Ученый 
комитет полагал, что в настоящем виде проект Устава 
музея им. А. Н. Поля утверждению не подлежит и нуж
дается в коренной переработке согласно приведенным 
замечаниям”48. У Катеринославі вже втомилися чекати 
на вирішення статутного питання, що відкривало шлях 
до інституціоналізації музею як певного наукового та 
просвітницького закладу. Адміністративна невизначе
ність впливала і на функціонування Ради музею. Голова 
земської управи М. В. Родзянко, виступаючи на черговій 
(XXXIX сесії Губернських земських зборів 14 грудня 
1904 р.), говорив: “Несмотря на неизменное исполнение 
предначертаний Губернского собрания, тем не менее му
зей имени А. Н. Поля до настоящего времени не имеет 
устава,... и неизвестно, когда, наконец, совет музея по
лучит окончательную организацию. Временно, впредь 
до утверждения устава, совет некоторое время функцио
нировал как комиссия научного общества, но с июля ме
сяца нынешнего года функции прекратились, по - види
мому, благодаря разногласию некоторых членов по воп
росу о степени компетенции совета музея до утвержде
ния его устава”49.

І далі М. В. Родзянко запропонував до затвердження 
статуту передати адміністративне управління музеєм гу
бернській земській управі, “...на что имеется согласие 
главных заинтересованных учреждений города и науч
ного общества...”50.

Але, виходячи з того, що “музей принадлежит не 
земству” збори не змогли надати повноважень “Губерн-
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ской управе на заведование музеєм”. Було прийняте 
таке рішення зборів: “ ...доклад Управы принять во 
всех его частях, одобрить действия Губернской Упра
вы по предмету доклада, вопрос же о заведовании 
музеем оставить открытым, кроме того уполномо
чить Губернскую Управу ходатайствовать перед М и
нистром Внутренних Дел о возможно скором утвер
ждении устава Совета музея”51.

Оскільки подавати цей запит потрібно було тільки че
рез губернатора, то пройшло ще три місяці, поки до 
МВС надійшов лист катеринославського губернатора від 
10 березня 1905 р., в якому останній, нагадавши про по
передні події, вказував на той факт, що “уже выстроено 
здание, ожидается его открытие...В связи со всем этим 
еще раз прошу утвердить устав”52.

Цікавим є той факт, що в той же день, 10 березня 1905 
року, Департаментом загальних справ МВС було нареш
ті відправлено до Катеринославського губернатора лис
та, в якому повідомлялося про результата довгоочікува
ного розгляду проекту статуту Катеринославського об
ласного музею ім. О. М. Поля: “Возвращая при сем про
ект Устава Екатеринославского Областного музея им. 
Поля, представленный 18 марта 1903 года (виділено ав
торами) за № 2032, Департамент Общих Дел уведомляет 
Ваше Превосходительство для зависящих распоряжений 
к объявлению распорядителям, что проект этого может 
быть утвержден в том случае, если в него будут внесены 
следующие изменения.. .”53. І далі наводились всі заува
ження міністерств і відомств.

Практично за два тижні проект статуту було перероб
лено і вже 2 квітня 1905 року відправлено до Петербур
га. В супроводжуючому листі губернатор повідомляв, 
що він передає і “адресованное на мое имя ходатайство 
учредителей, являющееся объяснительной к проекту Ус
тава запискою”, яке він підтримує і не бачить більш пе
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решкод до затвердження статуту. І знову писав про те, 
що необхідно якнайшвидше затвердити статут музею -  
“учреждения уже существующего”54.

В переробленому проекті додана наявність в музеї 
гірничо -  заводського відділу, виключені ті пункти, які 
розходилися з юридичними та правовими нормами ро
сійського законодавства, додано, що всі дії музею по
винні виконуватися згідно з правилами, передбачени
ми відповідними відомствами, додана стаття про під
порядкування музею Міністерству внутрішніх справ, 
стаття про право губернатора закривати в певних ви
падках збори членів музею тощо. Але з деякими заува
женнями засновники музею не погодилися. І в першу 
чергу це з пропозицією ввести в склад ради музею 
представника Міністерства народної освіти. Це питан
ня на думку засновників повністю вичерпується тим, 
що до складу Ради за вказівкою департаменту додано 
одного з членів Катеринославського вищого гірничого 
училища. Засновники музею не погодились також, що 
необхідно додавати статтю про затвердження голови 
ради будь -  яким міністерством, вважаючи це “излиш
ней формальностью, усложняющей бесполезную пере
писку и могущую иногда, в случае, например, неутвер- 
ждения, тормозить живую деятельность музея”55. Тре
ба враховувати, що за статутом голова Ради обирався 
всього на один рік, і такий порядок його затвердження 
дійсно гальмував би роботу музею.

Було також наведено роз’яснення поняття “облас
тной” музей. Засновники писали, що “учреждение это 
для полной характеристики и оценки деятельности но
сителя его имени, а также для полного понимания роста 
и развития Екатеринославской губернии не может огра
ничиться вместилищем в нем предметов и образцов про
изведений, принадлежащих исключительно одной гу
бернии; а в силу естественных условий и широкой дея-
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тельности А. Н. Поль, должно дать место в хранилищах 
своих и произведениям соседних губерний, например: 
Херсонской, где один “Кривой Рог” должен дать богатый 
материал для музея, как указано на это и департаментом 
Министерства”*6.

Були наведені також пояснення щодо фінансування 
музею, складу музею тощо.

Департамент загальних справ, погодився з більшістю 
пояснень до переробленого тексту статуту. Зауваження з 
його боку на цей раз викликало тільки питання про вве
дення до складу Ради музею представника від міністерс
тва народної освіти. Відомчі інтереси ( а можливо і амбі
ції ) були досить сильними, і міністерство, висловивши 
своє незадоволення відповіддю засновників, 10 жовтня 
1905 року знову підтвердило, що, розглянувши новий 
проект статуту Катеринославського обласного музею ім. 
О. М. Поля “Департамент Народного просвещения не 
считает возможным утвердить представленный проект 
Устава Екатеринославского областного музея им. Поля, 
о чём сообщает Департаменту Общих Д ел...”57.

І це вже парадокс, бо відкриття музею відбулося, му
зей почав працювати, а його інституціоналізація все ще 
виглядала примарною.

І тоді 10 листопада 1905 року князь Урусов (товариш 
міністра внутрішніх справ) звертається з особистим 
листом до міністра народної освіти І. І. Тихомирова, в 
якому нагадує, що зауваження Вченого комітету від 4 
жовтня 1904 року були в цілому враховані засновниками. 
Але не дивлячись на це, Департамент народної освіти 
зайняв негативну позицію, мотивуючи її тим, що врахо
вані не всі зауваження. Князь Урусов вказав на те, що всі 
суттєві зауваження (в тому числі і введення до Ради 
представника Міністерства народної освіти) враховані, 
залишилися лише несуттєві. І закінчуючи листа, він 
звернувся до І. І. Тихомирова: “Не позволите ли Вы
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признать возможности во избежание разногласий между 
ведомствами проявить согласие на утверждение Устава 
Екатеринославского областного музея им. А. Н. Поля”58.

Цей лист вирішив долю статуту і самого музею. 27 
листопада 1905 року товариш міністра народної освіти 
письмово повідомив міністерство внутрішніх справ, що 
“препятствий для утверждения Устава Екатеринослав
ского областного музея им. О. М. Поля нет”59.

2 грудня 1905 року статут було затверджено.
Таким чином, відбулася інституціоналізація вже ді

ючого обласного музею ім. О. М. Поля як науково -  
просвітницької установи з певними цілями та метода
ми роботи.

Детальний розгляд процесу заснування та інститу- 
ціоналізації установи, що зіграла надалі значну роль в 
культурному житті України, дозволяє зробити певні 
висновки:

—  проблема заснування музею певного профілю як 
пам’ятника видатній діяльності громадського діяча і шу
кача скарбів рідного краю О. М. Поля на початку XX ст. 
в цілому була підтримана представниками всіх прошар
ків інтелігенції Катеринослава, земськими і державними 
установами, дворянством, міщанами. Така єдність спри
яла відстоюванню інтересів музею, що засновувався, на 
всіх рівнях.

— пріоритети музею в процесі його заснування та 
інституціонолізації були змінені і розширені. Він перес
тав розглядатися як вузькопрофільний, репрезентуючий 
в основному криворізький гірничорудний басейн, як це 
мислилося в проекті заснування музею при Катеринос
лавському вищому гірничому училищі. Завданнями му
зею ставали (згідно статуту) збирання і зберігання “све
дений о местных естественных и промышленных произ
ведениях, а также о бытовых особенностях Екатеринос- 
лавской губернии и соседних с нею губерний Юга Рос
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сии”60, що поглинало завдання проектованого при Ка
теринославському вищому гірничому училищі музею і 
значно розширювало межі досліджень. Про це свід
чить і те, що згідно з статутом “музей включает следу
ющие отделы: исторический с их подразделением: ар
хеологический, нумизматический и др.; естественно- 
исторический с подразделениями: этнографический, 
промышленный, горнозаводской, художественный, пе
дагогический и до.; научная библиотека и библиогра
фический отдел”®1.

Музей за своїм задумом і за статутом був інституціо- 
нолізований як природничо - історичний, в якому перед
бачалося як детальне і повне вивчення природних ба
гатств області та їх використання, так і дослідження іс- 
торико-археологічних та етнографічних матеріалів, що 
відносяться як до минулого, так і до сучасного побуту та 
історії південних губерній.
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Нестуля 0 .0 .

УКРАЇНСЬКІ КУЛЬТУРНІ ЦІННОСТІ в 
РОСІЇ: ДІАЛОГ ПРО ПОВЕРНЕННЯ 

(кінець 1920-х років)

В середині 1920-х років науковці та діячі культури Ук
раїни підняли перед центральними органами влади рес
публіки питання про повернення музейних пам’яток, ви
везених з її території до Росії.

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 музею пам’ятки археології, вивезені за са
модержавства з Криму до Одеського Археологічного му
зею1.

У відповідності до рішень ВУЦВК від 31 серпня та 8 
вересня 1926 р. його реалізація пов’язувалось з вирішен
ням питання “про належність та порядок передачі різних 
історичних цінностей національним республікам” СРСР. 
Для цього при союзному ЦВК пропонувалось створити 
комісію “з представників всіх республік, що входять до 
складу СРСР”2.

21 вересня 1927 р. Наркомат освіти України направив 
до ВУЦВК «Попередній реєстр історико-культурних і 
художніх цінностей, які належать до повернення УСРР”. 
До нього увійшли українські старожитності, виявлені 
членами Всеукраїнського Археологічного комітету 
(ВУАК) в музеях та збірках Росії за літературними дже
релами, а також пам’ятки, відомості про вивіз яких з те
риторії України повідомили музеї та Київська крайова 
інспектура охорони пам’яток культури 3.

Одночасно з реєстром НКО УСРР передав до 
ВУЦВК також проект листа останнього до ЦВК СРСР.
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В ньому наголошувалось, що “Наркомос УСРР про
довжує роботу над виявленням пам’яток української 
культури, які знаходяться на території СРСР за межами 
УСРР. Тому в подальшому мають бути надані додатко
ві вичерпні списки”.

Водночас, Наркомат освіти висловлював перекона
ність не лише у необхідності, а й можливості на основі 
зібраних відомостей про українські культурні цінності в 
Росії розпочати переговори між союзними республіками 
про подальшу долю пам’яток.

Відтак, детально описавши обставини, що склалися 
навколо прохання ЦВК Кримської СРР про передачу з 
Одеського історико-археологічного музею до Керчен
ського музею пам’яток античної культури, НКО УСРР 
пропонував акцентувати увагу ЦВК СРСР на мотивах рі
шення президії ВУЦВК від 31 липня та 8 серпня 1926 р. 
Зокрема, в проекті листа зазначалось, що “питання про 
обмін культурно-історичними цінностями у всесоюзно
му масштабі підіймав ще т.Раковський, колишній Голова 
Раднаркому УСРР, однак до цього часу, - наголошувало
ся в листі, - воно не вирішено позитивно, незважаючи 
навіть на те, що в грудні 1917 р. Раднарком РСФРР за 
підписом т. Леніна зобов’язав всі музеї РСФРР поверну
ти в Україну всі історичні документи, матеріали, карти
ни і т.д., які мають відношення до України, щоб тим са
мим ліквідувати наслідки пригнобленого становища Ук
раїни і пограбування її в часи царизму”

В проекті листа наводились також випадки байдужо
го ставлення російських музеїв, наукових установ та 
урядовців до прохань української сторони про повернен
ня вивезених з її території пам’яток. Зокрема, мова йшла 
про ігнорування Російською Академією історії мате
ріальної культури (РАІМК) прохання ВУАКу (березень 
1926 р.) щодо повернення матеріалів археологічних роз
копок С.Гамченка на Поділлі і Волині у 1908 -1914 рр.,
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відмову Наркомату освіти Росії повернути до Київського 
музею мистецтв евакуйованої у 1919 р. до Москви кар
тини Алесадро Ман’яско “Поховання ченця”. “З’ясува
лося, - читаємо в проекті листа ВУЦВК до ЦВК СРСР, - 
що Московський музей мистецтв вже вніс цю картину у 
свій інвентар і виставив серед своїх колекцій, звернув
шись по тому до Київського музею мистецтв з пропози
цією відмовитись від його прав на цю картину, - ця про
позиція потім була повторена наркомом освіти РСФРР т. 
Луначарським в особистому листі на ім’я наркома осві
ти УСРР». В проекті листа приверталась також увага до 
багатьох інших картин, які були евакуйовані з України в 
Москву в 1919 р., і не поверталися Головнаукою РСФРР. 
Наводився факт відмови РАІМК на прохання україн
ських пам’яткоохоронців надати в тимчасове користу
вання матеріали колишньої Імператорської Археологіч
ної комісії, “які стосувалися охорони історико-культур- 
них пам’яток на території України”.

Нарешті, позиції Наркомату освіти, наукових та му
зейних закладів Росії протиставлялось рішення НКО 
УСРР, який задовольнив прохання музею Л.Толстого в 
Москві передати до нього з музеїв України ті експона
ти, які стосувалися життя і творчості видатного росій
ського письменника. “Наркомо світи УСРР, однак, вва
жає необхідною умовою передачі в РСФРР матеріалів 
про Л.М.Толстого, - наголошувалося в проекті листа 
ВУЦВК до ЦВК СРСР, - повернення в УСРР всіх мате
ріалів, які відносяться до життя, діяльності і творчості 
Т.Г.Шевченка”.

Закінчувався лист проханням ВУЦВК “заснувати при 
ЦВК СРСР Тимчасову Комісію у складі представників 
від Союзних Республік, призначених ЦВКами союзних 
республік, для проведення усієї операції взаємообміну 
історико-культурними музейними цінностями між Со
юзними Республіками” 4.
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Відповідну комісію пропонувалося утворити, надіс
лавши до неї по два представники від кожної союзної 
республіки, затверджених рішеннями їх Центральних 
виконавчих комітетів. В засіданнях комісії могли брати 
участь з правом дорадчого голосу спеціалісти-експер- 
ти, запрошені делегаціями від союзних республік. Уря
ди союзних республік мали передати на розгляд комісії 
“списки історико-культурних і художніх музейних ре
чей, - як тих, що можуть бути повернуті ними відповід
ним республікам, так і тих, про повернення яких вно
ситься цими урядами заявка”. Тобто передбачалось 
провести взаємообмін культурними цінностями, керу
ючись “національно-територіальним” принципом. На
мічену роботу планувалось провести в річний термін з 
тим, щоб до 1 січня 1929 р. комісія прозвітувалася про 
неї перед ЦВК СРСР.

Всі рішення комісії, ухвалені одноголосно, пропону
валось вважати остаточними й обов’язковими до вико
нання. В разі розходжень думок у комісії головуючий в 
ній, який призначався б по черзі від представників союз
них республік, повинен був звертатися за остаточним рі
шенням до Президії ЦВК СРСР 5.

Підготовлені Наркоматом освіти УСРР документи 4 
жовтня 1927 р. розглянула Мала Президія ВУЦВК, чле
ни якої повністю підтримали викладені в них пропози
ції. Більше того, секретарі ВУЦВК О.Буценко та М.Вла- 
сенко отримали доручення “домагатись від ЦВКу СРСР 
скорішого й остаточного вирішення цієї справи”6. Таке 
ж рішення наступного дня прийняла Президія ВУЦВК7.

Вже незабаром, 31 жовтня 1927 р., голова ВУЦВК 
Г.Петровський та секретар О.Буценко звернулися до 
ЦВК СРСР з листом “Про передачу у відання відповід
них Союзних Республік історико-культурних і музейних 
предметів”. В основу його ліг проект, підготовлений 
НКО УСРР. Водночас, наголошувалося на тому, що “дес
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потична система управління царського уряду колишньої 
Російської імперії по відношенню до пригнічених нац
меншостей, яка зводилась до заперечення за ними усіля
кого права на національно-культурний розвиток”, обумо
вила “прагнення зосередити в офіційних центрах куль
турно-історичні цінності, пов’язані ідеологічно чи за те
риторіальною ознакою з окремими національностями. 
Таким шляхом, - наголошувалося в листі, - в музеях і 
сховищах колишнього Петербурга і Москви опинились 
цінніші пам’ятки з історії України, Запорізької Січі, ет
нографії, мистецтва України і т.д.” Також констатува
лось, “що в роки імперіалістичної і громадянської воєн 
ще більше посилився процес евакуації національних 
культурних цінностей України”.

Увага ЦБК СРСР приверталась до того, що “впро
довж багатьох років усі зусилля українських державних 
і наукових установ добитися врегулювання питання про 
повернення в Україну історичних і загалом культурних 
цінностей, вилучених в різні часи з музейних і наукових 
установ України, не увінчалися успіхом і зустрічали іно
ді повне небажання з боку окремих установ РСФРР на 
шкоду справедливим інтересам України”.

В зв’язку з цим в листі висловлювалось сподівання, 
що “національна політика Радянської влади” поставить 
на чергу дня “питання про докорінну зміну такого стано
вища і про повернення Союзним Республікам належних 
їм і вилучених у них національних цінностей”. Зокрема, 
з цією метою пропонувалось “утворити тимчасову комі
сію з представників Союзних Республік, яка намітила б 
шляхи обміну і повернення історико-культурних і ху- 
дожнЬо-наукових предметів між Республіками Союзу 
РСР за національно-територіальною ознакою цих цін
ностей і встановила б, які саме предмети належать до 
повернення й обміну” .̂

Надіславши з листом голови та секретаря ВУЦВК ще
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й проект відповідної постанови ЦВК СРСР, в Україні, 
здавалось, не без підстав сподівалися на позитивне вирі
шення поставлених у них проблем. Принаймні, 31 груд
ня 1927 р. у відповіді на запитання Наркомату освіти 
УСРР про “вирішення справи щодо обміну історично- 
культурними та художніми цінностями” секретаріат 
Президії ВУЦВК за розпорядженням М.Власенка пові
домив, “що справу цю буде розглянуто в Москві під час 
3-ої сесії ЦВКу СРСР за його участю” 9.

Тим більшою несподіванкою для науковців та співро
бітників державних інституцій України, які опікувалися 
проблемою повернення з Росії українських культурних 
цінностей, стало рішення Президії ЦВК СРСР від 11 січ
ня 1928 р.. Заслухавши “клопотання Президії ЦВК УСРР 
про обмін культурно-історичними і художніми цінностя
ми між союзними республіками”, вона відхилила його. 
ЦВК Союзних республік і, зокрема, ВУЦВК було запро
поновано “в разі необхідності обміну тими чи іншими 
культурно-історичними і художніми цінностями, зверта
тися безпосередньо до відповідної союзної республіки, в 
розпорядженні якої знаходяться згадані цінності”10.

За умов формування в СРСР вже в кінці 20-х років 
жорсткої тоталітарної системи управління усіма сфера
ми суспільного життя з єдиного імперського центру по
дібна ухвала, безперечно, була знаковою. Однак, в Укра
їні, здавалось, ще сподівалися на можливість двосторон
ніх рішень про обмін культурними цінностями між со
юзними республіками. Принаймні, вже 27 січня 1928 р. 
секретаріат Президії ВУЦВК, повідомляючи НКО УСРР 
про рішення ЦВК СРСР, просив його терміново “подати 
відомості про розподіл цінностей, що знаходяться у ві
данні Союзних Республік, а також відповідні прохання 
до них про обмін цінностями, зазначивши ті цінності, які 
може повернути УСРР Союзним Республікам”11.

Доручення Президії ВУЦВК поставило Наркомат ос
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віти України в досить скрутне становище. Думається, 
там добре усвідомлювали, що запропонований їм варі
ант підходу до проблеми обміну культурними цінностя
ми, відкладав її вирішення на невизначений час. Адже 
мова йшла про укладання реєстрів не лише вивезених до 
усіх союзних республік українських історико-культур- 
них цінностей, а й пам’яток з обсягу їх історії та культу
ри в музеях та збірках України. Саме вони мали стати 
підставою для відповідних двосторонніх переговорів і 
домовленостей.

В зв’язку з цим 9 лютого 1928 р. УСРР запропонував 
ВУЦВК, не чекаючи завершення підготовки відповідних 
матеріалів по інших союзних республіках, звернутися з 
проханням про початок обміну культурними цінностями 
до РСФРР. Справді, “Реєстр” українських культурних 
цінностей в Росії вже був в основному підготовлений 
Відомості ж “про ті цінності, що може повернути УСРР” 
Наркомат освіти республіки зобов’язувався оперативно 
подати “додатково, коли ЦВК РСФРР висловить згоду 
вступити в обмін”. Щоправда, принагідно висловлюва
лась цілком слушна пропозиція, “щоб такі реєстри скла
ли Наркомоси тих союзних республік, які вступлять в 
обмін культурними цінностями з УСРР” 12.

Пропозиції Наркомату освіти УСРР знайшли під
тримку з боку керівництва ВУЦВК. 24 лютого 1928 р. 
його голова Г.Петровський та секретар М.Василенко 
звернулися до ЦВК РСФРР з листом, в якому, повторив
ши наведені свого часу в підготовленому НКО УСРР 
проекті аргументи на користь повернення в Україну ви
везених з її території цінностей, висловили прохання 
“визнати необхідним провести взаємообмін на основі 
національно-культурного принципу історико-культурни- 
ми і художніми музейними цінностями між РСФРР і 
УСРР для ліквідації наслідків пригноблення і культурні 
експлуатації за часів царизму українського народу”.
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З цією метою пропонувалось створити спільну тим
часову комісію ЦВК РСФРР та ВУЦВК “у складі 3-х 
представників від кожної з цих союзних республік за 
призначенням ЦВК цих Союзних республік”. Комісія 
мала працювати впродовж року -  до 1 січня 1930 р., 
розглянувши за цей час заявки Наркоматів освіти рес
публіки на повернення та їх пропозиції про передачу 
пам’яток культури. Рішення комісії пропонувалось 
“вважати обов’язковими для Наркомосвіти РСФРР та 
УСРР і підвідомчих їм установ”. Спірні питання мали 
виноситися на вирішення наркоматів освіти обох рес
публік 13. Отже, комісія мала будувати свою роботу на 
принципах, якими повинна була керуватися й відповід
на комісія при ЦВК СРСР, звичайно, в разі її створен
ня. Однак, безперечно, її статус був би значно нижчим, 
ніж комісії при ЦВК СРСР.

На жаль, навіть його реалізувати вдалося не відразу, 
оскільки 9 липня 1928 р. Президія Всеросійського 
ЦВК визнала “утворення паритетної комісії” недореч
ним. Щоправда, Наркомат освіти РСФРР отримав до
ручення “домовитися з Наркомосвіти Української СРР 
з питання про обмін культурно-історичними і художні
ми цінностями між РСФРР і УСРР, і подати на затвер
дження Президії ВЦВК проект відповідної постано
ви”14. Однак, без чітко визначених принципів та термі
нів проведення взаємообміну переговорний процес міг 
тривати безкінечно довго без усіляких гарантій на кон
кретні його результати.

Власне, саме це й змусило ВУЦВК знову звернутися 
до ЦВК СРСР. В листі від 4 серпня 1928 р. тимчасово ви
конуючі обов’язки голови ВУЦВК О.Буценко та секрета
ря ЦВК України В.Поляков, “беручи до уваги, що питан
ня про обмін культурно-історичними і художніми цін
ностями між РСФРР і УСРР не може бути вирішено пос
тановою ЦВК РСФРР”, просили союзний ЦВК “утвори
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ти для проведення цієї роботи тимчасову комісію з пред
ставників УСРР та РСФРР” 15. При цьому комісія мала 
звітуватися перед ЦБК СРСР, звертаючись до нього та
кож в разі виникнення спірних питань з обсягу її компе
тенції^6.

Президія ЦВК СРСР досить оперативно відреаіувала 
на звернення ВУЦВК. Вже в середині вересня 1928 р. во
на ухвалила “просити Президію ВЦВК переглянути 
свою постанову від 9 липня 1928 р. про недоцільність 
утворення Паритетної Комісії з питання обміну культур
но-історичними і художніми цінностями”17.

Не забарилась з відповіддю і президія Всеросійського 
Центрального Виконавчого Комітету. 8 жовтня 1928 р. 
вона ухвалила звернутися до Президії ЦВК СРСР з про
ханням запропонувати ВУЦВК “надати конкретні заявки 
на отримання історичних і художніх експонатів, які зна
ходяться в музеях РСФРР і відносяться до території 
УСРР”. Після цього передбачалось “утворити Паритетну 
комісію з представників від РСФРР і УСРР” 18.

Таким чином, задовольнивши прохання України, ЦВК 
РСФРР, здавалось, відкладав його реалізацію на невиз- 
начений час, який був потрібний для укладання передба
чених постановою списків пам’яток. Однак, українську 
сторону таке рішення цілком влаштовувало. Адже на той 
час вона вже мала відповідний “Реєстр” пам’яток культу 
ри в збірках Росії.

Про це знали також і в Наркоматі освіти РСФРР 
Отож, отримавши рішення ЦВК РСФРР, відразу спробу
вали опротестувати його. В середині жовтня 1928 р. 
НКО Росії звернувся до Всеросійського ЦВК з наполег
ливим проханням відмінити постанову його президії від 
8 жовтня того ж року. Проте Президія ВЦВК 31 жовтня 
1928 р. відхилила його, підтвердивши свою попередню 
ухвалу щодо організації обміну культурними цінностями 
між Україною і Росією 19.
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На нашу думку, така різка зміна поглядів і ЦВК 
СРСР, і Всеросійського ЦВК на проблему повернення 
українських культурних цінностей з Росії була пов’язана 
з розгортанням в кінці 20-х років ініційованих вищим 
партійно-державним керівництвом Радянського Союзу 
кампаній по масовому вивозу пам’яток історії та культу
ри з союзних республік для їх подальшого експорту на 
західні ринки2'3.

Саме в зазначеному контексті стає зрозумілою, як 
певна “поступливість” ЦВК СРСР та ЦВК Росії прохан
ням України щодо повернення вивезених з її території 
культурних цінностей, так і активізація відповідних зу
силь українських учених та державних діячів.

В листі постійного представництва України при уря
дові СРСР до заступника наркома освіти УСРР О.А.По- 
лоцького від 2 листопада 1928 р., наприклад, зазнача
лось: “Олександр Аркадійович, ми клопочемося з цього 
питання вже 5 років. Потрібно кувати залізо, доки воно 
гаряче” 21.

Аби прискорити початок роботи Паритетної комісії, 
НКО УСРР 22 листопада 1928 р. звернувся до ВУАКу та 
крайових інспектур охорони пам’яток культури з про
ханням “знестися з музеями та терміново подати до Укр- 
науки всі ті додаткові реєстри й заявки, які треба долучи
ти до попереднього орієнтовного списку”. Терміновість 
завдання Наркомат пояснював тим, “що після початку 
праць Паритетної комісії й подачі ними додаткового й 
остаточного реєсщу вносити які б то не було нові заявки 
буде вже запізно”22.

Виконуючи доручення Наркомату освіти, ВУАК 15 
грудня 1928 р. звернувся до музеїв та крайових інспек
тур охорони пам’яток культури в Україні “з пропозицією 
дати конкретні заяви на одержання історичних і худож
ніх експонатів із музеїв РСФРР”23. Однак, відповіді му
зеїв суттєво не доповнили картину вивозу пам’яток за
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межі України. Серед них виділяється хіба що лист Зі- 
нов’євського округового музею, в якому приверталась 
увага до археологічних знахідок під час розкопок В.Яст
ребова у 1890-1896 рр., які були вивезені до Петербургу. 
За відомостями музею там же, зокрема, в Ермітажі опи
нилися й пам’ятки з розкопок 1763 р. в районі с.Кучерів- 
ка, у верхів’ях Інгула та Інгульця, які проводив генерал- 
поручик Мельгунов.

Музей повідомляв і про те, що, “значну кількість ре
чей художнього та історичного значення було вивезено 
до Москви” в 1918 р. Проте змушений був констатувати: 
виявити, “що саме вивезено, ким та куди, - навіть по сві
жих слідах в 1922 році, не пощастило”. У співробітників 
музею, однак, не було сумнівів у тому, що вивіз пам’яток 
за межі України завдав суттєвої шкоди музейному будів
ництву в межах округи. “Такий факт, - зазначалось у йо
го листі, - як залишення в музейних збірках м. Зі- 
нов’євська після евакуації не більше 1/10 частини того, 
що було до евакуації, яскраво говорить про вивіз до цен
тру найкращих та найцінніших речей”. В зв’язку з цим 
він цілком справедливо ставив питання про те, щоб ви
везені “речі було повернуто до Зінов’євського окрГугово- 
го] Музею”24.

Подібні прохання висловлювались і в листах інших 
музеїв. Так, Роменський окружний музей просив “вжити 
заходів, аби хоч частина тих археологічних матеріалів, 
що були здобуті в різні часи і різними археологами, 
особливо Самоквасовим, під час розкопів на Роменщині 
і зараз знаходяться в РСФРР, були повернуті до Ромен- 
ського Музею”. Однак, нові дані про вивіз пам’яток з те
риторії округи в листі музею не наводились 25.

В зв’язку з цим особливий інтерес для ВУАКу та НКО 
УСРР, які готували списки пам’яток культури на розгляд 
Паритетної комісії склали відомості київського крайово
го інспектора Ф.Ернста, надіслані ним до Укрнауки на
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початку 1929 р. Зокрема, він підіймав питання про по
вернення з РСФРР колекції генерала інженерної служби 
і відомого колекціонера Михайла Платоновича Фабріці- 
уса. М.П.Фабріціус народився 1847 р. у Києві і, за визна
ченням Ф.Ернста, був українцем за національністю й пе
реконаннями. Розпочавши військову кар’єру у Москві, 
він захопився старовиною, опублікував ряд статей з істо
рії Кремля. У 1880-х роках він повернувся до Києва, де 
розкрився ще й його талант архітектора, громадського 
діяча. Зокрема, за проектом М.П.Фабріціуса був побудо
ваний його власний будинок у мавританському стилі на 
вул.Інститутській. Він проектував підняття рівня Труха- 
нова острова, був гласним Київської міської думи, ініці
атором артезіанського водопостачання у Києві.

Все своє життя М.П.Фабріціус збирав колекцію поло
тен вітчизняних та закордонних митців, пам’ятки старо
вини, ювелірні вироби з бірюзи. Він мріяв побудувати на 
власні кошти на вулиці Інститутській приміщення для 
громадської картинної галереї, яку планував передати 
разом з колекцією в дарунок місту. Колекціонер не встиг 
реалізувати свої плани. 1915 р. він помер і був похований 
на кладовищі на Аскольдовій могилі. Однак, у складено
му заповіті М.Фабріціус розпорядився передати збірку 
міській громаді Києва. В 1915 році вдова небіжчика роз
почала переговори з цього приводу з директором Київ
ського міського музею М.Біляшівським та міським голо
вою І.Д’яковим. Проте згодом змінила свої наміри і по
дарувала всю збірку Рум’янцевському музею у Москві.

На той час вона нараховувала понад 400 картин гол
ландських, російських та українських майстрів. Однією 
з умов передачі збірки до Рум’янцевського музею було 
виділення для її експозиції окремої зали імені М.Фабрі- 
ціуса. Музей дав відповідну згоду, але не дотримався 
своїх обіцянок. Більше того, 114 картин збірки опинили
ся в запасниках. Після революції колекції музею, в тому
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числі, й збірка М.Фабріціуса перейшли у відання музей
ного фонду РСФРР. Як відомо, з нього поповнювалися 
збірки провінційних музеїв Росії. Одна з картин з колек
ції М.Фабріціуса (“Собака” Гроте) в 1925 р. була переда
на до Всеукраїнського історичного музею ім.Т.Г.Шев- 
ченка.

В листі Ф.Ернста ставилось питання про повернення 
в Україну й інших картин та колекції ювелірних виробів 
зі збірки М.Фабріціуса. їх пропонувалось розподілити 
між Музеєм мистецтв ВУАН (голландський живопис) , 
Київською картинною галереєю (російський живопис) 
та Всеукраїнським історичним музеєм ім.Т.Г.Шевченка 
(український живопис)2*5.

Не менш переконливо Ф.Ернст обгрунтовував і про
позицію про повернення з Росії до України збірки відо
мих українських меценатів і колекціонерів Терещенків. 
Вона почала складатися з 1860-х років у Києві зусилля
ми Миколи Артемовича Терещенка. Під його впливом 
колекціонуванням захопилися також брат Федір Артемо
вич та діти -  Варвара Миколаївна (дружина Б.Ханенка), 
Олександр Миколайович та, особливо, Іван Миколайо
вич. Його збірка займала двоповерховий будинок на 
бульварі Шевченка у Києві. На кошти І.М.Терещенка 25 
років утримувалась Київська художня школа М. Мураш
ка. Він фінансово підтримував Врубеля, пожертвував 
20000 крб. на утворення Художньої академії у Києві.

Збірка І.М.Терещенка складалась із сотень картин та 
кількох тисяч малюнків, переважно російських та укра
їнських художників. Особливу вагу для України мали 
оригінальні роботи Д.Левицького, Л.Боровиковського, 
Штернберга, І.Рєпіна, 469 малюнків Федотова, твори 
Костанді, Врубеля та ін. До І.М.Терещенка перейшла та
кож збірка художника Л.Жемчужнікова: понад 5000 йо
го власних творів, роботи Т.Шевченка, Штернберга та ін. 
В 1911 р. твори Т.Шевченка, портрети й карикатури на
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нього, Штернберга, з колекції Жемчужнікова експонува
лись на ювілейній шевченківській виставці в Київському 
міському музеї.

Частину збірки родина Терещенків планувала роз
містити в прилюдній картинній галереї у Києві, яку хо
тіли побудувати на власні кошти. Ці плани порушили 
революційні події 1917 р. В січні 1918 р. збірка зазна
ла погрому вояків М.Муравйова. Уцілілі речі були на
ціоналізовані і згодом поступили до фондів Всеукраїн
ського історичного музею ім. Т.Г.Шевченка та Київ
ської картинної галереї.

Ще до цього син Івана Миколайовича, відомий мі
ністр кабінету Керенського Михайло Іванович Тере
щенко вивіз найбільш цінні твори художників з колек
ції батька до Петрограду. Після жовтневого перевороту 
1917 р. М.І.Терещенко виїхав за кордон. Його ж мати, 
усвідомлюючи можливість реквізиції збірки, 21 берез
ня 1917 р. передала її на зберігання до Державного Ро
сійського музею в Петрограді. При цьому вона зберіга
ла право на повернення збірки на першу ж вимогу, але 
не пізніше 1 січня 1919 р. В разі, якби власники не заб
рали збірку до 1 квітня 1919 р., вона мала перейти у 
власність музею.

За бурхливих умов громадянської війни реалізувати 
свої права на петроградську частину збірки родина Тере
щенків не змогла. Відтак, 53 полотна М.Врубеля та ін., 
5048 малюнків Л.Жемчужнікова, Т.Шевченка, Штер
нберга, Федотова, 92 малюнки М.Врубеля, збірка україн
ських килимів, порцеляни, мініатюр, книг, рукописів і 
т.д. опинилися в Державному Російському музеї.

В листі до Укрнауки НКО УСРР Ф.Ернст, посилаю
чись на те, що “...українська частина збірки нерозривно 
зв’язана з збірками Всеукраїнського Історичного Музею 
ім.Т.Г.Шевченка, куди та ж сама родина Терещенків да
рувала твори Врубеля, Шевченка та ін., де знаходиться
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чимало полотен з зазначеної збірки, навіть частина лис
тування І.М.Терещенка з художниками в справах прид
бання картин, альбоми ЛЖемчужнікова, придбані музе
єм у дочки останнього”, підіймав питання про повернен
ня її в Україну та передачу до київських музеїв27.

До Києва Ф.Ернст пропонував повернути й колекцію 
відомого мецената та державного діяча Росії Василя 
Петровича Кочубея. Вона складалася з картин західноєв
ропейських художників (Перуджино, Моралес, Лампі- 
старший, Крейцингер, Моллер), російських та україн
ських митців (Д.Левицький, Л.Боровиковський). Особ
ливу цінність для України мали роботи Т. Шевченка 
(“Портрет князя М.Г.Репніна”, “Єврейське весілля”, 
“Долина на Хівінській дорозі”, “Чиркала-тау”, “Акмиш- 
тау” та ін.). Майже всі вони експонувалися на ювілейній 
шевченківській виставці у 1911 р. В.П.Кочубей зібрав та
кож колекцію медалей та художніх виробів з бронзи, 
меблів доби ренесансу.

В 1915 році усі його збірки були вивезені до палацу в 
Царському Селі. В роки революції вони попали до Пет
роградського музейного фонду, а звідти розподілялись 
між музеями Росії. В 1928 р. частина пам’яток колекції 
попала до Держторгу для продажу на європейському ан
тикварному ринку.

Отже, “зважаючи на те, що збірка В.П.Кочубея цілком 
зв’язана з Україною (всі маєтки В.П.Кочубея -  Яросла- 
вець, Дубовичи, Згурівка та ін. знаходились також на Ук
раїні) й Києвом”, Ф.Ернст також просив Укрнауку НКО 
УСРР “...вжити заходів до передачі названих збірок до 
Київських музеїв”28.

Таке, ж прохання він висловлював і щодо пам’яток з 
колекції князя Павла Олександровича Демидова-Сан- 
Донато, які він 1915 р. вивіз із власного Вишневецького 
замку на Волині до свого маєтку в Криму. За відомостя
ми, отриманими Ф.Ернстом, в роки революції вони опи
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нилися в Ялтинському музеї, де й зберігались на кінець 
20-х років29.

Таким чином вже перші відповіді на запит Укрнауки 
НКО УСРР та ВУАКу про пам’ятки культури України, 
вивезені за її межі, дали досить цікаві результати. Става
ло все більш очевидним, що ставити початок роботи Па
ритетної комісії в залежність від підготовки остаточного 
списку пам’яток української культури в збірках Росії бу
ло недоцільним. Адже в процесі подальших пошуків 
могли виявитися все нові й нові факти про вивіз істори- 
ко-мистецьких скарбів з території України.

Не випадково, ще 5 грудня 1928 р. НКО УСРР в листі 
до ВУЦВК наголошував, що “розпочинати працю Пари
тетної комісії можна вже нині, поставивши на розгляд її 
попередній реєстр”, складений у 1927 р. Проте, щоб 
уникнути непорозумінь під час роботи комісії, Коміса
ріат пропонував визначити головні її підвалини в погод
женій з ЦВК РСФРР інструкції30.

Поданий на розгляд ВУЦВК її проект дещо відрізняв
ся від попереднього. Зокрема не визначалась дата завер
шення роботи комісії. Зазначалось лише, що вона “по
винна впродовж річного терміну з моменту отримання 
від Наркомосвіти УСРР і Наркомосвіти РСФРР їх заявок 
зі списками історико-культурних і художніх музейних 
речей (як тих, які можуть бути повернуті ними, так і тих, 
про повернення яких вноситься заявка) розглянути ці за
явки і списки і винести остаточне рішення”. Взаємооб- 
мін музейними речами, з приводу яких в комісії не вини
кало розбіжностей, мав розпочинатися відразу після зат
вердження її звіту ЦВК УСРР та РСФРР, а в спірних ви
падках -  після схвалення ними ж рішень нарад наркомів 
освіти Росії й України. Нарешті, зазначалось, що засі
дання комісії мали відбуватися в Москві і Харкові попе
ремінно 31. 2 січня 1929 р. Президія ВУЦВК затвердила 
підготовлений НКО УСРР проект “Інструкції про поря

93



Історія України:

док обміну культурними цінностями між РСФРР та 
УСРР” 32.

Вже 26 січня 1929 р. ВУЦВК звернувся до Всеросій
ського ЦВК з проханням розглянути та погодити роз
роблений НКО УСРР і схвалений Президією ЦВК Ук
раїни проект інструкції для Паритетної комісії та виз
начити своїх представників для роботи в ній. В листі 
ВУЦВК також зазначалося, що на доповнення до пере
даного в ЦВК Росії ще 24 лютого 1928 р. “Реєстру” ук
раїнських пам’яток в російських збірках “буде поданий 
остаточний список, який вичерпає всі побажання сто
совно повернення УСРР її культурно-історичних і ху
дожніх цінностей” .

На початку лютого 1928 р. в листі Наркомату освіти 
України до Постійного представництва УСРР при РНК 
СРСР висловлювалось припущення, що “з боку музей
них органів РСФРР може бути... бажання домогтися, 
щоб НКО ще до початку робіт Паритетної комісії подав 
остаточний вичерпний список і тим себе обмежив нада
лі від всіляких заявок, у яких знайдеться потреба під час 
роботи Паритетної комісії-”.

“Це нині не можливо, - пояснювалось у листі, - тому, 
що перший реєстр було складено за Каталогами і іншими 
літературними джерелами, між тим, щоб скласти оста
точну заявку (і тим самим обмежити себе вже надалі), 
доведеться мабуть членам Паритетної комісії безпосе
редньо оглянути фонди деяких держмузеїв РСФРР та 
вивчити їх інвентарі”.

В зв’язку з цим НКО УСРР просив Постійне пред
ставництво домогтися того, щоб “свою роботу Паритет
на комісія почала після оформлення... складу... з розгля
ду того попереднього реєстру, що НКО УСРР подав був 
до ВУЦВКу, а ВУЦВК надіслав до ЦК РСФРР”.

Не чекаючи на погодження російською стороною 
надісланого їй проекту інструкції про роботу Паритет
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ної комісії, Мала Президія ВУЦВК 19 лютого 1929 р. 
затвердила представниками України до її складу І.Ку- 
лика, Ф.Ернста та М.Болтенка. Кожен з них був добре 
відомим в науково-культурних та пам’яткоохоронних 
колах України.

Наркомат освіти РСФРР, незважаючи на неодноразові 
звернення Постійного представництва України при РНК 
СРСР, Всеросійського ЦВК, проте, не поспішав визначи
ти своїх представників до Паритетної комісії. В листах 
Головнауки НКО РСФРР до секретаріату Президії ВЦВК 
від 19 березня та 7 червня 1929 р. це пояснювалося 
“труднощами при складанні списків предметів росій
ського походження з числа тих, що знаходяться в Музе
ях УСРР і належать до передачі Музеям РСФРР”.

Справді, як засвідчив досвід відповідної роботи укра
їнських пам’яткоохоронців, вона вимагала значного ча
су. Аби скоротити його, ВУАК 15 грудня 1928 р. звернув
ся до музеїв України з “проханням неодмінно надіслати 
йому... списки археологічних і художніх експонатів, які 
належать до передачі в Музеї РСФРР через той чи інший 
їх зв’язок із територією РСФРР”.

Оскільки більшість музеїв України були утворені піс
ля революції та прагнули показати в своїх експозиціях 
культуру й історію, перш за все, рідного краю, вони, як 
правило, не мали збірок, які б стосувалися минулого Ро
сії та інших союзних республік. Про це ВУАК, зокрема, 
повідомили завідувачі Первомайським, Уманським музе
ями. В листі завідуючого Мелітопольським округовим 
музеєм Д.Кравченка від 2 січня 1929 р. називались лише 
чотири експонати, які належали, на його думку, до пере
дачі в музеї РСФРР.

Лише відповідний список, підготовлений директором 
Ізюмського державного музею М.Сібільовим, містив по
над сто найменувань пам’яток з обсягу російської історії 
та культури. Як не дивно, першим у списку значився
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портрет Олександра І роботи Д.Левицького. За ним іш
ли парадні портрети членів імператорської родини, по
даровані Олександром І своєму сповідачеві А.Самбор- 
ському, з колекції якого вони й попали до музею. Знач
не місце в списку займали документи першого дирек
тора Царськосельського ліцею В. Малиновського: відо
мості про його життя, записні книжки, нотатки, листи, 
вірші та ін. Окрему групу складали матеріали з історії 
декабристського руху.

При цьому музей вважав “за свій обов’язок повідоми
ти, що картини й портрети... він залюбки обміняв би на 
картини ізюмчанина академіка С.Й.Васильківського чи 
на речі, що мають відношення до Ізюмського Слобод- 
ського козацького полку”. Що ж до матеріалів з історії 
декабристського руху, В.Малиновського та А.Самбор- 
ського, які експонувалися в історико-революційному від
ділі музею, то М.Сібільов пропонував утриматися від їх 
передачі Росії. На його думку, їх вилучення з історико- 
революційного відділу могло довести до “спустошення й 
навіть закриття цього відділу, а така дія в свою чергу 
викликає протест ізюмської суспільності”. На передачу 
“цього матеріалу до РСФРР, - писав він, - Ізюмський му
зей може згодитися лише в тому разі, коли в обмін він 
одержить щось рівноцінне”. Зокрема, мова йшла про 
картини С.Васильківського, “писані на Ізюмщині та сю
жетом для яких були історія, побут населення або приро
да Ізюмщини, дані портрети полковників Ізюмського 
Слободського Козацького полку, козацька зброя та релік
вії Ізюмського Слободського Козацького полка”.

Окремо обговорювалось питання про долю археоло
гічної колекції, яку Ізюмський музей отримав у 1924 ро
ці з Московського історичного музею в обмін на мікро
літи, зібрані М.Сібільовим. В грудні 1926 р. музей вже 
повідомляв про цей факт ВУАК. Як зазначалося тоді у 
його листі, колекція в понад 200 мікролітів з дозволу міс-
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целого відділу народної освіти була обміняна на пам’ят
ки. епохи неоліту, бронзи й раннього залізного віку. На 
вимогу ВУАКу 22 лютого 1927 р. музей надіслав їх пов
ний реєстр, зазначивши в ньому кам’яні сокири, скляні 
буси, залізні наконечники стріл, дротиків, списів, тера
котові статуетки, керамічні вироби, бронзові та залізні 
ножі, кинжали, голки, тощо, - отримані з Москви. Музей 
вважав, що “ці речі з ’являються надто необхідними, як 
додаток до цілком ізюмського матеріалу”.

Втім, ВУАК тоді зацікавився не лише питанням про 
рівноцінність обміну, а й самим фактом вивозу пам’яток 
з території України без санкції відповідних органів. То
му в листі до Укрнауки НКО УСРР від 15 січня 1927 р. 
голова ВУАКу О.Новицький та вчений секретар комітету 
М.Рудинський просили “з’ясувати питання на якій під
ставі і з чийого дозволу було вивезено зазначені речі” та 
клопотатися “про поворот їх по приналежності до Ізюм
ського Музею”. Розуміючи, що задовольнити його мож
ливо було лише на умовах взаємообміну, М.Сібільов, 
водночас, пропонував взяти до уваги, що московська ко
лекція “добровільно надіслана російською науковою ус
тановою й необхідна для Ізюмського музею, як підсоб
ний матеріал під час пояснень та розмов із відвідувача
ми”. А тому просив відшукати можливість, аби “не по
вертати останню в Москву”.

Таким чином, музейні працівники України, з цілком 
зрозумілих причин, не відгукнулися на пропозицію 
скласти списки пам’яток, які вони були готові передати 
своїм російським колегам. Здається, ВУАК і не сподівав
ся на інше, а тому не наполягав на виконанні відповідно
го доручення, вважаючи, що заявку на передачу 
пам’яток з українських музеїв до музейних закладів Ро
сії, мали підготувати співробітники останніх.

Вони ж справді зустріли немало труднощів при вико
нанні цього завдання Головнауки НКО РСФРР, оскільки
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більшість музеїв України не мали надрукованих катало
гів своїх колекцій. Не випадково, звертаючись до музеїв 
“з пропозицією в найбільш терміновому порядку склас
ти зазначені списки”, Головнаука просила їх подати “хо
ча б попередній реєстр матеріалів, які належать до пере
дачі Музеям РСФРР”. Але й для його підготовки потрі
бен був час. Окрім того, музеї Росії виконували доручен
ня Головнауки по експертизі обгрунтованості “претензій 
України”. Влітку Головнаука НКО РСФРР утворила спе
ціальну комісію для розгляду направлених музеями Росії 
“висновків по списках, переданих НК Освіти УСРР”. Як 
повідомлялось в листі ВЦВК до ЦВК СРСР від 16 липня 
1929 р., всю цю роботу планувалось завершити впро
довж двох місяців після чого мали бути “виділені пред
ставники в Паритетну Комісію”.

Головнаука дотрималась своїх зобов’язань. 24 серпня 
1929 р. вона повідомила ВЦВК, “що попереднє опрацю
вання матеріалів з питання про обмін музейними ціннос
тями з Україною, Наркомосвіти РСФРР -  закінчується, 
залишаються нез’ясованими лише деякі деталі, які мож
на буде опрацювати в самій Паритетній Комісії”. Там же 
Головнаука планувала передати українській стороні й 
“мотивований висновок Наркомосвіти РСФРР по списку 
матеріалів, на які претендує Україна”.

В зв’язку з цим Головнаука просила ВЦВК затверди
ти представниками РСФРР в Паритетній комісії академі
ка М.Марра (голова), старшого наукового спеціаліста Го
ловнауки А.Вольтера та заступника директора Держав
ної Третяковської галереї М.Машковцева. Вже 16 верес
ня 1929 р. Президія Всеросійського ЦВК погодилась з 
пропозицією Головнауки, а через три дні повідомила 
ЦВК СРСР, НКО РСФРР та ВУЦВК про затвердження 
нею представників Росії до складу Паритетної комісії.

Таким чином, трьохрічні зусилля науковців, діячів 
культури та центральних органів влади України, нареш
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ті, увінчалися успіхом. Були створені не лише науково- 
методичні, а й організаційні передумови для початку ро
боти Паритетної комісії.
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РЕГІОНАЛЬНИМ НАПРЯМ 
ІСТОРИЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ 
Д.БАГАЛІЯ ТА ЙОГО ШКОЛИ

Кінець XIX ст. ознаменувався появою нових пара
дигм в історичній думці, наслідком яких став розвиток в 
ній соціально орієнтованих схем пізнання. Міжнародна 
методологічна дискусія, в яку виявилися втягнутими всі 
національні історіографії, започаткувала процес переос
мислення завдань історичної науки під кутом зору виз
нання широкого методологічного і теоретичного плюра
лізму і критики спрощених і однобічних позитивіст
ських підходів. За С.Стельмахом, від того часу "настає 
століття міжгалузевої аналітичної соціальної історич
ної науки, яка ставить під сумнів описову, подієву, осо- 
бистісно орієнтовану іс т о р іо гр а ф ію Від держави, 
яка з часів Л.Ранке і його школи перебувала в фокусі іс
торичної науки, центр ваги поступово переноситься в 
сферу суспільства і культури.

В дискусії брали участь переважно фахівці із за
гальної історії, які краще орієнтувалися в історіографії 
і могли “на рівних” вести полеміку із своїми зарубіж
ними колегами. Представники регіональних наукових 
шкіл від участі в дискусії, як правило, утримувалися. 
Однак у ній виразно звучав голос професора (у 1906- 
1911 рр. ректора) Харківського університету, єдиного 
представника провінційних університетів у Державній 
Раді Росії Д.Багалія. Історик, фаховий інтерес якого 
був. сконцентрований навколо регіональних проблем 
Лівобережної, Слобідської, Південної України, виявив 
неабиякий інтерес до методологічних і теоретичних 
проблем науки, причому розуміння історії як “суспіль
ного організму”, “вивчення процесу людського спів
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життя” у нього завжди домінувало. У невеликій перед
мові до опублікованих курсів лекцій з російської історії 
він розрізняє “загальну” і “місцеву” історії, наголошую
чи на тому, що “місцева історія обмежує свій кругозір са
мим предметом вивчення” і тому має можливість з’ясу
вати всі сторони життя народу. Соціологічний і психоло
гічний підходи до аналізу історичних явищ є для нього 
закономірними, а ідея про величезне значення економіч
ного фактору в житті людства уявляється йому вищою 
мірою плідною2 .

Д.Багалій більше, ніж хтось інший з його сучасників 
в українській історіографії, віддав данину позитивіст
ським підходам з властивим їм методологічним моніз
мом, орієнтованим на “об’єктивний бік” історії. Але він 
не зациклився на фактографізмі і на надто прямоліній
них тлумаченнях прогресу. “Історику, - зауважував він, - 
...доводиться зважати на суто зовнішні перешкоди, які 
заважають йому в роботі і тому порушують головне пра
во його - свободу наукової творчості... Заради історичної 
перспективи ми проти виняткового панування тієї чи ін
шої сторони життя у загальному історичному викладі”3.

Те, що такі підходи були для Баталія не просто декла
рацією, а його життєвим кредо, він довів усім своїм жит
тям. Коли молодий доцент кафедри російської історії 
Харківського університету почав поглиблено вивчати іс
торію Слобідської України, його зразу ж почати звинува
чувати в “українофільстві”. Останнім справа не обмежи
лася: штатного викладача негайно перевели у нижчу ка
тегорію приват-доцента.

Молодий вчений розумів, що в умовах реакції, яка 
настала в Росії після вбивства у 1881 р. Олександра II, 
репутація “українофіла” може не тільки перекреслити 
його наукову кар’єру, але й спричинитися до більш сер
йозних життєвих ускладнень. “Отже, - писав він видат
ному російському археографу, академіку П.Бичкову, - я
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будь-що повинен писати з історії центру, а не України. 
І те, що я пишу історію Бєлгородської смуги і Слобід
ської України, ймовірно, ...стане з часом одним з важли
вих міркувань проти моєї роботи”4. І все ж вчений не 
відступив, не зрадив своєму покликанню. “Обласниц
тво” назавжди лишилося для нього основним полем на
укових зацікавлень. Почавши у 80-х рр. XIX ст. з вивчен
ня історії Чернігово-Сіверської землі в історичній школі 
В.Антоновича, він більш як півстоліття досліджував іс
торію Лівобережної, Слобідської, Південної України і 
створив у Харкові власну авторитетну школу істориків- 
регіоналістів.

Серйозного теоретичного обгрунтування “облас
ництва” на той час не існувало. Сам Багалій розумів 
його то як виділення з історії Росії історії України в 
якості самостійної дисципліни, то (частіше) як дослід
ження окремих регіонів України, насамперед Лівобе
режжя і Слобожанщини. Проте він був твердо переко
наний, що повна історія Росії немислима без створен
ня історії окремих областей. “Мої праці з історії краю, 
- писав Багалій, - не мали випадкового характеру: із 
школи мого високошановного учителя, проф. В.Анто
новича я виніс переконання про необхідність опрацю
вання російської історії за областями... І ось обласна іс
торія України стала головним предметом моїх занять”. 
Через багато років він прямо пов’язував свій інтерес до 
“обласництва” із бажанням “зробити щось для самос
відомості того народу, з якого я вийшов”5.

Свою докторську дисертацію Д.Багалій змушений 
був захищати не у Харкові (де незадовго перед тим вче
на рада відхилила дисертацію М.Сумцова як “україно
фільську”), а в Москві. Тему дослідження Слобідської 
України довелося завуалювати: вчений дав своїй дисер
таційній праці назву “Очерки из истории колонизации и 
быта степной окраины Московского государства”. За-

104



маловідомі імена, події, факти

хист пройшов цілком успішно, але й після одержання 
докторського ступеня звинувачення в українофільстві не 
припинилися. Відомий чорносотенець С.Щоголєв у сво
єму сумнозвісному “дослідженні” українського руху 
звинувачував Баталія у тому, що він посіяв у місті зерна 
українофільства і разом з М.Сумцовим “українізував іс- 
торико-філологічне товариство при університеті”6.

Створюючи власну концепцію історичного процесу в 
Україні, Баталій відмежувався від офіційної традиції 
розчинення українського народу у “руському морі”. Але 
він заперечував саме проти розчинення, а не проти 
включення українського народу до складу російського. 
Українці і білоруси, доводив Баталій, “складають орга
нічну частину цілого, і великоруси тільки у сукупності з 
ними складають російський народ”7.

Багалій, отже, на відміну від М.Грушевського, був 
прибічником ідеї єдиної “колиски” і єдиного “російсько
го народу”. Але навіть готовність “вводити” український 
народ до складу російського не рятувала від утисків і 
звинувачень. На своєму ювілеї у 1927 р. Багалій говорив: 
“Я не мав права викладати історію України, що над нею 
спеціально працював, з катедри, я не міг викладати сво
го курсу з історії України по-українськи...я не мав змоги 
видавати своїх курсів і монографій по-українському; за 
моє дуже невинне тоді українофільство міністр Делянов 
скількись років не давав мені катедри”8.

Під градом постійних звинувачень Багалій впродовж 
кількох десятиліть невтомно досліджував минуле Слобо
жанщини. За його словами, він прагнув дати справжню 
історію народу, “його подій, його життя, його горя, його 
радощів, його думок, мрій та надій і знову-таки усього 
народу - усіх його колишніх станів: і козацтва, і його 
старшини, і поспільства, і міщанства, і духовенства з їх 
матеріальними здобутками, просвітою і культурою, з 
усім національним обличчям” .̂ Особлива увага зверта
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лася на вивчення колонізації краю, його соціально-еко
номічного і культурного розвитку, становища різних 
груп населення XV—XVIII ст., особливостей суспільної 
організації.

Докторська дисертація Баталія була новаторською 
працею у тому розумінні, що в умовах практичної від
сутності географії України як наукового напряму вона 
давала велику суму відомостей не лише про історію ко
лонізації Слобожанщини, але й про фізико-географічні 
особливості цієї місцевості, склад населення, політико- 
адміністративний поділ тощо. В рецензіях на неї, які 
опублікували майже всі “товсті” російські журнали, вка
зувалося на велику цінність наведеного в ній фактично
го матеріалу. Автор здобув за цю працю премію імені 
С.Уварова Петербурзької Академії Наук 1896 р.

Паралельно з підготовкою цієї капітальної праці Бата
лій видав три томи збірників матеріалів для історії коло
нізації і побуту Слобожанщини10. За оцінкою В. Антоно
вича, уже перший з цих збірників став важливим внес
ком в історичну науку “як перша і єдина праця в своєму 
роді”11. Характерною особливістю праць Багалія було 
широке використання в них записок сучасників і очевид
ців, а також фольклорних пам ’яток.

Поставивши перед собою завдання простежити про
цес колонізації краю, дослідник природно увійшов у 
сферу історичної географії. Відповідно до розробленої 
ним спеціальної програми, яку опублікувала “Киевская 
старина”, йшло збирання історико-географічних і архе
ологічних даних. Багалій вперше докладно описав обо
ронну систему Слобожанщини - Білгородський кор
дон, Українську лінію, сторожову і станичну служби. 
Поволі просуваючи свої кордони в степ, будуючи ук
ріплення лінії фортець, російський уряд, вважає Бага
лій, все ж виявився не в змозі створити ефективну лі
нію оборони проти татарських нападів. Наводячи вели
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чезний фактичний матеріал про жертви татарських на
бігів і збитки від них, автор доводить: наступальна так
тика була б більш ефективною.

Вивчаючи процеси колонізації Слобожанщини, 
Д.Багалій уважно досліджував взаємодію двох пересе
ленських потоків - російського і українського, причому 
вважав їхнє взаємопроникнення корисним. Зокрема, на 
основі архівних даних він розповів про переселення 
великої групи українських козаків на чолі з гетьманом 
Я.Острянином. Розрізняючи три типи колонізації - на
родну, державну і власницьку (поміщицьку, монастир
ську, старшинську), дослідник вважав, що основну 
роль у заселенні Слобожанщини відіграла саме народ
на колонізація.

Навколо співвідношення державної і народної колоні
зації Слобожанщини в історіографії розгорнулася гостра 
полеміка. Багалія при цьому критикували з обох сторін - 
консерватори за недооцінку, а ліберали за переоцінку ро
лі держави у справі освоєння степових окраїн. Погляди 
вченого у цьому питанні були досить суперечливі, що 
можна зрозуміти - він змушений був постійно доводити 
свою лояльність, побоюючись звинувачень в україно
фільстві. Незважаючи на це, рецензент “Журнала минис
терства народного просвещения” докоряв Баталію, що 
роль держави у справі освоєння степових окраїн була 
ним недооцінена12.

Особливу заслугу Д.Багалія слід бачити у досліджен
ні історії розвитку великого землеволодіння на Слобо
жанщині. Насамперед він намагався дати відповідь на 
складні і заплутані з історичного і юридичного погляду 
питання: що таке “старозаїмочне землеволодіння”, яке 
становило особливість Слобожанщини, яке право на ці 
землі мав російський уряд, яким було це землеволодіння 
- “общинним” чи приватним? Багалій незмінно виходив 
з того, що “займанщина” створювала право власності, а
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не лише володіння. До речі, суди, в яких розглядалися 
претензії слобідських селян до державного скарбу, часто 
задовольняли їх, виходячи з того, що селяни-переселен- 
ці займали пустуючі землі на правах повної власності.

Помітний крок у порівнянні із своїми попередниками 
Багалій зробив у дослідженні пблітико-адміністративно- 
го устрою Слобідської України. Проблеми, зв’язані з 
вивченням державно-правових відносин, були надзви
чайно популярні в тодішній історіографії - стимулювала 
їх дослідження гостра необхідність політичних реформ в 
Україні. Багалій ще на початку своєї діяльності віддав 
данину цій проблематиці, вивчаючи історію виборів на 
Україні в “Комиссию для составления проекта нового 
уложения” 1767 р. Простеживши на великому фактично
му матеріалі більшу, порівняно з Гетьманщиною, залеж
ність Слобідської України від Росії, Багалій уважно вив
чав специфіку адміністративно-політичного ладу в регі
оні. Зокрема, він показав, що кілька старшинських родин 
встановили на Слобожанщині щось на зразок родинного 
полковництва, ведучи постійну боротьбу між собою за 
владу. Активно включалися у цю боротьбу і підігрівали 
її царські воєводи. Зрештою старшина досить байдуже 
поставилася до ліквідації самоуправління слобідських 
полків, прийнявши урядові реформи як такі, що обіцяли 
їй чималі пільги.

Із загальної історії Слобідської України Багалій, за 
його власними словами, виділив два спеціальні широкі 
питання - історію Харкова і історію Харківського універ
ситету. Приурочена до 250 річчя міста, історія Харкова 
готувалася дуже грунтовно і вийшла у двох великих то
мах (1905 і 1912). Авторами її були Д.Багалій та його 
найздібніший учень Д.Міллер13. На той час жодне місто 
Росії, не кажучи вже про Україну, не мало так грунтовно 
розробленої наукової історії, що включала дані про то
пографію, етнографію і статистику населення, історію
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колонізації краю, історію міського самоврядування, міс
тила вичерпні дані про промисловість, торгівлю, стан 
освіти, побут, звичаї, тощо. Спеціальний розділ був 
присвячений історії харківської журналістики, слобо
жанської літератури, театру.

У двох величезних томах (понад 1000 стор. кожний, 
всього понад 146 др.арк.), вийшов також і “Опыт исто
рии Харьковского университета” Д.Багалія14. Цінність 
двотомника полягала у тому, що в ньому було дано не 
тільки історію університету як навчально-наукової уста
нови, але й біографічний словник професорів, розділ про 
студентів, допоміжні установи, наукові товариства. Над
звичайно цікавими є розділи про побут і звичаї універси
тетського осередку та його відносини з громадськістю і 
про роль Харківського університету у розвитку освіти на 
Україні. Праця мала підзаголовок “з неопублікованих 
джерел” і вводила в науковий обіг величезну кількість 
нових документів. Перший том її був удостоєний премії 
Російської Академії Наук.

Роль Баталія у дослідженні історії Слобожанщини до
сить точно охарактеризував його учень Д.Міллер. “Буду
чи українськими Афінами, Харків, писав він, досить 
довго залишався “диким полем” з погляду дослідження 
слобідсько-української історії, тільки де-не-де на ньому 
були прокладені перші борозни. Лише після того, як тут 
з’явився черкашенин, переселенець з-за Дніпра, за 27 
років це дике поле виявилося дослідженим вздовж і впо
перек. Після його праць стали ясними і передісторичне 
минуле краю, і історія його колонізації, і історія його ма
теріальної і духовної і культури”15.

Над історією Слобідської України Д.Багалій плідно 
працював впродовж багатьох років; остання з його спе
ціальних монографій на цю тему вийшла українською 
мовою у 1918 р. Маємо можливість простежити, як під 
впливом ідей української революції змінювалися погля
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ди вченого на роль і місце Слобожанщини в історії Укра
їни. У цій останній книзі з особливим інтересом чита
ються розділи, де йдеться про національний і соціальний 
склад населення краю, українське національне відрод
ження XIX ст. Сама постановка питання про Харків як 
українське місто (так називається одна з глав “Історії 
Слобідської України”) відбила помітні зрушення в сві
тогляді Багалія. Уже в 1732 р., пише він, Харків був ук
раїнським містом “і з національного і з соціального бо
ку” Більше 90% населення було українського. Перше 
місце займав козацький стан”1̂ .

Другий регіон, який постійно привертав увагу Д.Бага- 
лія та його учнів - Лівобережна Україна. У дослідженні 
колишньої Гетьманщини Багалій вважав себе послідов
ником О.Лазаревського. Дійсно, він напрочуд плідно 
продовжив розпочату Лазаревським справу створення 
архівної бази для вивчення історії Гетьманщини, а також 
історії закріпачення селянства в краї. Ретельні дослід
ження Багалія підтвердили зроблений Лазаревським 
висновок: задовго до царського указу 1783 р. на Лівобе
режжі йшов інтенсивний процес закріпачення селян.

Ідейно-політична боротьба в аграрному питанні, що 
точилася в Росії наприкінці XIX ст., справила помітний 
вплив на хід наукової дискусії про общинне землеволо
діння на Лівобережній Україні, тон у якій задавала шко
ла Д.Багалія. Дискусія розгорнулася навколо праць про
фесора Київського університету І.Лучицького, який до
водив існування в Україні архаїчної поземельної общини 
у XVIII ст. Відгукнувшись на статтю Лучицького в “Оте
чественных записках” (1882, №11), Багалій твердив, що 
община виникла тут у пізніший час, вирісши із “займан- 
щини”. Він доводив, що захоплення селянами землі піс
ля Визвольної війни, що зруйнувала магнатське землево
лодіння, створювало право власності, хоч і ненадовго.

Хоч Багалій явно переоцінював роль “займанщини”,
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більшість учасників дискусії солідаризувалася з ним у 
головному, висловившись проти ототожнення російської 
общини і української громади. Істотно просунувши впе
ред дослідження співвідношення російської “общини” 
(“миру”) і української “громади”, ця дискусія дала сти
мул для аналізу процесу розкладу общини, зміцнення 
приватних начал у землекористуванні. Її значення, крім 
суто історіографічного нарощування знань, виявилося у 
тому, що вона прокладала шлях дослідженням менталі
тету українства, його національної психології . Д.Бага- 
лій, О.Єфименко, В.Барвінський доводили, що, в порів
нянні з російським, в українському характері більш 
сильно виявляються індивідуалістичні риси, а україн
ська “громада”, на відміну від общини, грунтувалася на 
началах добровільності і взаємодопомоги1 \

Д.Багалій активно включився також в дискусію про 
місце і роль Магдебурзького права як основи місцевого 
самоврядування в містах України. Долаючи крайнощі 
підходів М.Владимирського-Буданова та В.Антоновича, 
він переконливо довів, що Магдебурзьке право відпові
дало економічним потребам міст і відігравало чималу 
роль у їхньому економічному і соціальному розвитку. 
Слідом за О.Кістяківським, який також вивчав сферу дії 
Магдебурзького права на матеріалах Лівобережжя, Бата
лій показав, що в магістратах діяло, поряд з Магдебур
зьким, і звичаєве право. Водночас він звертав увагу на 
те, що старшинська адміністрація - гетьман, полковники 
і сотники - чинили постійний тиск на міста, поступово 
перетворюючись на їх “небезпечного ворога”. Внаслідок 
утисків з боку козацької адміністрації міське самовряду
вання в краї занепадало18.

Навколо Д.Багалія у Харкові у 80-х роках склалася 
школа активних дослідників історії Лівобережжя. Істот
ну прогалину в історичній літературі заповнила праця 
М.Плохинського “Иноземцы в старой Малороссии. — Ч.
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1-я. Греки, цыгане, грузины”, що вийшла у Москві у 
1905 р. Це ж саме можна сказати про праці Д.Мілле- 
ра, зокрема його капітальні “Очерки из истории юри
дического быта старой М алороссии” (перша їх части
на присвячена гродським, земським і підкоморським 
судам, а друга - процесам перетворення козацької 
старшини у дворянство).

Помітне місце серед українських істориків почат
ку XX ст. займав В.Барвінський, який підготував пра
цю “Посполитые крестьяне в Левобережной Украине 
в XVII - ХУПІ вв.” (X., 1909). Зовсім мало відома в 
Україні наукова спадщина талановитої, але тяжко 
хворої учениці Багалія - О.Радакової, яка докладно 
проаналізувала матеріали ревізій у Малоросії XVIII 
ст., чимало уваги приділивши непересічній постаті 
Д.Апостола та його реформам19.

Помітний внесок у дослідження регіональної специ
фіки Лівобережної і Слобідської України був внесений 
Харківською науково-дослідчою кафедрою історії Укра
їни та української культури, яка з жовтня 1921 р. працю
вала під керівництвом Д.Багалія. Кафедра складалася з 
чотирьох секцій: української історії, історії українського 
письменства, історії українського мистецтва, етнографії
3 етнологією і краєзнавством. У її складі плідно співро
бітничали М.Сумцов, М.Яворський, В.Барвінський, 
О.Федоровський, С.Таранушенко, Н.Мірза-Авак’янц та 
ін. Кафедра, на якій у першій рік її існування працювали
4 наукові співробітники і 17 аспірантів, мала філіал в 
Одесі і відділ аспірантів у Києві20. У 1929 р. у її складі 
було вже 25 чоловік. Д.Багалій працював у цей час над 
“Нарисом української історіографії”, С.Таранушенко 
вивчав пам’ятки мистецтва старої Слобожанщини21.

Розповідь про Багалія як історика-регіоналіста була б 
неповною, якби не згадати і його праці, присвячені істо
рії Південної України. Тут, як і щодо Слобожанщини, до
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мінують дослідження з історії колонізації краю, здійсне
ні в історико-географічному ключі. Продовжуючи тради
цію, розпочату А.Скальковським, Баталій звертає увагу 
на роль Запорозької Січі в освоєнні земель Новоросії, 
докладно розглядає форми державної і поміщицької ко
лонізації Півдня. Праця Баталія “Колонизация Новорос
сийского края и первые шаги по пути культуры”, вперше 
опублікована у 1889 р. в журналі “Киевская старина”, 
була перевидана у 1920 р. українською мовою.

Тяжіючи до економічного детермінізму, Д.Багалій 
чесно намагався оволодіти марксистською методологією 
дослідження історичного процесу. В “Нарисі історії Ук
раїни на соціально-економічному грунті” (1928) в історії 
України він виділяв добу натурального господарства, 
торгового капіталізму, промислового капіталізму, со
ціальної революції. Наукові плани його були величезні: 
він готував до друку 16-томний корпус власних “Моног
рафій з історії України та її культури”, заявивши про на
мір переробити їх з врахуванням останніх досягнень на
уки. За короткий час він встиг підготувати до друку мо
нографії з історії Слобідської, Південної України, з укра
їнської історіографії.

Далеко не все з того, що вийшло з-під пера Д.Багалія 
та його учнів у радянський час, відповідало вимогам 
науковості і об’єктивності. На це, зокрема, звертав увагу 
у приватному листуванні з М.Василенком та А.Крим- 
ським В.Вернадський, який відмовився дати статтю до 
збірника, присвяченого 70-літньому ювілею Д.Багалія. 
Відзначаючи, що багаторічна праця вченого “залишить 
слід”, Вернадський вважав, що запроваджувані ним в ра
дянський час принципи наукової праці “від науки дале
кі...Він заплутався у тому складному положенні, в якому, 
можливо, - на його місці - заплутався б і кожний із 
нас”22. Справді, становище старого вченого, який одним 
з перших серед українських істориків заявив про свою
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прихильність до марксизму і відмежувався від історіо
софської концепції М.Грушевського, було незавидним. 
Болісними були докори колег-науковців, але значно 
більш дошкульними були інспіровані владою і тиражо
вані партійною пресою звинувачення у тому, що школа 
Баталія “лишилася на старих буржуазних методологіч
них позиціях”, а сам він обстоює націоналістичні, воро
жі пролетаріатові погляди. Якби не раптова смерть на 
початку 1932 р., доля відомого історика, мабуть, вияви
лася б трагічною.
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Сушко О.В.

ПОЛІТИКА КОРЕНІЗАЦІІ СЕРЕД 
УКРАЇНСЬКОГО НАСЕЛЕННЯ 

РОСІЙСЬКОЇ ф е д е р а ц і ї
наприкінці 20-х рр. X X  ст.

За останні роки дослідження політики коренізації, 
котра була наріжним каменем міжнаціональних та мі
жетнічних відносин у 20—30-х роках в СРСР, стало 
предметом значної уваги як вітчизняних, так і зарубіж
них дослідників. Зазначимо, що в Україні за роки неза
лежності проблемі коренізації присвячено близько 20 
дисертаційних робіт, монографій, низку журнальних 
статей. Свої праці даній проблематиці присвятили такі 
відомі історики як С.В.Кульчицький, Г.В.Касьянов, 
В.М.Даниленко, В.О.Кондратюк, О.Ю.Зайцев, Є.Д.Пет
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ренко, Т.Д.Крамарчук, В.СЛозицький. В їх досліджен
нях окреслені основні аспекти проблематики як то: при
чини українізації, її хід, наслідки тощо.

У цілому увага дослідників до цього питання цілком 
закономірна. Розвиток подій в сучасний період у бага
тьох регіонах колишнього Радянського Союзу та Європи 
засвідчує, що нехтування національним фактором приз
водить до політично кризових ситуацій. Звичайно, коре
ні цієї проблеми лежать не в площині нинішнього часу, 
вони сягають у далеку глибину. На аналізі їх ми переко
нуємося, що негативна енергетика національних проти
річ складалася і в період близької історії. Скажімо, за да
ними Всесоюзного перепису в колишньому Радянському 
Союзі 54,3 млн. чоловік або близько 20% населення про
живали за межами своїх національно-державних форму
вань, а більше 6 млн. не мали їх зовсім.

Така категорія населення визначається фахівцями як 
“національна група” або “національна меншина”, 
“діаспора”. Не вступаючи у дискусію про сутність цих 
понять (це залишимо на майбутнє), підкреслимо, що 
своєрідність буття цієї категорії населення полягає, на
самперед, у тому, як в умовах інонаціонального ото
чення забезпечуються його етнічні, мовні, культурні, 
економічні гарантії, які проходять процеси: інтеграцій
ні чи асиміляційні.

Як показала історія царської Росії, Радянського Сою
зу національні меншини тут виявили велику здатність 
протистояти асиміляційним тенденціям, створювали та
ку саморегулюючу систему, яка дозволяла в умовах ін
шого мовного та культурного оточення оберігати свою 
мову, свою культуру, підтримувати і розвивати свої віко
ві традиції, вивчати, шанувати рідну самобутню історію.

На жаль, історіографія як російська, так і українська 
поки що зовсім мало має робіт з проблеми національних 
меншин Російської Федерації саме у такій площині.
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Особливо це стосується української діаспори в Росії, яка 
і донині є тут найчксельнішою. В той же час проблема її 
функціонування ще мало привертала увагу російських 
дослідників, тоді як іншим етносам за останній період 
присвятили свої праці Колоткін М.М., Плохотнюк Т.П., 
Кальміна Л.В., Козлов О.В., Щеглов В.В. У їх, зокрема, 
йдеться мова про прибалтійські діаспори, німецьку, єв
рейську меншини1.

Зауважимо, українська діаспора в Росії має свою дав
ню історію. Різні обставини штовхали українця поселя
тися на просторах Росії. Життя довело, що вихідці з Ук
раїни внесли вагомий вклад у соціально-економічний 
розвиток брали активну участь у суспільно-політичному 
житті багатьох регіонів Росії,.

Період 20—30-х років є унікальним для вивчення 
життя українців в Росії. На їх становище впливало де
кілька чинників. З однієї сторони, декларована політика 
коренізації (українізації) створювала передумови для на
ціонального та культурного розвитку. З іншої— її згортан
ня є прикладом подвійних стандартів, трагедії великого 
народу у період сталінських репресій, які з особливою 
витонченістю велися проти українського населення.

Згідно перепису 1926 року у Російській Федерації 
проживало 7957,9 тис. українців. В т.ч. у Європейській 
частині 5803,3 тис., в Азіатській — 2000,5 тис. чол. Ціл
ком природно, що на кінець 20-х років число українців в 
Російській Федерації збільшилося. Якщо прийняти тіль
ки середній коефіцієнт річного приросту населення в 
2,4%, то загальне число їх на 1929 рік мало бути 8566 
тис. чол. Зокрема, у Європейській частині РСФРР, оче
видно, були такі цифри (в тис. чол.): Північний Кавказ — 
3337,3, Центрально-Чорноземна область — 1773,6, Ниж
ня Волга —  472,2, Середня Волга — 217,9, Башкирія — 
83,1, Крим — 83,1, Урал — 51,1, Північ — 0,80, В ’ятка 
— 0,72.
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На 1926 рік динаміка розселення українців у най
більш чисельному регіоні їх компактного проживання — 
Північному Кавказі виглядала такою: Кубанський округ
— 915402 чол. або 61,5% від загального числа населен
ня, Донський — 498287 (44%), Армавірський — 305126 
(32,9%), Ставропольський —  245753 (38,8%), Сальський
— 207195 (43,9%), Північно-Донецький — 206520 
(55,1%), Терський — 194093 (30,2%), Таганрозький —  
191771 (71%), Чорноморський—  103992 (35,7), Майкоп- 
ський — 94301 (28,6), Шахтинський — 70786 (13,1%). 
Сунженський — 2522 (72%)3.

Не менш цікавою була статистика розселення україн
ців у Центрально-Чорноземній області, де вони склада
ли 14,63%. З цього числа основна їх маса проживала у 
п ’яти округах — Россошанський — 680609 або 89,1% 
від всього населення округа, Острогоський — 381700 
(49,9%), Бєлгородський — 315360 (36,0%), Льговський
— 144900 (14,76%), Борисоглебський — 107500 
(12,3%)4. На Нижній Волзі (без Республіки німців) ук
раїнці складали 10% населення краю. Основна їх маса 
розподілялася у трьох округах — Камишинський, Астра
ханський, Балашевський*.

Як бачимо, компактність проживання українського 
населення у різних регіонах Російської Федерації ство
рювала умови і одночасно висувала вимогу національно- 
культурних перетворень, про які наголосив X з ’їзд РКП.

Які ж причини послужили поштовхом запровадження 
політики коренізації? Насамперед, введення її було вик
ликано зростанням національної самосвідомості народів 
у період бурхливого часу революції та громадянського 
протистояння у різних регіонах Росії. Це значно активі
зувало національні процеси, що активно почали протіка
ти на теренах царської Росії, а згодом СРСР.

Визначаючи один з головних аспектів національної 
політики —  політику коренізації — X з’їзд РКП наголо
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шував, що завдання полягають у тому, аби допомогти 
масам невеликоруських народів наздогнати у суспільно- 
економічному розвитку Центральну Росію, сприяти їм: 
а) розвивати і зміцнювати у себе радянську державність 
у формах, що відповідають їх національно-побутовим 
умовам, традиціям цих народів; б) розвивати і зміцнюва
ти у себе на рідній мові діяльність суду, державної адмі
ністрації та самоврядування, органи господарювання, 
комплектуючи їх людьми місцевими, що знають побут і 
психологію населення даного регіону; в) розвивати у се
бе пресу, школу, театр, клубну справу і взагалі культур
но-освітні установи на рідній мові; г) створити і розви
нути широку мережу курсів і шкіл як загальноосвітніх, 
так і професійно-технічних на рідній мові6.

Висунуті положення політики коренізації конкретизу
валися у рішеннях XII з ’їзду РКП, в яких зверталася ува
га на необхідності прийняття спеціальних законів, котрі 
забезпечували б вживання рідної мови у всіх державних 
органах, законів, які б переслідували і карали б зі всією 
революційною суворістю порушників національних 
прав, особливо прав національних меншин7.

Реалізуючи такі політичні підходи, ПІ з ’їзд Рад Сою
зу РСР у резолюції з питань радянського будівництва до
ручив Центральному виконавчому комітету Союзу РСР 
ввести у всі виборні органи представників національних 
меншин, а у випадках значного числа представників на
ціональних меншин у регіоні, створювати окремі Ради з 
вживанням мов цих національностей, організовувати 
там школи і суди на рідній мові тощо8.

Все це вселяло сподівання, що вище політичне та дер
жавне керівництво твердо взяло курс у національній по
літиці не на асиміляцію, на повільну інтеграцію націй в 
нове державне утворення. Зауважимо, що такий курс на 
кінець 20-х років приніс перші позитивні результати. В 
23 автономних об’єднаннях із 12140 сільських рад 6661
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або 54,8% були однорідними радами корінних націо
нальностей, 4655 — національними радами інших наці
ональностей, 824 — національно змішаними. Зрушення 
намітилися також і у постановці національної освіти та 
розвитку національної культури. За даними шкільного 
перепису, проведеного у 1927 році по РСФРР, охоплення 
дітей школами складав по регіонах від 53 до 70%. Одно
часно перепис показав, що у національних областях та 
районах охопленість школами зростала значно швидши
ми темпами. Якщо по СРСР охопленість школами II сту
пеню виросла з 82,3 до 90,9 на тисячу чол. населення, то 
в Дагестані з 43,3 до 68,3, по Чувашії — з 85,7 до 107,6, 
по Туркменії — з 36,3 до 41,9.

Позитивно виглядає ситуація з національною кни
гою. З 54 мов, якими було видано літературу у 1927 ро
ці, більше половини не були зовсім представлені в 
книжковій продукції царської Росії. З тих мов, що ма
ли писемність у 1913 році, темпи росту складали: біло
руської —1 в 55 разів, осетинської —  22, тюркських —  
16, якутських —  37 разів, узбецьких —  в 24 рази, ка
захських —  в і ї  разів.

На цьому фоні контрастно виглядають результати по
літики коренізації на цей період по відношенню до укра
їнського населення як у Російській Федерації, так і на 
Україні. Якщо кількість учнів, що навчалися на рідній 
мові у грузин була 98,1%, узбеків — 96,9%, тюрків — 
95,5%, татар в Татарській республіці — до 95,7%, то ук
раїнців по Україні — 93,9% 9. У порівнянні з білорусь
кою (55 разів проти 1913 року) тираж української книж
ки виріс у 37 разів.

У цьому проявилася непослідовність вищого політич
ного і державного керівництва у здійсненні політики ко
ренізації серед українського населення. Це особливо 
ілюструється станом національної освіти в Російській 
Федерації. Скажімо у Казахстані (на той час автономній
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республіці РСФРР) на середину 20-х років українське 
населення в цілому складало 12,8%, а шкіл 1-го ступеню 
на українській мові було лише дві, якими охоплено лише 
0,02% дітей. У той же час, коли татар проживало у цій 
республіці 2,7%, а шкіл першої ступені вони мали 34, з 
охопленням 20% дітей10.

Не кращими справами були і в інших регіонах, зокре
ма Туркестані розвивалася культура, мова корінної нації. 
Про стан українського життя у цьому “Вісті ВУЦВК” пи
сали так: “Український комітет засновано у 1918 році. 
Була своя рідна хата — школа, клуб із залою для вистав 
та кімнатами для гурткової роботи. Обрали Раду з 37 чо
ловік. Зорганізували бібліотеку. Навіть свій кооператив 
був при клубі. Проте у 1922 році було скасовано Інсти
тут представника української меншості при Раді націо
нальностей. Клуб забрано від комітету. З цього ж року 
школу перетворено з української у залізничну. Нині в 9- 
ти річці з 569 учнів 312 українців. І це коли у самому 
Ташкенті 8 тис. українців, а у Туркестані 500 тис.”11

Не краще складалася ситуація із реалізацією політики 
коренізації серед українців і в інших регіонах Російської 
Федерації. Причина такого стану, на думку тогочасних 
керівників крилася в тому, що на практиці ще “тяжіє тем
на спадщина” минулого, котрий знаходив свій вияв у пе
режитках великодержавного шовінізму, що є наслідком 
привілейованого становища великоросів. Ці пережитки 
живуть ще в головах радянських працівників як цен
тральних, так і місцевих. Вони отримують підтримку у 
вигляді нових великоруських явищ, які проявляються у 
зв’язку з політикою НЕПу.

29—30 квітня 1925 року у Москві Раднацменом 
РСФРР була проведена нарада з питань українізації та 
білорусизації. Про ставлення до цієї наради свідчить те, 
що на неї не приїхали запрошені з більшості регіонів 
проживання українців. І все ж у нараді взяли участь ке
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рівні працівники Раднацмену, українського центрально
го бюро, обласних відділів освіти Кубані, Гомелю, Смо
ленська, представники комісаріатів освіти України, Біло
русії. Найперше на ній наголошувалося на тому, що, хо
ча пройшло уже сім років після революції, українсько- 
білоруське питання до цих пір не вирішено. Підкреслю
валося, що ряд облвно просто не бажає займатися цією 
важливою справою, а щоб виправдати свою бездіяль
ність, посилається на те, що населення, нібито, не бажає 
переводу шкіл на рідну українську мову12. В результаті 
на 7-мільйонне населення у Російській Федерації є всьо
го 293 школи (повних і неповних 4-річок) та декілька се
мирічок і шкіл II ступеню. Не дивлячись на таку нероз
винуту мережу, в останній час спостерігається і її скоро
чення, як сталося, наприклад, в Омській губернії, де за
мість 35 шкіл у 1924 році, у 1925 році стало 13. Деяка ро
бота ведеться у Воронезькій губернії. Курська губернія 
все ще роздумує, а на Далекому Сході все ще не'виріше
но чи є у них взагалі українці1̂ .

Оцінюючи причини такого стану, заступник голови 
Раднацмену РСФРР Давидов на нараді наголошував, що 
відставання з українською роботою викликане насампе
ред, тим, що не було сильного поштовху з боку цен
тральних радянських та партійних структур.

Документи багатьох центральних і місцевих держав
них установ Російської Федерації засвідчують, що корін
ного перелому у здійсненні політики коренізації тут нап
рикінці 20-х років не відбулося. Зокрема, у доповіді ко
місії з коренізації, підготовленій на початку лютого 1930 
року, наголошувалося, що, незважаючи на велике число 
директив та організаційно-методичних вказівок, зру
шення у справі українізації не відбулося. Підкреслюва
лося, що завершенню українізації в усіх областях Росій
ської Федерації перешкоджає відсутність кваліфікованих 
педагогічних кадрів14.
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Негативна оцінка стану українізації висловлюється у 
доповіді Держплану РСФРР та співдоповіді Народного 
комісаріату робсільінспекції РСФРР і відділу нацмен
шин при Президії ВЦВКу 10 лютого 1931 року. Зокрема, 
вказувалося на відсутність системного обліку виконання 
директив уряду по задоволенню потреб національних 
меншин, а також результатів діяльності народних комі
саріатів і місцевих органів влади у цій сфері, вкрай не
достатній вияв ініціативності та наполегливості при 
здійсненні українізації, відсутність організаційно-тех
нічного забезпечення з боку Вищої Ради народного гос
подарства, наркоматів фінансів, праці, соцбезу15.

Як переконуємося, крім інертності, пасивності у про
веденні українізації, об’єктивною трудністю її була від
сутність необхідних педагогічних кадрів, кадрів праців
ників культури та національних державних структур. Га
зета “Вісті ВУЦВКа” у червні 1927 року відмічала: “Ос
таннє розпорядження Наркомосу РСФРР про надання 
освітній роботі серед українського населення більшої 
плановості та поступовості... висуває нагальну потребу 
підготувати нові кадри українських учителів для шкіл, 
що мають українізуватися чи відкриватися заново за пла
ном загального навчання. Звичайно ті 25—ЗО чол. нових 
педагогів, що щороку випускає Полтавський Педтехні
кум, будуть для Північного Кавказу (Кубань — авт.) 
краплею у морі. Кількість нових українських педагогів 
треба збільшити в два-три рази”16.

Нестача педагогічних кадрів для українських шкіл в 
РСФРР пояснювалася, насамперед, відсутністю україн
ських педвузів у найбільших регіонах проживання укра
їнців. Вагомо не мала змоги допомогти учительськими 
кадрами і Україна. У неї на той час також не вистачало 
близько 6000 учителів для молодшої школи17.

У багатьох офіційних документах 20-х років однією із 
обставин, що негативно впливала на українізацію, нази
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валося пасивне ставлення до неї українського населення. 
Нібито не бажали українці відкривати школи на рідній 
мові, себто малося на увазі слабке прагнення українців 
до самоідентифікацїї. Справді, певна частина україн
ського населення в умовах співжиття з панівною нацією 
піддавалася асиміляції. Однак небажання відкривати 
школу з навчанням на рідній мові на практиці пояснюва
лася іншими обставинами. Про одну із вагомих причин 
цього явища йшлося на Першому українському учитель
ському з’їзді, який відбувся у травні 1925 року на Куба
ні. На ньому підкреслювалося, що “населення збите з 
пантелику через зміну мови викладання у школі... Були 
школи українські, переведено їх на російську мову, а те
пер знову вживаються заходи до їхньої українізації-”18. 
Один українець з Кубані, як наводилося на нараді з пи
тань українізації 29—ЗО квітня 1925 року, оцінював си
туацію з політикою коренізації так: “При царе нам неда- 
вали ходу, теперь тоже самое. Буде вам дурить”19.

Здебільшого негативне ставлення до українських по
чаткових шкіл, як першооснови українізації, визначало
ся відсутністю перспективи подальшого продовження 
навчання дітей на рідній мові. Шкіл II ступеню було оди
ниці, а українські вузи — відсутні. Що стосується став
лення населення до визначення національної приналеж
ності, тобто національної самоідентифікацїї, то воно 
прагнення до неї висловлювало у ставленні при визна
ченні рідної мови. На Далекому Сході, наприклад, 51,5% 
українців у час перепису 1926 року визнали за рідну мо
ву українську. На Нижній Волзі — 71,5%, Сибіру — 
56,5%, на Північному Кавказі це ставлення визначалося 
так: Кубанська округа — 85%, Донська — 51%, Армавір
ська — 24%, Ставропольська — 34,7%, Сальська — 
80,6%, Північно-Донецька — 94,0%, Терська — 49,1%, 
Чорноморська — 50,0%, Майкопська — 36,6%, Шахтин
ська —  58,2%20.
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Про бажання визнання приналежності до українства, 
потягу до рідної мови, культури засвідчує поява та діяль
ність різноманітних українських товариств на терені 
РСФРР. Так, у Москві у середині 20-х років розпочало 
діяти земляцтво пролетарського студентства, яке уже в 
1927 році нараховувало у своєму складі 1400 членів21. У 
цей же час у Ленінграді активністю відзначалася діяль
ність Товариства дослідників української історії, пись
менства та мови, на чолі якого стояв відомий учений, 
невтомний поборник і дослідник української культури 
В.М.Перетц22. При Ленінградському географічному інс
титуті К.Г.Черв’як організував етнографічну секцію, у 
яку ввійшли студенти вузів, інші поціновувані україн
ської культури у Ленінграді. Крім регулярних занять з 
метою самопідготовки, секція влаштовувала засідання, 
на яких заслуховувалися доповіді з проблем української 
культури, історії, проводилися культурно-етнографічні 
вечори, як ось української музики та пісні тощо • 

Одним із вагомих чинників, що також впливав на 
поглиблення політики коренізації серед українського 
населення Російської Федерації, була всебічна допомо
га України. Її здійснювали різні державні структури і 
найбільше Наркомат освіти УСРР. Наприкінці 20-х ро
ків НКО УСРР в реалізації цих завдань нагромадив чи
малий досвід. Він вилився у широку програму, узагаль
нену у постанові НКО УСРР від 25 лютого 1929 року 
“Про роботу НКО УСРР у справі задоволення культос
вітніх потреб українського населення, що живе на те
рені РСФРР та інших Союзних Республік”. Ця програ
ма мала здійснюватися такими шляхами: 1) у галузі со
ціального виховання сприяти забезпеченню україн
ських шкіл в інших радянських республіках відповід
ними вчителями; постачанню трудшкіл підручниками; 
використовувати Всеукраїнський заочний Інститут на
родної освіти для підвищення кваліфікації учителів ук
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раїнських шкіл поза межами УСРР.
2) У галузі професійної освіти — встановити певну 

кількість місць у вузах УСРР усіх типів для українців із 
інших республік Союзу, вживаючи заходів для забезпе
чення цих слухачів стипендіями.

3) В галузі політичної освіти —  відряджати для робо
ти серед українського населення інших радянських рес
публік певну кількість робітників, котрі закінчують фа
культет політосвіти Харківського ІНО; — виділити на 
факультеті політосвіти місця для підготовки працівників 
з місцевих українців, яких командирують органи народ
ної освіти Союзних республік; здійснювати консульту
вання в питаннях методичних та видавничих (щодо літе
ратури в галузі політосвіти); за рахунок місцевих органів 
народної освіти РСФРР та інших республік командиру
вати лекторів на курси підготовки та перепідготовки по- 
літосвітніх працівників; відповідним органам Союзних 
республік сприяти у комплектуванні бібліотек україн
ською літературою. Ставилися також конкретні завдання 
у галузі мистецтва, кіно, науково-дослідної роботи, кни
годрукування тощо24.

Отже, наприкінці 20-х років здійснення політики ко- 
ренізацїї українського населення Російської Федерації 
диктувалося рядом об’єктивних та суб’єктивних чинни
ків. Найпершим і найголовнішим її результатом у цей пе
ріод було те, що коренізація у регіонах компактного про
живання українського населення сприяла розвиткові на
ціональної самосвідомості, стимулювала потяг до вив
чення рідної мови, історії, пошуку шляхів збереження ві
кових традицій. Вона поступово охоплювала усі регіони 
проживання українства. У той же час у її проведенні 
спостерігалися подвійні підходи зі сторони політичних 
та державних керівних структур. З одного боку, владні 
органи багаточисельними директивами декларували 
пріоритетність українізації, з іншого — свідомо гальму
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вали її ведення, прикриваючись фразеологією про кон
сервативність українського населення у справі відкриття 
національних шкіл тощо. Владні структури країв, губер
ній, областей іноді відкрито чинили опір українізації, 
здебільшого зосереджували свої зусилля на другорядних 
питаннях, у багатьох випадках залишали поза увагою та
кі принципові питання як підготовку відповідних кадрів, 
відкриття національних українських вузів, газет, журна
лів, формування національних районів, сільрад, під
тримку національних культурницьких організацій укра
їнців тощо. Все це стало результатом того, що політика 
коренізації серед українського населення РСФРР напри
кінці 20-х років йшла значно повільнішими темпами, 
ніж серед інших національностей.
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Теодорович А.Ю.

КРАЄЗНАВЧІ АСПЕКТИ 
В ДІЯЛЬНОСТІ НАУКОВИХ КОМІСІЙ 

БІОГРАФІЧНОГО ТА 
ІСТОРИКО-ГЕОГРАФІЧНОГО 

СЛОВНИКА ВУАН

У розгортанні наукових історичних досліджень на 
Україні велику роль відіграла Історична секція Україн
ського наукового товариства (УНТ), заснованого в 1908 
році в Києві. Її діяльність стала однією з найголовні
ших передумов виникнення та бурхливого розвитку іс- 
торико-краєзнавчого руху в 20-х роках XX століття1.

З Історичною секцією УНТ в 1918-1921 роках була 
пов’язана діяльність багатьох академічних комісій, на
самперед, комісій біографічного та історико-географіч- 
ного словника2. Членами президії Історичної секції бу
ли акад.В.І.Щербина, професори О.С.Грушевський та 
Й.Ю.Гермайзе, М.М.Ткаченко -  активні діячі цих ака
демічних комісій.

В останні роки діяльності УНТ -  воно було “злито” 
з ВУАН в 1921 році -  при Історичній секції для дослід
жень було утворено історично-економічну підсекцію, 
керівником якої став проф.О.С.Грушевський. Підсек
ція вивчала соціально-економічні відносини України 
XVI-XVII ст., “...перенісши центр ваги на відносини 
географічно-колонізаційні, і, таким чином, стала істо
рично-географічною”3 .

В пояснювальній записці до проекту організації Іс- 
торико - філологічного відділу зазначається, що 
“...тільки на історично-географічному грунті можна 
будувати історію українського народу, тому необхідно 
закласти при цій катедрі особливу постійну комісію
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для складання історично-географічного словника укра
їнської землі в усіх її межах та за всі часи існування Ук
раїни4. Створена в числі перших на початку 1919 року, 
комісія по виданню історично-географічного словника 
української землі, пізніше розширила сферу своєї ді
яльності і стала називатись історично-географічною. 
Незмінним директором комісії був проф.О.С.Грушев- 
ський, секретарем - проф.Й.Ю.Гермайзе, з 1919 року 
штатними працівниками комісії були О.І.Баранович, 
М.М.Ткаченко, Г.С.НІамрай, М.Ф.Карачківський. Од
ним з перших заходів комісії був пошук та збирання іс- 
торико-географічних матеріалів досліджень В.Б.Анто- 
новича5.

Відразу було здійснено конкретизаціїо предмету 
досліджень.За членами комісії закріпили регіони. До 
пошукової роботи було залучено місцевих країзнавців. 
Розподіл було проведено таким чином: проф.О.С.Гру- 
шевський досліджував східну Волинь, І.М.Каманін -  
західну Волинь, Є.Ю.Перфецький -  Галичину і Хол- 
мщину, проф.Й.Ю.Гермайзе -  східну і центральну 
Полтавщину, проф.М.О.Макаренко -  західну Чернігів
щину, акад.В.І.Щ ербина -  південну Київщину, 
Л.П.Добровольський -  північну Київщину, проф. 
В.Ю.Данилевич -  східне Поділля, К.О.Лазаревська -  
Конотопський повіт на Чернігівщині. Проте, члени ко
місії не обмежували свої дослідження зазначеними те- 
ріторіями. Зокрема, проф.Й.Ю.Гермайзе, крім моног
рафії про населені пункти Полтавщини - Гадяцький, 
Зіньківський, Миргородський, Лохвицький та Полтав
ський повіти, підготував збірку пісень Східної Полтав
щини, а також займався складанням карти адміністра
тивного поділу Гетьманщини6.

Для своїх “провінціяльних співробітників” комісія 
вже на початку своєї діяльності виробила спеціальну 
інструкцію, з якої можна було дізнатись про історію
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складання словника, організацію, основні принципи і 
форми роботи комісії (план монографій, збирання кар
ткового матеріалу та ін.)7.

Продовжуючи пошук форм історично-географічних 
досліджень, комісія на своїх засіданнях в 1920 році 
поставила перед собою завдання вивчення археологіч
ного матеріалу, пов’язаного з минулим населених пун
ктів, а також проведення бібліографічної роботи “для 
історично-географічних студій”. При цьому відзнача
лось, що така робота вже почалась паралельно із зби
ранням карткового матеріалу8. Того ж року комісія під
няла питання про спорядження експедицій “ ...для пе
ревірки наукових даних на місці”9.

Комісія систематично працювала і під час напруже
ної ситуації громадянської війни. Так, у січні-червні 
1922 року директор комісії звітував про закінчення та
ких історико-географічних описів: “Остерський, Га
л ицький та Зіньківський повіти повністю, Конотоп
ський, Луцький -  частина, Житомирський. Овруцький, 
Бердичівський повіти -  алфавітна частина; а також 
Олешанський повіт на Галичині”. Не припинялась і 
бібліографічна робота, а також складання покажчиків 
до історико-географічних джерел, поповнювалась біб
ліотека Комісії1*7

З 1923 року штатні працівники Комісії почали здій
снювати регулярні наукові відрядження. Так, у 1923 
році М. Ткаченко ознайомився з архівними збірками та 
топографією ряду сіл північної частини Кременчуць
кого повіту на Полтавщині. Оскільки місцеві архівні 
збірки було майже знищено, то “...на підставі здебіль
шого оповідань, речових пам’яток про час заснування 
поселень були вияснені місцеві назви деяких сіл, які у 
офіційних виданнях зазначались по-іншому”. Дослід
никові вдалося записати спогади населення сіл про ко
зацькі і навіть татарські часи. В результаті постало пи
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тання про перегляд думки щодо часів заселення Кре
менчуцького повіту, а також про ступінь освоєння те
риторії повіту козаками та польськими поміщиками в 
пізні часи11.

Члени Комісії звертали увагу державних органів на 
організацію збереження архівних та музейних збірок в 
різних містах та містечках України. Так, у вересні того ж 
року М.Ткаченко, знайомлячись з архівними збірками 
Умані, що стосувались історії місцевого краю, зазначав, 
що “праця по ознайомленню з минулим Уманщини, 
скупчилась у історичному музеї при першій труцшколі 
ім.Б.Грінченка”. Цей музей, ініціатива заснування якого 
належала Д.М.Щербаківському, разом з учнями створив 
інший співробітник ВУАН П.П.Курінний у 1917 році. Ве
лика колекція матеріалів з історії місцевої культури, ар
хеології, етнографії, церковний відділ, збірка по сфрагіс
тиці, картинна галерея з оригіналами картин Є.Сошенка, 
Т. Шевченка справили “сильне враження” на співробіт
ника академічної Комісії. Особливо відзначив М.Ткачен
ко “цікавий раритетами” картографічний та архівний 
відділ. Останній розшукує “місця схованих архівів, ініці
ює переведення волосного Уманського та повітових ар
хівів до музею”12.

Наукові експедиції співробітників Комісії все біль
ше привертали увагу місцевих краєзнавців, у деяких 
випадках члени Комісії (О.І.Баранович, Г.С.Шамрай, 
М.Ф.Карачківський та інші), “консультуються з місце
вими краєзнавцями та перевіряють свої праці на міс
цях13. Члени комісії, виїжджаючи до різних округів з 
метою складання описів окремих населених пунктів, 
заохочували місцевих краєзнавців до участі в цій робо
ті. М.Ф.Карачківський у звіті про відрядження до Ма- 
линського району на Поліссі в 1928 році пише, що крім 
запланованої роботи “ ...дбав також про притягнення до 
історико-географічних дослідів місцевих людей” 14.
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Комісія в 1927-1931 роках випустила в світ чотири 
випуски свого “Історично-географічного збірника” . В 
них знаходимо статті, в яких подаються дослідження 
різних місцевостей та населених пунктів України: 
В.Юркевича “Звенигородщина в XV-XVI в.в.”, Г.Шам- 
рай “До історії міста Баришполя” та “До історії Лівобе
режних міст у середині XVII ст.”, Ю.Виноградського 
“Чернігівщина в кінці XVIII та на початку XIX віку”, 
Н.Жданової “Деякі архівні матеріали до історії Коно- 
тошцини”, М.Лятошинського “Історичний нарис тери
торії Полтавщини”, О.Грушевської “3 минулого м. 
Стародуба” та “Сулимівка на Чернігівщині XVII-XVIII 
в.в. ”, С.Шамрая “Містечко Трипілля на Київщині” та 
“Історично-економічне значення р.Сейму”, І.Бойка 
“Село Ядлівка на Переяславщині у XVIII в.”, М.Карач- 
ківського “Матеріали по історії міст на Поділлі в кінці 
XVIII в.”, Г.Шапошнікової “Як виникло м. Нікополь” 
та інші. Інтерес краєзнавців викликають і інші матері
али збірників з деяких аспектів історії українського на
роду та території, яку він займав.Академік К.Харлам- 
пович в своїй рецензії на І і П випуски збірника зазна
чав, що вони “...написані на підставі архівних та дру
кованих матеріалів, що їх розроблено вперше” 15. 
Збільшення кількості аркушів збірника свідчило про 
зростання активності як співробітників, так і корес
пондентів комісії. В процесі укладання чергового збір
ника, а також планування дальших праць комісії її чле
ни враховували вказівки місцевих кореспондентів16.

Видання збірника Історико-географічної комісії ма
ло велике методичне значення. Цей збірник подавав 
зразки викладання історико-краєзнавчих предметів в 
навчальних закладах України. Як зазначається в плані 
роботи Комісії, “найбільш цінним є зв’язок Комісії з 
учительством на місцях, яке використовує матеріали 
Комісії і, в свою чергу, подає місцеві матеріали з влас
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них записів і спостержень”17.
Комісія усвідомлювала, що без активної допомоги 

краєзнавців вона не зможе реалізувати своє головне 
завдання: “Підготовка до друку в декількох томах нау
кового історико-географічного словника”, відзначивши 
при цьому, “якого ще не було в українській науковій лі
тературі, як і в російській”18. Це видання за задумом 
укладачів, повинно було якнайповніше охопити питан
ня історії заселення українських земель, виникнення і 
розвитку населених пунктів, а також включити сучас
ний географічно-статистичний матеріал і здійснити 
систематизацію наукової інформації. З цією метою іс
торично-географічна комісія вважала за необхідне на
лагодити зносини з дослідниками на місцях, які “ ...сто
ять ближче до місцевих архівів і музеїв, ознайомлені з 
місцевою історією і можуть дати комісії матеріали з 
місцевих переказів, уривки з архівних матеріалів чи 
якісь звістки про речові пам’ятки”19. Спеціально для 
краєзнавців-аматорів комісія виробила детальну “Інс
трукцію до проведення експедицій”, яка зосеред
жувала їх увагу на питаннях топоніміки краю, архео
логічних пам’ятках, об’єктах архітектури, основних 
галузях господарської діяльності населення: “Питати 
зараз же пояснень про походження назви села, кутків, 
річки.Оглянути рештки старих будівель, колишніх зам
ків, фортець, валів, спитати перекази про це, а також 
про збудування церкви. Розпитати, що пам’ятають про 
старовину, найстаріші часи, заселення, найстаріші за
няття, панські часи та інші події. Зібрати дані про су
часний стан з офіційних джерел, власних оглядів, пере
казів” наголошувалося в інструкції20.

Роботи місцевих краєзнавців, а також співробітників 
історико-географічної комісії, що збереглись в фондах 
ВУАН, використовувались при укладанні “Історії міст і 
сіл УРСР”, вони викликають інтерес і сьогодні .
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В кінці 20-х років комісія, висуваючи на перший 
план дослідження історії колонізації України, прово
дить діяльність у таких напрямках: 1) бібліографічна 
праця для вияснення необхідних матеріалів; 2) дослід
ження в архівах з цією ж метою; 3) складання картоте
ки (відомості про заселення окремих місць); 4) моног
рафічне оброблення окремих питаннь з історії колоні
зації (на економічній основі); 5) видавання збірника ко
місії. Членами комісії також постійно підтримувався 
зворотній зв’язок зі своїми дописувачами. Так, місце
вим дослідникам, що цікавились історією своїх міст і 
районів була доступна історико-географічна картотека 
комісії .

Регулярно проводились прилюдні засідання Комісії, 
де обговорювалися статті про історію населенних пун
ктів та інші розвідки історично-географічного змісту. 
Для ознайомлення з методами праці та з аналізом дже
рел історико-географічного характеру в 1923 році при 
комісії було організовано семінар соціальної історії Ук
раїни. Учасниками семінару були переважно студенти, 
а згодом аспіранти кафедри історії українського наро
ду . Деякі доповіді таких засідань стали основою ста
тей, вміщених в різних академічних виданнях (Записки 
Історико-філологічного відділу, Збірник Історично-ге
ографічної комісії та інші).

На початку 30-х років історично-географічна комі
сія поставила в план своїх робіт складання описів- 
словників окремих індустріальних районів та “деяких 
районів суцільної колективізації”. Також заплановано 
було дослідження історії промисловості та робітничо
го класу та “історію боротьби пролетаріату і біднішого 
селянства за знищення капіталістичного ладу”. В 1932 
році утворено редколегію для складання 4-х томного 
збірника О.І.Барановича “Сталінщина в аспекті II 
п ’ятирічки”. В процесі підготовки матеріалу збірника
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Комісії вдалося “налагодити зв’язок з науково-дослід
ницькими секторами індустріальних інститутів та пла
нових установ” Києва, Сталіно, Харкова. В 1932 році з 
цією метою влаштовано велику експедицію. Серед її 
досягнень відзначалась “наукова консультація” членів 
комісії “в складенні плану висвітлення окремих галу
зей промисловості”. Наступного року матеріали збір
ника, присвячені історії краю та його промисловості, 
були готові до друку2**.

Аналогічні витоки існування мала комісія біографіч
ного словника діячів України, створена 23 січня 1919 ро
ку. Вона продовжувала традиції гуртка В.Б.Антоновича, 
що займався збиранням біографій українських діячів на
уки, культури і мистецтва. Частину членів гуртка - ак
тивних діячів Історичної секції УНТ - було запрошено до 
комісії. Її головою спочатку було затверджено 
акад.Д.І.Багалія, після його від’їзду до Харкова на цю 
посаду було призначено акад.М.П.Василенка. У 1923 -  
1926 роках головою Комісії був ще один авторитетний 
академік С.О.Єфремов. З 1926 року посада голови Комі
сії була практично вакантною. Керівничими над працями 
Комісії були В.Л.Модзалевський (в 1919 році), Стеб- 
ницький (1920-1921 р.р.), М.М.Могилянський (з 1923 
року і до ліквідації Комісії).

В комісії було створено відділи великокнязівської та 
литовсько-польської доби, історично-літературний та 
мистецтв. Ними завідували редактори -  Н.Ю.Мірза - 
Авак’янц, П.Я.Стебницький, П.І.Зайців, Ф.Л.Ернст, 
В.СХРомановський. До складу Комісії входили акад.В.І.Щер- 
бина, а також О.М.Андріяшев, К.М.Антонович-Мель- 
ник, І.В.Галант, Д.М.Ревуцький, Л.П.Добровольський, 
Д.М.Щербаківський та інші науковці. На спільному зіб
ранні ВУАН1 лютого 1919 р. зазначено, що “крім філоло
гів та істориків до Комісії треба залучати спеціалістів ін
ших наук, крім того, всі академіки та директори установ
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мають бути членами цієї комісії-”25.
На першому етапі існування Комісії її завданнями 

було визначення програми словника, до якого мали 
увійти біографії діячів різного роду діяльності, якщо 
вони жили на території України, незалежно від їх на
ціональності та віросповідання, з найдавніших часів. 
Завдання Комісії полягало також у розробці анкети для 
збирання біографічних відомостей українських діячів 
сучасної доби. Її діяльність розвивалася в трьох нап
рямках: складання списку осіб, біографії яких повинні 
увійти до словника; перегляд джерел і складання до 
них бібліографічних покажчиків; складання біографіч
них довідок на перші літери алфавіту. Кінцевою метою 
своєї роботи члени Комісії бачили в тому, що “словник 
з одного боку має виявити все те, що дав для культури 
український народ по всіх галузях людської діяльності, 
а з другого дати місце усім діячам, які працювали на 
території України, незалежно від того, чи корисна, чи 
шкідлива була для України їхня діяльність”2” .

Вже 1920 року Комісією було зібрано 13 тис. карток 
з іменами, підготовлено 195 життєписів. В 1921 році 
дев’ятьох штатних працівників скоротили, але робота 
Комісії тривала і на 1 січня1922 року було підготовле
но 37500 карток та 450 біографічних текстів. Продов
жувала зростати картотека Комісії і в наступних роках. 
В 1923 році розпочалося складання основного списку 
імен, зведення до алфавіту усього зібраного матеріалу. 
З 1924 року члени Комісії перейшли до систематизації 
зібраного матеріалу, складання біографій.

Гарним прикладом діяльності комісії є дослідження 
відділу мистецтв. Починаючи свою роботу, редактор 
відділу Ф.Л.Ернст намітив 10 груп діячів з усіх галузей 
мистецтва, включаючи музику і театр, а також прик
ладне мистецтво. Окрему групу складали дослідники, 
зокрема історики мистецтва та археології. У процесі
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дальшої роботи він додав сюди й меценатів, брав до 
уваги нумізматів, геральдистів, сфрагістів, склав спис
ки найголовніших джерел для збирання відомостей 
про діячів мистецтва на Україні. В результаті у 1932 р. 
у відділі мистецтв було уже більше 5000 карток, кожна 
з яких містила до десяти записів. Ця картотека зберег
лася і до наших днів . Робота в складі комісії дала 
можливість дослідникові брати активну участь у діяль
ності Всеукраїнського Шевченківського комітету, комі
тету по впорядкування Шевченкової могили, комітету 
по спорудженню пам’ятника Шевченку в Харкові. За 
його ініціативи вдалося зберегти неповторний рельєф 
Шевченкової гори в Каневі . Фіксуючи імена діячів 
мистецтва, вчений дослідив кілька цікавих персоналій 
художників, твори яких подавали цікаві картини мину
лого окремих місцевостей України: Г.Нарбута, О.Му- 
рашка, Гроте, Гольпайна. Слід відмітити значні, вистав
ки творів українських митців, за результатами яких 
вчений здійснив мистецтвознавчі дослідження, що 
поклали початок вивченню творчості Г.Нарбута та 
О.Мурашка29.

Комісія по складанню біографічного словника пок
ладала особливе сподівання на мережу краєзнавчих 
гуртків, які, вивчаючи історією своєї місцевості, могли 
б допомогти у виявленні імен земляків та відомостей 
про них. Вона звернулася до наукових кіл, громадських 
та державних організацій України, деяких міст СРСР з 
проханням надсилати біографічні матеріали30. Вже у 
’’Звідомленні” комісії за 1924 рік констатується, що во
на створила мережу кореспондентів, яка “досить повно 
охоплює українську територію й допомагає здобувати 
матеріал силами місцевих людей”31. В 1925 році Комі
сії “пощастило організувати планове збирання біогра
фічного матеріалу на Поділлі, Кубані, Степовій Украї
ні”32. Одним з таких осередків став Вінницький біог
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рафічний гурток під керівництвом проф.А.І.Ярошеви- 
ча, який працював спільно з кабінетом по вивченню 
Поділля, окружним архівом, Істпартом. В процесі ро
боти гуртка було зібрано величезний фактичний мате
ріал, який використовувався у подальшому Комісією33.

В 1926 році, як свідчить “Звідомлення” до Комісії 
від місцевих кореспондентів стають частіше надходи
ти оброблені вже біографії34. У 1927 році до Комісії 
надійшло “чимало нових біографій з Галичини від її 
співробітника І.Крип’якевича”. Члени Комісії вируша
ли у цільові відрядження до різних міст України та Ро
сії, що мали на меті дослідження біографічного матері
алу про українських діячів35.

Наслідком плідної роботи комісії був підготовлений 
у 1928 році до друку І том словника, а у 1932 році II 
том життєписів. Як свідчить М.М.Могилянський, це 
стало можливим завдяки співробітництву “наукових 
сил” із Ніжина, Дніпропетровська, Одеси, Харкова, 
Львова36.

В 1931 році члени Комісії виступили з пропозицією 
про видання неперіодичного збірника своїх праць, 
...“що знайомив би із завданнями комісії, її методологіч
ними настановленнями та подавав би найцікавіші мате
ріали автобіографічного і мемуарного характеру, зібрані 
комісією”. Наступного року І збірник був зданий до сек
ретаріату відділу, розпочата робота над II випуском37. 
Але побачити світ цим збірникам не судилося.

Як слушно стверджує М.С. Кіржаєв, комісія біогра
фічного словника діячів України була однією з попе
редниць комісії по складанню Української радянської 
енциклопедії, адже нею було складено життєпис двох 
тисяч персоналій38. Слід зазначити, що співробітники 
комісії виступили ініціатором складання першого в іс
торії українського енциклопедичного словника39. Го
ловою заснованої в 1920 році комісії енциклопедично-
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го словника став Стебницький, редактором тому “Ук
раїна” акад.С.О.Єфремов. І хоча цій комісії вдалося 
згуртувати навколо себе першорядні наукові сили, брак 
коштів примусив зупинити працю в 1924 році на закін
ченні реєстру потрібних статей.

В архіві комісії біографічного словника залишились 
автобіографічні і біографічні анкети, довідки, біобіблі- 
ографічні нариси, спогади, фотознімки, переліки діячів 
по регіонах України, документи біографічних студій 
окремих товариств. Важливі історико-краєзнавчі відо
мості також містяться в рукописах статей, історико-ге- 
ографічних, а також документальних добірках, звітах, 
протоколах, листуванні Комісії40.

На 1933 рік за співробітниками комісії було розподі
лено життєписи українських діячів на літеру “В”. В 
той же час співробітники комісії основну увагу приді
ляли роботі над біографіями діячів революційного і 
громадського руху і про залучення до складання слов
ника місцевих краєзнавців уже не йшлося41.

Сумнозвісна справа “СВУ”, по якій було засуджено 
колишнього голову комісії біографічного словника 
акад.С.О.Єфремова та секретаря історично-географіч
ної комісії И.Ю.Гермайзе була далеко не останньою 
сфабрикованою справою, що стосувались членів комі
сії. В жорна репресій потрапили також О.С.Грушев- 
ський, М.О.Макаренко,Ф.Л.Ернст, В.О.Романовський, 
М.М.Могилянський, інші науковці42.

Під час реформування установ ВУАН в 1934- 
1936р.р. комісії біографічного словника діячів України 
та історично-географічну було ліквідовано.
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Сорока Ю.М.

ПЕРЕСЕЛЕННЯ УКРАЇНЦІВ З  
ЧЕХОСЛОВАЧЧИНИ 

В ЗАХІДНІ ОБЛАСТІ УРСР У 
ПОВОЄННІ РОКИ

В останні місяці завершення трагічної за своєю 
суттю Люблінської угоди від 9 вересня 1944 р. про 
переселення українського населення з території 
Польщі і поляків з УРСР, в західних областях Украї
ни розпочалася не менш трагічна історія нового пере
селення 10 липня 1946 р. В Москві був підписаний
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договір між урядами СРСР і Чехословаччини про об
мін населення української, російської і білоруської 
національностей з території ЧСР, яке проживало тут 
до початку війни, та чехів і словаків із Радянського 
Союзу, в основному із західного регіону. Статті дого
вору також проповідували принцип доброт ьності, 
компенсацію зданого майна на тій чи інг терито
рії, забезпечення окремими будинками і в, овідною 
площею землі. Окремим пунктом було записано, що 
в разі невиконання пунктів договору, переселенцям 
дозволяється в шестимісячний термін подавати заяви 
на предмет повернення їх на залишені землі1.

Чехи і словаки на території України в основному 
компактно проживали у Волинській та Ровенській 
областях. Саме ці області стали центром переселення 
даної категорії населення в післявоєнні роки.

За 1946-1947 рр. із Волинської області виїхало в 
Чехословаччину 2.430 сімей, які залишили 1.694 бу
динки. На початок 1948 р. в області налічувалося вже 
670 сімей переселенців з ЧСР2. Переселенці були 
розміщені в семи районах області:

Луцькому районі -  107 господарств;
Ківерцівському -  ЗО;
Теремнівському -  80;
Турійському -  95;
Горохівському -  146;
Сенкевичівському -  188;
Торчинському -  22;
м.Луцьку -  2.
На цей же період в Ровенську область прибуло 

1.839 сімей переселенців, або 8.933 особи, із Чехос
ловаччини, котрі були розселені в таких районах об
ласті3:

Здолбунівській -  284 сім’ї, 1404 особи;
Дубнівській -  393 сім’ї, 1821 особи;
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Вербській -  155 сімей, 779 осіб;
Млиновській -  199 сімей, 1.028 осіб;
Кольгинській -  172 сім’ї, 721 особи;
Ровенській -  293 сім’ї, 1431 особа;
Гощанській -  39 сімей, 151 особа;
Острожецькій -  74 сім’ї, 374 особи.
Переселені з ЧСР українці відразу ж зіткнулися з 

жорстокою реальністю радянського життя. Прибулі 
були розміщені в колишніх чеських будинках, в яких 
на цей час вже проживали переселенці із Польщі. В 
зв ’язку з цим, близько 80% з них з змушені були про
живати по 3-4 сім’ї в кожному будинку. Значна части
на із цих переселенців не отримала на початок 1948 
р. документів від місцевої влади на передачу їм садиб 
і присадибних будівель, в результаті чого, вони не 
вважалися їх власниками. Так, штучно підігрівалась 
ворожнеча між українцями-переселенцями із Польщі 
і ЧСР з однієї сторони, і, між переселенцями в ціло
му і корінним населенням -  з іншої. В багатьох селах, 
де проживали вихідці із ЧСР, край погано було орга
нізоване медичне обслуговування населення, абсо
лютна більшість будинків знаходилась в антисанітар
ному стані. Мали місце факти, коли працівники ме
дичних установ брали хабарі при наданні допомоги 
хворим. В лікарні райцентру Млинів, Ровенської об
ласті за кожен укол пацієнт платив 100 крб. Пересе
ленка Ф.Петрушко із с.Плоське, Вербського району 
скаржилася, що при замовленні ліків в м.Дубно у неї 
вимагали масло, сало нібито для виготовлення ліків4.

До важких матеріально-побутових умов додалися 
ще й перші “радощі” розбудови колгоспного життя. В 
селак Луцького, Ківерцівського, Теремнівського ра
йонів Волинської області радянськими органами при 
організації колгоспів відрізались цілі ділянки доброт
ної землі у переселенців із Чехословаччини і виділя
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лись гірші, віддалені землі з метою примусити їх 
вступити до колгоспу. В с.Миротино Здолбунівського 
району Ровенської області у переселенця Криницько- 
го було відібрано 0,98 га поля, засіяного осінню 1947 
р. і передано колгоспу. Від усіх переселенців цього ж 
села були відібрані площі під випас худоби5.

Вже з перших днів перебування в УРСР, українці 
переселені із Чехословаччини, із посиланням на від
повідну статтю московського договору, почали масо
во звертатися у вищі органи влади з проханням по
вернути їх на землі Чехії і Словаччини. Так, в листі 
183 жителів села Липини Теремнівського району Во
линської обл. говорилося: “ ...Настійно просимо Вас 
дати санкцію на пропуск, на право повернення нас в 
Чехословацьку Республіку, так як ми маємо право на 
протязі шести місяців вимагати пропуск на свою 
батьківщину Чехословаччину. Причинами цього є: 
чехословацьке населення не прижилося тут; велика 
скупченість людей, в одному будинку живемо по 3-4 
сім’ї. Ми не виявляли бажання їхати в Західну Украї
ну, але нам сказали, що якщо ми самі не поїдемо, то 
нас відправлять в примусовому порядку з видачею 
лише ЗО кг хліба”. Листи подібного змісту були відіс
лані жителями усіх сіл Волині і Ровенщини. В колек
тивному зверненні представників населених пунктів 
цих областей від 2 січня 1918 р. до вищого органу 
влади СРСР відзначалося, що “ .. .ми вже не раз пода
вали прохання повернути нас додому в Чехословач
чину, але до сих пір ніякої відповіді не отримали. Ми 
згідні всі витрати покрити, щоб отримати перепустку 
через кордон і вернутися на своїх власних підводах. 
Просимо дати нам відповідь до 15 березня”.

28 лютого 1948 р. всі листи були переправлені з 
Москви в Київ з поміткою: “Товаришу Хрущову М.С. 
Направляю Вам на вирішення заяви оптантів з Чехос-
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ловачини. М.Шверник”.
Українське державне керівництво вирішило проблему 

досить оригінально. Сотні осіб, чиї підписи стояли у 
зверненнях були взяті під особливий контроль органів 
держбезпеки з відповідною характеристикою кожного. 
Ось деякі з документів: “Вільчик Петро Михайлович, 
1893 р.народження, житель села Новини, Млинівського 
р-ну, Ровенської обл. Сім’я складається з 4 осіб з них 
двоє працездатні. Є одним з ініціаторів нелегального ви
їзду через кордон в Чехословаччину; серед населення 
проводить антирадянську агітацію, направлену проти 
проведення відповідних заходів; заявляє: “що ніколи не 
збирався бути радянським громадянином і ніколи їм не 
буде. На займ не підпишусь, поїду назад в Чехословаччи
ну. Мене обманули”. “Папич Григорій Іванович, 1923 р. 
зародження, житель с.Молодово-І Дубнівського р-ну, 
' Ровенської обл. Папич неодноразово організовував неле
гальні зборища чеських переселенців, на яких проводив 
агітацію за повернення в Чехословаччину, а також зби
рав підписи і гроші для відправки “ходоків” в Москву з 
скаргою. Особисто сам їздив два рази з в Москву в Пре
зидію Ради СРСР і Чехословацьке посольство. В даний 
момент Папич готується до виїзду в Чехословаччину на 
власних підводах”6.

За даними начальника Дубнівського райвідділу МДБ 
мав місце факт, коли один із переселенців нелегально 
відвідав Чехословаччину, де мав зустріч з деякими чле
нами опозиційних партій, від яких отримав завдання під
няти всіх переселенців, направити їх до кордону, де їм 
буде надана допомога в переході кордону, після чого опо
зиція оголосить на весь світ про цей факт7.

В області були надіслані комісії ЦК КП(б)У, які кон
статували грубі порушення органами влади на місцях в 
організації і проведенні господарського влаштування, 
масово-політичної і культурно-освітньої роботи серед
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переселенців з Чехословаччини. За звітом комісії, яка 
працювала у Волинській обл., її членами була проведе
на наступна робота:

“ 1. Більшості переселенців із Чехословаччини 
роз’яснено про неможливість вирішення питання про 
їх повернення в Чехословаччину.

2. Виявлена кількість переселенців, будинки, яких 
потрібно звільнити від осіб, які незаконно поселені в 
них.

3. Підготовлено матеріал для обговорення на бюро 
обкому КП(б)У 28 квітня 1948 р. питання про усунен
ня недоліків в господарському влаштуванню пересе
ленців із Чехословаччини”.

Рішенням Волинського бюро обкому КП(б)У секре
тарі райкомів і голови райвиконкомів зобов’язувались 
посилити організаційну та масово-політичну роботу 
серед переселенців, виділивши для цього підготовле
них агітаторів, які б роз’ясняли радянське законодавс
тво. Зобов’язано було облспоживспілку покращити 
постачання товарами ті села, де проживають пересе
ленці, а облфінвідділу і райвиконкомам до 15 травня 
1948 р. виявити всіх багатодітних матерів, які мають 
право на отримання допомоги та урядової нагороди. За 
грубі порушення в господарському влаштуванні пере
селенців, секретарю Луцького райкому Сіробабі була 
оголошена догана.

В своєму рішенні бюро обкому констатувало, також, 
що “ ... до 1-го травня було переселено в кращі будин
ки 7 сімей. В області нині приступили до відселення 
осіб, які проживають в будинках переселенців з Чехос
ловаччини. Всього необхідно відселити біля 400 сімей. 
Останнім часом більшість переселенців, які прибули з 
Чехословаччини передумали повертатися назад і енер
гійно приступили до сівби і домашньому влаштуван
ню. Для проведення агітаційно-масової роботи з пере
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селенцями створені і послані в більшість сіл культбри- 
гади, а також кінопередвижки для демонстрації кіно
фільмів. В 6-ти селах, де є клуби, 1-го і 2-2-го травня 
були підготовлені спектаклі”8.

Незважаючи на подібного роду прийняті заходи, 
становище більшості переселенців не змінилося на 
краще і в наступні роки. На початку 1952 р. сотні сімей 
все ще продовжували жити по 2-3 родини в одному бу
динку, а той в землянках; до кінця не були проведені 
взаєморозрахунки з 177 і 270 господарствами відповід
но у Волинській і Ровенській областях. Продовжува
лась практика розкрадання і розбазарювання будинків, 
які мали передаватися переселенцям. Тому з областей 
не припинявся потік листів громадян з проханням пе
реселити їх назад в Чехословаччину9.

24 червня 1952 р. ЦК КП(б)У змушений був прийня
ти постанову “Про незадовільне господарське влашту
вання переселенців з Польщі і Чехословаччини, в Кі
верцівському районі Волинської області”, в якій зо
бов’язав всі обкоми західних областей України до 15 
серпня доповісти про виконання даного рішення. Та по 
закінченню терміну виконання постанови, в тому ж Кі
верцівському районі ще 132 господарства вихідців із 
ЧСР проживало по декілька сімей в одному будинку, а 
з 163 господарствами не було вирішене питання про 
взаєморозрахунки1 °.

Так проходила ще одна, не менш трагічна, історія 
переселення. Лише в часи так званої “хрущовської від
лиги”, на початку 60-х років, було дозволено українцям 
із Чехословаччини повернутися у свої краї.

ПРИМІТКИ

1 Центральний державний архів громадських о б ’єднань 
України. —  Ф. 1, оп. 23, спр. 5165. —  Арк. 14-16.
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 ̂ Там само. —  Акр. 69.
2 Там само. —  Акр. 60.
^ Там само. —  Акр. 61.
2 Там само. —  Акр. 14, 61.
°  Там само. —  Акр. 14-16, 69-71.
7 Там само. —  Акр. 65, 83, 90.
°  Там само. —  Акр. 97-99.
'  Там само. —  Оп. 24, спр.1713. —  Арк. 10-12. 
Ю Там само. —  Арк. 11.
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Струкевич О.К.
ІВАН МАЗЕПА У ПОЛІТИЧНІЙ СВІДОМОСТІ
АВТОНОМІСТІВ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ XVIIIСТ.

15 березня 1800р. Малоросійські дворянські збори 
видали прем’єр-майору Григорію Андрійовичу Сторо- 
женкові свідоцтво “про визнання за ним і за його дітьми 
прав дворянства”. Серед доказів, які були надані сім’єю 
Чернігівській дворянській комісії, першим значився 
“універсал Гетьмана Мазепи, 1690 року прадіду їх пол
ковнику Прилуцькому Івану Стороженкові на село Ржа- 
вець даний”1.

Даний документ, як і багато подібних йому, недвоз
начно засвідчує, що незважаючи на всі зусилля світ
ських та релігійних властей російської імперії ім’я Ма
зепи не могло згадуватися лише у ними визначеному 
контексті. Насамперед цьому суперечили економічні й 
станові інтереси багатьох представників української 
соціальної еліти.

Звичайно, що ім’я гетьмана не могло не залишити 
свого сліду в історичній літературі. XVIII ст. Оскільки за 
своїм змістом вона була не академічною, а суспільно- 
публіцистичною, то у її рядках ми вправі бачити думки 
не лише самих істориків -  авторів праць, але й погляди 
представників політичної еліти України-Гетьманщини 
XVIIIct., яких прийнято називати автономістами.

Згадки про Івана Мазепу надзвичайно скупі і обмежу
ються констатацією фактів його обрання на гетьманство 
та “зради”. Ще скупішими були автори на оцінки діяль
ності гетьмана. Так у чернігівському літописі про нього 
згадано лише у зв’язку з трагедією Батурина: “... і знай
шов його спаленого: крові людської в місті й у передміс
ті було повно калюжами; ревно плакав за Багурином Ма
зепа”2. Семен Дівович у “Розмові Великоросії з Малоро
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сією” торкнувся теми Мазепи тільки тому, що російська 
еліта використовувала факт так званої зради гетьмана 
для виправдання свого імперського ставлення до всіх 
без виключення представників української еліти. Істо- 
рик-канцелярист успішно розвінчує систему аргумента
ції російського дворянства, але система захисту ним ук
раїнських старшин базується на відокремленні І.Мазепи 
від українського суспільства. Його вчинок перекладач 
Генеральної Військової Канцелярії пояснює виключно 
особистісними, не пов’язаними з рештою українського 
суспільства, мотивами:

Ибо измена тогда не всей меня была -  
От одного Мазепы только произошла.
С коим никогда о том не соглашалась я.
Но один предал неприятелю себя3.
Автор популярного “Короткого опису про козацький 

малоросійський народ” Петро Симоновський через три 
роки після С.Дівовича вказав на такі риси колишнього 
гетьмана як розум та підприємливість4.

В цілому, наявність таких оцінок дає підстави погод
жуватися з тими дослідниками, котрі стверджують, що 
“прихована від стороннього ока історична традиція, що 
жила в освічених верствах українського суспільства, ста
вилася до ГМазепи, набагато краще ніж офіційна”5.

Проте цей, здавалося б, самоочевидний факт, досить 
важко підтвердити аргументами наукового аналізу. Той 
же самий В.Кравченко -  автор наведеної цитати -  аналі
зуючи оцінки, дані І.Мазепі невідомим автором славноз
вісної “Історії Русів або Малої Росії” (де вперше в укра
їнській історичній літературі було дано розгорнуту ха
рактеристику І.Мазепи та його доби) приходить до вис
новків: “Думки і почуття автора (“Історії Русів” - О.С.) 
немовби роздвоюються між вірністю дворянському ето- 
су та інтересам Вітчизни”; “Автор вважав І.Мазепу зрад
ником і водночас йому симпатизував”6.
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Піднята сучасними історіографом складна наукова 
проблема спонукає нас шукати пояснення, чому один 
із найбільш патріотичних і талановитих творів україн
ської політичної культури кінця XVIII -  початку 
ХІХст. і досі сприймається як суперечливий за своїми 
оцінками, хоча належить якраз до неофіційної україн
ської історичної думки і, свого часу, отримав оцінку іс- 
ториків-професіоналів як найвизначніший твір україн
ської національно-політичної думки кінця XVIII -  по
чатку ХІХст.7; як твір, котрий російською цензурою 
розглядався як уособлення “місцевого малоросійсько
го патріотизму” і “ворожості до росіян”8; як “антиро- 
сійський політичний трактат”, що “мав значний вплив 
на розвиток тогочасної української національної свідо
мості”9.

Час з ’ясувати, яким же було справжнє ставлення ав
тора “Історії Русів” до І. Мазепи. В одному випадку він 
називає задум гетьмана “мерзенним”, в іншому -  оці
нює його вчинок як “відважний”10. У розповіді про 
справу Кочубея та Іскри Мазепа у двох сусідніх речен
нях спочатку називається “лицеміром”, а потім -  “гли
боко мудрим”11.

Щоб зрозуміти причини такої непослідовності, вва
жаємо, що слід брати до уваги те, що офіційна точка зо
ру на особу І. Мазепи, а особливо, церковна анафема, 
підпорядковане становище України-Гетьманщини, де ім
перськими властями культивувалося право сили, а не си
ла правового аргументу12, не дозволяли ніяких відхи
лень у витлумаченні змісту діяльності гетьмана. Відвер
то цього не міг собі дозволити навіть анонімний автор 
“Історії Русів”. У даному випадку він мусив турбуватися 
не за себе. Він залишався в тіні. Але неприховане, від
верте виправдання І.Мазепи перевело б його твір у роз
ряд бунтівних, антидинастичних. Відкрита позиція авто
ра лише посприяла б виправданню посилення імпер
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ського тиску на українське суспільство.
Вважаємо, що автор “Історії Русів” не був непослі

довний, але за тих умов мусив вдаватися до езопівської 
методи. Українська ідентичність того часу уже не мог
ла виступати з відкритим забралом. Згадаємо хоча б 
“непослідовність” сучасника творця “Історії Русів” 
В.Капніста, який їде із таємною антимосковською місі
єю до Берліна, але “Оду на рабство” пише таким чи
ном, що лише прискіпливий науковий аналіз дозволив 
помітити там тему осуду політики Росії щодо скасу
вання політичної системи Гетьманату13.

Якщо більшість істориків визнають, що твір писався 
представником національної еліти, то засобом верифіка
ції оцінок, даних гетьману автором “Історії Русів”, про
понуємо використати співставлення їх з наявними у тво
рі проявами національної ідентичності.

У даному контексті первинним є усвідомлення авто
ром окремішності інтересів своєї батьківщини14. У тво
рі ця тема пронизує й уривок про життя та діяльність 
І. Мазепи. Описуючи причини переходу гетьмана на бік 
короля Швеції, автор “Історії Русів” заявляє, що “Мазе
па мав шкідливий задум, спонуканий власною його зло
бою і помстою, а ніяк не національними інтересами15. 
Національні інтереси, висловлювався автор, спонукали б 
військо і народ підтримувати Мазепу у його задумах. Ос
кільки цього не сталося, навіть навпаки: “народ всіляко 
винищував Шведів, як своїх ворогів”16, то автор вдаєть
ся до формального звинувачення Мазепи.

Як бачимо, у протиставленнях: гетьман — військо і 
народ; особиста образа -  національний інтерес, істо- 
рцк творить враження, що засуджує гетьмана. Однак 
проаналізуємо “переказ народний” та “Шведську істо
рію Вольтера”, які він використовує, щоб підвести чи
тача до висновку про обмеженість мотивації переходу 
І.Мазепи особистою образою. Отже, “переказ народ
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ний” лише фіксує факт, що на одному з бенкетів у кня
зя О.Меншикова “за те, що суперечив у розмовах, уда
рив Государ Мазепу по щоці”17, але не з’ясовує причин 
інциденту. Уривок зі “Шведської історії Вольтера”, ви
користаний нібито як доказ для підтвердження лише 
особистої образи гетьмана, все ж засвідчує, що він, хай 
і з певними обмовками, якщо не захищав, то, принай
мні, вказував на наявність окремішного загальнонаціо
нального інтересу: “Государ, мавши Мазепу за своїм 
столом, запропонував йому завести у себе в Малоросії 
регулярне військо і всі ті податки народні та митні, які 
заведено у Великороси. І коли на теє відповів Мазепа, 
що в такому військовому і пограничному народі, яким є 
Малоросійський, того раптово зробити не можна, а хіба 
спроквола і час од часу, то Государ, розгнівавшись за теє 
на Мазепу, вилаяв його, вхопив за вуса і нахвалявся поз
бавити його гетьманства”18.

У наведеній цитаті хіба лише остання фраза вказує, 
що у Мазепи могла виникнути й особиста образа. Незва
жаючи на те, що народний переказ не з ’ясовує причин 
інциденту, а вольтерівський опис далеко не обмежується 
темою особистої образи Мазепи, а вказує на задум царя 
ущемити інтереси “національні”, автор “Історії Русів”, 
всупереч елементарній логіці, робить висновок: “Обидві 
тії повісті, склавши докупи, все доводять те саме, що 
Мазепа мав шкідливий задум, спонуканий власною його 
злобою і помстою, а ніяк не національними інтереса
ми”19. Демонстративна відсутність логіки у автора, який 
ніяким чином на алогічність не страждав, може вказува
ти лише на одне: автор прагнув показати пильному чита
чеві, що Мазепа виступав у суперечці від імені націо
нального інтересу і його образа була справедливою. До 
того ж, за своїми наслідками вона була повністю співмір- 
ною з особистою образою, якої, мовляв, зазнав Петро І 
від шведів, що й стало, на думку історика, однією з при
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чин Північної війни20.
Наступні звернення до теми національного інтересу 

вказують, що творець “Історії Русів” саме Мазепу іден
тифікував із загальносуспільном інтересом, зі здатністю 
його усвідомити. Саме в уста гетьману автор вкладає 
слова: “Не повинні ми воювати зі Шведами, ані з Поля
ками, ані з Великоросіянами, а повинні, зібравшися з 
військовими силами нашими, стояти в належних місцях 
і боронити власну отчизну свою, відбиваючи того, хто 
нападе на неї війною”21.

Звернемо увагу й на той факт, що биття по щоках 
гетьмана автор розглядає не як такий, що стосується вик
лючно І.Мазепи. У апокрифічній промові гетьман, вклю
ченій до тексту “Історії Русів”, даний факт подається та
ким чином, що бити по щоках “як безчесну блудницю” 
“особу, що репрезентує націю”, означає не що інше як 
крайній прояв зневаги до самої нації, сприйняття “членів 
її за худобу нетямущу і свій послід”22. Такий підхід до 
опису події вказує нам, що автор “Історії Русів” розгля
дає І.Мазепу крізь призму чуття політичної спільноти23, 
яке служить незаперечним доказом сприйняття гетьмана 
у рамках національної ідентичності.

Повернемося до теми співвіднесення особистісного 
і загальносуспільного у переході І.Мазепи на бік 
Карла XII. У апокрифічній промові особиста незаці
кавленість українського лідера у зміні політичної орі
єнтації пояснюється саме відсутністю у вже старого 
гетьмана особистих інтересів: “Я їх не маю і мати, зви
чайно не можу, отже непричетний єсьм у інтересах ус
падкування, і нічого не шукаю, окрім благоденства то
му народові, який ушанував мене Гетьманською гідніс
тю і з нею довірив мені долю свою”24.

Наслідком промови, стверджує автор, стала дискусія 
у військовому середовищі, у ході якої “урядники і коза
ки” погодилися з Мазепою у тому, “що потрібна зміна їх
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нього стану і нестерпна є зневага у землі своїй од наро
ду, нічим од них не кращого, але нахабного і готового на 
всякі кривди, грабунки та дошкульні дорікання”25. Дана 
цитата дає нам можливість стверджувати, що на автора 
“Історії Русів” впливав такий чинник націостановлення 
як “національні утиски, що їх зазнавали різні верстви на
селення”26. Крім того, процитоване погодження з геть
маном уявляється нам вагомим і тому, що це ще один 
прояв зображення Мазепи крізь призму чуття політичної 
спільноти, ще один доказ на користь нашого висновку 
про формальність, вимушеність початкового звинува
чення І.Мазепи у несприйнятті національного інтересу.

Одним із проявів національної ідентичності виступає 
формування нацією свого історичного міфу, “нагадуван
ня про її золоту добу”27. Творячи свій варіант цього мі
фу, автор “Історії Русів” показує в ньому гетьмана як іс
торичного діяча, що працював над відродженням колиш
ньої державності України. Принаймні, саме з іменем Ма
зепи автор пов’язує відродження державного статусу Ук
раїни. Саме до його вуст автор поміщує слова: “Відомо 
ж бо, що колись були ми те, що тепер московці: уряд, 
первинність і сама назва Русь од нас до них перей
шло”28. Автор підкреслював, що укладений договір між 
І.Мазепою та Карлом XII мав на меті “поновити землю 
тую Козацьку або Руську, в первісному її стані самодер
жавному і ні від кого в світі не залежному”29. Поміщена 
до тексту “Історії Русів” апокрифічна прокламація швед
ського короля ще ширше розвиває тему: “Народ Руський 
зі своїми Козаками був спочатку народом самодержав
ним, себто від самого себе залежним, під правлінням 
князів своїх, або Самодержавців”30.

Засобом ідентифікації українців середини XVIII -  по
чатку ХІХст. була, безперечно, тема українських прав та 
вольностей -  тема, типологічно схожа з чуттям правової 
та політичної спільноти як засобу національної іденти
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фікації31. На її тлі у “Історії Русів” ми бачимо протистав
лення автором І.Мазепи й Петра І. Московський цар зоб
ражається як непримиренний ворог “усім народам на 
світі”, котрий “відібрав та скасував” усі права та воль- 
ності, затверджені урочистими , договорами й трактата
ми. Навіть після добровільного (за версією “Історії Ру
сів”) переходу козаків на бік Петра І, він так і не підтвер
див їм їхні права та привілеї. Причому, автор детально 
висвітлює ескалацію обману.

На фоні зради царем договору свого батька з Б.Хмель- 
ницьким, зради власних обіцянок, даних у ході Північної 
війни, захист гетьманом прав і вольностей уже важко 
сприймати зраду цареві. Адже пропозиція царя, що 
призвела до розриву Мазепи з ним, не могла, за логікою 
викладу, розцінюватися інакше як замах на гарантовані 
договорами права та вольності, як зрада договірним від
носинам.

Національна ідентичність проявляла себе не тільки 
на рівні усвідомлення себе неправедно ущемленою 
стороною у договірних відносинах із царем. Усвідом
лення національної окремішності будувалося й на ба
гато ширшій, теоретичній основі -  на основі суспіль
ного договору, згідно з яким українці у всіх можливих 
випадках старанно служать монархові, а він, як і нале
жить володарю, турбується становищем своїх підда
них. У рукописних збірниках другої половини ХУІПст. 
дослідники знаходили, зокрема, й “Апокрисис” Хрис
тофора Фіпалета32 - прихильника теорії договірних 
відносин монарха і народу.

У “Історії Русів” ми бачимо, як українці зобража- 
ю іься старанними учасниками усіх воєнних кампа
ній, організованих московськими властями. Стосовно 
ж Петра І, то автор підкреслює, що “цар Москов
ський” “забув” “і безсоромно зневажив саму вдяч
ність, усіма народами за святість шановану, якою зо-
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ність, усіма народами за святість шановану, якою зо
бов’язана... козакам і народові Руському Московія, 
зведена міжусобицями своїми, Самозванцями та По
ляками до мізерноти і майже небуття, але нами утри
мана й скріплена”33.

Не раз творець “Історії Русів” стверджує, що українці 
ще до Полтавської битви винищили половину шведсько
го війська. А головне: вони залишилися на боці росій
ського монарха. Однак цар, як би належало за умовами 
суспільного договору, не захищав українців від зловжи
вань своїх військових, свого жорстокого фаворита Мень
шикова. Автор, стверджує, що доля Батурина “спіткала 
більшу частину Малоросії-”. Історик, правда, не наполя
гає, що це робилося з волі царської, але вказує, що це чи
нили “загони війська Царського, роз’їжджаючи по ній, 
палили й грабували геть усі оселі без винятку і правом 
війни, майже нечуваним”34.

Якщо у даних текстах роль царя у репресіях проти 
українців до певної міри завуальована, то епізод у 
Новгород-Сіверську відверто засвідчує, що якраз 
Петро І у ставленні до українського народу керував
ся ворожою жорстокістю, але ніяк не обов’язками мо
нарха до лояльних йому підданих. За те, що у місті 
квартирували Мазепині сердюки, цар “мав намір ска
рати кілька десятків міщан”. Для засудження такого 
ставлення автор “Історії Русів” використовує здоро
вий глузд, як метод у межах теорії природного пра
ва35. В уста графа Шереметева, що заступається у 
творі за новгородсіверців, автор вкладає такі слова: 
“Коли Ваша Величність, знавши більше Мазепу, як 
сей народ його знав, могли в ньому обманутися, даю
чи йому довір’я майже необмежене, то як же в ньому 
не обманутися народові, далекому від усіх справ по
літичних і Міністерських, що є для нього вічно зак
риті і непроникливі? А Мазепа до того ж був найви-
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ведінки”36.
Тему взаємин царя та українців у межах суспіль

ного договору автор завершує описом святкування 
перемоги над шведами, у ході якого були нагородже
ні всі, навіть шведи, але не українці. “Самі лише М а
лоросіяни та їхні війська зосталися при тому в знева
зі і притчею в людях, себто без нагороди і подяки. ... 
А втрати їхні, руйнації і спустошення, двома арміями 
спричинені і майже незлічені, зосталися без жодної 
винагороди й пошанування; словом сказати: “Відда
ли їм злая за благая і ненавистю за любов”37.

Особа “природного поляка” І. Мазепи у взає
мозв’язку з українським суспільством теж подана че
рез ідею суспільного договору. У гетьмановій промо
ві до війська це висловлюється таким чином: “Нічого 
не шукаю, окрім благоденства тому народові, який 
ушанував мене Гетьманською гідністю і з нею дові
рив мені долю свою. Окаянний був би я і зовсім без
совісний, якби віддав вам зле за добре і зрадив його 
за свої інтереси!”38 Автор зображає гетьмана відпові
дальним за долю українського * суспільства і його 
представників до останнього подиху: “Про смерть 
Мазепину те гідне уваги, що він перед самим економ 
своїм звелів подати собі скриню з паперами і їх при 
собі спалив, сказавши присутнім: “Нехай сам я буду 
нещасливим, а не многії такі патріоти, про яких воро
ги мої, може, й не гадали або й думати не сміли* але 
доля люта все зруйнувала на невідомий кінець!”39

Невиконання російським царем умов суспільного до
говору, відверті насильства і зловживання, давали автору 
усі підстави у описі мазепинського періоду звернутися 
до теми природного права та його реалізації. Оскільки 
право народу на саме існування, на гідні умови життя 
нехтувалися, то він отримував природне право захищати 
їх, звільнившись від обіцянок цареві.
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їх, звільнившись від обіцянок цареві.
Через призму теорії природного права подається авто

ром й оцінка діяльності закатованих у Лебедині “геть
манців”. На його думку, вони, як і народ руський з часів 
“гетьмана Наливайка”, проливали кров “за те єдине, що 
прагнув він волі, або ліпшого життя у власній землі сво
їй і мав про те задуми, всьому людству властиві”40.

Нарешті, заклик захищати свої природні права автор 
вкладає саме в уста Мазепі: “Та й що то за народ, коли за 
свою користь не дбає і очевидній небезпеці не запобігає? 
Такий народ неключимістю своєю подобиться воістину 
нетямущим тваринам, од усіх народів зневажаним”41.

Образ Мазепи подано й на фоні підкреслення релігій
ної нетотожності українців та росіян. Хоча “Історія Ру- 
сів” описує “страшний”, за участі російського царя, захід 
проголошення анафеми Мазепі, автор продовжує зобра
жати гетьмана чесним християнином. Пояснюючи, чому 
“Мазепині війська” у ході Полтавської битви “повсякчас 
зоставалися біля обозів своїх і Шведських”, автор “Істо
рії Русів” каже: “Бо Мазепа, як усім відомо, бувши Хрис
тиянином, глибоко побожним, що побудував своїм кош
том багато монастирів і церков, уважав за смертний гріх 
проливати кров своїх земляків та одновірців і дотриму
вався того з рішучою твердістю, не схиляючись на жод
ні переконування”42.

Представлені читачам та, на жаль, залишені поза ме
жами даної статті приклади, дають підстави стверджува
ти, що прийоми історичного пізнання, грунтовані на ви
явленні сутності проявів національної ідентичності, по- 
літико-культурних орієнтацій учасників та інтерпретато
рів змісту історичного процесу дозволяють нам сподіва
тися на об’єктивність у з’ясуванні історичної істини.

Виявивши у відрізку про І.Мазепу такі прояви на
ціональної ідентичності як усвідомлення окреміш- 
ності українських інтересів; чітко оформлене почут-
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ким не поділюваного права власності на її ресурси; 
опора на власний історичний міф, підкріплений 
сприйняттям ідеального суспільного устрою через 
призму теорій природного права та суспільного дого- 
вору; усвідомлення окреміпшості у політико-куль- 
турному, правовому та релігійному аспектах; встано
вивши, що образ І.Мазепа на фоні проявів національ
ної ідентичності й теоретичних підходів до витлума
чення сутності політичного життя зображений як 
пронизаний цими проявами, як їх генератор -  ми мо
жемо стверджувати, що, попри негативні емоційні 
оцінки, подекуди дані автором гетьману під тиском 
офіціозних і церковних імперських оцінок, автор “Іс
торії Русів” ставився до нього як до самовідданого 
захисника інтересів українського суспільства. Ос
кільки даний твір за своїм змістом є публіцистичним, 
то ми маємо підстави стверджувати, що І.Мазепа так 
само сприймався у колах українських автономістів 
другої половини ХУІІІст.
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Ссиїій К.І.

ПОЛІТИЧНІ АКЦІЇ МИТРОПОЛИТА 
АРСЕНІЯ МОГИЛЯНСЬКОГО 

ТА ПЕРЕОРІЄНТАЦІЯ УКРАЇНСЬКОГО 
ДУХОВЕНСТВА 

У ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ XVIIIct.

Арсеній Могшіянський належав до числа тих київ
ських митрополитів, які перед вступом на Київську ка
федру зробив церковну кар’єру поза межами України. 
Безперечно, що довге перебування поблизу центральної 
влади не могло не позначитись на його позиції стосовно 
поновлення стародавніх прав та привілеїв предстоятелів 
Української Православної Церкви. Однак, великий строк 
служіння в межах саме Росії, не перетворив Арсенія Мо- 
гилянського у ревного прибічника централізаційної по
літики Російської імперії стосовно України, навіть після 
скасування гетьманщини у 1764 році1.

Службова кар’єра Арсенія розпочалася у Санкт-Пе
тербурзі, де після навчання його було призначено на по
саду придворного проповідника. У 1744 році він був вис
вячений архімандритом найавторитетнішого російського 
монастиря —  Троїце-Сергієвої Лаври. Цього ж року йо
го було зараховано у члени Священного Синоду, згодом 
висвячено архієпископом Переяслав-Заліської єпархії. В 
1745 році розпочалося служіння Арсенія Могилянського 
в Україні — він став коад’ютором Переяславської єпар- 
хіїї У 1752 році Арсеній попросився на відпочинок і от
римав Новгород-Сіверський Спаський монастир, в 1757 
році хіротонісаний у сан Київського митрополита за
мість вибулого до Москви Тимофія Щербацького2.

Арсеній Могшіянський був приязно зустрінутий київ
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ським духовенством. Особливою підставою для такого 
відношення до Арсенія послужив той факт, що сама ім
ператриця Єлизавета наказала прилюдно оголосити про 
поставлення Арсенія Могилянського Київським митро
политом у Софійській кафедральній церкві за давнім ук
раїнським звичаєм, що духовенство сприйняло як доб
рий знак. Призначення київським ієрархом особи, котра 
довгий час користувалася особливо приязним відношен
ням і ласками імператриці, могло призвести до віднов
лення в середовищі київського духовенства сподівань на 
те, що будуть збережені більшість прав та привілеїв і що 
під таким захистом на них ніхто не посягне^.

Митрополит Арсеній сам вселяв подібні сподівання 
тим, що з великою довірою ставився до українських цер
ковних діячів та до місцевих звичаїв: відомо, що Арсеній 
Могилянський був прибічником виборчого права. Нап
риклад до участі у виборах ректора Києво-Могилянської 
академії він допускав навіть студентів богослов’я4.

Слід визнати, що Арсеній Могилянський не був бе
зоглядним прибічником старовини і визнавав чинність 
лише тих звичаїв, котрі мали в своїй основі здоровий 
глузд. Багатьма своїми розпорядженнями він закріплює 
зміни внутрішнього устрою Київської митрополії які 
впроваджували його попередники та центральний уряд5.

Стан взаємостосунків між митрополитом Арсенієм 
Могилянським та гетьманом Кирилом Розумовським в 
церковній історіографії не розкритий в достатній мірі. 
Але цілком можливо припустити, що відносини митро
полита та гетьмана були не ворожі, бо про конфліктні си
туації в історіографії також не згадується. Напевно з 
1757 по 1762 рр. в Гетьманщині встановилася рівновага 
між двома гілками української політичної еліти — ко
зацько-старшинською та церковною. Вона була зруйно
вана із вступом на російський престол Катерини II. З по
чатком її владарювання розпочалася нова епоха в житті
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Лівобережжя, всієї України та Церкви зокрема.
Розпочався період великого реформування місцевого 

управління та посилення централізаційної діяльності ім
перського уряду. На історичній долі України ця діяль
ність спочатку позначилася ліквідацією гетьманства, за 
цим відбулося закриття Запорізької Січі, відміна козаць
кого самоврядування, згодом реформа закінчилася пов- 
ною переробкою місцевого управління, введенням на
місницьких, губернських та дворянських закладів6.

Кожне нововведення зустрічає протидію та спротив з 
боку незацікавленого у ньому прошарку суспільства. Ук
раїнське духовенство, в свою чергу, намагалося чинити 
дії направлені на відновлення автономних привілеїв Ки
ївської митрополії.

Одним з прикладів таких дій є універсал гетьмана 
К.Розумовського від 1763 року. Ним вимагалося понов
лення старих прав Гетьманщини і закріплення за сім’єю 
Розумовських спадкового гетьманства. В цьому доку
менті К.Розумовський пропонував вивести всіх монахів 
з Братського монастиря і відкрити в тому місці універси
тет. Університет мав бути за уявою Розумовського під 
протекцією імператриці та наглядом двох кураторів:

1. Гетьмана над всіма факультетами;
2. Київського митрополита над богословським фа

культетом.
Даний проект, як складова частина більшого проекту 

щодо відновлення гетьманства і старих прав Гетьманщи
ни не знайшов підтримки в Катерини II7.

Реакція українського духовенства на провал цього 
важливого для Гетьманщини проекту історіографією до
сі не досліджена. Відсутні досліди стосовно реакції ду
ховенства і на скасування гетьманщини, що свідчить про 
перспективність подальших пошуків історичних джерел 
та фактів по цій проблематиці.

В цей період продовжується участь українського пра
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вославного духовенства у вироблені концептуальних за
сад політики Російської імперії до занепадаючої Речі 
Посполитої. Одним з яскравих проявів цього процесу є 
факт виклику Катериною II 24-го листопада 1764 р. до 
столиці з Києва, засланого напередодні внаслідок скарг 
польських урядовців, ченця Ф.Леонтовича-Доруміна.

Імператриця доручила київському ченцю скласти де
тальну довідку, щодо можливих переваг, які можна отри
мати внаслідок захисту православних у Речі Посполитій. 
Київський чернець виконав наказ Катерини II і в своїй 
довідці на перспективність повернення Російській імпе
рії українських земель: “...Российскому нашему госу
дарству, ...можно будет на 600 верст самой лучшей и 
плодороднейшей земли, с безчисленным православным 
народом, пред всем светом праведно и правильно у По
ляков отобрать”8 .

Після скасування гетьманщини українське духовенс
тво і Київський митрополит Арсеній Могилянський чи
нили прихований спротив секуляризаторській політиці 
уряду Катерини II, що позначилося на запізненні її вве
дення в межах українських єпархій більш ніж на 20 ро
ків — замість 1764 у 1786 році.

Одним з останніх виявів активної політичної позиції 
українського духовенства стала його участь у вироблені 
вимог поданих до нового уложення (1767 р.). У вироб
ленні пунктів до цього проекту були задіяні Київський 
митрополит Арсеній, Чернігівський єпископ Кирил, Пе
реяславський єпископ Гервасій та інші. Вони висловили
ся за відновлення того становища, яке духовенство посі
дало до 1654 року9.

Період церковної історії українських земель з 1686 по 
1764 рр. є надзвичайно насичений на політичну актив
ність українського православного духовенства. Базую
чись на історичних джерелах та фактах можна зробити 
висновок, що незважаючи на постійне посилення центра-
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лізаційної діяльності імперського уряду, великий проша- 
рок українського духовенства в межах Гетьманщини 
брав активну участь у специфічній та єдино можливій 
формі протидії цим намірам — консерватизмові, який 
знаходив своє ідеологічне вираження у постійних вимо
гах збереження чи повернення стародавніх прав і приві
леїв Київської митрополії.

В межах цього ж періоду поступово падає чи стає 
менш фіксованою в історичних джерелах рівень полі
тичної активності середніх і нижчих прошарків україн
ського духовенства. Це обумовлено не лише підпорядку
ванням Київської митрополії Московському патріархові, 
а й військово-політичною поразкою прибічників гетьма
на Івана Мазепи. Саме після полтавської поразки почи
нає падати рівень політичної ваги козацько-старшин
ської політичної еліти, а разом з цим падінням відбува
ється остаточне закріплення в політичній свідомості ук
раїнського населення Лівобережжя невідворотності ро
сійського панування в Україні.

Поразка І.Мазепи призвела до втрати українським ду
ховенством точки політичної опори в особі гетьманської 
влади і воно зосереджує центр своєї політичної актив
ності у імперських столицях Москві та Санкт-Петербур
зі. Цьому процесові сприяла наявність великої україн
ської діаспори з духовного стану на високих церковних 
посадах в межах Російської імперії.

Переважна більшість духовенства підпадає під вплив 
центристських течій, сумлінно виконуючи розпоряджен
ня Священного Синоду, що часто складався із київських 
вихованців, які почувають себе “господарями обидвох 
церков — Української і Московської”10.

Початок Синодального періоду став спробою росій
ської державної еліти відійти від ідеології “третього Ри
му”, “Святої Русі”, зберігаючи православ’я у державі в 
якості пануючого віровизнання, в якості якоїсь стримую
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чої сили покликаної слугувати виключно завданням дер- 
жавного будівництва11.

Характер взаємних стосунків Церкви і держави, який 
склався внаслідок реформ Петра І, зберігся в цілому й 
при його наступниках. Ті зміни, які відбувалися пізніше 
були головним чином пов’язані із подальшим розвитком 
принципу синодального управління, оптимізацією функ
цій та структури Священного Синоду, його відносин з ін
шими державними установами, а також із поглядами 
влади на питання секуляризації церковного майна. Кон
кретний зміст вищезгаданих змін значною мірою визна
чався особистістю монарха12.

Іншим важливим фактором, який сприяв цілковитій 
переорієнтації великого числа українського духовенства 
на Російську імперію, стало подальше зростання націо
нально-церковного гноблення з боку польсько-католиць
кої адміністрації та католицького шляхетства православ
ного населення Правобережної України, яке стало від
чутно наростати з 1711 року і згодом призвело до майже 
повного зліквідування православного віросповідання в 
Правобережжі.

За даними архіву уніатських митрополитів у Санкт- 
Петербурзі, яким скористався М.Коялович, у період з 
1747 по 1764 рр. кількість уніатських церков в Україні 
зросла з 800 до 2 тисяч. Якщо в XVII ст. після Хмельнич
чини власне українських уніатських єпархій майже не 
залишилось, то в XVIII ст. їхня кількість різко зростає. 
Це Белзько-Холмська, Володимир-Волинська, Острозь- 
ко-Луцька, Галицько-Львівська, Самбірсько-Перемиська 
та Київська митрополича єпархії13.

Постійний потік православних переселенців чи втіка
чів примушував українське православне духовенство 
шукати їм активної міжнародної допомоги, яку в той пе
ріод могла надати лише православна Російська імперія.

Певною мірою для виправдання цих сподівань росій
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ська влада робила активні зовнішньополітичні кроки. 
Під натиском Москви Річ Посполита погодилася від
новити Могилівське єпископство для православних 
(1720 р.) і через цей крок створила для російських 
планів вигідну базу для боротьби з уніатством. Над 
цим єпископством Російська імперія дістала своєрід
не право протекторату, що дало їй можливість втруча
тися і в церковні, і в політичні справи. Православні па- 
рохії на Правобережжі обсаджувалися священиками 
юрисдикції київського митрополита. До того ж, не мен
шим за російське втручання, впливав на справу релігій
них взаємин і гайдамацький рух14.

Масштаб та ефективність допомоги імператорським 
урядом православного населення в межах Речі Посполи
тої викликали та продовжують викликати жваву полемі
ку в дослідників. Але найпрофесійнішу характеристику 
цій допомозі дав російський дожовтневий історик Ще- 
бальський: “Религиозный вопрос предоставлял для нас 
единственную почву, прочно утвердившись на которой, 
мы могли иметь не только преобладающее, но прямо гос
подствующее положение в Польше и неотразимое на нее 
влияние. Между тем, именно этим-то могущественным 
средством временщики, управлявшие Россией при при
емниках Петра, и не думали пользоваться...”15.

Незадоволення польської шляхти впертою боротьбою 
православного духовенства Правобережжя вилилося в 
численні обвинувачення проти українського духовенс
тва, що воно веде агітацію проти Речі Посполитої на ко
ристь Москви у проповідях із церковного амвону16.

Всередині українського суспільства визріла реакція 
на позицію представників польської державності. Вона 
виражалася в славнозвісних гайдамацьких рейдах по 
Правобережжю. Вже у середині XVIII ст. м.Радомисль 
— центр уніатської митрополії — стає об’єктом походів 
гайдамацьких загонів. Уперше йдеться про них у доку
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менті з 1722 р., коли міщани Радомисля на чолі з війтом 
дали притулок збіглим селянам пана С.Камінського, кот
рі нахвалялися напасти разом з гайдамаками. Влітку 
1750 р. на Радомисль здійснюють напади загони Івана 
Карандаша, Андрія Лоханки з Лубенського полку та Ро
мана Колодки з Переяслава, котрі мали зв’язки із запо
розькими козаками. Після нападу у 1750 році на Радо
мисль загону гайдамаків на чолі з Іваном Подолякою із 
Кропивної сотні Переяславського полку, пограбований 
офіціал М.Примович скаржився Київському генерал-гу
бернатору на ченців Києво-Софійського монастиря, які 
допомагали гайдамакам І.Подоляки17.

Зменшення випадків активної участі нижчого та се
реднього українського духовенства в політичному житті 
Лівобережжя пояснюється ще й тим, що ведення склад
них політичних інтриг з російською владою вимагало 
відповідного сану, який в багатьох випадках не рятував 
його володарів від світської розправи.

Загалом в часи царювання Катерини П рядове козац
тво втратило свою історичну роль політично вагомої 
верстви, на яку й спиралася Гетьманщина18.

Українське духовенство, навпаки, в цей період ще 
зберігало велику частину свого політичного значення, 
хоч і спрямовувало його на збереження православ’я у 
Правобережній Україні та на оборону власних майнових 
інтересів від зазіхань козацької старшини і російського 
центрального уряду.

Переяславське духовенство основну свою увагу звер
тало на становище православних в Правобережжі. Зго
дом ця увага виразилася у значній участі українських ду
ховних діячів Гервасія Лінцевського та Мелхіседеком 
Значко-Яворським в народному повстанні “Коліївщині” 
(1768 р.). Піклуючись про успіх православ’я на Київщи
ні, Гервасій закликав паству до боротьби проти поляків 
за віру батьків та наголошував, що єдинокровна і єдино
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вірна Росія — вірна захисниця православних, що від неї 
можна сподіватися на підтримку і т.ін.19

Хоча повстання 1768 р. придушувала самодержавна 
Росія, з метою чого на Правобережжя були введені ро
сійські війська, почалися гоніння на уніатів, яких на
сильно переводили у православні віру. Межа православ
них “відвоювань” проходила по лінії — від впадання 
Прип’яті у Дніпро через Радомисль, Овруч, Житомир, 
Бердичів, Любар — до австрійського кордону між Кре
менцем і Проскуровом20.

Напередодні 1764 року значна частина старих прав та 
привілеїв українського духовенства була скасована роз
порядженнями російського уряду й також заходами ко
зацької старшини, яка на цей час вступила в неприми
ренну боротьбу із Церквою за земельні володіння.

Після короткочасного поновлення в деяких старих 
правах та привілеях духовенства Київської митрополії 
часів правління Єлизавети сталося остаточне їхнє ніве
лювання із вступом на престол Катерини II. Побоюю
чись вибуху різкого невдоволення секуляризаційною по
літикою українського духовенства та зважаючи на необ
хідність останнього в російській політиці, стосовно за
гарбання Речі Посполитої, Катерина II мусила відтягти 
строки земельної секуляризації в Лівобережній Україні.

Після проведення у 1786 році секуляризаційних захо
дів Катерина П перетворила українське духовенство у 
замкнутий прошарок українського суспільства і остаточ
но трансформувала українські єпархії та Київську мит
рополію у загальноросійські інституційні придатки цен
трального уряду.
‘ 3 1793 року почала здійснюватися давня мрія київ

ського духовенства щодо повернення під владу правос
лавної Російської імперії Правобережної України.

Українське населення масово поверталося з Унії до 
православ’я, наївно сподіваючись, що перехід під пра
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вославного царя й поворот до православ’я поліпшить 
його долю21.

За даними на 28 лютого 1795 р. до православ’я було 
приєднано 1009209 уніатів, 1607 парафій, 1032 священи
ки, 2 монастирі і 45 ченців. До 13 березня того ж року бу
ло навернено ще 140728 осіб, 275 парафій і 57 священи
ків. Майже всі приєднані були з України — всього 1,5 
млн. осіб. До 1799 р. число приєднаних подвоїлось й до- 
сягло цифри більше 3 млн. осіб. Уніатська митрополича 
кафедра була зліквідована ще в 1795 р.22

Трагічною обставиною для греко-католицької цер
кви була її належність до державного апарату Речі Пос
п о л и т о ї .

Отже із наростанням соціально-економічних проти
річ в українському суспільстві та відтоком талановитих 
політичних, культурних та економічних діячів до імпер
ського центру починається тривалий занепад, який приз
вів у XIX ст. до провінційності України.
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СИМОН ПЕТЛЮРА:
МІЖ СОЦІАЛІЗМОМ І 

ЛІБЕРАЛІЗМ ОМ

Симон Петлюра — людина і політик, чия біографія 
невіддільна від боротьби українського народу за націо
нальне визволення та суверенітет у 1917— 1920 рр. Дра
матичним періодом його державотворчої діяльності була 
доба Директорії УНР. У цей час український сам остій
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ницький рух був надзвичайно суперечливим явищем, у 
якому одночасно боролися між собою прихильники соці
алістичної, комуністичної, ліберальної та консервативної 
ідеологій державотворення.

Історія досить багатовимірний та багатофакторний 
процес, який не піддається однозначному трактуванню і 
простому поясненню, тому ми вживаємо політичні тер
міни (соціалізм, лібералізм та ін.), як певні ідеальні типи, 
як визначення ідеологічного змісту тієї чи іншої тенден
ції політичного розвитку УНР у добу Директорії.

Починаючи антигетьманське повстання, українські 
провідники не виробили чіткої політичної концепції або 
певних планів державного будівництва, тому їх політич
ні декларації та діяльність були лише реакцією на вик
лик поточної ситуації і часто носили неадекватний та су
перечливий характер. Слід зазначити, що і становище 
склалось надзвичайно складне. На вибір ідеології держа
вотворення значний вплив мали геополітичні чинники. У 
цей час з півночі розпочався наступ війська Раднаркому, 
а на півдні висадилися частини держав Антанти. Біль
шовики, втілюючи комуністичну ідеологію, насаджу
вали класову пролетарську диктатуру, одержавлюва- 
ли виробництво, в аграрній сфері проводили політи
ку експропріації землі. Антанта вимагала встанов
лення ліберальних норм західних суспільств, демок
ратичного ладу, дотримання права приватної власнос
ті. З огляду на міжнародну ситуацію, серед україн
ських діячів побутувало дві точки зору: одні вважали, 
що революція, яку започаткували більшовики, буде 
поширюватись серед країн світу, інші —  що держави 
Антанти, які перемогли у першій світовій війні, сво
єю мілітарною силою локалізують та придушать ре
волюційні вогнища

Коли ще в ході повстання постало питання вибору політич
них засад державного будівництва, спочатку дискусії ве
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лись з приводу двох кардинально протилежних плат- 
форм: парламентської, ліберальної (Установчі збори на 
основі загального виборчого права) та радянської кому
ністичної (“диктатури пролетаріату” у формі влади Рад). 
Ліворадикальні настрої мас та відсутність значних про
шарків власної буржуазії і інтелігенції виключали, як 
вважали “ліві” українські діячі, ліберальну модель дер
жавного будівництва. Проти комуністичної моделі про
летарської диктатури категорично висловився Головний 
отаман С.Петлюра. Свою точку зору він аргументував 
тим, що Радянську владу не сприймуть військові кола 3. 
Але, на нашу думку, для цього у С.Петлюри були більш 
суттєві підстави. Чому ж він, будучи соціал-демократом, 
заперечував у тій історичній ситуації владу робітничого 
класу? Відповідь слід шукати в етносоціальній структу
рі українського суспільства, де близько 80% населення 
становило селянство 4. Робітничий клас мав переважно 
неукраїнський характер і орієнтувався здебільшого на 
більшовиків, як на виразників своїх інтересів. Парадок
сальність становища української соціал-демократії поля
гала у тому, що партія, лідери якої фактично весь час, з 
невеликими перервами, перебували при владі в добу Ди
ректорії, майже не мала соціальної бази серед робітниц
тва. Впровадження пролетарської диктатури, Рад робіт
ничих та селянських депутатів на практиці означало пе
редачу влади до рук російських більшовиків. Надалі 
С.Петлюра послідовно виступав проти більшовицької 
комуністичної ідеології, вважаючи, що при диктатурі пе
реважно неукраїнського робітничого класу над україн
ським суспільством не може бути й мови про національ
ну державність. А саме державницькі інтереси він ста
вив наріжним каменем своєї діяльності.

З огляду на ліворадикальні настрої широкого загалу 
та популярність влади Рад Директорія ухвалила “трудо
вий принцип” формування владних структур УНР Л Він
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позбавляв виборчих прав експлуататорські елементи, а 
більшість у представницьких органах — Трудових Ра
дах — повинні були посісти селяни і тим самим стати 
соціальною опорою державотворення. Щоб заручитися 
підтримкою селян, ухвалено закон про безкоштовне на
ділення їх землею, конфіскованою у поміщиків6. Сус
пільний лад, що мав будуватися на основі “трудового 
принципу” та експропріації земельної власності, можна 
визначити як аграрний соціалізм. У політичному відно
шенні цей устрій був еклектичним синтезом класового 
підходу більшовицької, радянської системи з більш ши
рокою демократією, запозиченою у парламентської мо
делі 7. Його творці вважали, що таке поєднання певних 
рис радянської (комуністичної) та парламентської (лібе
ральної) систем найбільш адекватно відбивало потреби 
поточного політичного моменту. Цю політичну невизна
ченість (“ні демократія, ні диктатура”) надалі законодав
чо закріпила тимчасова Конституція УНР “Універсал 
Трудового Конгресу”, де одночасно декларувалось існу
вання Трудових Рад та підготовка загальнодемократич
них виборів до “Всенародного Парламенту”8.

Надалі подібні симбіози були характерні для політич
ної практики Директорії. Однак, С.Петлюрі та соціал-де
мократам довелось виступити проти побудови держав
ності на засадах “трудового принципу” . Вони бачили, 
що селянство, при низькому рівні політичної культури та 
національної свідомості, не готове до будівництва соціа
лізму і державності. У січні 1919 р. більшість делегатів 
VI Конгресу УСДРП констатувала, що в країні з перева
жаючим сільськогосподарським населенням будувати 
соціалізм неможливо. Відтак зазначалось, що українська 
революція — це лише початкова, підготовча стадія 
соціалістичної революції, стадія панування справжнього 
демократизму. Тому “трудовий принцип”, який соціал- 
демократи вважали диктатурою дрібної сільської біур-
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жуазії, офіційна УСДРП визначала як тимчасову так
тичну поступку з огляду на радикалізацію мас, а зага
лом виступала за парламентаризм та ліберально-де
мократичний устрій 9. Такі рішення розкололи 
УСДРП і з неї виділилась ліворадикальна група неза
лежних соціал-демократів. Отже, С. Петлюра, як і 
більшість членів УСДРП, зважаючи на тогочасний рі
вень політичного розвитку українського суспільства, 
схилявся до ліберальної моделі будівництва держави. 
Виходячи з зазначеного, він одночасно висловився за 
порозуміння з демократичними країнами заходу. Від
так, С. Петлюра та його однодумці потрапили в пас
тку зачарованого кола суспільно-політичних антимо
ній. Соціальною базою української національної ре
волюції та побудови державності могло стати переду
сім селянство, але за рівнем політичної свідомості та 
загальної культури, воно не було готове до вирішення 
таких завдань. Тому, вважав С.Петлюра, треба відки
нути класові засади і залучити освічені верстви сус
пільства будувати державу на принципах ліберальної 
демократії. Така політика дала б підстави ставити пи
тання визнання УНР великими державами Заходу і 
отримати від них допомогу проти агресії Раднаркому. 
Однак західні країни наполягали на збереженні при
ватної власності, а українські селяни домагались аг
рарної експропріації і боялись, що союз з Антантою 
завадить цьому 10.

Отже, курс на зближення з антантівським альян
сом і запровадження ліберальних принципів держа
вотворення провокував несприйняття широким зага- 
лрм населення влади Директорії УНР. У такій склад
ній ситуації протягом кількох місяців політика Ди
ректорії змінювалась калейдоскопічно і кардинально. 
Чому С.Петлюра знаючи про ліворадикальні настрої 
населення, все ж зробив ставку на порозуміння з Ан
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тантою? Швидше всього, Головний отаман сподівав
ся, що налагодження в ідн оси н  з великими держава
ми Заходу, незважаючи на те, що ці країни проводили 
лінію на відновлення єдиної Росії, давала підстави 
апелювати до задекларованих 14 пунктів В.Вільсона 
і домагатися на їх основі визнання де-факто суверені
тету України. Відкинути ліворадикальні гасла і про
демонструвати курс на демократію закликали Дирек
торію закордонні представники УНР, причому вони 
звертались саме до С.Петлюри, а не до тодішнього 
керівника УНР В.Винниченка П. Також, малось на 
увазі зіграти на прагненні Антанти об'єднати всі ан
тибільшовицькі сили і використати їх проти ’’черво
ної” Москви.

“Ліва”, класова політика Директорії не задовільня- 
ла великі західні країни. Вони вимагали усунення з 
вищих органів влади УНР соціалістів. Продовження 
успішного наступу Червоної армії не залишало аль
тернативи керівництву УНР і підштовхувало прийня
ти вимоги Антанти та змінити “лівий” політичний 
курс. С.Петлюра, щоб не зв'язувати себе з певними 
партійними структурами та ідеологічними доктрина
ми і залишитися при владі, виходить з лав УСДРП. 
Після від'їзду В.Винниченка він фактично стає на чо
лі Директорії і держави 12. Спеціально для перегово
рів з французами створюється нова Рада Міністрів, 
яка складалася з діячів ліберально-демократичних 
поглядів. Основні урядові партії декларували в пресі 
свій прозахідний курс і принцип дотримання права 
приватної власності *3. Закон про Трудові Ради не вті
лювався. Однак, все це не мало позитивних наслід
ків: Антанта відмовила у підтримці Директорії УНР, 
а уряд повністю втратив контроль над ситуацією в 
країні. З відчаю ліворадикальні настрої оволодівають 
навіть соціал-демократами, які разом з есерами н а
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магаються у Кам'янці-Подільському утворити аль
тернативні органи влади та змусити Директорію змі
нити політику і помиритися з більшовиками 14. Це 
був повний крах ліберальних принципів державотво
рення, на впровадження яких зробили ставку С.Пет- 
люра та більшість українських партій і які наполегли
во рекомендувались УНР країнами Заходу. У ситуації 
загальної дезорієнтації та зневіри С.Петлюра твердо 
виступає проти співпраці з Раднаркомом і приймає 
рішення змінити ліберальний уряд на соціалістичний 
15. Він стверджував, що основним завданням нового 
Кабінету повинна стати оборона УНР. У першу чергу 
уряд всі сили мав зосередити на проведенні земель
ної реформи і втіленні закону про Ради трудового на
роду на місцях 16. Про плутанину, яка панувала в той 
час у визначенні ідеологічного змісту тих чи інших інс
титуцій свідчить той факт, що С.Петлюра вважав Тру
дові Ради парламентськими установами, які мають 
контрольні функції над органами виконавчої влади. 
Швидше всього це було відголоском суперечності зак
ладеної ще в Універсалі Трудового Конгресу, де одно
часно декларувалось утворення Трудових Рад і вибори 
всенародного парламенту. Незважаючи на повернення 
до класової політики, переговори з Антантою, на дум
ку С.Петлюри, повинні проводитись й надалі.

Створена 9 квітня 1919 р. нова Рада Міністрів, що 
складалась з соціал-демократів та есерів у своїй Рів
ненській декларації проголосила орієнтацію на влас
ні сили, організацію Трудових Рад та аграрний пере
розподіл *7. Таким чином, ліберальні тенденції у дер
жавному будівництві було відкинуто. С.Петлюра та 
новий уряд знову задекларували побудову держав
ності на засадах аграрного соціалізму.

Після заколоту В.Оскілка, спровокованого “прави
ми” партіями, що не сприймали зазначеного курсу,
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фронт розвалився. Директорія та армія УНР вимуше
ні були перейти на територію Галичини. Співіснуван
ня проводів УНР на чолі з С.Петлюрою та ЗОУНР, ке
рованим Є.Петрушевичем, характеризувались у цей 
час станом пропагандистської війни та взаємного 
несприйняття, оскільки галичани дотримувались лі
берально-демократичних поглядів і різко негативно 
виступали проти “соціалістичних експериментів” 
Директорії УНР. Надалі потужний вплив галичан 
сприяв лібералізації політики УНР.

У зв'язку з проведенням Раднаркомом політики 
“воєнного комунізму” в Україні відбувались масові 
протибільшовицькі повстання. Антикомуністичні 
настрої оволодівають широким загалом селянства.

Перегрупувавши сили, військо УНР на чолі з 
С.Петлюрою переходить у наступ і займає частину 
Поділля. Кам'янець-Подільський на півроку стає 
тимчасовим державним центром УНР.

Протягом Кам'янецького періоду С.Петлюрі та 
уряду УНР (передусім соціал-демократам) доводи
лось маневрувати між “лівим” та “правим” політич
ними таборами в українському визвольному русі. 
Складалася надзвичайно заплутана політична конфі
гурація різних внутрішніх та міжнародних сил, які ті
єю чи іншою мірою впливали на формування поточ
ної політики. Зважаючи на широкий повстанський 
рух, провід УНР на чолі з С.Петлюрою поклав собі за 
мету використати його у боротьбі проти ворогів укра
їнської незалежності. Оскільки Центральний пов
станський комітет (ЦПК) та Головний повстанський 
штаб (ГПШ) складався з ліворадикально налаштова
них незалежників та есерів С.Петлюрі та уряду УНР 
довелось у Чорноострівській угоді про співпрацю від 
9 червня 1919 р. зафіксувати, що процес формування 
органів влади УНР повинен базуватися на класовому
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“трудовому принципі”18. Проти цього активно висту
пили “праві” партії та провід ЗОУНР. Особливо загос
трилась ситуація, коли до Кам'янця-Подільського 
майже одночасно прибули дві діаметрально проти
лежні за ідеологічними засадами військово-політичні 
сили, на які мала намір спертись Директорія: пов
станці та галичани. 16 липня 1919 р. Кам'янець-По- 
дільський став місцем осідку проводу ЗОУНР, а на 
Поділля перейшла досить боєздатна галицька армія. 
Основною умовою подальшого сп івроб ітни ц тва л і
дер ЗОУНР Є .П етруш евич ставить п ерех ід  до 
загал ьн о ї дем ократії та п арлам ентаризм у 19. С. 
Петлюрі перед загрозою знищення державності дове
лось прийняти її. 18 липня для налагодженню! спів
робітництва та координації дій до Кам'янця прибули 
незалежницько-есерівські ЦПК та ГПШ із загоном 
повстанців 20. Такими чином, Голова Директорії опи
нився у непростій ситуації тиску різновекторних по
літичних сил, і задекларувавши майже одночасно два 
протилежні політичних принципи, став перед диле
мою вибору: класовий “трудовий принцип” чи лібе
ральна загальна демократія. Особливу пікантність 
зазначеній ситуації надавало те, що як “ліві” так і 
“праві” не дуже схильно ставились до влади Директо
рії і до С.Петлюри особисто. Контррозвідка Дієвої ар
мії доповідала головному отаману, що ліворадикаль
ний ЦПК —  з одного боку, а з другого —  провід ЗО
УНР, підтриманий “правими” наддніпрянськими пар
тіями, виношують плани державного перевороту і 
усунення його від влади 21. У такому напруженому, 
критичному становищі С.Петлюра зумів проявити ве
личезну витримку і гнучкість.

Ще одним моментом у цьому політичному розкла
ді було те, що у партій, які входили до ЦПК, не було 
єдності підходів щодо подальших стосунків з Дирек
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торією. Якщо незалежники взяли курс на зміну керів
ництва УНР, то есери виступали за співпрацю з 
С.Петлюрою на основі втілення “трудового принци
пу” . Враховуючи це, головному отаману вдалось ней
тралізувати ліворадикальні елементи (передусім не
залежників) у ЦПК і залучити есерів —  членів цьо
го органу —  О.Щ адилова та Н.Петренка у новоство- 
рений Центральний Повстанський комітет під егідою 
Директорії 22.

Набагато важче було нейтралізувати галицький 
провід, який мав у своєму розпорядженні значні 
збройні сили та підтримку “правих” наддніпрян
ських діячів. Уряд ЗОУНР, втративши територію, 
єдиний порятунок бачив у налагодженні відносин з 
країнами Антанти.

С.Петлюра також розумів, що Республіка, не маю
чи ні зброї, ні ресурсів, не витримає нерівної бороть
би з ворогами. За таких обставин визнання та допо
мога держав Антанти були справою життя чи смерті. 
Західні країни наголошували, що нові національні 
держави, які утворились на території колишньої Ро
сійської імперії, повинні обов'язково мати демокра
тичний характер 23.

На початку серпня 1919 р. посилився тиск на уряд 
УНР галицького проводу та “правої” опозиції. З-за 
кордону поступали інформації українських представ
ників, що великі держави заходу визнають УНР, як
що її уряд задекларує себе прихильником демократії. 
До того ж, українські партії констатували значне поп
равіння селянства. З'явились заяви деяких повстан
ських ватажків про те, що багато партизанських се
лянських загонів не дотримуються прорадянських 
класових позицій і можуть сприйняти демократичні 
принципи державотворення 24.

Всі ці чинники давали вагомі підстави С.Петлюрі
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та соціал-демократам стверджувати, що треба відійти 
від “трудового принципу” і перейти до загальноде
мократичних виборів, а також створити коаліційний 
Кабінет Міністрів, який проводив би більш лібераль
ну політику. Однак, друга урядова партія —  есери —  
продовжувала наполягати на впровадженні “трудово
го принципу”25. Голова Директорії та соціал-демок
рати шукали найбільш оптимальний варіант виходу з 
скрутного становища. За правими стояла боєздатна 
галицька армія, яка успішно наступала по всьому 
фронту. За есерами була значна кількість повстан
ських загонів, які можна було б використати у бо
ротьбі з ворогами УНР. Головний Отаман та провід
ники УСДРП хотіли і задовольнити вимоги “правих” 
діячів та західних країн, і зберегти досить впливових 
у масах есерів, як союзників у подальшій боротьбі. 
Почались важкі переговори між ЦК УСДРП та ЦК 
УПСР про зміну класового політичного курсу.С.Пет- 
люра був незадоволений наслідками переговорів уря
дових партій. Він викликав міністра та члена ЦК 
УСДРП І.Мазепу і заявив, що міжнародне та внут
рішнє становище спонукають Директорію зверну
тись до уряду з листом, щоб негайно був підготовле
ний закон про вибори до парламенту на основі за
гального виборчого права 26.

У результаті тонкої політичної гри, з великими 
труднощами есерів вдалось переконати відійти від 
“трудового принципу” запевненням, що політика 
уряду УНР залишиться соціалістичною по суті. 12 
серпня 1919 р. Рада Міністрів ухвалила відозву, у 
якій заявила, що готує проект закону про вибори в 
Йарламент з правами Установчих зборів і про рефор
мування органів місцевого управління на основі все
народного виборчого права. До того ж, уряд закликав 
до об'єднання всіх демократичних сил в Україні, які 
стоять на позиціях самостійності 27.
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Ця декларація була політичним документом, що 
символізував поворотний пункт в державному будів
ництві незалежної України. Провід УНР відкинув 
“трудовий принцип” державотворення і заявив про 
перехід до загальнолюдських, демократичних засад 
побудови українського республіканського ладу.

Директорія на чолі з С.Петлюрою відгукнулась на 
Декларацію Ради Міністрів і підкреслила, що єдиним 
шляхом відбудови Української Республіки є щироде- 
мократичний лад, який забезпечить народу широкі 
права самоврядування.

Санкціонування принципу всезагального виборчо
го права рішуче відкидалось політичне домінування 
будь-якого класу: чи то селянства у формі “трудового 
принципу”, чи то робітників у формі “диктатури про
летаріату”. Вищі органи влади УНР визнали пекучу 
потребу об'єднання всіх демократичних державот
ворчих українських та іншонаціональних сил для 
спільної боротьби за незалежність 28.

Отже, вже вкотре у 1919 р. маятник політичних рі
шень хитнувся в бік ліберальних засад державотво- 
рення.І тут, як і попереднього разу, вирішальним чин
ником переходу до загальнодемократичних норм був 
закордонний вплив. Однак, суттєву різницю бачимо у 
соціально-політичних настроях широкого загалу. 
Узимку 1919 р. населення було налаштовано пере
важно ліворадикально, а влітку спостерігається знач
не поправіння селянства. С.Петлюра намагався вра
хувати та використати ці фактори у політичній бо
ротьбі. Вживаючи заходів, щоб домогтися визнання 
західними державами Української Республіки, Голова 
Директорії розумів, що для самої Антанти не ясно, як 
вона “має поводитись з українцями”29, тому він 
стверджував, що влада УНР повинна орієнтуватись 
на народні маси, передусім на селянство. А його нас
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трої були мінливі, суперечливі і навіть парадоксаль
ні. Селяни, вимагаючи аграрного перерозподілу на 
свою користь, все ж схилялись до викупу землі в дер
жави, у  приватну власність 30. Але С.Петлюра та 
уряд УНР не наважилися у той час змінити аграрне 
законодавство. Провід УНР продовжував політику 
симбіозу ідеологічних засад соціалізму та лібераліз
му і одночасно декларував свою прихильність до 
протилежних принципів: парламентської буржуазної 
демократії та революційної соціалізації землі. Така 
політика С.Петлюри та уряду не посилила відчутно 
їх позицій, бо “правим” та Антанті вона здавалась не
достатньо послідовно демократичною, і в той же час 
викликала невдоволення “лівих” . Антанта не визнала 
суверенітет УНР і не надала їй допомогу.

Рішучий крок у напрямі лібералізації С.Петлюра 
зробив у травні 1920 р., коли провід УНР відійшов 
від принципу аграрної соціалізації і вирішив “розпо
чати продаж державних земель у приватні руки”31. 
Зазначений факт свідчить, що С.Петлюра під тиском 
Польщі і країн Заходу все ж обрав ліберально-буржу
азну модель державотворення, основними ідеологіч
ними засадами якої були демократичний парламент
ський устрій та приватна власність.

Таким чином, протягом усього періоду функціону
вання Директорії, як вищого органу влади УНР, 
С.Петлюра постійно коливався між соціалістичними 
та ліберальними ідеологічними принципами або син
тезував їх.

Якщо лівий політичний курс багато в чому зумов
лювався настроями широкого загалу народних мас 
України, то правий —  передусім зовнішніми вплива
ми, оскільки не маючи в тогочасному українському 
суспільстві достатньої соціальної бази, а відтак і під
тримки в масх, лібералізм був чисто ідеологічною те
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чією інтелігенції. І якщо на порядок денний стави
лось питання втілення ліберальних принципів держа
вотворення, то це лише з огляду на опробовані захо
дом зразки політичної організації соціуму. Тому 
об'єднати масову свідомість селянства, яка базува
лась на архаїчних цінностях аграрного соціалізму з 
ідеєю державності, основаної на ліберально-буржу
азних принципах модерного індустріального сус
пільства С.Петлюрі не вдалось. Відтак, український 
національно-визвольний рух зазнав поразки.
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Завальнюк О.М.

С.В.ПЕТАЮРА І НАЦІОНАЛЬНЕ 
УНІВЕРСИТЕТСЬКЕ БУДІВНИЦТВО В 

УКРАЇНІ У 1917—1920 РР.

Симон Васильович Петлюра як державний діяч 
доклав значних зусиль для культурного розвою Укра-
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їни, піднесення рівня освіти української молоді, за
безпечення функціонування національних універси
тетських закладів в умовах запеклої боротьби за збе
реження української державності і гострого протис
тояння різним антиукраїнським військовим силам.

Як журналіста і публіциста С.В.Петлюру цікавило 
університетське життя з громадсько-політичного пог
ляду ще до революції. Так, розглядаючи студент
ський національний і політичний рух у квітні 1907 р., 
він висловив думку, що “ ...українське студентство не 
займає в університетах на території України ідейно 
того домінуючого становища, яке належить йому по 
самій логіці речей. Елементарний розвиток україн
ського руху за законом скоро чи пізніше приведе, зви
чайно, до українізації студентства по українських те
риторіальних університетах і перетворення його в 
свідому національну силу”1. Він солідаризувався з 
дописувачем до газети “Рада” М.Залізняком, який 
висловлював впевненість у тому, що українські сту
денти через свої організації незабаром зможуть пе
рейти до “справжньої боротьби за українізацію Київ
ського університету, першим кроком до чого буде за
ведення українських катедр”2. Ці слова виявилися до 
певної міри пророчими. Хоч не надовго, але кафедри 
українознавства в університеті св.Володимира таки 
появилися3.

В іншій своїй роботі він зупинився на потребі роз
витку українознавства і його запровадження в прак
тику роботи університетських закладів на Україні. 
Але після заходів царизму із ліквідації в університеті 
св.Володимира, Харківському і Новоросійському уні
верситетах відповідних кафедр, С.В.Петлюра, вва
жав, що українознавство, яке покликане забезпечити 
“формування національної свідомосте українського 
народу”, “перетворення його з несвідомої маси, з на-
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ції “тутешніх”, “місцевих людей”, або —  в кращому 
разі —  з “хохлов” в свідомих своєї принадлежности 
до повного національного колективу одиниць”, має 
стати пріоритетним напрямом діяльності україн
ських. “ ...Єдиною інституцією, яка може допомогти 
в сій справі, являється Українське Наукове Товарис
тво, яке головною метою своєю діяльносте ставить 
“наукові розгляди на полі українознавства і ознайом
лення громадянства зо всіма сторонами минулого й 
сучасного життя України”4.

Не зважаючи на те, за своїми функціями у Гене
ральному секретаріаті влітку 1917 р. він був пов’яза
ний з військовою справою, його не обходили питання 
культури та освіти. Скажімо, 18 серпня 1917 р. під 
час засідання Малої ради він взяв участь в обговорен
ні питання про університет св.Володимира, Рада яко
го звернулася у липні до Тимчасового уряду з протес
том проти українізації культурно-освітнього життя в 
Україні. “Справа Київського університету, —  сказав 
С.В.Петлюра, —  має для нас значення, бо там учать
ся наші діти, наші брати. Але, крім того, ми можемо 
стати і перед тим, як це сталося у Львівському уні
верситеті. Був університет, але молоді українські на
укові сили не могли там працювати. Фактично це ро
бив і Київський університет, який, завдяки реакцій
ності, ізолював наші молоді наукові сили, які мусіли 
йти десь поза Україну. Позаяк цей університет має 
реакційні заміри, то ми повинні вжити революційних 
заходів”5. Але присутні не прислухалися до голосу 
Симона Васильовича і лише доручили І.М.Стешенку 
“виробити цілий ряд конкретних мір і подати їх потім 
на затвердження Малої ради”6. Доручення виконано 
не було, керівники українського національного руху 
на випад київської професури офіційно не відреагу- 
вали, що додало ректорату і його значним прихиль
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никам впевненості в антиукраїнській діяльності.
На тому ж засіданні Симон Васильович підтримав 

пропозицію генерального секретаря освіти і проголо
сував за виділення народному університету, що тоді 
народжувався в столиці, 25 тис.крб. допомоги7.

Український університетський первісток появився 
1 жовтня 1917 р. Але С.В.Петлюра, який мріяв про 
вищу школу, де на поважному місці буде цикл украї
нознавчих дисциплін, на святі відкриття закладу, яке 
відбулося 5 жовтня, присутнім не був. І справа тут не 
в недооцінці події чи її ігноруваннь. Справа в тому, 
що очолюване ним Генеральне секретарство військо
вих справ займалося тоді активною підготовкою до 
III Всеукраїнського військового з ’їзду, який розпочав 
свою роботу 20 жовтня того ж року за участю близь
ко 3 тис.делегатів8. Як і не бачили його на великому 
національному святі —  відкритті Київського держав
ного українського університету, яке відбулося 6 жов
тня 1918 р. На той час Симон Васильович продовжу
вав відбувати тюремне ув’язнення за політичними 
мотивами, пред’явленими йому гетьманським режи
мом9.

Коли Директорія, членом якої був і С.В.Петлюра, 
наприкінці 1918 р. прийшла до влади, в Україні вже 
функціонували два державних університети —  у Ки
єві та Кам’янці-Подільському, український історико- 
філологічний факультет у Полтаві, ряд народних уні
верситетів, йшли підготовчі заходи до заснування у 
Києві нового народного університету 10.

Ситуація, в яку потрапила нова влада з кінця січня 
1919 р., не давала їй змогу нормально, конструктивно 
працювати ні на суто державне, ні на культурно-ос
вітнє будівництво. З лютого 1919 р. С.В.Петлюра очо
лив Директорію і фактично ніс відповідальність не 
лише за діяльність цього до певного часу колегіаль-
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ного державного керівного органу, а й за стан справ 
на всіх ділянках життя країни. В умовах війни всі за
кони приймалися Радою Народних Міністрів, а зат
верджувалися Директорією —  Головою і трьома її 
членами. Після складання своїх повноважень у квітні 
1919 р. О .М .Андрієвським і в ід ’їзду за кордон 
Ф.П.Ш веця і А.Г.Макаренка у листопаді 1919 р. 
С.В.Петлюра фактично був одноосібним представни
ком Директорії. Так, він затвердив у Рівному закони 
про заснування в складі Кам’янець-Подільського дер
жавного українського університету ще двох факуль
тетів: 9 квітня 1919 р. —  сільськогосподарського11 і 
12 квітня —  правничого12.

Названі закони дали змогу довести кількість фа
культетів у віддаленому від центру країни універси
теті з 3-х до 5, значно збільшивши можливості УНР 
готувати молоду генерацію української інтелігенції 
різних фахів. Заклад таким чином повинен був отри
мати притік нових науково-педагогічних кадрів, а це 
надавало йому більшої ваги і значення у національ
ному відродженні України. На основі закону від 9 
квітня на сільськогосподарському факультеті відкри
валися 13 кафедр (їх мали посісти професори) і 9 лек
тур. Для цього передбачалося 4 ставки ординарних 
професорів, 4 —  екстраординарних і 9 —  приват-до
центів13. На облаштування факультету Директорія і 
уряд виділили з 1 квітня і до 1 липня 1919 р. 992233 
грн.14 На правничому факультеті створювалися 15 
кафедр, які мали обійняти 11 ординарних і 4 екстра
ординарних професори, а також 9 лектур, під які пе
редбачалося 9 ставок приват-доцентів. На три місяці, 
до закінчення 1 півріччя фінансового року, протягом 
яких мала йти організаційна робота, факультет отри
мав 435400 гривень15.

Розрахунок на те, що нові спеціальності, пов’язані
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із заснуванням нових факультетів, викличуть підви
щений інтерес в української молоді виправдався ціл
ком. Вже наприкінці літа —  восени 1919 р. до універ
ситету нахлинула хвиля абітурієнтів.

Так, якщо станом до 9 серпня 1919 р. на правни
чий факультет було подано 22 заяви, а сільськогоспо
дарський —  3716, то вже 18 серпня ця кількість зрос
ла відповідно до 99 і 17117. Взагалі ж на правничий 
факультет вступило 179 першокурсників, а сільсько
господарський —  20218. В ході семестру ці цифри 
зросли відповідно до 257 і 242 завдяки переходу з фа
культету на факультет, а також притоку студентів-бі- 
женців з різних міст України. За національним скла
дом вони розподілялися так: українців —  на правни
чому факультеті —  205, сільськогосподарському —  
166; поляків —  відповідно 3 і 5; росіян —  4 і 3; євре
їв —  40 і 9; інших —  4 і О19.

Голова Директорії і його оточення добре розуміли 
значення для повноцінної роботи національних уні
верситетів належно підготовлених викладацьких кад
рів. А ситуація з ними через воєнно-політичну ситуа
цію в Україні складалася досить непросто. Аналізую
чи забезпечення закладу потрібного кількістю профе
сорів і приват-доцентів у жовтні 1919 р., ректор 
К ам ’янець-Подільського державного українського 
університету професор І.І.Огієнко в інтерв’ю наголо
шував: “Ми відрізані від великих культурних цен
трів, а через це не можемо притягнути до праці таких 
людей, яких хотілося. Хоч одне треба замітити, що на 
цей рік нам професорських сил вистачить”20.

Оптимізм ректора пояснюється просто —  йому 
вдалося залучити до викладацької праці ряд науков
ців з Галичини. І це стало можливим після того, як у 
лютому 1919 р. у Вінниці було ухвалено “Закон про 
надання особам, що скінчили Львівський та Черні
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вецький університети, а також Львівський Політех
нічний Політехнікум всіх прав нарівні з скінчившими 
вищі школи б.Росії”21. Іншими словами, галицькі ук
раїнці, що мали вищу освіту, здобуту у закладах Авс
тро-Угорщини чи Європі взагалі, допускалися до ро
боти в національних держуніверситетах. Саме завдя
ки цьому стало можливим залучити до викладання 
докторів-галичан В.О.Гериновича, Н.Т.Гаморака, 
В.А.Чайковського22. До праці мали приступити й ін
ші молоді науковці з Галичини —  С.Рудницький, 
І.П .Крип’якевич, В.Бирчак, Ю.Гірняк, В.Кучер, С.Ба- 
лей, О.Тисовський, але через українсько-польську 
війну на території ЗОУНР вони були позбавлені мож
ливості прибути до університету, доля розкидала їх 
по різних країнах Європи-3.

Закони про перетворення українського народного 
університету у Києві в Київський державний україн
ський університет та заснування Кам’янець-Поділь- 
ського державного українського університету зобо
в ’язували ці заклади користуватися у повсякденній 
праці положеннями російського університетського 
статуту 1884 р. (крім тих, які були вже замінені М іні
стерством освіти України), у т.ч. в справі посідання 
факультетських кафедр. То ж, відповідно до нього, їх 
належало замістити професорськими кадрами, яких, 
попри значний ріст чисельності українських науков
ців, ще відчутно не вистачало. До того ж, війна не да
вала змоги бажаючим професорам з різних куточків 
України і з-поза її меж прибути на роботу до універ
ситету.

За цих умов велике значення, зокрема для універ
ситету у Кам’янці, мав прийнятий ЗО березня 1919 р. 
“Закон про пільги для приват-доцентів Київського та 
Кам’янець-Подільського державних університетів в 
отриманні наукового ступеня магістра” (професорсь
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кі кафедри мали право посідати лише магістри і док
тори наук). За цим документом, “приват-доценти, що 
читають обов’язкові курси на протязі чотирьох семе
стрів і мають, крім того, попередні приватні наукові 
праці, допускаються до представлення дисертації на 
ступінь магістра з увільненням їх від усних екзаме
нів”24. (Останнє і було пільгою, бо за традицією ро
сійських університетів магістерські екзамени були 
обов’язковими для осіб, залишених для професорсь
кої підготовки при університетах).

На жаль, скористатися цим послабленням в отри
манні наукового ступеня ніхто не зміг, бо в липні 
1920 р., коли закінчився 4-й семестр роботи українсь
ких університетів, у Києві і Кам’янці-Подільському 
вже працювали закони УСРР і названий закон автома
тично втратив свою силу.

За умов гіперінфляції, яка вразила всю економічну 
систему України, і як наслідок, величезної дорожнечі 
на внутрішньому ринку реальне значення зарплати 
працівників національних університетів катастрофіч
но падало. При річному заробітку ординарного про
фесора (найбільш оплачуваного) в 16 тис.гривень (8 
тис.крб) його становище було вкрай непростим. “Бі
лого хліба ми не бачили, мусіли задовольнятись тіль
ки чорним, та й то з домішкою всяких сурогатів, —  
згадував в еміграції В.О.Біднов, в.о.екстраординар- 
ного професора Кам’янець-Подільського університе
ту. —  Сало й м ’ясо були недоступні. Були моменти, 
коли кукурудзяна мука являлася розкішшю. Про нове 
вбрання та взуття й мріяти не можна було. Умови 
професорського життя були примітивні. Замість чаю 
вживали якихсь сурогатів, з сушеного листя яблуні 
або вишні. Цукру не було місяцями... Навіть картоплі 
було тяжко добувати та до того ж коштувала доро
го”25.
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Щоб якось зарадити такому кепському становищу 
професорсько-викладацького колективу, допоміжно
го й технічного персоналу, Директорія і Рада Народ
них Міністрів прийняли 18 липня 1919 р. спеціаль
ний “Закон про тимчасове підвищення з 1-го серпня 
1919 р. оплатних норм служачим Кам’янець-Поділь- 
ського державного українського університету”, за 
яким фонд зарплати збільшився на 1385615 гри
вень26. Відтепер ординарний професор мав отрима
ти: за основним окладом —  40 тис. гривень на рік, 
крім того за перших 5 років стажу —  10 тис., за на
ступних 5 —  ще 10 тис. гривень; екстраординарний 
професор —  відповідно 35 тис., 6750 і 6750 гривень; 
штатний доцент і астроном-наглядач —  по ЗО тис., 
7500 і 7500 гривень; старший асистент —  22 тис., 
6750 і 6750; професорський стипендіат —  20 тис.; ле
ктор іноземних мов —  14 тис.; декан —  15 тис. гри
вень27. Зрозуміло, це підвищення не змогло “наздог
нати” гіперінфляцію, однак тимчасово дещо поліп
шило матеріальне становище університетської інте
лігенції, засвідчило турботу про людей, що працюва
ли на полі національно-культурного відродження, 
підвищило їх інтелектуальний і трудовий тонус.

Влада дбала і про матеріальну базу підготовки спе
ціалістів. У лютому 1919 р. у Вінниці С.Петлюра зат
вердив закон про асигнування Кам’янець-Поділь- 
ському держуніверситету 200 тис.крб. на початкове 
облаштування своєї друкарні, яка мала використову
ватись у наукових і навчальних цілях28. Цей акт мав 
неабияке значення для того, аби з часом налагодити 
виробництво своєї вкрай необхідної друкованої про
дукції (курси лекцій, наукової записки, окремі бро
шури і книги з наукових проблем різних спеціальнос
тей, що були представлені в закладі, університетська 
періодика тощо) і забезпечити нею навчальний про
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цес, який постійно відчував брак не лише українсько
го друкованого слова як такого, а й спеціальних ви
дань. До прийняття ухвали про необхідність мати 
свій друкарський центр Рада професорів і правління 
університету, окремі викладачі користувались послу
гами кількох міських друкарень, але розширене спів
робітництво з ними вимагало друкування текстів ста
рослов’янським і латинським шрифтами. Саме ос
танніх у Кам’янці і не було. То ж за рішенням профе
сорської Ради у Галичину і Європу були спеціально 
відряджені з державними коштами за обладнанням 
для друкарні два приват-доценти —  Д.І.Дорошенко і 
М.А.Чайковський, які не раз бували у європейських 
країнах. Але через вкрай низький курс гривні, дефі
цит валюти і транспортні проблеми обладнання не 
придбали ні у Відні, ні у Празі, ні в Бухаресті. Гроші 
було покладено до Пражського банку, і дальша доля 
їх невідома29. Тим часом існуючу проблему розв’яза
ли по-іншому —  взяли на короткий час в оренду дру
карню Свято-Троїцького братства.

Недостатність навчальної бази фізико-математич- 
ного факультету Кам’янець-Подільського університе
ту, у структурі якого знаходилось природниче відді
лення, не давала змоги проводити відповідно до 
програми практичні заняття зокрема з анатомії люди
ни. Після відповідного представлення міністра освіти 
І.І.Огієнка 24 березня 1919 р. Рада Народних Мініс
трів і Директорія видали закон про надання закладо
ві права тимчасово “робити секції трупів і готувати 
необхідні анатомічні препарати в Кам’янець-Поділь- 
ській губернській земській лікарні”30.

С.В.Петлюра, перебуваючи в П ридністров’ї і 
Кам’янці-Подільському в міру можливостей цікавив
ся станом справ в університеті. Коли у вересні 1919 р. 
пішов з життя відомий науковець, етнограф, 33-річ-
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ний професор університету К.В.Ш ироцький. 
С.В.Петлюра, який перебував на фронті, відгукнувся 
на цю сумну подію телеграмою співчуття, адресова
ною ректору. “Немає слів, —  йшлося у ній, —  щоб 
висловити безмежний жаль від незамінної втрати в 
особі любого сина України пр’оф.Широцького —  сла
ветного вченого та захватного дослідника прекрасної 
старовини нашого розкішного рідного краю”31.

22 жовтня 1919 р. університет у Кам’янці-Поділь- 
ському відзначав першу річницю своєї діяльності. 
Відбулося велелюдне зібрання професури, працівни
ків закладу, студентів, багатьох гостей. Серед запро
шених був і С.В.Петлюра. Проте на урочистості він 
прибув із запізненням, коли саме про основні підсум
ки і невирішенні проблеми першого року існування 
закладу промовляв ректор І.І.Огієнко. Наступного 
дня преса повідомляла: “ ... О 1 год. дня на свято при
був п.Головний Отаман. Всі присутні зустріли його 
криками “Слава”. Хор на зустріч Отаману проспівав 
пісню, присвячену йому —  “Покинь, мій синочку, ри
дати”, муз.К.Стеценка”32. Симон Васильович, якому 
жодного разу до цього не довелося бути на відкритті 
київських українських університетів чи на якихось 
вузівських урочистих подіях, тут слова не взяв, хоча 
його виступу чекали присутні. Очевидно, візит ввіч
ливості у цей час був для нього не основним (приві
тання від Директорії зачитав один із двох присутніх 
її членів —  Ф.П.Швець). На нього чекало у найближ
чі дні велике і непередбачуване випробування —  
Державна нарада з участю представників влади і ши
рокого спектру політичних і громадських сил, де ма
ло вирішуватися питання про запровадження в УНР 
парламентського ладу. Але 23 жовтня від його імені 
було опубліковано текст привітання університету з 
нагоди його перших роковин. Вказувалось і на те, що
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затверджено закон про заснування для малозабезпе- 
чуваної молоді 10 стипендій33. Насправді, текст зако
ну Директорія розглянула і затвердила аж після закін
чення Держнаради —  27 жовтня. Він встановлював: 
“ 1. Заснувати при Кам’янець-Подільському держав
ному українському університеті в пам’ять його пер
ших роковин десять стипендій в розмірі 12 тис.гри- 
вень кожна для незаможних студентів —  дітей селян, 
робітників та трудової інтелігенції"”34. Згодом і сту
денти і викладачі почали називати ці стипендії не 
інакше, як імені Директорії.

Через брак зброї і боєприпасів, масову епідемію 
тифу у війську, стрімкий натиск денікінців довелося 
згорнути збройну боротьбу на фронтах. В середині 
листопада 1919 р. Директорія і уряд покинули 
Кам’янець, віддавши його і кілька повітів Поділля 
під військовий контроль поляків. Перед від’їздом Ра
да Народних Міністрів ухвалила постанову про асиг
нування 3915000 крб. на утримання українського уні
верситету. Того ж дня С.В.Петлюра, Ф.П.Швець і 
А.Г.Макаренко затвердили цей документ35, виявив
ши тим самим своє розуміння проблем закладу і не
ясності майбутньої ситуації, у якій він має опини
тись. Ці кошти у лютому 1920 р., в умовах недружної 
польської військової присутності, правління універ
ситету потратило на придбання двох добротних одно
поверхових великих будинків для потреб закладу. 
Один із них знаходився на вул.Високій 6, де під час 
перебування у Кам’янці була резиденція Директорії і 
проживав Головний Отаман3®.

Саме там він знову поселився 1— 3 травня 1920 р., 
коли в ході польсько-радянської війни навідався до 
міста, з короткостроковим візитом. Не зміг він обми
нути й університет. В еміграції І.І.Огієнко згадував, 
що 1 травня 1920 р. Симон Васильович відвідав уні
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верситетську церкву, зустрівся з професорсько-вик
ладацьким складом, працівниками, студентами, пред
ставниками політичних партій, державних структур. 
“Петлюра стає коло столу на підвищенні, а ціла заля 
дрижить від рясних оплесків та могутніх криків 
“Слава”.

Коротко промовляють представники один по одно
му. Міцно й бадьоро бренять їхні привіти, сплетені зо 
світлих сподівань. Вперше дихнув у цих промовах та
кий незнаний нам цілющий подих національної од- 
ности... Якось забулося гірке пережите: приїхав, на
решті, Він, і буде лад...”37 Головний Отаман взяв сло
во, але говорив не про вищу школу, українську мо
лодь і її майбутнє, а про політику, укладений союз із 
Варшавою, при допомозі якого мав намір повернути 
втрачену територію, добитися міжнародного визнан
ня, широким руслом повести державне і культурно- 
освітнє будівництво.

2 травня, попри великий наплив відвідувачів, він 
зміг прийняти делегацію із 5 студентів університету, 
які висловили бажання взяти активну участь у дер
жавному житті, не покидаючи занять в аудиторіях. 
Симону Васильовичу були симпатичні ці молоді лю
ди, які виділялися національною свідомістю і розумі
ли завдання моменту. Тому він охоче розпорядився, 
аби студентській молоді надавали робочі місця в різ
них міністерствах і відомствах У HP3 8

8 травня 1920 р. С.В.Петлюра своїм наказом №9 
затвердив екстраординарного професора І.І.Огієнка 
“на посаді ректора Кам’янець-Подільського Держав
ного Українського Університету згідно обранню Про-

ської Ради на чотири роки по 1 липня 1924 ро-

Через поразку об’єднаного польсько-українського 
війська влітку 1920 р. внутрішнє становище України
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серйозно змінилося, і хоча визвольні змагання укра- 
їнців ще не раз нагадували про себе, все ж українська 
влада, її керівник С.В.Петлюра вже не могли урядува
ти на рідних теренах. Залишалася без опікунства і за
хисту також національна університетська освіта, яку, 
починаючи з серпня 1920 р., було приречено на заги
бель. Останній український державний університет 
було ліквідовано у лютому 1921 року40.

Таким чином, Симон Васильович Петлюра, який 
при російській владі обстоював українізацію росій
ських університетів на Україні, в умовах другої УНР 
дбав про зміцнення і розвій національних універси
тетських закладів. Найбільше він сприяв Кам’янець- 
Подільському державному українському університе
ту, який найдовше протримався як осередок націо
нального відродження, опора українського державот
ворення в часи революції. Законодавча база Директо
рії, фінансова допомога держави забезпечили цьому 
закладові більш-менш достатні умови для роботи і 
утримання його колективу в умовах економічного ко
лапсу. Керівники УНР, Головний Отаман виявили 
глибоке розуміння значення національної вищої шко
ли для культурного розвою українства.
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БІЛЬШОВИЗМ ЯК НАЦІОНАЛЬНА 
ФОРМА РЕВОЛЮЦІЙНОГО 

ПРОЦЕСУ

Сам факт існування Радянського Союзу, в основу яко
го була покладена “інтернаціональна” ідеологія Кому
ністичної партії, стверджував в радянські часи неможли
вість дослідження національного аспекту більшовизму. 
Попри те, що ряд науковців, в тому числі і російських, 
вважають більшовизм проявом російської національної 
ідеї1, ступінь його історичного осмислення фактично зу
пинився на рівні філософських ідей2.

Свого часу ще М. Бердяев писав, що “більшовизм 
більш традиційний, ніж це прийнято думати, він погод
жується зі своєрідністю російського історичного проце
су”3. З ним був солідарний інший філософ, Ортега-і-Гас- 
сет: “Я чекаю появи книги, яка перекладе сталінський 
марксизм на мову російської історії. Бо те, що складає 
його силу, міститься не в комунізмі, а в російській істо
рії”4. Зауважимо, що поділ на марксизм сталінський і 
марксизм ленінський настільки ж вірний, як поділ рево
люції на теоретичне проголошення лозунгів та втілення 
їх в життя.

Аналіз даної проблеми виявляє низку труднощів не 
тільки інформаційного порядку, а й понятійного. Вироб
лені на зорі комуністичноі пропаганди терміни-фікції 
перетворились у свого роду факт, трансформувались в 
радянське практичне життя, в його роз’яснення і обгрун
тування.

Як приклад, можна навести визнання комуністичною 
партією права націй на самовизначення та практичне йо
го заперечення, здійснення диктатури пролетаріату без 
участі самого пролетаріату, демократичний централізм
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комуністичної партії та її внутрішня феодальна ієрархія 
підпорядкування. Саме це розумів Михайло Грушев- 
ський, коли писав: “Дуже важко буде комусь, принаймі 
якийсь час, називати себе федералістом, коли федераліс
тами Леніни і Троцькі вважають себе, а під сим “федера
лізмом” лежить в дійсності самий поганий терористич
ний централізм”5.

Більшовизм постав як реакція на виклик історії, як 
відповідь на зміни сутнісних основ життя росіян. На 
протязі всієї історії перед Росією стояла загроза розпаду 
великої держави. З багатоманітних тенденцій розвитку 
ця можливість здавалась найбільш суттєвою та небез
печною. І сьогоднішні пострадянські реалії сприймають
ся більшістю російського народу як трагічна помилка, 
яку слід виправити.

Виборчу підтримку В.Жириновського, націонал-біль- 
шовицьких гасел Комуністичної партії Росії неможливо 
пояснити, виходячи з демократичних реалій дня. Акту
альними залишаються слова відомого російського філо
софа Г.П. Федотова, що “нова російська людина не стіль
ки виліплена в марксистській школі, скільки вилізла на 
світ Божий із Московського царства, ледь-ледь придбав
ши демократичний полиск”6.

Звільнившись від монгольського іга, але змушена за
хищатись як зі сходу, так із заходу, Росія опинилась пе
ред необхідністю збереження запровадженої монголами 
системи управління і соціальних форм життя. Ще не 
сформувавшись як нація, народ отримав в спадок держа
ву, яка за своїм призначенням і функціями була імперією 
і відповідно несла імперську свідомість буття. В процесі 
свого розвитку росіяни здобули і національну свідо
мість, яка залишається у них доволі своєрідною, оскіль
ки тісно переплітається з імперською свідомістю, що ма
ла першість.

Відсутність національних кордонів (спочатку через
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несформованість нації, пізніше — через постійне роз
ширення території) для росіян створювала ще одну 
проблему - проблему ідентифікації себе з Батьківщи
ною. З одного боку, вони ототожнювали себе з держа
вою. Проте ця держава була імперією, і, захищаючи ін
тереси своєї Вітчизни, вони мимоволі змушені були за
хищати й імперські, великодержавні амбіції.

З іншого боку, усвідомлення відсутності таких кордо
нів викликало у росіян почуття беззахисності, тривоги, 
що робило територіальну експансію очевидним засобом 
гарантій безпеки. Така експансія, однак, породжувала 
нові конфлікти і нові загрози, а звідси і новий поштовх 
експансії. Так витворився незмінний історичний цикл: 
брак безпеки породжував експансіонізм; експансіонізм 
призводив до браку безпеки.

І останній момент, що відіїравав велику роль у свідо
мості росіян, і який ментально впливав на їх життєві по
зиції. Це більш раннє прийняття візантійського правос
лавного християнства, що було накладене на імперську 
структуру Росії. Внаслідок витворився релігійний месіа
нізм, де Москва була третім Римом, а четвертому не 
можна було бути.

Однією з важливих причин збереження самодержав
ної влади Російської імперії був її багатонаціональний 
характер. Росія втручалась в європейські справи не тіль
ки і не стільки тому, що російський самодержавець був 
реакціонером, як тому, що можлива свобода і демократія 
сусідів могла б поставити під загрозу її власне існування 
як багатонаціональної держави.

Національною базою царизму, природно, був росій
ський народ. І російський народ виховувався в дусі пре
зирства до інородців. Російські збройні сили використо
вувались для придушення національних рухів неросій
ських народів. “Ми все ще до такої міри раби, - писав 
В.І. Ленін,- що нами користуються для обернення в
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рабство інших племен. Ми все ще терпимо у себе уряд, 
який не тільки з люттю ката придушує всяке прагнення 
до свободи в Росії, але й користується, крім того, росій
ськими військами для насильного посягання на чужу 
свободу!” 7.

Свідомість російського народу залишалась досить 
своєрідною, якій настирливо прищеплювалося гасло 
“православ’я, самодержавство, народність”. Ці слова, 
вперше проголошені у 1833 році міністром народної ос
віти Уваровим у доповідній записці Миколі І поступо
во ставали змістом життя для багатьох росіян. Тому при
родною була реакція на постріл 1 березня 1871 року, ко
ли по всій Росії прокотилася хвиля антиєврейських вис
тупів. Число законів, що обмежували права євреїв, до- 
сягло 6509. Почалась епоха “тихого погрому”.

Безперечно, інспіроване національне протистояння 
посилило політичну організованість саме серед більш 
освічених “інородців”. Тільки в 1905-1907 роках на Ук
раїні активно включилися у політичну боротьбу 14 но- 
востворених єврейських партій10. Наприклад, у вересні 
1906 р., коли Бунд був кооптований до ЦК РСДРП, Ленін 
робить помітку: “...Число членів у нашій партії тепер по
над 100 000 чоловік: 31 000 були представлені на Об’єд
навчому з ’їзді, потім близько 26 000 польських с.-д., 
близько 14 000 латиських і 33 000 єврейських”11. Майже 
75% марксистської опозиції за 10 років приходу її до 
влади були представлені неросійськими народами.

Адекватна відповідь з боку російських націоналістич
них сил не забарилася. Лише у 1905-1908 роках у повіто
вих центрах і селах України відкриваються 117 відділень 
“Союзу російського народу”12. Селяни записувались до 
“Союзу” цілими селами. Загальна чисельність членів 
монархічної організації складала влітку 1906 р. 253,4 
тис., а до кінця 1907 р. - приблизно 410 тис. чол.13

Для порівняння, найбільш поширені партії на терито-
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рії Росії без Польщі і Фінляндії в 1905-907 рр. нарахову
вали: РСДРП - 86 961 чол.; есери - 58 541 чол.; СРН - 400 
783 чол. Як не дивно, але самий великий чорносотен
ний робочий відділ знаходився на Путиловському заводі, 
і в ньому перебувало 1,5 тисячі чоловік15. На підприємс
твах монархістів підтримували найбільш освічені, квалі
фіковані робітники, що працювали в гарячих цехах.

Значна частина кращих представників російської ін
телігенції також сповідувала великодержавні погляди. В 
друкованих на початку XX ст. списках правомонархіч- 
них організацій можна було зустріти прізвища філолога, 
академіка К.Я.Гроша, історика, академіка М.П.Лихачова, 
медика, професора С.С.Боткіна, відомого всьому світу 
візантініста, академіка Н.П.Кондакова, не менш відомих 
художників Костянтина Маковського і Миколи Реріха 
(до того ж славетного гуманіста), видатного книговидав
ця М.Д.Ситіна і багатьох інших16. Вдова Ф.М.Достоєв- 
ського, як пише В.Кожинов, щоб “продовжити його ді
яльність, порахувала своїм обов’язком стати дійсним 
членом “чорносотенного”Російського зібрання”17.

Ототожнення Вітчизни з Російською імперією, від
сутність демократичних традицій, взаємозв’язок націо
нального питання із соціальним не давали можливості й 
ліберальним партіям Росії об’єктивно розглянути націо
нальне питання. їх ідеалом було досягнення російським 
народом такого ж становища, в якому перебували англо
сакси у Великобританії та Північній Америці. “Наша на
ціональна свідомість повинна бути складною, - вважав 
російський філософ Г.Федотов. - ...Ми присутні при бур
хливому і надзвичайно загрозливому для нас процесі за
родження нової української національної свідомості, по 
суті нової нації. Вбити її неможливо, але можна працю
вати над тим, щоб її самосвідомість стверджувала себе, 
як особлива форма російської самосвідомості”18.

Тому не дивно, що українське питання стало в прин-
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ципі основною причиною червневої кризи Тимчасового 
уряду і посилення впливу ліворадикальних партій. З по
чатком Лютневої революції їх чисельність, як і популяр
ність серед мас, швидко зростала. Не знайомих з інши
ми, відмінними від абсолютизму формами керування, 
широкі верстви народів можна було порівняно легко 
направити в бік радикалізму. Ось цитата із записки, пе
редана Миколі II князем Голіциним в листопаді 1916 ро
ку: “Палкий захисник своєї власності і такий же консер
ватор в побуті, російський мужик робиться самим пере
конаним соціал-демократом з тієї хвилини, коли справа 
торкнеться чужого добра”.

Становище погіршувалась тим, що нова влада нама
галась керувати країною на основі ліберального ідеалу, в 
той час як в ній панувала вічова стихія, масовий потяг до 
зрівнялівки, до общинного локалізму, до натурального 
господарства19.

Ситуація була парадоксальною. Сама монархія впала 
тому, що цар, керівна еліта повернули на шлях лібераль
них реформ, а не тому, що ці реформи виявились недос
татньо демократичними чи глибокими. Напевно, правий 
був один з російських мислителів, коли писав: “Які ми є, 
нам не тільки не можна мріяти про злиття з народом - бо
ятися його ми повинні більше всіх підступів влади і бла
гословляти цю владу, яка одна своїми багнетами і тюр
мами ще захищає нас від лютості народної-”20.

Серед крайніх політичних течій вирізнялась партія 
більшовиків, програма якої з національного питання від
значалась зовні як своєю послідовністю, так і демокра
тизмом. Її суть полягала у перебудові капіталізму в со
ціалізм, коли “пролетаріат створює можливість повного 
усунення національного гніту; ця можливість перетво
риться в дійсність “тільки-тільки”! - при повному прове
денні демократії в усіх сферах, аж до визначення кордо
нів держави відповідно до “симпатій” населення, аж до
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повної свободи відокремлення”21.
А при втіленні теорії в життя це означало, по-перше, 

право на самовизначення, або на відокремлення. “Воно 
не означає права на федерацію, - писав В.І. Ленін. - ...Ні
чого, абсолютно нічого крім права на відокремлення тут 
немає і бути не повинно”22. По-друге, національно-тери
торіальну автономію для народів, бажаючих спільно бу
дувати майбутнє суспільство. І, по-трете, здійснення 
пролетарського інтернаціоналізму, тобто єдності робіт
ників усіх націй в боротьбі проти класу буржуазії.

Проте, саме останнє положення перетворювало у фік
цію перше, що ставало агітаційним гаслом, стимулом ак
тивності експлуатованих народів у боротьбі за повален
ня самодержавства.

До того ж, суто практично це гасло позбавляло зброї 
критиків програми партії більшовиків. “Проти “зміни” 
програми, - проти “національної програми”? І тут не 
згоден, - зазначав В.І.Ленін у 1913 році. - Ви боїтесь 
слів ...Нема чого їх боятися. Однаково її (програму) всі 
змінюють потай, підло, в гірший бік... Це треба було 
зробити. Нехай сунеться тепер опортуністична (бун
дівська, ліквідаторська, народницька) наволоч - нехай 
дадуть свої настільки ж точні і настільки ж повні від
повіді на всі наші питання, зачеплені і розв’язані в на
шій резолюції”23.

За словами американського історика Р.Пайпса, “Ленін 
дивився на національне питання не як на те, що потріб
но вирішити, а як на те, що можна експлуатувати”24.

В той же час більшість мислителів XIX століття, по
чинаючи з Мадзіні, розглядали націоналізм не як проти
лежність інтернаціоналізму, а як природну сходинку на 
шляху до нього. “Дійсно національні ідеї, - писав Ф.Ен- 
гельс, - ...завжди являються і дійсно інтернаціональними 
ідеями”25.

Таким чином, можна було припустити, що націона-
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лізм буржуазного етапу революції переросте в інтернаці
оналізм пролетарського етапу. Не випадково в кінці того 
ж століття Ж.Жорес і Е.Бернштейн, “ревізуючи” марк
сизм, висловили думку, що слова Маркса “робітники не 
мають вітчизни” потрібно розуміти як вислів жалю, як 
підтримку національного соціалізму проти інтернаціо
нального^6. Соціалізм, як вважали вони, може і повинен 
бути національним27.

Хід історичного розвитку примусив і самого Енгель
са переглянути окремі положення у національному пи
танні. Щонайменше, про це свідчать його висловлюван
ня стосовно чеської нації. У 1849 році Фрідріх Енгельс 
зазначав: “Чехи... ніколи не мали власної історії. ... І ця 
“нація”, яка історично зовсім не існувала, заявляє пре
тензії на незалежність?”28. А у 1893 році він у листі 
“Чеським соціал-демократам” змушений був визнати: 
“Ті з вас, хто добивається самовизначення, праві; їхні 
прагнення природні, і ми повинні це схвалити”29.

На відміну від більшості західноєвропейських марк
систів, Ленін на початку XX століття дотримувався орто
доксальних позицій. Так, коли М.С.Грушевський з опти
мізмом оцінював майбутнє української нації, вважаючи 
занепад українського життя пройденим етапом (у 1901 р. 
він писав з цього приводу так: “Українсько-руська нація 
від національної смерті забезпечена — смерть промай
нула над нею”30, Ленін надіявся, що “може таки (авось - 
В .Ш , від “австрійського типу” розвитку доля Росію вря
тує”3 1.

На його думку, в епоху імперіалізму лозунг права на
цій на самовизначення в Росії починав наповнюватися 
соціалістичним змістом. Він писав: “Самовизначення 
націй... Тільки буржуазно-демократичний принцип? А 
братерство робітників? Ні, і соціалістичний принцип”32.

Звідси буржуазно-демократичні перетворення, що по
винні були здійснитись в країні, підпорядковувались со
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ціалістичним завданням, як вищому етапу в розвитку ре- 
волюції. Логічно відношення більшовиків до національ
них соціалістичних партій також було негативним. Виз
вольний рух в Російській імперії мав право на існування, 
а партії, що його очолювали (як такі, що розбивали єд
ність робітників) - ні. До того ж, місцевий патріотизм 
ставав сумнівним, оскільки він повинен був поступитись 
соціалістичним інтересам, що співпадали з національ
ною гордістю великоросіян.

“Чи чуже нам, великоруським свідомим пролетарям, 
почуття національноі гордості? - писав В.І.Ленін у 
1914 р. - Звичайно, ні! Ми любимо свою мову і свою 
батьківщину. Ми сповнені почуття національноі гордос
ті, бо великоруська нація теж створила революційний 
клас, теж довела, що вона здатна дати людству великі 
зразки боротьби за свободу і за соціалізм. ...Інтерес (не 
по-холопському сприйнятої) національної гордості вели
коросів збігається з соціалістичним інтересом велико
руських (і всіх інших) пролетарів”33.

Це розумілось так, що лише Росія, причому націо
нальна (мова), ставала вогнищем світової революції, 
принаймні для національностей, що проживали в імпе
рії. Відповідно соціалістичний патріотизм інших націй 
прирівнювався до шовінізму. Лівий український соціал- 
демократ Л.Рибалка (Юркевич), що виступав за поразку 
Росії у світовій війні, написав до Кінтальскої конферен
ції брошуру “Україна і війна”, яку Л.М.Коллонтай в лис
ті до В.І.Леніна від 15 травня 1916 р. назвала “ганебно 
шовіністичною”. “Якщо Рибалка і не “австрійський” 
патріот, то він яскравий представник “патріота” - україн
ця. А чим це краще?” - зазначала вона34.

Месіанська роль робітничого класу Росії грунтува
лась на перенесенні центру світового революційного ру
ху із заходу на схід. Сам Ленін за п ’ять років до револю
ції відзначав: “Росія в дуже багатьох і дуже істотних від
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ношеннях, безперечно, являє собою одну із азіатських 
держав і до того ж одну з найбільш диких, середньовіч
них, ганебно-відсталих азіатських держав”3 .̂ За п’ять 
років рівень політичної і моральної культури народу змі
нитися на краще не міг. Революція відбулась в розпал 
світової війни, а всяка війна, за думкою Леніна, означала 
“здичавіння” народних мас36.

Проте в 1917 році керівник більшовиків був перейня
тий вже зовсім іншими думками. Напередодні Жовтня 
він пише статтю37 (яку так і не закінчив) “Революція в 
Росії і завдання робітників усіх країн”38. Він проголошу
вав: “...Якщо історія вирішить питання на користь вели
коруського великодержавного капіталізму, то звідси ви
ходить, що тим величнішою буде соціалістична роль ве
ликоросійського пролетаріату, як головного рушія кому
ністичної революції”39. Якщо історія вирішить... Але че
кати милості у природи, чи то пак у історії, було зовсім 
не обов’язково, адже в Росії існувала ціла гама протиріч, 
які можна було використати для нищення найменших 
паростків капіталістичного ладу.

“...Російська історія ще не змолола тієї муки, з якої 
буде з часом випечений пшеничний пиріг соціалізму”, 
- зауважував Г.В. Плеханов40. “Маркс і Енгельс говори
ли, - продовжував Ленін, - ...що ролі країн будуть роз
поділені в цілому пропорційно ...французький робіт
ник почне, німецький доробить”41. “...Німець не може 
докінчити те, що буде розпочато росіянином, - наполя
гав Плеханов. - Не зможе доробити це ні француз, ні 
англієць, ні житель Сполучених Штатів. Несвоєчасно 
захопивши політичну владу, російський пролетаріат не 
здійснить соціальної революції, а тільки викличе гро
мадянську війну, яка в кінці кінців змусить його відсту
пити далеко назад від позицій, завойованих в лютому і 
березні нинішнього року”42.

Пізніше Л.Д.Троцький напише, що “в перший період,
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у Смольному, Ленін на засіданнях Раднаркому незмінно 
повторював, що через півроку у нас буде соціалізм і ми 
станемо наймогутнішою державою. ...Значить, це був 
тільки педагогічний прийом? Ні, не тільки. Потрібно до 
педагогічної наполегливості приєднати ще одне: могут
ній ідеалізм Леніна, його напружену волю, яка на різко
му повороті двух епох стискувала етапи і скорочувала 
строки. Він вірив в те, що говорив”43.

Глибоко російська людина, Ленін був полоненим ро
сійської історії. Прихильник М.Г.Чернишевського, якому 
він присвятив свою роботу “Що робити”44, він, як і його 
наставник вірив в можливість “стрибка” Росії за допомо
гою соціальної революції відразу в соціалістичне май
буття. Трагізм становища цих передових людей полягав 
в тому, що їм доводилось боротися із застарілою полі
тичною системою в той час, коли європейська практика 
викрила недостатність і того устрою, що настав в Євро
пі за падінням режимів, подібних російській деспотії. 
Намагаючись здійснити історичну місію Росії, “ці пере
дові люди, - писав М.П.Драгоманов, - і тішили себе в 60- 
ті та 70-ті роки надією потрапити в четвертий клас істо- 
ричноі школи, пропускаючи другий та третій”45.

Гасла більшовиків, їх наукове обгрунтування знахо
дили свій відгук в серцях російських народних мас. Як 
їм здавалось, починалось нове життя Правди, тобто нау
кового соціалізму; Волі, тобто свободи; відновлення і 
зміцнення общинних особистих відношень, тобто Братс
тва; загальної урівненості, тобто Рівності; абсолютноі 
влади на місцях, тобто Народовладдя і т.д. Об’єктивний 
зміст наукової теорії тут ще не входив в протиріччя з іде
алами народу, як такими, яких можна було прагнути, але 
яких неможливо було досягнути. Однак з початком рево
люції ситуація радикальним чином змінилася.

Коли прийшов “наступний день”, більшовики поба
чили корінне розходження масових утопічних задумів і
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реальних соціально-культурних можливостей. У 1918 
році в Петрограді, місті, яке зосереджувало найкращі си
ли російського робітничого класу, більше четвертої час
тини робітників залишалось неписьменними, лише 
37,2% мали закінчену початкову освіту46.

Зазначимо, що знищення частини суспільства (нап
риклад, через класову боротьбу), без якої воно існувати 
не може, може призвести або до загибелі цього суспільс
тва, або до поляризації вцілілої частини. Тому револю
ція, яка знищувала частину цілого, змушена була для 
збереження влади (в ім’я продовження тієї ж революції), 
робити поступки, що суперечили змісту її гасел. Суть 
цього парадоксу М.Устрялов виклав у словах: “Змія жа
лила свій власний хвіст, перетворюючись в коло - сим
вол досконалості”47.

Більшовики прийшли до влади завдяки підтримці на
родних мас, що бачили головне зло в спекулянтах, екс
плуататорах, бюрократах. Але без них нова влада не мог
ла існувати. Це означало, що на перше місце виходила 
проблема синтезу розколотих частин суспільства, забез
печення організаційної і відповідно культурної єдності. 
Виключне місце в історії Росії, яке займає Ленін, пояс
нюється тим, що він знайшов можливість інтеграції сус
пільства і держави шляхом маніпуляції масовою свідо
містю, створення нових міфів.

Суть ленінізму у геніальному опортунізмі, як тонко 
запримітив А. Луначарський. “Ленін має в собі риси ге
ніального опортунізму, тобто такого опортунізму, який 
зважає на особливий момент і вміє використовувати йо
го в цілях загальної, завжди революційної лінії”48. Але 
це вже був не марксизм.

Ленін вірив сам в те, що він говорив. Потрібно 
пам’ятати, що в його діалектиці не було абсолютних (на
віть марксистських) істин. Якщо інтереси збереження 
влади вимагали говорити одне, а робити інше, то Ленін
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так і чинив. Для того, щоб владу використати знову на 
подальше поглиблення революції.

“Ленін - “фантаст” і практик одночасно, - писав 
М.Устрялов.- Подібно зразковому “государю” Макіавел- 
лі, він поєднує в собі “якості лева й лисиці”. В цьому йо
го сила і в цьому успіх більшовизму”49.

З іншого боку, сам факт, що революція відбулась в Ро
сії, підтримка і тиск національного середовища не могли 
не здійснити сильного впливу на більшовицьку партію, 
як би вона не декларувала свій інтернаціоналізм. Перш 
за все для більшості російських членів партії такі цілі 
революції, як диктатура пролетаріату, боротьба з імпері
алізмом, і навіть світова революція автоматично пов’язу
вались з гегемонією Радянської Росії, не дивлячись на те, 
що в такому контексті це ототожнення не мало скільки- 
небудь підкресленого національного характеру.

Не був позбавлений цього почуття і В.І.Ленін. У 1914 
році в роботі “Тези реферату в національному питанні” 
він пише: “Всесвітньою мовою, може, буде англійська, а 
може, + російська”50.1 хоча Ленін дещо раніше, в робо
ті “Підсумки дискусії про самовизначення” писав про 
майбутнє зближення і злиття націй51, зазначене пануван
ня однієї з мов швидше нагадувало не злиття, а розчи
нення одних націй в іншій.

Подібна логіка далася взнаки на одному із засідань 
Генеральної ради І Інтернаціоналу. Коли П.Лафарг на 
французькій мові заявив: “Всяка національність і сама 
нація - застарілі передсуди”, К.Маркс відповів: “Лафарг, 
сам того не усвідомлюючи, під запереченням національ
ностей розуміє, здається, їх поглинення зразковою фран
цузькою нацією”5 .̂

З початком революції відбувався ще один процес, що 
наповнював лозунги зовсім іншим змістом. На порозі 
нового століття соціал-демократія Європи мала відмінні 
від більшовицьких погляди як на вирішення національ

217



Історія України:

ного питання, так і на державу. Едуард Бернштейн, Карл 
Каутський та їх послідовники оголосили утопією та зда
ли в архів думку про відмирання держави при переході 
до соціалізму. Замість злому буржуазної машини вони 
вважали можливим захоплення її, перетворення і вико
ристання у пролетарських цілях.

Ленін, щонайменше до Жовтня, у даному відношенні 
залишався послідовним марксистом. “По Марксу, - пи
сав він напередодні, - ...пролетарська держава зараз же 
після... перемоги почне відмирати, бо в суспільстві без 
класових суперечностей держава не потрібна і неможли
ва”53. А за два тижні до революції Ленін дасть остаточ
ну відповідь на критику своїх опонентів: “У нас є “чудо
вий засіб” відразу, одним ударом удесятеро збільшити 
наш державний апарат... Це чудова справа - залучення 
трудящих, залучення бідноти до повсякденноі роботи 
управління державою”54.

Для зміни поглядів на протилежні потрібно було не 
так багато часу. На початку 1921 року Ленін зробить за
яву, що повністю спростує попередні слова: “Хіба знає 
кожний робітник, як управляти державою? Практичні 
люди знають, що це байки... Хто управляв з робітників? 
Кілька тисяч на всю Росію, та й тільки”55.

Корені безсилля “гегемона” були не в підступах злих 
сил, а в катастрофічно низькому культурному і мораль
ному рівні суспільства. З цієі точки зору соціалістична 
Росія була найменш соціалістичною з капіталістичних 
країн Західної Європи. Саме тому Ленін змушений був 
визнати, що “якщо ставити питання в тому розумінні, 
щоб ми тільки руками чистих комуністів, а не з допомо
гою буржуазних спеціалістів побудували комунізм, то це 
- думка дитяча”56.

Фактично основою діяльності пролетарського будів
ництва стали централізовані господарчі органи дорево
люційної Росії. В 1922-1923рр. серед директорів 888
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найбільших підприємств центрального промислового 
району старі спеціалісти складали 73%57. А на Україні в 
1920 році, за звітом Народного Комісаріату Внутрішніх 
Справ, 50% особового складу “народної” міліції було за
міщено колишніми городовими, почасти жандармами, 
денікінськими стражниками і вартовими58.

Аналогічне становище було і в армії. За свідченням 
генерал-квартирмейстера Н.Потапова, військове мініс
терство взагалі не припиняло своєї діяльності після 
Жовтневої революції5* Велика кількість військових за
лишалась на своїх посадах з почуття військового 
обов’язку, з переконання, що армія не повинна залежати 
від політичного режиму в країні. Вже в лютому 1918 р., 
під час наступу Німеччини, на заклик Комітету револю
ційної оборони Петрограду добровільно вступили в Чер
вону Армію більше 8 тис. офіцерів і генералів старої ар
мії, що було достатньо для укомплектування командним 
складом двадцяти дивізій60.

За словами Л.Д.Троцького, у 1918 р. 76% всього ко
мандного і адміністративного апарату Червоних військ 
представляли колишні царські офіцери, і лише 12,9% 
складалися з молодих червоних командирів, які природ
но займали найнижчі посади61.

Таким чином, силою речей і логікою влади більшови
ки були змушені залучати до роботи національні сили, 
що з одного боку зміцнювало їх позиції, але з іншого - 
вело до переродження революції, до підміни проголоше
них гасел та ідеалів. “...Якщо взяти Москву - 4700 відпо
відальних комуністів - і взяти цю бюрократичну махину, 
груду, - хто кого веде? - ставив риторичні питання Ленін. 
- Я дуже сумніваюсь, щоб можна було сказати, що кому
ністи ведуть цю груду. Коли правду говорити, то не вони 
ведуть, а їх ведуть”6*.

Характерним образом, що відповідав даному стано
вищу Росії, став образ “редиски” - зовні червоної, зсере
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дини білої. І все біліючої по мірі дозрівання. Термін, що 
в революційні роки виник спочатку на національних ок
раїнах63, з початком 20-х дістав своє поширення і в сто
лиці. Адже Радянська влада отримала той самий росій
ський апарат, тільки “ледь-ледь підмазаний радянським 
миром”64. Революція, що спочатку мислилась як світова, 
через відсутність достатніх політичних, соціально-еко
номічних, культурних умов повинна була або зазнати по
разки, або набрати інших, національних форм, далеких 
від теорії та практики марксизму.

Тому мимоволі замислюєшся, наскільки правий був 
М.Устрялов, коли писав: “ ...В кінці кінців, в глибині ду
ші невільно зароджується питання: - Чи червоний пра
пор спотворює собою Зимовий Палац, - чи, навпаки, Зи
мовий Палац красить собою червоний прапор? Чи “Ін
тернаціонал” нечестивими звуками опоганює Спаські 
Ворота, чи Спаські Ворота кремлівським віянням вкла
дають новий зміст в “Інтернаціонал”?”65.

До того ж проявам російських національних почуттів 
сприяла інерція історичного мислення, що в колишній 
імперії набувала форми великодержавності. Це був сти
хійний процес, наслідок домінуючого становища росіян 
в країні, де російська мова, центральний російський апа
рат, єдність країни були начебто самі собою зрозуміли
ми. Відмовитись від цих життєвих навиків навіть для ко
муністів можна було лише зусиллям волі, постійною 
напруженістю.

До революції партія більшовиків, виходячи частково з 
марксистської теорії, частково з національної специфіки 
самосвідомості, вважала себе, як і всі російські партії, 
організацією загальнодержавною. Але держава була ім
перією, і з перших днів Жовтня її розпад був розцінений 
багатьма комуністами як незбагненне явище, трагічна 
помилка, яку необхідно було виправити. Почуття “наці
онального” патріотизму, державності тісно перепліта
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лось з почуттям революційного обов’язку і часто перше 
домінувало над другим.

Революція, що мислилась як інтернаціональна, світо
ва, ставала в першу чергу російською як з об’єктивних, 
так і з суб’єктивних обставин. Вона відбувалась в майже 
етнічних кордонах Росії, але свідомість революціонерів 
залишалась імперською, великодержавною. “Ми були 
тоді слабі,- виступав голова ВЦВК Я.Свердлов на III 
Всеукраїнському з’їзді Рад, - але ми знали, що настануть 
дні великої урочистості - і всі частини старої Російської 
імперії знайдуть в собі сили для того, щоб... знову зли
тись в єдиний братерський союз...”66.

Можливо не випадково Л.Мартов, який чудово знав 
Леніна, після його чергової промови в захист Брестсько
го миру 29 квітня на засіданні ВЦВК зрозумів, що Ленін 
не стільки оточуючим, скільки собі в тисячний раз дово
див правоту власних думок. В ньому боролись дві люди
ни - невтримний революціонер, фанатично відданий ідеї 
світової комуни, і державний діяч, що бачив майбутнє у 
великій, соціалістичній, як і раніше територіально єди
ній країні.

Л.Мартов на тому ж засіданні ВЦВК сказав: “Непро
порційно багато місця він приділив у своїх міркуваннях 
мізерній, за його словами, групі Бухаріна і Радека. Вам 
здається з першого погляду дивним ця обставина, але 
тільки на перший погляд. По суті справи тут не бороть
ба громадянина] Леніна з якоюсь групою, що стоїть лі
віше нього, - це внутрішня боротьба двох душ, з яких 
складається сучасний більшовизм”67.

Пізніше Ленін відверто визнає: “Ми довели, що роб
лячи ставку на міжнародну пролетарську революцію 
(тут швидше на революцію в Росії - В.Н.), ми не помили
лись. Ми найбільші жертви - національні, і економічні, - 
приносили не даремно”68. “У нас цей звір, що спливає 
кров’ю, відірвав безліч кусків живого організму”69.
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Останні слова не випадкові. Дещо раніше О.Керен- 
ський їх висловив коротким афоризмом: “Немає Росії 
без України і України без Росії”. Якщо спробувати їх по
яснити, то за ними стоїть, як писав відомий український 
соціолог, революціонер М.Шаповал, “теорія органічної 
єдності Росії”, куди входить крім економічних зв’язків, 
ще багато всяких аргументів: слов’янська єдність, кров
ний зв’язок, історична спадщина, культурна спільність, 
стратегічні та географічні інтереси і т.д

Зрозуміти її, виходячи з марксистських позицій, було 
неможливо. Здавалось, що дані положення в їх свідомос
ті були вище будь-яких аргументів. “По ньому (В.Бла- 
китному - В.Н.) виходить, - заявляв Г.Е.Зінов’єв на V 
конференціі КП(Б)У, - що російські і німецькі товариші 
на Україні - це все рівно. Такий погляд є живим анахро
нізмом. Може бути ... він нічого не має проти того, щоб 
корейські і китайські товариші пішли в партію. Інтерна
ціоналізм цього вимагає. Але для нас ясно, що Росія з 
Україною зв’язані братерськими зв’язками тривалої істо
рії, що...вони зв’язані мільйонами ниток, які не дають 
можливості кроку зробити один без одного...”71.

Як інтернаціоналізм міг суперечити “братерським 
зв’язкам” не міг зрозуміти і автор даної роботи, як і знай
ти різницю між наведеними висловлюваннями і звернен
ням А.Денікіна до населення Малоросії: “До древнього 
Києва, “матері міст російських” наближаються полки в 
нестримному прагненні вернути російському народу 
втрачену ним єдність. Ту єдність, без якої Великий Ро
сійський Народ... не в силах був би відстояти свою неза
лежність. Ту єдність, без якої годі й думати про повне і 
правильне господарче життя...” 72.

Об’єктивно великодержавник, як і всі царі в росій
ській історії, більший централіст, ніж керівники монопо
лій та синдикатів, Ленін, однак, не був відвертим росій
ським шовіністом. Вже перебуваючи при владі, він зав
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жди воював у своїй партії з “русотяпами”, які внаслідок 
свого культурного рівня відкрито великодержавними ді
ями шкодили його планам створення радянської, соціа
лістичної, але Росії, і перетворення її в світову соціаліс
тичну державу.

“Як ви не хочете зрозуміти тієї психології, - поясню
вав своїм товаришам Ленін, - яка має особливу вагу в на
ціональному питанні і яка при найменшому примусі по
ганить, пакостить, зводить нанівець безперечне прогре
сивне значення централізації, великих держав, єдиної 
мови? Але ще важливіша економіка, ніж психологія: в 
Росії вже є капіталістична економіка, яка робить росій
ську мову необхідною”73.

Дуже схоже звучали аргументи “контрреволюціоне
ра”, кадета П.Мілюкова. Коли в ІП Державну думу був 
внесений законопроект про заборону вживання в судах 
неросійських мов, Мілюков виступив з рішучими запе
реченнями. “Панове, - говорив він, - в нашій російській 
історії вже був могутній стихійний процес злиття націо
нальностей. Коли ви говорите: “Росія для росіян” ви за
важаєте стихійному процесу об’єднання”72*.

Або слова білогвардійця, пізніше емігранта М.Устря- 
лова: “Добре, коли відбувається русіння, а не “русифіка
ція”. Ці поняття потрібно і неважко розрізняти: перше 
органічне і природне, друге механічне і насильниць
ке”75. Як можна зрозуміти, у всіх згаданих осіб мета бу
ла спільна, лише засоби досягнення були різні.

Інколи до поглядів, обумовлених минулою спадщи
ною, додавалась суто революційна зневага до народів, 
що не бажали підтримувати російську революцію. В 
грудні 1919 року в листі до Л.Б.Каменєва Ленін писав: 
“Давайте ми, великороси, проявимо обережність, терпін
ня і т.ін., і потроху заберемо знову до рук усіх цих укра
їнців, латишів”76.

Специфіка національного питання після революції
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обумовлювалась ще й тим, що світ історично звик до іс
нування багатонаціональної російської імперії і сам не 
був готовий до сприйняття нових національних держав. 
Державний Департамент США у своїй політичній декла
рації, поданій до Комісії мирних переговорів у Парижі 
(29 жовтня 1919 р.), заявляв що “на основі проведених 
досліджень Департамент схильний розглядати україн
ський сепаратистичний рух переважно як наслідок авс
трійської та німецької пропаганди, що прагне зруйнува
ти Росію”77.

Самовизначення Вудро Вільсона було тінню епохи, 
пошуком компромісу між власними інтересами та ідеєю 
загальної справедливості. До того ж при існуванні бага
тьох колоніальних імперій важко було заперечувати за
конність революційного насилля по відношенню до мен
ших народів. Коли в 1920 році Англія почала вимагати 
виведення російських військ з території Грузії і прове
дення там референдуму, Ленін відповів, що такий рефе
рендум був би слушним лиш у тому випадку, якби так 
чинили у всьому світі, і якби англійці провели його в Ір
ландії та Індії, японці в Кореї і т.Д.78

Отже, можна сказати, що після революції влада става
ла народною, російською не тому, що уряд був демокра
тичним, а тому, що широкі верстви населення, звільнив
шись від щільної опіки самодержавства, здійснювали 
свій вплив на партію більшовиків, “тягнули її за ноги”, 
примушували в інтересах збереження влади будувати 
державу відповідно своїм моральним, правовим і куль
турним цінностям.

Ухилитись від цього шляху Ленін не міг79. Сила по
дій була сильніше самої сильної волі. “Ленін передба
чає, а об’єктивні умови, створені богом, як територія і 
духовний уклад народу “розпоряджають”, - писав один 
із монархістів В.В.Шульгін. - ...І тепер очевидно стало, 
що той, хто сидить у Москві, байдуже, хто це ...виму
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шений, “мусить”, як говорять хохли, робити справу Іо- 
анна Калити”80.

З точки зору динаміки революційної діяльності, необ
хідно відмітити перехід до партії більшовиків значної 
частини членів колишніх чорносотенних організацій. їх 
об’єднували спільні методи боротьби, які часто ставали 
більш суттєвими, ніж проголошені цілі та завдання. 
А. Галич в одній із своїх пісень чудово сформулював 
умовність понять “правий” і “лівий”, сказавши, що “рух 
направо починається з лівої ноги”.

Цікаво й те, що до революції дії лівих партій виклика
ли у чорносотенців менш бурхливу реакцію неприйнят
тя, ніж, скажімо, дії ліберал-центристів. Так, в організо
ваному убивстві видного члена партії кадетів, редактора 
газети “Русские ведомости” Г.Б.Іоллоса під керівниц
твом чорносотенця Казанцева, участь брали троє робіт- 
ників-революціонерів, один з яких, С.Петров, у 1905 ро
ці навіть був депутатом Петербурзької Ради робітничих 
депутатів8 \

Або, скажімо, чим можна пояснити визволення із Си
біру революціонера Г.П’ятакова вітчимом ярого монар
хіста В.В.Шульгіна, членом Державної Думи чорносо
тенцем Д.Ф. Піхно? Ніби в подяку, у 1918 році, під час 
захоплення Києва, як пише Шульгін, “за мене заступив
ся відомий більшовик П ’ятаков”82. Чи перехід у 1919 р. 
на службу до денікінця Кірсти видного більшовика І.О. 
Кисельова, який особисто був знайомий з Леніним, Бу- 
харіним, Каменевим та ін. Щ

Про наявність монархічних елементів як в партії, так 
і в державному апараті більшовики знали, але це не ля
кало їх. “Основна наша увага повинна бути звернена не 
на те, щоб зберегти армію від зовсім не страшних нам 
спроб монархічних реставрацій, - наголошував Соколь
ников на VIII з ’їзді РКП(б), а на те, щоб нейтралізувати 
дрібновласницькі елементи...”84. Проте засіб і ціль були
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тісніше взаємозв’язані, ніж це здавалось більшовикам.
В певній мірі з вищенаведеною тенденцією співпадав 

процес приєднання до більшовиків великої кількості ро
сіян, які, не маючи нічого спільного з комуністичною 
ідеологією, розглядали комунізм як щось тотожне Росії. 
Аналогічної думки притримувалась і значна частина 
більшовиків. “...Але та обставина, - зазначав М.Бухарін 
на ХП з’їзді РКП(б), - коли росіяни, які виступають зараз 
носіями російської державної ідеї в радянській формі, 
коли вони притісняють інші національності, тоді справа 
інша...”855.

Проти такого явища, ще за два роки до М.Бухаріна, на 
X з ’їзді РКП(б) застерігав Сафаров: “І ось в силу того, 
що у всякого росіянина на окраїнах був привілей бути 
“росіянином”, влада складалась з мерзеннійших елемен
тів, що примазалися, які і з допомогою Радянської влади, 
і перебуваючи в лавах Радянської влади, влаштовували 
всякі і всілякі контрреволюції. Достатньо привести 
приклад Туркестану, де товаришем (заступником - В.Н.) 
голови Туркестанського ЦВК був доктор Успенський, 
старий член і голова “Союзу Михайла Архангела”86.

Але більшовики були вимушені захищати революцію, 
а по суті і державу через використання патріотичних по
чуттів. За словами М.Горького, “наскрізь російська лю
дина з “хитринкою” Василя Шуйського, із залізною во
лею протопопа Аввакума, з необхідною революціонеру 
прямолінійністю Петра Великого”87, Ленін, як ніхто, ро
зумів російський народ. І після захоплення влади він 
вважав можливим, а об’єктивно - і неминучим, викорис
тання його почуттів у революційних цілях.

Якщо Г.В.Плеханов просто писав: “Вітчизна в небез
пеці”, то Ленін - “Соціалістична вітчизна в небезпеці”. 
Коли ліві есери (які були народниками!) здивовано пере
зирались, за словами Л.Троцького як “новобранці інтер
націоналізму”, на засіданні ЦВК, Ленін навпаки, назву
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захищав: “Зразу показує переміну нашого відношення до 
захисту вітчизни на 180 градусів. Так саме і потрібно”88.

Сила червоного патріотизму полягала в тому, що доз
воляла багатьом більшовикам ототожнювати себе не 
тільки з партією, не тільки з робітничим класом, а й зі 
всім народом. З іншого боку, вплив національного ото
чення, вузькість соціальноі бази сприяли, як зазнача
лось, досить таки ранньому використанні ними росій
ських національних настроїв у політичних цілях.

Тим більше, як тільки Росія в результаті революції за
лишилась одна наодинці з ворожим капіталістичним сві
том, соціальна боротьба не могла не вирости у боротьбу 
національну, тому що класовий конфлікт був зараз же 
локалізований. Росія протистояла західній цивілізаціі, і 
будь-які зносини з нею вимагали не революційної пате
тики, а дипломатичних переговорів, що відображали 
державні, національні інтереси.

Досить відвертими були висловлювання більшовиків 
під час переговорів державних делегацій з Україною та 
Фінляндією влітку 1918 року. “Звичайно, ніхто з нас не 
може погодитись, - зазначав Х.Г.Раковський, - що пере
міна форми правління, зміна старої царської влади на но
ву, що є справжньою владою всього російського народу 
трудового, може змінити що-небудь в юридичній приро
ді Російської держави. ...Навіть якби остання дійсно пе
рестала існувати, то і нова, змінивша її держава, ввійшла 
б у всі права своєї попередниці, і не допустила б, щоб на 
основі спірних історичних і недопустимих юридичних 
принципів відбувався поділ її майна”89.

Те, що Росія була імперією, марксисти-ленінці вже не 
згадували, хоча класики в свій час зауважили: “Що ж до 
Росії,то її можна згадати тільки як володарку величезної 
кількості украденої власності, яку їй доведеться віддати 
назад у день розплати”90.

Остаточне оформлення ставлення керівництва біль-
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шовиків до політичного використання російських націо- 
нальних почуттів відбулось навесні 1920 року. Цей крок 
був свідомим і вимушеним в результаті слабкості і нев
певненості в момент розпочатого наступу польських 
військ. 2 травня 1920 року за ініціативою колишнього 
царського генерала О.О.Брусилова Реввійськрада рес
публіки постановила утворити при головнокомандуючо
му збройними силами Особливу нараду. В склад цього 
органу, під керівництвом О.О.Брусилова, ввійшли гене
рали старої армії А.А.Поліванов, В.Н.Клембовський, 
П.С.Валуєв, А.Є.Гутор, А.М.Зайончковський, А.А.Цурі- 
ков, М.В.Акімов, Д.П.Парський, А.І.Верховський.

4 травня на засіданні Політбюро ЦК РКП(б) було 
прийнято рішення: “Основний зміст речей і всієї агітації 
взагалі повинен виходити з факту втрати радянської те
риторії і позиція Радянської влади повинна висвітлюва
тись як позиція сторони, що обороняється”91. Зрозуміло, 
такий підхід був далекий від революційних ідей і саме 
тому серед частини комуністів, в тому числі і військових, 
створення особливої наради викликало протест. Для 
роз’яснення була надрукована спеціальна стаття члена 
редколегії газети “Правда” А. Сольца під характерною 
назвою: “В чому справа?” 92.

А ЗО травня 1920 року “До всіх колишніх офіцерів, де 
б вони не були” звернулась Особлива нарада. “В цей кри
тичний історичний момент нашого народного життя, - 
писали генерали, - ми, ваші старші бойові товариші, 
звертаємось до ваших почуттів любові і відданості Бать
ківщині ... Вона безповоротно може пропасти, і тоді на
ші нащадки будуть нас справедливо... звинувачувати за 
те, що ми через егоїстичні почуття класової боротьби... 
забули свій рідний російський народ і загубили свою 
Матінку-Росію”93.

Відозва мала вражаючий відгук. За словами свідка, в 
перший же день її появи на вулицях Москви у військо
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вий комісаріат з ’явились тисячі офіцерів, що раніше 
ухилялись від служби, та десятки тисяч інтелігентів. 
Відгукнулись і полонені офіцери. Ленін був цілком задо
волений результатами набору генералів та офіцерів в 
Червону Армію і говорив: “Навіть колишні царські гене
рали визнають несправедливість зазіхання Польщі і 
йдуть допомагати нам”94.

Дещо пізніше один із татарських комуністів, швидше 
за все М.Султан-Галієв, висловиться з цього приводу 
так: “Безсумнівно, що це розвал антирадянського фрон
ту і велика перемога Радянської влади, але це походить 
дещо на переможне захоплення міста, зараженого чу
мою”95.

Пафос цього руху був перш за все національний. Хи
мерна діалектика історії зовнішньо несподівано наділи
ла радянську владу з її ідеологією інтернаціоналізму 
змістом національного російського життя, - в той час як 
білогвардійський націоналізм, залишаючись непохит
ним в принципі, потьмянів на практиці, внаслідок пос
тійних угод з буржуазними державами, що намагались 
поділити Росію.

Об’єднання країни йшло під знаком більшовизму, що 
став імперіалістичним і централістським чи не в більшій 
мірі, ніж сам М.П.Мілюков. Зазначений пан так поясню
вав свій патріотизм: “Лютий, до чого він привів? Він 
привів до... брест-литовського миру і роз’єднання Росії. 
А жовтень? До чого привів жовтень? Жовтень привів до 
того, що Росія стала єдиною, що Росія стала переможни
цею Гітлера... надією світу. Коли ми бачимо досягнуті ці
лі, краще привчаєшся цінувати засоби, за допомогою 
яких досягається ця ціль”9®.

Так наскільки правий був М.Устрялов, коли ствер
джував, що “марксова борода [не тільки] по своєму зас
воюється, але і “переварюється” російською дійсніс
тю...”? 97 І справа не в одному М.Устрялові. Переважна
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більшість російської інтелігенції прийшла до подібних 
висновків, а їх окремі представники зробили вражаючі 
передбачення, які, виходячи з політичної ситуації, “деко
рацій” більшовиків, пояснити було досить важко.

Поет Максиміліан Волошин в 1920 р. у своїй статті 
“Росія розп’ята” писав: “Соціалізм марно шукає точку 
опори, щоб перевернути сучасний світ. Теоретично він її 
хотів знайти у загальному страйку і в незгасимій рево
люції. Але і те, і інше...анархія, а соціалізм згущено дер
жавний по своїй суті. Він неминучою логікою речей бу
де приведений до того, що стане шукати її в диктатурі, а 
потім в цезаризмі. <...> Я думаю, що важка і кривава до
ля Росії на шляхах до Граду Невидимого проведе її ще і 
скрізь соціал-монархізм”98.

“Майбутній самодержець,- зазначав у тому ж році ін
ший провісник, монархіст, білоемігрант В.В. Шульгін, - 
буде дійсно червоним по вольовій силі і дійсно білим по 
завданням, які він буде мати на меті. Він буде більшовик 
по енергії і націоналіст за переконаннями”99.

Врешті-решт, сам Ленін на XI з’їзді РКП(б) змуше
ний був визнати: “Такі речі, про які говорить Устрялов, 
можливі, потрібно сказати прямо. ...Чудові душевні 
якості бувають у невеликої кількості людей, вирішують 
же історичний результат гігантські маси, які, якщо не
велике число людей не підходить до них, інколи з цим 
невеликим числом поводяться не зовсім ввічливо. ...В 
народній масі ми все ж капля в морі, і ми можемо керу
вати тільки тоді, коли правильно висловлюємо те, що 
народ усвідомлює”100.

Таким чином, з початком революції система почала 
наповнюватись змістом, який більшовики ніяк не перед
бачали. Чи було це ревізією марксизму, чи ж його реаль
ною адаптацією до конкретного соціального та націо
нального середовища в Росії? Чи було це неминуче, чи 
наслідком недієздатності партії більшовиків здійснити
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перетворення в країні?
Сьогодні “більшовицький лібералізм” В.Путіна і по

дібних йому демократів, є дітищем радянської інтеліген
ції в тій же мірі, в якій “комуністичний більшовизм” по
чатку століття був породженням російської інтелігенції. 
Корені старого більшовизму були заховані глибоко в ма
совій культурі епохи, він виростав із російського сус
пільства і постійно живився ним.

Зв’язок більшовизму з комунізмом Маркса діалектич
но суперечливий. З одного боку, те, що він остаточно 
сформувався, прийнявши форму марксизму, є історична 
випадковість. Адже більшовизм виступав як змінена 
форма російського православного месіанства, що праг
нув експортувати під прикриттям інтернаціоналізму ро
сійську національну ідею. Тотожність ідей III Інтернаці
оналу, III Риму сприяли такому поєднанню, але для пере
моги революції (та Росії) цього було недостатньо.

З іншого — не можна не бачити у трансформації біль
шовизму і певної закономірності. Руйнування міцних 
общинних традицій під натиском капіталізму, в той час 
як в Європі склалася ідеологія його заперечення, було 
сприйнято російською інтелігенцією як можливість 
“стрибка в четвертий клас історичної школи, пропуска
ючи другий та третій”. З цієї точки зору більшовизм, як 
російська форма національного комунізму - не стільки 
ціль, скільки метод її досягнення, революційне прагнен
ня до перетворення дійсності з метою втілення в ній ро
сійської національної ідеї.
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Капустян Г. I

ВЛАДА в СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНИХ 
НАСТРОЯХ УКРАЇНСЬКОГО 

СЕЛЯНСТВА 1920-Х років.

Для досконалішого розуміння історичної епохи важ
ливо наповнити її героями, відновити їхні думки і відчу
ти соціально-політичні настрої. Основу змісту поняття 
“суспільно-політичні настрої’ складає реальна свідо
мість, яку формує звичайна поведінка. Стержневим мо
ментом політичної свідомості селянства, постають його 
погляди на державну владу, відношення до існуючого 
політичного режиму.

В 1920-і роки в свідомості селян формувались стерео
типи, позбавлені наперед заданої офіційної заангажова- 
ності. Врешті-решт, з кінця 1920-х років, із кола радян
ської запрограмованості здатні були вирватися лише 
одиниці, які вже самим фактом виробити оригінальний 
погляд здійснили крок за поріг звичаєвості.

Проблема взаємин влади і селянина з одного боку, і 
селянина у владі з іншого завжди залишалась на протязі 
1920-х років актуальною, і в залежності від політичної 
кон’юнктури посилювався чи послаблювався її мотив 
звучання.

237



Історія України:

З часів революції більшовицький режим вів спроби 
залякати та принизити селянина, тиснучи на традиційну 
сторону його психології, обумовлену господарською і 
культурною відсталістю села. Однак, селянська толеран
тність не завадила боронити власні інтереси на полі по
літичних розмежувань, на якому згодом утвердиться ре
жим особистої влади. Селянство, серед інших соціаль
них категорій, впродовж 1920-х років залишалось най
більш невгамовним у стосунках з офіційною владою. 
Відкрита збройна боротьба — активна форма опору, а 
також непомітні, але результативні за наслідками, пасив
ні форми непокори впродовж зазначеного часу, змушува
ли офіційні кола реагувати на селянський “галас”, йти на 
поступки. Неп та політика “нового курсу” на селі - кро
ки в напрямі прихилити село до радянського режиму.

Протиріччя, які пронизували українське село 1920-х 
років торкалися функціонування та взаємин місцевої і 
центральної влади; влади і особистості; селянської чи 
пролетарської влади.

Функціонування монархічного інституту влади в Ро
сії протягом століть вплинуло на формування поглядів 
українського селянина про владу. Монарх залишався для 
селянина за межею досяжного, його влада асоціювалась 
з особою, якої торкнувся божий перст. В масі своїй проц
вітала ідея віри в “доброго”, “справедливого” царя, який, 
живучи на політичному Олімпі, не знає про страждання 
своїх вірнопідданих, їх проблеми, про ті безчинства, які 
творять місцеві чиновники. Революція, війни не прив
несли особливих коректив у свідомість селян стосовно 
їхнього сприйняття влади. Дореволюційна дійсність в 
1920-х роках не стала остаточно історичною пам’яттю, 
вона залишалась живою пам’яттю в свідомості селян, 
живою історією. І той же генсек, голова ВУЦВКу чи го
лова РНК сприймалися селянином в іпостасі наближеній 
до монарха.
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До Григорія Івановича Петровського селяни іноді 
зверталися в листах як до “головного комуністичного ца
ря”. Надсилали ходоків в центр, а ті несли як саме доро
гоцінне — колективне прохання від усього сходу, скріп
лене підписами членів сільської громади, ховаючи його 
як скарб за пазуху. Подібний ритуал зустрічався ще при 
доставці “чолобитних” царю-батюшці.

З середини 1920-х років ходацтво досить активно про 
себе заявило. Це було пов’язано, перш за все, з підви
щенням активності селянських мас, з впровадженням за
ходів центральної влади, спрямованих на зближення вла
ди і села. Селяни звертались до ВУЦВКу, в Наркомзем, в 
ЦК КНС, особисто до Голови ВУЦВКу Петровського. 
Лише до останнього в січні 1925 року звернулось 360 
осіб, в квітні — 1995, в червні — 3906. Перше місце се
ред тих, хто йшов, писав, запитував належало селянам1. 
Про зустріч ходоків з представниками радянської влади 
в центрі відразу ставало відомо не тільки односельцям, 
але і мешканцям довколишніх сіл.

Однак, значну частину проблем, з якими селяни 
зверталися до вищих владних інстанцій, можливо було 
вирішити на рівні місцевих органів влади. В роботі 
Ізюмської безпартійної селянської конференції Харків
ської округи (березень 1925 року), критикувалась ро
бота місцевих органів влади за зволікання і бюрокра
тизм: “Селянин, часто-густо не отримуючи відповіді, 
плететься в район, а з району в округу, а потім прямо 
до Петровського їде”2.

В 1924 році, в зв ’язку з недородом, в Житомир
ській окрузі селяни на сільських сходах обирають хо
доків і направляють їх з клопотанням про допомогу 
до ВУЦВКу. Такі вояжі, звичайно, не сприймалися 
позитивно місцевою владою. Секретар Житомир
ського губкому партії в листі, адресованому головам 
райвиконкомів, попереджав про недопустимість та
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кого явища, оскільки ходоки своїми діями підривають 
авторитет місцевих органів влади”3.

Селяни, судячи з листів, звернень, прохань до цен
тральної влади, сприймали її як панацею від тих негараз
дів, якими повнилося село. 25 вересня 1928 року ВУЦВК 
отримав послання такого змісту: “Від усього селянства 
посилаю листа до свого батька Всеукраїнського старос
ти т. Петровського з проханням аби на селах землеустрій 
було проведено казеним порядком, через те, що тепер да
на власть селянству”(Без підпису і адреси)^. Важко собі 
уявити, щоб в такій формі прозвучало звернення селяни
на до представника місцевої влади.

Низький рівень довіри місцевій владі у селянства 
диктувався її некомпетентністю, аморальними вчинками 
заїжджих начальників.

Органи ДПУ повідомляли, що селяни Донецької гу
бернії Луганської округи Городищенського району, “чи
таючи в газетах про заходи Радянської влади по відно
шенню до села, говорять, що Риков хорошо робить, а на 
місцях сидять пішаки, які розпорядження центру не ви
конують”5.

Певне, самі вищі керівники часто підтримували ці 
настрої низів, тому що всі труднощі і недоліки можна бу
ло віднести на рахунок низових ланок управління, на 
викривлення ними “правильної лінії” партії та держави. 
Керівники центру зовні лаштувалися під “простонаро
дье”: взували чоботи, одягали косоворотки, при нагоді 
нагадували про своє робітничо-селянське походження. 
Іноді цей камуфляж проходив, в ньому народ вбачав сво
го керівника. Але ж знаходились все-таки у низах ті, хто 
намагався донести вищому керівництву країни своє ро
зуміння суті цього “театру”. Про це, не без іронії, 
зазначалося в листі до Г.І. Петровського, який надавав 
особливого значення власній зовнішній демократичнос
ті. Автор листа Я.Ю. Степанов із села Ново-Миколаїв
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ське Лисогорського району Первомайської округи писав: 
“Громадянин Григорій Іванович Петровський!

Ти прийняв владу Всеукраїнського старости. Це, 
правда, велике досягнення з твого боку перед робітни
ками і селянами... Такого досягнення навряд чи хто з 
нас багатомільйонних таких же як і я зміг би досягти. 
Але ти, друг, напевно уже і забув, що ти такий же як і 
ми, чи не так?... Ти став так пригнічувати селян, що 
просто ж ах... Подумай, кого ти пригнічуєш? Годуваль
ників своїх —  будівничих держави і тих, хто на власній 
спині підніс тобі червоний герб нашої Республіки... 
Мені здається, що ти сидиш в центрі міста Харкова і 
абсолютно не знаєш що робиться на полях з посівами, 
з селянськими господарствами... Ти в Харкові зайняв 
хорошу квартиру... і уявляєш із себе владу народів і за 
що отримуєш необмежену зарплатню, а я зі своєю 
сім’єю живу в старій глиняній халупі, в барахлі ходимо 
в ньому ж і спимо, що зароблю то все на владу Рад від
даю. .. Що ж ви зробили за 10 років для села? Абсолют
но нічого. Скажені, що ми дали селянам даром землю. 
Це справедливо, тільки не все. Не ви дали селянам зем
лю, а селяни вам дали владуй щоб ви селянами управ
ляли і турбувались про них”®.

В селянській політичній свідомості спостерігаєть
ся, тенденція до персоніфікації влади і керівництва, 
прагнення ототожнити керівників з тими чи іншими 
політичними лідерами, при цьому покладались надії 
на їх видатні якості у вирішенні вагомих питань, чи 
навпаки —  розчарування, зневіра в правильності зай
маної ними високої посади, і неспроможності спра
витися з державними проблемами. В деяких випад
ках селянські судження доходили до межі сакраліза- 
ції влади в особі Леніна: “Та совецькі міністри! Та в 
конце концов, що ви дєлаєте? Неужелі ви не іспиталі 
ленінської дороги, котора вела на тверду почву, а ви
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сходите на піщану почву.’’(Стиль документу збереже
но — Г.К.). — Лист, надісланий до редакції газети “Ра
дянське село” в 1928 році7.

Формуванню особливого відношення до постаті вер
ховного лідера сприяв соціально-психологічний меха
нізм, що складався у середовищі місцевої влади. Селян
ські надії на рятівне втручання вищого керівництва, у 
відповідності з традиційною логікою їхньої думки, про- 
екціювались на фігуру вождя. Вирішальними факторами 
у формуванні ленінського “культу” стали події, пов’яза
ні з його хворобою і смертю, а також із впровадженням 
примусових заходів радянської влади на селі. Складний 
комплекс настроїв, поглядів, умозаключень відображав
ся у вірші сількора під псевдонімом “Ракоша”, надісла
ному до часопису “Радянська думка” 17 січня 1928 року:

Як живий був наш батько Ленін, а тепер його нема.
Права були дуже добрі, а тепер влада зміняє.
Хліба брати починають...
Роки минули, правди вже не стало.
Як нас дуже грабували, люди повставали.
.. .Нарід кричить, хліб забирають,
Мало у хлібороба оставляють.
Умер батько й смерть настала.
Тепер воля не панує, а плакати стала.
Зірка світить п ’ятикутна, чогось потемніла.
Сколихнеться Рад Союзу велика хвиля,
Повертається 17,18,19,20 рік. Ведуть до розору.
Умер батько, смерть настала.
Глядіть, щоб Радянська влада у моря дна не дістала”8.

Текст вірша відображає зразок настроїв, які властиві 
індивідуалістичному селянству, вразливому до сприй
няття неправомірних дій влади, яка наступає на його 
власність. Поруч з відчуттям сирітства зі смертю батька,
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помічається готовність виступити проти знахабнілої вла
ди, яка попирає волю, власність, як це вже було в роки 
революції і громадянської війни. Висловлюється надія 
на солідарність “Рад Союзу”, яка, подібно “великій хви
лі”, зможе поглинути “шахрайську” радянську владу. 
Цей витвір селянської думки міг виникнути лише в сере
довищі традиційного селянства, а не сільського активу.

Реакцію сільського “авангарду” на смерть Леніна 
швидше за все знаходимо на безпартійних селянських 
конференціях. Рішучістю втілити ленінські заповіти в 
життя, позначений виступ старого незаможника під час 
роботи Білопільської окружної конференції (1924 рік). 
Він пропонував закласти в районі зразково-показове ле
нінське поле, де б землю обробляли за останнім словом 
сільськогосподарської техніки, а доходи від поля направ
ляли на культурні потреби. “Це буде пам’ятник Іллічу 
від усієї нашої конференції і від усього району. Хай жи
ве “ленінське поле’’9!

Відношення селян до влади як інституту, розуміння 
його призначення в суспільстві формувалося в значній 
мірі на основі успадкованого від минулого. Для багатьох 
влада асоціювалась, головним чином, як карально-при
мусовий орган. Застосовуючи ці методи на практиці, до
сягалась мета налагодження порядку в суспільстві. Се
ляни села Жуковці Вінницької округи (жовтень 1925 
рік), будучи тероризовані “нальотчиками” і “конокрада
ми”, залишились один на один з “обидчиками”, а “мілі
ція з ними не веде боротьби”10.

Відомо, що порядок в суспільстві підтримується не 
тільки і не стільки застосуванням карально-примусових 
методів, а в першу чергу наявністю досконалої правової 
бази. Нищення приватної власності порушило звичай
ний суспільний розклад, поняття категорії недоторка
ності власності. Радянська держава, втрутившись в при
родний процес виробництва, розподілу, власності, ство
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рила прецендент для суспільних маргіналів, яких вона 
не тільки підтримувала, але, багато в чому своєю поя
вою, вони зобов’язані їй. Тому привести суспільство в 
стан гармонії одними каральними методами неможливо. 
Потрібна повага до приватної власності, а значить і тих, 
хто її створив в межах відповідних усталених норм сус
пільного виробництва. Суспільству, яке втратило повагу 
до приватної власності, доводиться виховувати в собі це 
почуття. І чим глобальніше відбулася руйнація форм 
власності, тим наполегливішим має бути шлях до від
новлення процесу нормальних умов за яких функціонує 
приватна власність.

Звідусіль: з трибун і сторінок преси переконували се
лян, що влада народна, діє і мислить тільки в інтересах 
народу. Селянин, сприймаючи цю інформацію, прихо
дить до висновку: “В газетах гарно пишуть якби так і 
робилось, то можна було б гарно жить, та тільїш у нас 
цього не буде, не такі у нас порядки” (Із заяви селян на 
сільському сході К-Троїцького району, Мелітопольської 
округи, 1925 рік)11.

В середині 1920-х років село переживає пожвавлення 
в усіх його сферах як господарській, так і суспільно-по
літичній. Селянство зацікавилось “новим курсом”, ло
зунгом повернення “Обличчям до села”: “Ще результа
тів політики “Обличчям до села” не видно, над цим вла
ді потрібно додуматись і лозунг здійснити”. (Із протоко
лу безпартійної селянської конференції Уманського ра
йону, березень, 1925 року)12.

Висновки Інформаційно-Статистичного відділу ЦК 
КП(б)У були дещо оптимістичніші з цього приводу: “За
раз в зв’язку із твердо взятим курсом по впровадженню 
на місцях революційної законності, селянство починає 
проникатись великою довірою до органів влади і право
суддя, проявляючи активність в справі допомоги владі і 
партії по розкриттю злочинів і зловживань (Зінов’євська,
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Чернігівська, Одеська округи).
Конкретно на місцях “пожвавлення Рад” виливалось 

у запеклу боротьбу за оволодіння радами між заможни- 
ками з середняками з одного боку та незаможниками з 
іншого. В огляді “Політичний стан села”, підготовлено
му Інформстатвідділом при ЦК КП(б)У 31 грудня 1925 
року , зазначалося: “Середняки в більшості блокуються 
з куркулями проти незаможників, які поступаються піс
ля запеклої і упертої боротьби”.

Позитивні емоції у селян викликала конкретна соці
ально-економічна політика влади, спрямована на кос- 
труктивний розвиток їхнього господарства. Особливо це 
позначилося в ході державних кампаній стосовно села 
середини 1920-х років. В зведенні Інформвідділу ОДПУ 
(лютий, 1925 року) повідомлялось, що в Артемівській 
окрузі Первомайського району, в зв’язку із значним зни
женням податків, настрій у селян бадьорий, а самі селя
ни говорять, що “радянська влада врахувала становище 
селян і дійсно повернулася “обличчям до села14 .

Селяни не байдуже ставилися до висуванства. Особ
ливо це питання обговорювалося під час роботи поза
партійних селянських конференцій: “Селянство задово
лене лінією партії по відношенню висування безпартій
них селян на відповідальну роботу, цікавиться скільки 
безпартійних селян в ВУЦВКу, в союзнім ЦВК і місце
вих виконкомах, як представлена в союзнім ЦВК Украї
на, чи не диктує партія над Радянською владою і інше.” 
(Бердичівська, Криворізька та інші округи)15.

Разом з тим селянина як платника податку турбувало 
необдумане “розтринькування” грошей і надто непомір
ні зарплати у висуванців від народу: “Селянка, член 
ЦВК, Головко отримує більше 2000 крб. Селяни цим 
обурені, відношення до неї негативне”. Про це повідом
лялось в партійному огляді Подільського комітету партії 
(1925 рік)1 .
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Кадри “висуванців” сформували особливий проша
рок радянського суспільства 1920-х років. Керівна пар
тійна еліта турбувалася про свою опору в низах —  це з 
одного боку, а з іншого —  режиму потрібно зафіксувати 
хоча і надуманий, але факт функціонування своєрідного 
інституту радянської демократії.

Впровадження ряду заходів з метою поліпшення 
життя на селі: зниження єдиного сільгоспподатку, пов
не його скасування в недорідних регіонах, роздача на
сіннєвої позики, передача ланів селянству в трудове ко
ристування..., “сприяло покращенню настроїв і відно
син селянства до радянської влади, зокрема в середо
вищі середняків” 1 \

Звичайно, “новий курс” вніс розмаїття в думки і пев
не непорозуміння серед окремих соціальних прошарків 
села. Скоріше така сум’ятиця в поглядах спостерігалась 
у незаможників та бідноти. “Біднота боляче реагує на за
ходи Радянської влади в області свободи оренди землі, 
найму робочої сили, сільгоспкредиту, реорганізації КНС 
і інше,” — зазначалось в партійних документах про се
лянські настрої: “Ми тепер Радянській владі не потрібні, 
на зміну нам прийшли управляти заможні, які в свій час 
виступали зі зброєю в руках. - (Про це говорили в 1925 
році в Гуляйпільськім районі). - На докори куркулів не
заможники заявляли, що їх доведеться провчити шляхом 
підпалів, вбивств..., ми почнемо тоді другу революцію.” 
Подібні настрої помічаються масово в Одеській, Криво
різькій, Павлоградській, Мелітопольській, Катеринос
лавській, Прилукській та інших округах18.

Але поруч з відкритими висловлюваннями ворожості 
по відношенню до куркуля і середняка, зустрічаються 
випадки, де бідняки вбачали в куркульських господарс
твах власну опору: “Ми з куркулем не хочемо сердитися, 
оскільки вони нам надають допомогу, а ви, власті, нам 
цієї допомоги не надаєте” (Катеринославська округа)19.
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Якщо в середині 1920-х років в масовій селянській 
свідомості укладалось поняття “наша” влада, то із зап
ровадженням “надзвичайщини” з її примусовими хлі
бозаготівлями та рядом непосильних податків і позик, 
мотив по відношенню до влади як місцевої так і цен
тральної один —  лайливий, образливий негативний. 
Селянин-середняк Антон Андріїв із Шамраївської 
сільради Решетилівського району запитує куди йде 
хліб, реквізований у селянства: “Радянська влада заби
рає увесь хліб у селянства, залишаючи його голодним і 
відправляє хліб в Росію, щоб нагодувати кацапів і комі
сарів, котрі сидять в містах”20.

2 грудня 1928 року на адресу ВУЦВК надійшов ано
німний лист від члена КНС, в ньому стверджувалося, що 
всі села настільки налаштовані контрреволюційно, що 
неможливо собі уявити...Кругом і повсюдно чути нарі
кання на робітника, на владу. . .(курсив мій — Г.К.)21.

До редакції Всеукраїнської селянської газети “Радян
ське село” надходили не позбавлені кмітливості і, навіть 
сарказму селянські листи. В 1928 році в аналізі-ошяді 
листів газети, підготовленого головним редактором для 
ЦК КП(б)У помічалося, що “селянське життя не покра
щало за радянської влади. Багато листів оцінює політику 
так: “Власть совецька, а править як кадетська”22.

Відділ вивчення села редакції “Радянське село” кон
статував: “Своє незадоволення селянство виказує листа
ми та ремствує на владу”23.

А ось сповідь-розчарування владою, її колишнього 
активіста: “Я сам бідняк, член спілки, член КНС, член 
СТВ, був членом ради, був головою по охороні праці в 
сількомі..., був активістом села..., в армії був примірним 
червоноармійцем, свідомо ставився до всього і в кінці- 
кінців мусив розчаруватися дивлячись на отаку коварну 
політику Радянської влади.

А що вже думають ті, що зразу не любили такої влади...
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Підписуюсь анонімом, бо самі знаєте —  в нас існує 
свобода слова”24.

Вивчення селянської творчості в листах показує, що в 
кінці 1920-х років політика радянського режиму в голо
вах селян відображала реальну ситуацію —  відхід від 
вільного ринку і примусове насадження соціалістичних 
принципів: “3 перших років радянська влада, коли про
водила соціалізм, то не було нічого опасного. Тепер, ко
ли настав 27-28 рік, то радянська влада зразу захотіла 
всіх селян притягнути до соціалізму. І коли стала вгоща
ти селян різними оподаткуваннями, експертом, облігаці
ями, хлібозаготівлями і т.д. і до того дійшла, що селяни 
остались в більшій половині без куска хліба. І так селя
ни покинули думати про соціалізм і стали ругать Совєт- 
ську власть...І всі вигукували: “Долой совєтську власть. 
Давай друге правління, хоч яке, ми всі йому стаєм на до
помогу...’’(Підпис — Волинь - ГУТОМ) 26.

Поведінка і ментальність незаможника були, по суті, 
сукупною реакцією людини на економічні обмеження, 
продиктовані прагненням влади вирішити глобальні зав
дання соціалістичної держави за рахунок села, і на анти- 
людське зведення селянина до статусу майна.

Заможники несли на собі основний податковий тягар. 
На Полтавщині в 1928/29 році ця група господарств 
сплачувала 20,6% свого доходу, це на 6,4% більше ніж у 
минулому році. Очевидно, що така податкова політика 
що до заможного селянина викликала “активно вороже 
ставлення до радянської влади. Куркулі проявляли над
звичайну настирливість і активність в боротьбі проти ра
дянських заходів”, - зазначалось в доповідній записці 
відповідального інструктора ЦК ВКП(б) Зайцева про ре
зультати обстеження Полтавської організації КП(б)У 
(липень, 1928 року)26. Примусові хлібозаготівлі, подат
ки непосильним тягарем лягали на селянські плечі, а то
му в більшості своїй платоспроможна частина села не в
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змозі була виконати ці непосильні навантаження. І, на
віть, не змогла це осилити і та частина села, яка лояльно 
відносилась до радянської влади.

В настроях заможного селянства прослідковується 
думка про швидкоминучість часу, відведеного радян
ській владі. В селі Ново-Павлівка Нікопольського райо
ну Криворізької округи куркуль Забута в групі односель
чан говорив: “Англія збирається виступити війною про
ти СРСР, але російському чоловікові війни набридли, і 
ніхто не піде воювати. Радянська влада для нас як сон і 
як тимчасове явище: рано чи пізно її не буде, а повинні 
бути Установчі збори”27.

В 1920-і роки партійний апарат підпорядковує собі 
кадрову політику щодо владних структур зверху донизу. 
Посиленню впливу більшовицької партії на суспільство 
сприяло зростання її чисельності та курс вищого партій
ного керівництва на згортання непу. В підбірці “контрре
волюційних” листів і листівок на селянську тему (1926 
рік), які надходили до ЦК КП(б)У, ототожнювались пар
тія і радянська влада: “Навряд чи вам доведеться здій
снити формулу: “ланцюгами в рай” ...шляхом проведен
ня диктатури пролетаріату, яка фактично являється дик
татурою верхівки...Ваші партійці дивляться на нас або 
як на матеріал, який можна обробляти, ябо як на скоти
ну, яку можна потягнути батогом, якщо вона розкриває 
рота.. .Доброчинників-авантюристів з бичем нам не пот
рібно, болять наші плечі ще від царських батогів”. В лис
тах намагалися довести, що партія перетворюється в 
особливий інститут по керівництву державою: “Компар
тія і комсомол стали основним цвяхом в державі. Така, 
очевидно, роль всякої правлячої, легальної партії”28. 
Після смерті Леніна радянська політична система швид
ко набирає рис жорстко централізованої тоталітарної 
структури, каркас якої складався з ієрархії партійних ко
мітетів29. “Жодне важливе політичне чи організаційне
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питання, - говорив Сталін, - не вирішується у нас наши
ми радянськими і іншими масовими організаціями без 
керівних вказівок партії*”30.

Така будова влади не допускала можливість якого-не- 
будь інакодумства. Самі селяни заявляли, про те, що ви
голошувати свої думки вголос не варто, тому, що це роз
цінювалося як антирадянська крамола за що можна 
удостоїтися “нежданих відвідин агентів ДПУ”31.

Час від жовтневого перевороту і до кінця 1920-х ро
ків для українського селянина позначився достатнім 
розмаїттям подумок і дій, щоб виробити об'єктивну по
зицію до влади, яка представляла радянський політич
ний режим в цілому.
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Подкур Р.Ю.

СТВОРЕННЯ МЕРЕЖІ СЕКРЕТНОГО 
ІНФОРМУВАННЯ ВУЧК-ГПУ 
НА ПОЧАТКУ 20-Х  РР. X X  от.

Не дивлячись на розлогу історіографію виникнення 
та діяльності ВЧК-ВУЧК-ГПУ в Україні, проблема дже
рел створення та функціонування облікових та інформа
ційно-аналітичних систем залишається поза увагою дос
лідників.

До останнього часу, в силу специфіки оперативної ро-
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боти таємної поліції більшовиків, в цьому навіть не вба
чали проблему. Але з виходом у світ цілого ряду дослід
жень Ю.Данилюка, О.Бажана, В.Золотарьова, В.Прис- 
тайка, Ю.Шаповала, В.Ченцова1, присвячених політич
ним репресіям, діяльності колишніх радянських спец
служб постало питання: яким чином в найкоротші стро
ки “караючий меч революції” міг проводити операції по 
одночасному арешту тисяч людей, достеменно знати 
майже всі сторінки минулого життя арештованого тощо?

З самого початку створення Всеросійська надзвичай
на комісія розглядалася не лише як орган боротьби з 
контрреволюцією, спекуляцією та саботажем, а перед 
усім як найважливіша ланка в структурі партійно-дер
жавного управління, інструмент реалізації ідеологічних 
постулатів. У своїй записці до голови ВЧК Ф.Дзержин- 
ського від 20 грудня 1917 р. з проектом декрету про бо
ротьбу з контрреволюціонерами та саботажниками 
“вождь світового пролетаріату” В.Ленін чітко виклав 
своє бачення діяльності майбутньої установи. Воно по
лягало в організації всеохоплюючого контролю над 
“особами, які належать до багатих класів, різного роду 
службовцями, підготовки до введення загальної трудової 
повинності”. Всі ці напрямки діяльності обов’язково 
пов’язувалися з “екстреними заходами боротьби з контр
революціонерами та саботажниками”2. Таким чином, на 
думку В.Леніна ВЧК мала стати тією силою, на яку мож
на спертися в розбурханому революцією суспільстві і, 
саме головне, закріпитися на владному Олімпі.

В радянській історіографії Всеросійську надзвичай
ну комісію вважали правонаступницею однієї з комісій 
Військово-революційного комітету, яка була створена 
21 листопада у складі М.Скрипника, Г.Благонравова, 
І.Флеровського, А.Галкіна, В.Трифонова3. Саме вона 
відігравала провідну роль у наведені “революційного 
порядку” в Петрограді, боротьбі з страйковим рухом та
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контрреволюцією.
Як відомо, до складу Військово-революційного комі

тету, крім членів РСДРП(б), входили також ліві есери. За 
свідченням М.Лаціса “...вони сильно гальмували бороть
бу з контрреволюцією, висуваючи свою “загальнолюд
ську” мораль, гуманність і утримання від обмеження 
права свободи слова і друку для контрреволюціонерів. 
Для керівників Радянської влади стало очевидним, що 
спільно з ними неможливо вести боротьбу з контррево
люцією. Тому висувається думка про створення нового 
органу боротьби”4.

Отже, причиною створення ВЧК було не лише загос
трення політичної та економічної ситуації ( як це пояс
нювалося в численних дослідженнях), а прагнення біль
шовиків під час реорганізації позбавитися присутності 
лівих есерів і таким чином забезпечити одноосібність у 
придушенні політичних опонентів і встановлення надій
ного контролю над суспільством. Хоча вже через місяць 
більшовики були змушені, в обмін на політичну під
тримку, ввести лівих есерів як до складу РНК, так Все
російської надзвичайної комісії (третина колегії). Але 
невдовзі, після підписання Брестського мирного догово
ру, незгодні з ним ліві есери вийшли з Раднаркому, а піс
ля Липневих подій 1918 року і з ВЧК. Таким чином, біль
шовики, вже назавжди, повністю позбавилися навіть 
формального контролю громадськості над діяльністю 
цього караючого органу.

Позбавившись “гуманістів” в РНК та ВЧК, вище полі
тичне керівництво почало інтенсивно розбудовувати міс
цеві органи надзвичайної комісії. Одним із головних зав
дань, що були поставлені перед ВЧК, було створення 
широкої агентурної мережі, яка дозволяла б швидко і 
більш-менш достовірно інформувати вище партійно- 
державне керівництво про суспільно-політичні процеси, 
що відбувалися в країні.
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Секретне інформування було специфічним, таємним 
методом роботи царської політичної поліції, що викорис
товувався у випадках загрози національній безпеці краї
ни, загибелі членів імператорської родини, членів уряду. 
В радянський період більшовицьке керівництво возвело 
його в ранг основного, навіть абсолютного інструменту 
боротьби з дійсною та мнимою “контрреволюцією”.

Якщо в дореволюційному суспільстві поняття “до
нос”, “таємна робота”, “робота з агентурою” асоціюва
лося з непорядністю, ницістю, навіть зі зрадою мораль
ним принципам (така діяльність, до речі, не додавало по
пулярності співробітникам політичної поліції, що зму
шені були працювати з “покидьками” та перебирати 
“брудну білизну”), то в радянському суспільстві влада 
відкрито закликала, а то і змушувала громадян доносити 
про всі підозрілі дії оточуючих. З перших місяців існу
вання радянської влади партійно-державне керівництво 
почало формувати громадську думку про необхідність 
відкритого та секретного інформування органів ВЧК що
до “проявів контрреволюції”. Так, один з найвидатніших 
ідеологів більшовизму М.Бухарін закликав: “Віднині ми 
всі повинні стати агентами ЧеКа”. Інший відомий діяч 
комуністичного руху Мясніков, не підозрюючи, що сам 
невдовзі стане “контрреволюціонером”, у 1919 році пи
сав: “ Потрібно стежити за кожним контрреволюціоне
ром на вулицях, в будинках, в громадських місцях, на за
лізницях, в радянських організаціях, завжди і скрізь, ло
вити їх, передавати в руки Чека”. Наказ голови військо
во-революційного трибуналу Донбасу П ’ятакова у тому 
ж таки 1919 році особливо підкреслював, що недонесен
ня про контрреволюційні дії буде розглядатися як злочин 
проти революції5.

Взагалі вище політичне керівництво комуністичної 
партії високо цінувало доноси. “Змови тому і відкрива
ються..., що змовникам не можна обійтися без робітни

254



маловідомі імена, події, факти

ків і селян, а тут вони кінець кінцем завжди натрапляють 
на людей, які йдуть до ЦК і говорять: “А там-то зібрали
ся експлуататори”, — відзначав В.Ленін6. У черговому 
своєму виступі на IX з ’їзді РКП(б) він підкреслював: 
хороший комуніст в той же час хороший чекіст”7.

Комуністичні лідери, використовуючи давно відомі 
ще за часів єзуїтів та святої інквізиції риторичні прийо
ми, доводили, що кожен аморальний вчинок, якщо він на 
користь партії і справі побудови “світлого майбутнього”, 
стає моральним. На цьому постійно акцентували увагу 
як членів партії, так і громадськості відповідальні пра
цівники Центрального комітету компартії. Так, на почат
ку 20-х рр. завідуючий агітаційно-пропагандиським від
ділом ЦК А.Бубнов вважав, що всі члени партії повинні 
бути і є інформаторами ДПУ8. Інший партійний функці
онер, секретар ЦКК ВКП(б) С.Гусєв в 1925 році з поси
ланням на В.Леніна говорив: “...Я думаю, що кожний 
член партії повинен бути агентом ЧК, тобто дивитися і 
доносити”. Взагалі С.Гусєв був одним з активних при
бічників такої форми контролю як над партійним сере
довищем, так і взагалі над суспільством. Це цілком зро
зуміло, бо будучи секретарем “всемогутньої” ЦКК 
ВКП(б) — своєрідної партійної поліції, він вважав, що 
така форма контролю як “донос” дає повну можливість 
викорінення інакодумства. На XIV з’їзді ВКП(б) він від
мічав: “ Я думаю, що кожен член партії повинен доноси
ти. Якщо від чогось страждаємо, так це не від доноси
тельства, а від не доносительства”. Будучи правовірним 
комуністом і відстоюючи ленінські позиції в боротьбі 
проти опозиції, у своїй промові він наголошував: 
“...Можна бути прекрасними друзями, але якщо ми поча
ли розходитися в політиці, ми змушені не тільки рвати 
таку дружбу, а йти далі-йти на доносительство”. Деякі 
делегати з’їзду зауважили, що така загальна практика 
може призвести до негативних наслідків — “загнивання
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в середині партії-” . Але інший член ЦКК ВКП(б) М.Шкі- 
рятов, підтримуючи С.Гусєва, заперечив: “Це не донос, 
це — обов’язок члена партії”. Його підтримали також 
нарком робітничо-селянської інспекції В.Куйбишев, ін
ші видатні партійці.

Керівництво ВЧК також приділяло велику увагу про
паганді співробітництва громадськості з каральним ор
ганом революції. Формуючи відповідну громадську дум
ку про необхідність викриття “ворогів пролетарської ре
волюції”, надзвичайні комісії в своїй роботі намагалися 
опиратися на якомога широкі кола громадськості. 
Ф.Дзержинський постійно наголошував, що необхідною 
умовою результативної роботи надзвичайних комісій є 
зв’язок з населенням. “Скрізь і всюди, де тільки є мож
ливість треба робити доповіді для залучення широких 
мас до діяльності Комісії”, — говорив він на засіданні 
колегії ВЧК 29 квітня 1918 року.

Вже на першій Всеросійській конференції ЧК була 
прийнята резолюція “Про зв’язок з масами”, в якій гово
рилися, що надзвичайні комісії не можуть вести успішну 
боротьбу з контрреволюцією “...без постійного зв’язку і 
участі широких революційних мас і їх організацій”9.

Виконуючи накази свого керівництва, місцеві органи 
ВЧК широко залучали пролетарів під час проведення ма
сових операцій по конфіскації дорогоцінностей, продук
тів, одягу, масових арештів контрреволюціонерів тощо. 
Такі спільні операції по-перше, давало відчуття проле
тарським класам, що вони відновлюють соціальну спра
ведливість, по-друге, підсвідомо готували кадр майбут
ніх секретних інформаторів. Під час таких операцій лю
дина, зустрічаючись з агресією з боку представників 
“експлуататорських класів” відчувала реактивну дію, а у 
свідомості зростала впевненість, що класова боротьба за 
“світле майбутнє” не закінчена, вона буде важкою і три
валою, вимагатиме використання всіх методів. Якщо
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врахувати ще й пропагандистський тиск збоку комуніс
тичної партії, то стає зрозумілим чому так швидко росла 
секретна інформаційна мережа спецслужб. Результатами 
співробітництва було задоволене і керівництво надзви
чайної комісії. Так, В.Менжинський відзначав: “...що ро
бітнича маса постійно... сприймала чекістську справу як 
свою особисту, а ЧК сприймала як свій орган, орган про
летаріату, диктатури робітничого класу”.

Невдовзі співробітництво робітників з ВЧК стало ще 
тіснішим. В 1920— 1921 роках особливої гостроти набу
ла дискусія щодо ролі профспілок в суспільному житті. 
Меншовики, що були у керівництві більшості профспіл
кових організацій виступали проти ідеї “одержавлення 
профспілок”, яку в свою чергу впроваджували більшо
вики. З метою посилення контролю над профспілками і 
витіснення з них представників інших партій, мотивую
чи посиленням боротьби з розрухою, надзвичайні комі
сії створюють при них чекістські групи.

В записці від 18 березня 1921 року Ф.Дзержинський 
писав: “Для того, щоб залучити робітників і селян до ро
боти в ЧК і щоб нам сприяли робітники, вважаю, що бу
ло б дуже корисним створити при правліннях профспі
лок чекістські групи — скажімо трійки (двох від них при 
нашій згоді і одного від нас). Завдання цих трійок: бо
ротьба з зловживаннями, які помічають профспілки. 
Наш кандидат повинен бути дуже високої кваліфікації, 
тактовний і не діючий необдумано”10. В серпні 1921 ро
ку вже був розроблений проект інструкції про чекістські 
групи при профспілках. При ВЧК та МЧК повинні були 
бути створені бюро сприяння, яким доручалося керувати 
чекістами, прикомандированими до заводів і фабрик і 
самими робітничими групами. В дослідженні Л.Маймес- 
кулова, А.Рогожина, В.Сташиса наводяться численні 
приклади активної підтримки робітниками діяльності 
надзвичайних комісій. Зокрема, в резолюції зборів Кре
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менчуцької першої тютюнової фабрики говорилося: 
“Вітати починання губЧК у справі залучення широких 
народних мас в роботу губЧК. Роботу, проведену над
звичайною комісією вважати правильною”11. Такими 
кроками керівництво органів державної безпеки утвер
джувало думку, що ВЧК-ГПУ знаходиться під народ
ним контролем, що пролетарям не потрібно боятися 
чекіста, йому треба всіляко допомагати. Співробітниц
тво робітників та надзвичайних комісій дало вищому 
партійному керівництву вагомий результат в боротьбі 
за профспілки. Протягом 1921 року більшовикам в ос
новному вдалося ліквідувати меншовицький вплив у 
профспілковому русі12.

Ідея допомоги та співробітництва проходила черво
ною ниткою скрізь всі документи надзвичайних комісій, 
які виходили на широкий загал. Цьому також активно 
сприяли і засоби масової інформації. Керівні працівники 
ЧК виступали з статтями, в яких вони розповідали про 
“боротьбу чекістів з контрреволюцією”. Поширеним ме
тодом впливу на громадськість були звернення до грома
дян. Так, 15 квітня 1919 році ВУЧК опублікувала звер
нення до населення Радянської України про допомогу в 
боротьбі з “ворогами соціалістичної держави”. Одночас
но в газеті “Известия ВУЦИК” М.Лаціс дав розгорнуте 
інтерв’ю, в якому дуже популярно роз’яснив “антина- 
родність, контрреволюційність білогвардійців, петлю
рівців”. Звернення було психологічно розраховано дуже 
вдало. “Я, як голова цієї комісії, звертаюсь до Вас, з про
позицією прийти нам на допомогу в цій важкій роботі. 
Надзвичайна комісія розправиться з усіма, хто спробує 
посягнути на владу робітників і селян і надбання трудо
вого народу Радянської України. ... Вона створена у ва
ших інтересах для охорони ваших прав і надбання. Вона 
ваш бойовий орган, висунутий проти контрреволюціоне
рів, бандитів і спекулянтів”13. Такі звернення М.Лаціса
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та і інших керівників органів державної безпеки, акцен
туючи увагу на тому, що діяльність комісії зорієнтована 
лише на захист пролетарських класів, підняли з низів ці
лий соціальний пласт —  люмпен-пролетаріат, який в 
1919— 1920 роках активно поповнив ряди як легальних, 
так і секретних співробітників. Бажаючи реалізувати се
бе в житті, ця категорія людей була здатна на будь-які со
ціальні або антисоціальні дії аби отримати визнання в 
суспільстві, владу, матеріальні блага тощо.

Таким чином, формуючи громадську думку щодо не
обхідності та навіть обов’язковості доносів та співробіт
ництва з органами державної безпеки, керівництво 
РКП(б) та ВЧК активно сприяло створенню мережі сек
ретного інформування, підготувало грунт для масового 
психозу підозрілості та доносительства.

Одночасно з підготовкою громадської думки, у світ 
з ’являлися партійні рішення та директиви колегії ВЧК 
щодо створення ефективно діючої системи секретного 
інформування. Спочатку керівники ВЧК вирішили у 
створенні мережі секретного інформування задіяти вик
лючно членів партії. У лютому 1919 року колегія ВЧК 
схвалила наказ №138 “Про реорганізацію оперативно- 
слідчої роботи надзвичайних комісій”, в якому місцевим 
комітетам РКП(б) пропонувалося взяти на себе завдання 
нагляду за контрреволюційними елементами і повідом
ляти про їх антирадянську діяльність в надзвичайні ко
місії. Але в невдовзі виявилося, що члени малочисель- 
них комуністичних осередків через завантаженість у 
проведенні партійно-державних компаній, свою публіч
ну діяльность та відсутність елементарної освіти та 
культури поведінки, практично не мають можливості ви
конати таке важливе доручення. Тому було вирішено 
вводити в секретно-інформаційну систему представни
ків всіх прошарків суспільства. Хоча в інструктивному 
листі транспортного відділу ВЧК від 6 травня 1920 року
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підкреслювалося: “Шляхом створення секретно-інфор
маційного апарату, ВЧК повинна втягнути в свою роботу 
як інформаторів всіх комуністів, всіх свідомих робітни
ків, комісарський склад і всі робітничі організації” 14.

Незабарилося і офіційне розпорядження вищого 
партійного керівництва. На засіданні Оргбюро ЦК 
РКП(б) 2 вересня 1920 року було прийнято лист-звер- 
нення до всіх комуністів, які працюють в армії з вимо
гою бути інформаторами армійських особливих відділів, 
місцевих надзвичайних комісій. Пізніше аналогічне роз
порядження було адресоване і комуністам, які працюва
ли на транспорті15.

Створення системи секретного інформування стиму
лювала і жорстока боротьба за утримання контролю над 
ситуацією в країні, розбурханій громадянською війною, 
голодом, селянськими повстаннями та робітничими 
страйками. ЦК РКП(б) вимагав більш широкого рівня ін
формування та аналізу складних політичних та соціаль
них процесів, що відбувалися в суспільстві.

Особливу увагу на початку 20-х років партійно-дер
жавне керівництво приділяло політичним партіям, які 
мали ще значний вплив у післяреволюційному суспільс
тві, особливо в селянському середовищі. Тому, 11 червня 
1921 року всім губернським надзвичайним комісіям бу
ла надіслана інструкція підписана начальником секрет
но-оперативного управління В.Менжинський та началь
ником секретного відділу Т.Самсоновим. В преамбулі го
ворилося: “ГубЧК повинні пам’ятати і не забувати, що її 
основною роботою є політична робота з антирадянськи- 
ми партіями через секретно-інформаційний апарат і що 
при відсутності такого відсутня і губЧК як політорган 
даної губернії”. Після такого суворого висновку керів
ництво ВЧК вимагало в триденний строк розробити кон
кретний план насадження секретних інформаторів в се
редовищі політичних партій. Особливий наголос робив
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ся на те, що агентура повинна вербуватися з числа чле
нів антирадянських партій, які володіють реальною ін
формацією про внутрішньопартійні процеси. В.Мен- 
жинський та Т.Самсонов наставляли, що: “...Достатньо 
мати 2— 3 тямущих інформатори по тій чи іншій партії, 
щоб контролювати їх дії”. На створення секретно-інфор
маційної мережі визначався тримісячний строк. У разі 
його недотримання керівництво губернської надзвичай
ної комісії оголошувалося бездіяльним і зазвичай мало 
бути змінене16.

Потурбувалася ВЧК і про охоплення інформаційною 
мережею інших сфер життєдіяльності суспільства. ЗО 
червня 1921 року всім губернським відділам ВЧК була 
надіслана чергова телеграма за підписами В.Менжин- 
ського та Т.Самсонова. В ній, зокрема, відзначалося: “ 
Прийняти заходи по насадженню інформування на фаб
риках, заводах, в центрах губерній, радгоспах, коопера
тивах, лісгоспах, каральних загонах, на селі. До роботи 
про постановку інформування віднестися як можна 
уважніше, дотримуючись всіх принципів конспірації”17.

Очевидно, що вище партійно-державне керівництво, 
враховуючи численні “білогвардійські” змови, робітничі 
страйки, повстанські настрої в селянському середовищі, 
армії та на флоті, зажадало від надзвичайної комісії за
безпечити інформацією про негативні тенденції в сус
пільстві та пропозицій щодо їх ліквідації. Оцінюючи 
масштаби роботи, один з засновників системи секретно
го інформування, завідуючий секретним відділом ВЧК 
М.Лаціс у своїй праці “Чрезвычайные комиссии по борь
бе с контрреволюцией” писав: “Всіх підозрілих, які мо
жуть прийняти участь в активній боротьбі, безпартій
них, офіцерів або осіб право есерівського, махновського 
і їм подібних, потрібно тримати на обліку, вияснити їх і 
перевірити. Це гігантська інформаційна робота, яка по-
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винна виступити на перший план”18.
Основу цієї “гігантської інформаційної роботи” скла

дали секретні інформатори. С.Мельгунов у своїй праці 
наводить офіційний документ: “Завдання секретним 
уповноваженим на січень 1922 року”. Ця категорія спів
робітників секретного відділу мала організовувати і нап
равляти діяльність секретної мережі. Так, у січні 1922 
року вони мали поставити такі завдання своїм агентам:

1. Стежити за адміністрацією фабрик і інтелігентними 
робітниками, точно визначати їх політичні погляди і про 
всі їх антирадянські агітації і пропаганди доносити.

2. Стежити за всіма зборищами під виглядом картон
ної гри, п’янства (але фактично переслідуючи інші цілі), 
по можливості проникати на них і доносити про цілі і 
завдання, їх імена і прізвища, точну адресу.

3. Стежити за інтелігенцією, яка працює в радянських 
установах, за їх розмовами, уловлюючи їх політичний 
настрій, дізнаватися про їх місцеперебування у вільний 
від занять часі про все підозріле негайно доносити.

4. Проникати у всі інтимні гуртки і сімейні вечори па
нів інтелігентів, дізнаватися їх настрій, знайомитися з 
організаторами їх і метою вечорів.

5. Стежити, чи немає якого-небудь зв’язку місцевої ін
телігенції, повітової, центральної із закордоном, і про 
помічене точно і детально доносити19.

З лютого 1919 року в структурі ВЧК-ГПУ діяв секрет
ний відділ (згодом секретно-оперативне управління) се
ред численних завдань якого було створення та керів
ництво роботою агентурно-інформаційних мереж, роз
робкою інструкцій з методики роботи серед тих чи ін
ших соціальних груп, політичних партій, громадських 
організацій. З самого початку існування секретно-опера
тивного управління, активно використовуючи матеріали 
агентурної мережі, створювалися поіменні обліки на ан
тирадянські елементи. Поіменний облік давав можли
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вість у найкоротші терміни надати вищому чи місцевому 
партійно-державному керівництву довідку про всі “полі
тичні” гріхи громадянина. Для того, щоб потрапити на 
облік потрібно не багато: негативно оцінити у присут
ності секретного агента діяльність радянської влади, 
висловити невдоволення роботою відповідальних поса
довців, прослужити хоча б день у царській, білій, петлю
рівській арміях, побути учасником повстанського руху 
чи іншої політичної партії, при поганій охороні на поча
ток 20-х років кордонів сходити до родичів у іншу дер
жаву і на зворотному шляху потрапити до рук прикор
донників тощо. Окрім того, звертаючи увагу на вище на
ведені вказівки секретним уповноваженим, потрапити 
на обліки ВЧК-ГПУ було не важко.

Надалі ця масштабна робота спецслужб постійно 
вдосконалювалася, максимально пристосовуючись до 
вимог компартії. Надходження великої кількості аген
турної інформації вимагала і постійних реорганізацій та 
удосконалення системи обліків. Так, як тільки виникла 
проблема з нелояльністю старої царської інтелігенції (це 
в основному вчені з європейською славою і це не давало 
можливості просто так їх ліквідувати), Ф.Дзержинський, 
після зустрічі з В.Леніним у вересні 1922 року, писав 
своєму заступнику Й.Уншліхту: “...Всю інтелігенцію 
треба розбити по групам. Наприклад: 1. Белетристи; 2. 
Публіцисти і політики; З.Економісти (тут необхідні під
групи): а) фінансисти; б) паливники; в) транспортники; 
в) торгівля; д) кооперація і т.д.; 4. Техніки (тут також не
обхідні підгрупи): а) інженери; б) агрономи; в) лікарі; г) 
генштабісти ...Відомості повинні збиратися всіма наши
ми відділами і стікатися у відділ по інтелігенції. На кож
ного інтелігента має бути справа; кожна група і підгрупа 
має висвітлюватися різнобічно компетентними товари
шами... відомості повинні перевірятися з різних сторін 
так, щоб наше заключения було безпомилковим, чого до
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цих пір не було через поспішність і односторонність вис
вітлення”20.

Отже, Ф.Дзержинський сам наголосив на небезпеці 
одностороннього висвітлення конкретної особи. Легаль
ними ж методами роботи перевірити на скільки дійсно ці 
інтелігенти лояльні до радянської влади досить важко. 
Маючи високий рівень обов’язку, людина виконувала 
чесно свою роботу, але в душі вона з великим скепсисом, 
а то і ненавистю, відносилася до перетворень радянської 
влади. Деяка частина інтелігенції відкритим серцем 
сприйняла гасла про “соціальну справедливість” та уто
пічне “світле майбутнє” і почала активно приймати 
участь в його побудові. Тому перед органами держбезпе
ки і постало завдання — вилучити реальних ворогів і 
взяти на облік потенційних. На майбутнє це стало чи не 
головним завданням радянських спецслужб.

Спільні зусилля партії і ВЧК невдовзі дали результа
ти. Завдяки цілеспрямованості партійно-державного ке
рівництва і активної роботи центральних та місцевих ор
ганів надзвичайних комісій була створена розгалужена 
система секретного інформування. Звичайно, що кіль
кість інформаторів залежала від багатьох факторів: опе
ративної обстановки, ініціативності та вміння спілкува
тися з людьми самого інформатора, фінансових можли
востей губернських відділів ВЧК. Тому розгалуженість 
мережі інформаторів в кожній з губерній була різною. В 
кінці 1921 року за апаратом ВУЧК числилося 12 тисяч 
секретних співробітників21. На Поділлі на початок 20-х 
років кількість агентури досягла 2219 осіб. Серед них: 
по місту Вінниці — 71 чол., в окрузі — 97; по м.Моги- 
лів-Подільську — 17, в окрузі —  32; по м.Тульчину — 
27, в окрузі — 336; по м.Проскурів — 55, в окрузі — 386; 
м.Кам’янець-Подільську — 78, в окрузі — 334; по м.Гай- 
сину —  22, в окрузі —  464.

Заслуговує на увагу і наявність мережі секретного
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інформування в державних органах Подільської губер
нії. Так, в раднаргоспі налічувалося 3 інформатори; 
губфінвідділі —  3; шкіртресті — 1; Держбанку —  2; в 
губкомгоспі —  1; губпромспілці —  1; губтрансі —  1; 
губстатбюро —  1; тресті “Поділляспирт” —  1; держ
страху —  1; табакотресті —  1; тресті “Поділляліс”— 2; 
губпродкомі —  5; губсобезі —  2; цукротресті —  6; губ- 
наросвіті — 2 22.

В Катеринославській губернській надзвичайній комі
сії теж була створена мережа секретного інформування. 
“У відношенні інформаційної роботи все місто включа
ючи і Амур-Н-Дніпровськ розбито по установам і фаб
рично-заводським підприємствам на 8 груп, на чолі кож
ної стоїть уповноважений з 1—2 помічниками. Уповно
важені мають у своєму розпорядженні розкинуту ними 
мережу інформаторів і кожен, в районі установ, які він 
обслуговує, має конспіративну квартиру з телефоном” — 
писав у звіті Катеринославської губернської надзвичай
ної комісії її голова Олександр Трепалов.

Де в чому катеринославські чекісти навіть перестра
хувалися. В найбільших установах вони завели пара
лельну систему інформування тобто два уповноважених 
обслуговували одну одиницю, кожен з яких мав свою ін
формаційну мережу. Це давало можливість, по-перше, 
перевірити надану інформацію, по-друге, оцінювалася 
робота самого уповноваженого. Двічі на тиждень до 
уповноваженого на конспіративну квартиру з ’являлися 
інформатори зі своїми донесеннями у двох екземплярах: 
одне йде в літерну справу, інше в особову справу інфор
матора. Уповноважений в свою чергу двічі на тиждень 
подає матеріали завідуючому інформацією. На їх основі 
складається триденний звіт про найбільш важливі спра
ви, рух особового складу інформаторів, розробку попе
редніх матеріалів та завдань. Потім матеріали потрапля
ли до помічника завідуючого інформаційно-реєстрацій
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но-статистичною частиною, завданням якого було проа
налізувати всю надану інформацію, сформувати зведен
ня і роздати у відповідні відділи губЧК для подальшої 
розробки та реагування23.

Враховуючи таку розгалужену мережу агентів та доб
ровільних помічників, до ЧК поступало величезна кіль
кість інформації. Так, лише за 11 місяців 1921 року до 
Харківського ЧК надійшло з заводських і фабричних ко
лективів 2474 доноси, з радянських установ біля 12 ти
сяч24. Така інформації почала вимагати кваліфікованих 
співробітників, які могли б проаналізувати і чітко сфор
мулювати для вищого та місцевого партійно-державного 
керівництва тенденції розвитку радянського суспільства.

Отже, завдяки скоординованим зусиллям керівництва 
комуністичної партії і ЧК, у 1920— 1922 роках була ство
рена ефективна, постійно діюча мережа секретного ін
формування. Поряд з легальними методами отримання 
інформації про особу (різноманітні анкети, автобіогра
фії), підприємства, установи, громадські організації (зві
ти про роботу), мережа секретного інформування зали
шалася в радянські часи практично основним джерелом 
інформації для керівництва компартії.

Мережа секретного інформування стала основним 
джерелом, завдяки якому були створенні знамениті по
іменні обліки, що майбутньому часто визначали долю 
людини.
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Дудка Л. О.

ОРГАНІЗАЦІЙНЕ СТАНОВЛЕННЯ 
СПІЛКИ БЕЗВІРНИКІВ УКРАЇНИ 

в 20-х роках X X  ст.

Історію політики радянської влади по відношенню до 
релігії та Церкви у межах двох міжвоєнних десятиріч су
часна історіографія найчастіше поділяє на три основні 
періоди:

І. 1918 рік — початок 20-х років — безкомпроміс
ний наступ на віруючих із застосуванням методів воєн
ного часу; створення системи державних органів, спеці
ального апарату регулювання державно-церковних від
носин для практичної реалізації прийнятого в 1918 році 
Декрету про відокремлення Церкви від держави і школи 
від Церкви.

П.Середина 20-х років — “релігійний неп” — період 
лібералізації державно-церковних відносин.

ПІ. Кінець 20-х — 30-ті роки — курс на остаточне 
витіснення релігії з життя радянського суспільства; ви
никнення безвірницьких осередків і організаційне офор
млення їх у загальнореспубліканську Спілку безвірників 
(з 1929 року — Спілка войовничих безвірників), як ос
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новного інструменту в руках владних структур для побу
дови атеїстичного суспільства.

Безперечно, що це досить умовний і приблизний по
діл, що окреслює лише найбільш загальні тенденції у 
ставленні партійних та державних органів до релігії й 
Церкви. Більш поглиблене вивчення даної проблеми не
минуче підводить до уточнення змісту і хронологічних 
меж кожного з етапів1.

Процес виникнення безвірницьких осередків і орга
нізаційне оформлення їх у загальнореспубліканську 
Спілку безвірників безпосередньо було пов’язане з тре
тім етапом вище зазначеної періодизації.

Перші спроби аналізу і визначення періодизації ста
новлення і розвитку масового атеїзму в Радянському Со
юзі були зроблені ще в 30-х роках основними провідни
ками антирелігійної пропаганди і людьми, що безпосе
редньо займались втіленням її на практиці з метою пока
зати результативність своєї роботи.

Зокрема, в січні 1930 року Ом. Ярославський в допо
віді про п ’ятирічний план роботи Спілки войовничих 
безвірників говорив, що перший період в розвитку атеїз
му, початок якого був покладений жовтневою революці
єю, можна назвати “піонерським”, коли безвірники тіль
ки торували свої шляхи роботи, коли виникали антирелі
гійні гуртки, але не було єдиного ідейного і організацій
ного керівництва ними.

Другий період починається з 1925 року, коли перший 
з’їзд кореспондентів газети “Безбожник” і членів Това
риства друзів газети “Безбожник” об’єднав розрізнені 
гуртки і місцеві товариства атеїстів в єдину організацію 
— Спілку безвірників. Цей період характеризується 
більш планомірною постановкою антирелігійної пропа
ганди, хоча вона ще й не носила масового характеру.

Третій період починається другим з’їздом Спілки 
безвірників (1929 р.) і характеризується, на думку Ом.
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Ярославського, більш масовою і організаційною робо
тою2.

М.І.Шахнович поділяв всю історію антирелігійної 
пропаганди, яку вела правляча комуністична партія, на 
два основні періоди — дореволюційний і післяреволю
ційний3.

Спроба визначити періодизацію атеїстичного руху бу
ла зроблена А.Вещиковим. Він називає роки громадян
ської війни періодом бурі і натиску на церковні органі
зації. Закінчення війни і перехід до відбудови народного 
господарства співпадають, на думку дослідника, з “пе
реходом до систематичної і всебічної пропаганди атеїз
му”. Період з кінця 20-х років і до початку Великої Віт
чизняної війни автор подає як роки інтенсивного відходу 
населення від релігії4.

Свою періодизацію історії розвитку атеїзму і антире
лігійного руху в роки радянської влади пропонує дослід
ник даної проблеми Б.М.Коновалов, який виділив такі 
основні періоди:

1. 1917 — 1921 р.р. —  початок масового антирелі
гійного руху.

2. 1922 — 1937 р.р. — ідейне і організаційне офор
млення антирелігійного руху в Спілку войовничих без
вірників, перехід, на думку автора, від агітаційних форм 
роботи до систематичної антирелігійної пропаганди.

3. 1937 —  сер. 50-х років — перетворення СРСР в 
країну масового атеїзму, “коли більшість радянських лю
дей остаточно порвали з релігією і церквою”5

Наведені вище періодизації дають не зовсім об’єктив
ну оцінку тим процесам, які дійсно мали місце в практи
ці становлення антирелігійного руху в 20-х — 30-х роках 
на Україні. Але вони проливають світло на ті форми й 
методи втілення в життя накреслених правлячою пар
тією перспектив звести нанівець вплив релігії і Церкви в 
житті віруючих, нав’язати їм “єдино правильний” мате
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ріалістичний світогляд. Аналіз сучасних досліджень, ар
хівних матеріалів та періодичних публікацій тих часів 
дають змогу говорити про однобічний характер цієї по
літики, відверто атеїстичні спрямування та репресивні 
заходи партії щодо релігії, Церкви та віруючих. Резуль
тати втілення на практиці цих засад були далекі від трі
умфального росту лав безвірників — цей рух насаджу
вався здебільшого насильно, він не користувався особли
вою популярністю серед населення і не позначився ма
совим відходом народу від релігії.

Атеїзм був укладений в рамки “теорії” загострення 
класової боротьби по мірі просування на шляху побу
дови соціалізму і повинен був боротися з релігією як 
класово ворожим явищем. Першопочатково являючи 
собою заперечення всяких богів (що і закладено в са
мій назві), атеїзм передбачав голе заперечення віри в 
Бога, безвірництво —  що також було своєрідною ві
рою, хоча і в інші цінності, але все ж таки вірою, тоб
то однією із форм релігійної свідомості. Таким чином 
одна віра підмінялась іншою.

Установка на швидке витіснення релігії із свідомос
ті народу, як показала практика, була невірною теоре
тично, нездійсненною практично і що найгірше — 
шкідливою. Життя вчить, що релігія і Церква відно
ситься до того типу соціальних явищ, які будуть супро
воджувати нас завжди, що в реальному житті у вірую
чих і атеїстів багато спільних справ, спільних цілей і 
завдань. Саме об’єднання всіх сил, мирний діалог з ві
руючими і Церквою, консолідація всього суспільства 
нам необхідні для успішного вирішення соціальних, 
економічних і політичних завдань®.

В сучасній історичній науці в дослідженні державно- 
церковних відносин 20-х —  30-х років питання станов
лення і діяльності Спілки безвірників, як основного за
собу масової атеїзації суспільства, її місця і ролі в прак-
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таці партійно — державної політики по відношенню до 
релігії та Церкви, на нашу думку, ще потребує свого де
тального вивчення.

Одним із перших, хто глибоко і всебічно дослідив 
процес оформлення та діяльність безвірницької органі
зації у світлі сучасних досліджень був російський вче
ний В.Алексеев. В своїх працях він піднімає і пробле
му становлення та діяльності Спілки безвірників на 
Україні та дає характеристику досить непростим сто
сункам, що складались між Центральною Радою Спіл
ки войовничих безвірників СРСР і її республіканською 
фракцією в Україні7.

Питання визначення ролі і місця Спілки безвірників 
в антирелігійній політиці владних структур України, її 
організаційне оформлення і діяльність в зазначений 
період в своїх працях досліджує доктор історичних на
ук В.Пащенко, визначаючи Спілку як “всесоюзного 
ідеологічного монстра, за спиною якого стояв всемо
гутній ЦК ВКП(б)”8.

Таким чином, тактика досягнення комуністичною 
партією своєї мети в побудові атеїстичного суспільства, 
використання при цьому різних форм і методів та залу
чення до антирелігійної робота різних організацій і ус
танов набуває свого детального дослідження.

На думку В. Пащенка, протягом перших років радян
ської влади, коли ще тільки складалась система пропа
ганди, партія здебільшого епізодично залучала державні 
органи та громадськість до антирелігійної роботи^.

Ситуація починає змінюватися у середині 20-х років. 
Наприкінці 1922 року почала виходити щотижнева газе
та “Безбожник”, а потім і журнали “Антирелигиозник” 
та “Безбожник”. Навколо газети згуртувались товариства 
безвірників, що виникали у ряді міст. У квітні 1925 ро
ку відбувся І з’їзд кореспондентів газети “Безбожник” та 
“Товариства друзів газети “Безбожник”, який започатку-
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вав Спілку безвірників.
Вирішальну роль у формуванні організаційних струк

тур антирелігійного руху відіграв П Всесоюзний з’їзд 
безвірників, котрий відбувся у 1929 році. Він не тільки 
перейменував організацію у Спілку войовничих безвір
ників, а й прийняв ряд ухвал, спрямованих на посилення 
наступу на Церкву та віруючих.

Процес становлення і організаційне оформлення без
вірницьких товариств на Україні мав свої характерні оз
наки і відрізнявся від аналогічного процесу, що мав міс
це в 20—30-х роках в цілому по Радянському Союзу.

Безкомпромісний наступ на релігію із застосуванням 
методів воєнного часу на початку 20-х років поступився 
місцем періоду лібералізації державно-церковних відно
син —так званому “релігійному непу”.

22 червня 1923 р. пленум ЦК КП(б)У прийняв “Тези 
по антирелігійній пропаганді”, в яких підкреслювалось, 
що цілий ряд місцевих парторганізацій переоцінили свої 
сили, що привело до не досить обережного і не досить 
підготовленого наступу на релігію і Церкву.

Визначаючи, що боротьба з релігією є процесом дов
готривалим і утримуючись від заходів, що ображають 
почуття віруючих, партія закликала в той же час до пог
либлення антирелігійної роботи, яка має проводитись по 
трьом напрямках:

1) антирелігійні дії і питання внутріцерковні;
2) широка природничо-наукова освітня робота;
3) антирелігійна пропаганда, спрямована на викрит

тя релігійних забобонів, обрядів, культу.
Щодо форм і методів антирелігійної роботи, то вони 

не можуть бути однакові для робітників великих промис
лових районів і відсталих селянських мас. В зв’язку з 
цим, на селі антирелігійну пропаганду планувалось вес
ти як загальноосвітню природничо-наукову роботу; се
ред робітників — поряд з освітньою роботою вдаватись
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і до безпосередньої антирелігійної пропаганди. При від
повідній підготовці можна ставити завдання проведення 
антирелігійних дій, починаючи з винесення ікон і закін- 
чаючи закриттям церков.

Особливо важливе значення, як вказувалося в доку
менті, для партійних органів мало залучення широких 
мас безпартійного учительства та інтелігенції. Для залу
чення громадськості пленум поставив завдання створен
ня спеціального товариства розповсюдження природ
ничо-наукових знань, головною метою якого була б ан
тирелігійна робота. При умові забезпеченого впливу 
партії таке товариство могло б надати велику допомо-

В цей час, за розпорядженням ЦК КП(б)У, забороня
ється проведення місцевими органами пасхальних кар
навалів та комсомольських антирелігійних свят11.

Як бачимо, партійні органи не бажали залишатись ос
торонь внутріцерковного життя. Але, незважаючи на по
яву загалом правильних партійних документів, в респуб
ліці творилося чимало беззаконня.

Зокрема, продовжувалось хаотичне утворення анти
релігійних гуртків на місцях відповідними партійними 
діячами, які бачили в цьому своє основне завдання. Про 
це свідчать протоколи засідань агітпропів при губерн
ських парткомітетах, які хоч і наголошували на необхід
ності проводити науково-природничу освітню роботу12, 
в реальному житті нічого не змінювалося13.

Широко використовувалась практика виїзду пропа- 
гандистів-антирелігійників із членів губпарткомів в се
ла, в райони, що були найбільш вражені релігійним ру
хом. При цьому зазначалось, що “ці товариші не повин
ні виявляти, що вони приїхали зі спеціальною метою, а 
повинні бути відряджені по лінії своєї нормальної робо
ти і тільки в процесі цієї роботи так чи інакше розгорну
ти антирелігійну пропаганду”14.
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Не можна не погодитись з думкою В.Пащенка, 
який зазначає, що якщо взяти до уваги той факт, що 
на місцях освітній рівень більшості членів партії був 
невисоким, що вони займали здебільшого адміністра
тивні посади, то неважко уявити, що боротьба з релі
гією велась не шляхом “історичного висвітлення ідеї 
бога, культу релігії”, а добре випробуваними адмініс
тративними методами15.

У травні 1924 року Агітаційно-пропагандистський 
відділ ЦК КП(б)У на своєму засіданні засудив методи 
проведення антирелігійної пропаганди на місцях, визна
чаючи, що саме необережна політика і невмілі методи 
керівництва стали причиною зростання активності релі
гійного руху. Загальна схема роботи, за цілком об’єктив
ними словами Вікторії Уласевич, яка на той час очолю
вала підвідділ антирелігійної пропаганди, мала наступ
ний вигляд: натиск зверху — репресивні заходи по від
ношенню до віруючих і церкви — вибух знизу — від
ступ і через деякий час знову наступ16.

З метою узгодити і систематизувати керівництво ан
тирелігійною роботою на місцях, виявити стан релігій
ного фронту і уникнути непорозумінь, що виникають че
рез самодіяльність деяких членів секретар ЦК КП(б)У 
Квірінг направив на місця розпорядження про термінове 
створення при агітпропах губкомів спеціального підвід
ділу антирелігійної пропаганди. Підвідділи, в свою чер
гу, повинні були організувати спеціальні комісії для ви
роблення планів, форм і методів антирелігійної роботи в 
складі:

а) зав. підвідділом антирелігійної пропаганди;
б) зав. культвідділом;
в) представники губполітосвіти (інструктор клубної і 

сільської роботи);
г) зав. політосвітою КСМУ;
д) представник ПУУВО 17.
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Зміну курсу партії на антирелігійному фронті досить 
переконливо продемонстрували тези антирелігійної про
паганди на зимовий період 1924— 1925 років. Зокрема, 
щодо проведення її на селі наголошувалося: “Гуртки 
безвірників, де вони виникли і працюють реорганізувати 
в природничо-наукові. Ніяких гуртків суто антирелігій
них поки-що не створювати, оскільки це вимагає добре 
підготовлених працівників... Масову роботу побудувати 
на основі використання публічних доповідей і бесід вчи
теля, агронома чи лікаря в сільбуді або хаті-читальні”. 
Вважалось шкідливим створення музеїв та виставок ре
лігійних реліквій. Заборонялось також створення окре
мих безвірницьких гуртків в комсомольських та дитячих 
колективах18.

Але в 1925 році ситуація починає змінюватися в нап
рямку проведення масової атеїзації суспільства на осно
ві розгортання безвірницьких товариств. Головним чи
ном це відбувалось під тиском всесоюзних центральних 
органів, оскільки в Росії на той час вже відбулось орга
нізаційне оформлення Спілки безвірників. Що засвідчив 
І з ’їзд кореспондентів газети “Безбожник” та Товариства 
друзів газети “Безбожник”, який відбувся в квітні 1925 
року в Москві. Політика в сфері антирелігійної пропа
ганди, що проводилась в цей час в Україні не вписува
лась в загальний контекст державно-церковних стосун
ків, що був накреслений центральними партійними та 
державними органами.

В зв’язку з цим в республіку надходять розпоряджен
ня вищих органів з вимогою провести огляд безвірниць
кої роботи і надіслати чітку картина антирелігійного 
стану. Зокрема, ЗО січня 1925 року за підписом В. Моло
товим в Україну був направлений секретний циркуляр 
№78, в якому ЦК пропонував всім парткомам в найближ
чі два місяці до 15 квітня надати в комісію ЦК по анти
релігійній пропаганді дані про сектанство та про стан
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антирелігійної пропаганди, зокрема її організаційні фор
ми (гуртки, товариства безвірників, їх кількість, стан, 
програми)* ступінь охоплення цього руху партією, сили, 
які проводять антирелігійну роботу10.

В зв’язку з розформуванням губерній та губернських 
комісій по церковним справам на засіданні Політбюро 
ЦК КП(б)У 19 червня 1925 року було прийнято рішення 
створити такі комісії при окружних комітетах партії, при 
цьому наголошувалось дотримуватись в їх роботі суво
рої конспірації20. Перед новоутвореними комісіями бу
ло поставлено завдання в найближчий час (серпень — 
жовтень) провести вибіркове оглядове вивчення стану 
релігійного руху та антирелігійної роботи в п’яти селах 
кожного округу21.

25 лютого 1925 року питання антирелігійної пропа
ганди черговий раз піднімається на оргбюро партії. З 
приводу цього приймається рішення категорично утри
матися від організації будь-яких товариств по боротьбі з 
релігією. Оскільки при крайній обмеженості кількості 
робітників і відсутності належного керівництва зі сторо
ни партії в умовах загострення релігійних настроїв і при 
активній роботі церковних організацій такі товариства 
можуть привести до посилення релігійного руху22. На 
основі цього рішення підвідділ антирелігійної пропаган
ди надсилає повідомлення до Виконбюро Центральної 
Ради Спілки Безвірників СРСР про те, що в Україні ор
ганізація товариств безвірників визнана неможливою і 
на даний момент в республіці не існують осередки Това
риства Друзів газети “Безбожник” (ТДГБ)23. Відповідна 
позиція партії щодо організації безвірницьких товариств 
прослідковується і в тезах Агітаційно-пропагандист
ського відділу ЦК КП(б)У “Завдання антирелігійної про
паганди” складених 24 липня 1925 р. В них, зокрема, заз
началось: “Враховуючи особливі умови України в релі
гійному русі, недостатню кількість робітників, відсут
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ність відповідного апарату в округових комітетах і, 
приймаючи до уваги небезпечність переносу товариств 
на село, що цілком можливе в результаті зв’язку робітни
ків міста з селянством, організацію безвірницьких това
риств на Україні визнати недоцільним”24.

Але потрібно відзначити, що не всіма партійними та 
державними діячами така позиція оцінювалась як цілком 
правильна. Зокрема, Левик, виступаючи на губернській 
нараді антирелігійників 14 березня 1925 року і наголо
шуючи на обережному підході до питання антирелігій
ної пропаганди, поряд з цим охарактеризував її як “сло
весно відчужену”, відмічав її перегини в сторону опор
тунізму, відсутність тієї активності, яка, на його думку, 
необхідна в цьому питанні. В зв’язку з цим пропонува
лось на далі проводити її “під знаком ленінського войов
ничого матеріалізму, а значить під знаком войовничого 
атеїзму”. Щодо створення масової безвірницької органі
зації зазначалось, що “ми повинні мати саме рух, а не 
пропаганду, не тільки слово, а справжній громадський 
рух, який би проявився в боротьбі робітників та селян 
проти цього спадку буржуазії. Ось чому виникла думка 
про те, що слід створити громадську організацію “това
риство безвірників”25. Але офіційна державно-церковна 
позиція партії поки-що була іншою, хоча подібні питан
ня піднімались і обговорювались.

Таким чином, якщо всесоюзними партійно-держав
ним керівництвом в цей час здійснювався процес органі
заційного оформлення Спілки безвірників в організацію, 
яка повинна була забезпечити практичне втілення всіх 
заходів партії у здійсненні антирелігійної політики, то в 
Україні позиція щодо цього питання партійних та дер
жавних органів була дещо іншою. Але вже в 1926 році 
ситуація змінюється. Політика антирелігійної пропаган
ди, яка проводилась в першій половині 20-х років визна
ється неправильною, запроваджується процес створення
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на місцях безвірницьких осередків, при чому береться 
до уваги, в основному, кількісний показник, а не якісний 
їх склад, що в кінцевому рахунку завершилось офор
мленням Спілки безвірників України в 1928 році на І 
Всеукраїнському безвірницькому з’їзді.

Вирішальне значення в цьому плані мало засідання 
оргбюро ЦК КП(б)У 21 квітня 1926 року, на якому знову 
піднімається питання про форми й методи антирелігій
ної пропаганди. В прийнятій постанові зазначалося: “а) 
Не заперечувати проти організації на місцях добровіль
них антирелії’ійних товариств під безпосереднім контро
лем парторганів. б) Питання про Всеукраїнське товарис
тво поставити після зміцнення товариств на місцях.”26 
Таким чином, було визнано, що в сучасних умовах поси
лення й поглиблення антирелігійної пропаганди можли
ве тільки шляхом створення громадських організацій. 
Оскільки це, на думку вищого керівництва, дасть можли
вість організаційного оформлення стихійних атеїстично 
настроєних мас, об’єднання всіх активних безвірників, 
концентрація сил і засобів, втягнення в активну антире
лігійну роботу нових прошарків робітників і селян, здій
снення партійного керівництва через єдину організацію.

В матеріалах протоколу №26 вже згадуваного засідан
ня оргбюро відмічалось: “Враховуючи досвід організації 
і роботи Спілки безвірників СРСР, вважати доцільним 
організацію на Україні Всеукраїнського антирелігійного 
товариства “Безвірник”, що відрізняється від Спілки без
вірників СРСР більш чітко вираженим освітнім характе
ром своєї роботи і більшою централізацією організацій
ної будови і керівництва”.

З метою надійного партійного керівництва роботою 
Спілки, Агітпропу ЦК і Агітпропам окружних парткомі- 
тетів пропонувалось забезпечити центральні та місцеві 
органи товариства партійними антирелігійниками. Агіт
проп ЦК КП(б)У і Головполітосвіта повинні були ви
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найти необхідні засоби для організаційного періоду ро
боти Спілки з таким розрахунком, щоб надалі антире
лігійне громадське товариство перейшло на самозабез
печення.

Для проведення роботи по організаційному офор
мленню Спілки безвірників в Харкові була створена 
Тимчасова Всеукраїнська Рада Спілки безвірників, 
яка повинна була разом з Агітпропом ЦК, Головполі- 
тосвітою та Агітпропом Харківського окружного ко
мітету провести роботу по створенню товариств 
Спілки на місцях, по виробленню нових і досконало
му вивченню вже наявних інструкцій і програм робо
ти, та підготовці всіх матеріалів до Всеукраїнської 
конференції Спілки.

Організацію місцевих товариств намічалось поча
ти з великих міст і промислових центрів, поступово 
переходячи на село, враховуючи всю сукупність міс
цевих умов27.

Для здійснення методичного керівництва роботою 
безвірницьких товариств було визнано доцільним ре
організувати збірник “Пути антирелигиозной пропа
ганды” в щомісячний методичний журнал із зали
шенням його до нового бюджетного року на бюджеті 
Головполітосвіти. Але через матеріальні труднощі це 
завдання виконати не вдалося. Журнал “Безвірник” 
пропонувалось залишити масовим селянським жур
налом, поступово пристосовуючи його до потреб ро
боти безвірницьких товариств28.

Але саме “Безвірник” став головним органом, че
рез який здійснювався основний зв’язок з місцевим 
керівництвом в плані проведення антирелігійної про
паганди. З 11/12-го номеру за 1926 рік журнал стає 
популярно-науковим та методичним антирелігійним 
місячником Всеукраїнської Ради Спілки безвірників 
та управління політосвіти НКО УСРР. Значно збіль
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шується обсяг журналу, вносяться зміни в його зов
нішній вигляд, міняється редакційний склад (зокре
ма, відповідним редактором було призначено Дм. Іг- 
натюка, який одночасно очолював і Тимчасову Раду 
Спілки безвірників).

“Для нормального розвитку громадської антирелі
гійної роботи, для максимального здійснення ідейно 
—  методичного керівництва низовими осередками, - 
зазначалось в редакційній статті, - потрібний друко
ваний орган”2л  Такі міркування й спричинили реор
ганізацію “Безвірника” з сатиричного журналу в по
пулярно —  науковий методичний антирелігійний що
місячний орган ВЦР СБ і УПО НКО.

Зміст оновленого журналу тепер складався з таких 
основних розділів:

1. Статті, що визначали “загальну лінію” партії 
по найбільш принциповим питанням антирелігійної 
пропаганди.

2. Матеріали для масової антирелігійної роботи.
3. “На допомогу антирелігійникові” —  матеріали 

у вигляді тез, бесід, конспектів з відповідними мето
дичними довідками і вказівками, спеціальні методич
ні статті з питань форм антирелігійної пропаганди.

4. Аналіз та оцінка антирелігійної літератури.
5. Поштова скринька.
6. Як додаток, на сторінках журналу з №11/12 

(1926 р.) відкрився офіційний від діл, а всі надрукова
ні в ньому матеріали за розпорядженням Тимчасової 
Всеукраїнської Ради Спілки безвірників вважались 
як офіційні для всіх безвірницьких організацій і під
лягали до обов’язкового виконання30.

Слід зазначити, що як загальносоюзним (“Безбож
ник”, “Антирелигиозник”), так і республіканським 
антирелігійним періодичним виданням був нерідко 
притаманний глумливий образливий та крикливий
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тон, що часто відштовхувало віруючих. Взагалі, про
тягом 1925-1926 років переважали низькопробні ка
рикатури, гуморески, байки, фейлетони про амораль
ну поведінку духовенства, котрі друкувались часто 
під псевдонімами. З 1927 року публікації вже реорга
нізованого “Безвірника” тимчасово стали більш вит
риманими. Друкувалось чимало цікавого матеріалу 
природничо-наукового, пізнавального характеру, ін
формації про антирелігійний рух у республіці, хоча й 
тоді вистачало матеріалів з “колючими” словами на 
адресу віруючих та служителів Церкви.

Питання щодо організаційного оформлення Спіл
ки безвірників більш детально були пророблені на 
антирелігійній нараді 27— ЗО квітня 1926 року Агіта
ційно-пропагандистського відділу ЦК ВКП(б). За її 
результатами на місця була направлена директива ЦК 
КП(б)У, яка пропонувала щодо змісту антирелігійної 
пропаганди керуватися постановами квітневої нара
ди31.

Таким чином, кв ітень 1926 року можемо вважати 
початком організаційного оформлення Спілки без
вірників на Україні. Цей період тривав по тр авен ь  
1928 року, коли у Харкові відбувся 1-й Всеукраїн
ський з ’їзд безвірників, який завершив її організа
ційне становлення.

Журнал “Безвірник” миттєво відреагував на ос
новні настанови партії щодо змісту антирелігійної 
пропаганди і почав вміщувати на своїх сторінках ці
лий ряд статей, спрямованих на розгортання безвір
ницької роботи серед населення3*.

Зокрема, в статті “Антирелігійна пропаганда на 
Україні й Спілка безвірників” Дм. Ігнатюк, характе
ризуючи останні роки в історії державно-церковних 
стосунків, відмічав три суттєві недоліки: по-перше, 
антирелігійна пропаганда була поставлена не як са
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мостійна галузь політико-освітньої роботи, а як “до
давання антирелігійних моментів, антирелігійних 
висновків до порядку занять природничо-наукових і 
сільсько-господарських гуртків”; по-друге, відмова 
від залучення громадськості до постановки антирелі
гійної пропаганди, відмова від утворення на Україні 
Спілки безвірників; і, як наслідок, третя особли
вість —  занепад всієї антирелігійної роботи. При 
цьому висловлювалась надія, що нещодавно розісла
ний лист ЦК КП(б)У до всіх окрпарткомів, який заз
начав потребу залучити до подальшої антирелігійної 
роботи громадськість покладе початок планомірному 
розгортанню мережі й роботи цієї організації на Ук
раїні^3.

Представляючи національний філіал всесоюзної 
Спілки безвірників, всеукраїнське об’єднання за ос
нову своєї, майже без особливих змін, роботи взяло 
статут і основні робочі інструкції щодо діяльності 
низових осередків Спілки безвірників СРСР. Проект 
статуту всеукраїнського антирелігійного товариства, 
який визначив його основну мету і завдання, членс
тво, організаційну будову та правовий стан, був прий
нятий на квітневому 1926 р. засіданні оргбюро ЦК 
КП(б)У 34, Опублікований, з деякими змінами, в 
грудневому номері журналу “Безвірник”, він був ли
ше зразком, яким повинні керуватися округові ради 
СБ при складанні своїх власних статутів3 .̂

Антирелігійники на сторінках “Безвірника” основ
ний акцент робили саме на виконання наступних зав
дань:

поширення безвірницьких осередків на фаб
риках, заводах, військових частинах, шкільних уста
новах, в селах;

організація при осередках антирелігійних гур
тків з найактивніших членів;
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самоосвіта в антирелігійних гуртках; Цен
тральне бюро Спілки повинне було потурбуватись 
про постачання гуртків розробленими й пристосова
ними до цього програмами занять;

поширення безвірницьких газет та журналів; 
влаштування в Сільбудинках та в клубах анти

релігійних кутків;
вивчення осередками місцевого релігійного руху36.

В допомогу місцевим організаціям журнал вміщу
вав багато інструкцій, методичних вказівок, роз’яс
нень37, які в практиці насадження масового атеїзму, 
часто до уваги не брались. Це не відбувалося лише 
через небажання, а й через складність їх розуміння 
місцевими малоосвіченими антирелігійниками.

Не відповідала реаліям вказівка щодо темпу роз
гортання мережі низових осередків Спілки безвірни
ків. Ігнорувався принцип “не гнатись за кількістю, а 
більше звертати увагу на якість організованого осе
редку”. Про це свідчить хроніка утворених антирелі
гійних товариств, яка регулярно велась на сторінках 
журналу “Безвірник”.

Дещо відносним на практиці виявився і принцип 
добровільності в організації місцевих безвірницьких 
осередків. Мабуть це розуміли і самі організатори 
Спілки, які застережуючи про неприпустимість будь- 
якого штучного, зверхнього насадження антирелігій
них товариств, в той же час відмічали, що “було б 
проте неправильно пасивно вичікувати того моменту, 
коли по селах, по підприємствах осередки СБ виник
нуть самі”38, “треба буде мати на увазі, що доведеть
ся підштовхувати наперед справу організації нових 
низових одиниць Спілки ... і навіть можуть бути ви
падки, коли установам політосвіти чи окремим акти- 
вістам-робітникам самим доведеться брати на себе 
почин організації нових гуртків”39.
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Таким чином, округові і низові партійні організації 
не стояли осторонь процесу утворення на місцях осе- 
редків Спілки безвірників, а за директивною вказів
кою ЦК КП(б)У зобов’язані були “допомогти розгор
танню мережі осередків СБ. Необхідно цю організа
цію за відповідним керівництвом утворити як най
ближчого нам (партії) помічника та провідника анти
релігійної роботи”40.

ПРИМІТКИ

* Див.: Рубльова Н. Невідома ділянка "антирелігійного фронту": 
боротьба владних структур УСРР проти Римсько-Католицької Цер
кви, 1920-ті роки // 3 архівів ВУЧК-ГПУ-НКВД-КДБ. -1998. - №1/2. 
- С. 228.

2 Див.: Ярославский Ем. Против религии и церкви. - Т. 4. - М., 
1935. - С. 92.

3 Шахнович М.И. Ленин и проблемы атеизма. - М.-Л., 1926. -

^ Вещиков А. Путь к атеизму. - М., 1965. - С. 68.
~ Коновалов Б.Н. К массовому атеизму. - М., 1974. - С. 52-55.
°  Гараджа В. Переосмысление // Наука і релігія. - 1989. - №1. - 

С.4-5.
1 Алексеев В.А. Иллюзии и догмы. - М.: Политиздат, 1991. - 

400 с.
° Пащенко В.О. Свобода^совісті в Україні: Міфи і факти 20-30- 

х років. - К., 1994. - С. 190; Його ж. Держава і православ'я в Украї
ні: 20-30-ті роки XX ст. /  АН України Центр пам'яткознавства. Укра
їнське товариство охорони пам'яток історії та культури. - К., 1993, - 
188 с. та ін.

 ̂Пащенко В.О. Свобода совісті в Україні: Міфи і факти 20-30- 
х р оків .-К ., 1994 .-С . 187.

^  Центральний державний архів громадських об'єднань Украї
ни (далі - ЦЦАГО України ). - Ф . 1, оп. 6, спр. 44. - Арк . 206-211.

у  Там само. - Спр. 40. - Арк . 37, 40.
12 Саме такий зміст мала програма антирелігійного гуртка на 

селі, прийнята на засіданні бюро антирелігійної пропаганди при 
агітпропі Одеського губкому 13 вересня 1923 р. (ЦЦАГО України. -

285



Історія України:

Ф . 1 оп. 20, спр. 1772. - Арк . 52-57, 105)
у  Там само. - Арк . 116, 118.

Там само. - Арк . 92.
J5 Пащенко В.О. Вказ.праця. - С. 182-183.
}° ЦДАГО України. - Ф . 1, оп. 20, спр. 1842. - Арк . 1-5.
у  Там само, спр. 1797. - Арк . 141.

Там само, спр. 1839. - Арк . 174-175.
*9 Там само, спр. 2006. - Арк . 1.
у  Там само. - Арк . 162.
2* Там само. - Арк . 8.
22 Там само. - Оп . 7, спр. 53. - Арк . 60-61.
23 Там само. - Оп . 20, спр. 2006. - Арк . 176.
24 Там само. - Арк . 165-168.
25 Там само. - Арк . 63, 67.
2° Там само. - Оп . 7, спр. 60. - Арк . 28.
у  Там само, спр. 67. - Арк . 122.
2° Як щомісячник ЦК КП(б)У та Головполітосвіти УСРР жур

нал "Безвірник" вперше побачив світ в січні 1925 року з тиражем 
15.000 примірників і друкувався до 1935 року. З 6-го номеру 1925 
року переходить до Державного видавництва України, а з  11/12 
номеру стає основним органом Всеукраїнської Ради Спілки без
вірників.

29 ’’Безвірник". - 1926. - №11/12. - С. 4.
30 "Безвірник". - 1926. - №11/12. - С. 54.
З* "Антирелигиозник". - 1926. - №8. - С. 62-70.

Див.: Ліванов В. Будуватимемо Спілку безвірників // "Безвір
ник". - 1926. - №5; Ігнатюк Дм. Антирелігійна робота взимку. // 
"Безвірник". - 1926. - №8/9; Іванавський А. Селянство та антирелі
гійна пропаганда // "Безвірник" - 1927. - №5 та інші.

33 "Безвірник". - 1926. - №11/12. - С. 6-7.
34 ЦДАГО України. - Ф . 1, оп. 7, спр. 67. - Арк. 123-124.
35 ’’Безвірник". - 1926. - №11/12. - С. 73.
Зо ’’Безвірник". - 1926. - №8/9. - С. 2-3.
З ' Волобуєв М. Д о питання про вивчення релігійних рухів // 

"Безвірник". - 1927. - №1. - С. 53-57; Іванівський А. Чергові зав
дання осередків Спілки безвірників // "Безвірник". - 1927. - №6. 
- С. 3 -5 .

^  "Безвірник". - 1926. - №11/12. - С. 11.
39 ’’Безвірник". - 1926. - №8/9. - С. 2.

Ігнатюк Дм. Антирелігійна пропаганда на Україні й Спілка 
безвірників // "Безвірник". - 1926. - №11/12. - С. 11.

286



маловідомі імена, події, факти

Лазуренко В.М.

ДИСКУСІЇ ПРО ВИЗНАЧЕННЯ 
ОБ’ЄКТИВНИХ ПАРАМЕТРІВ 
ЗАМОЖНОГО СЕЛЯНСЬКОГО 

ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ В ДОБУ 
НЕПУ

Проблема визначення соціально-економічних пара
метрів заможного селянського господарства України в 
добу непу до нині залишається недостатньо вивченою. 
В радянські часи над нею тяжіли відверто заангажова- 
ні ідеологічні чинники. У своїй глибинній суті ця проб
лема має надзвичайно складне соціально-економічне 
підгрунття.

Власне бачення проблеми визначення специфічних 
ознак заможного селянства у 20-х роках XX століття 
пропонували чисельні науковці, державні діячі, пере
важна більшість з них —  це відомі на той час фахівці. 
Кожен з них подавав особисту систему соціально-еко
номічного поділу селянських господарств, виділяючи, 
вирішальні на його думку, параметри господарства за
можного селянина.

До кінця не визначена в тогочасних вищих партій
них колах власне надумана позиція відносно того, 
яким чином провести градацію між заможним селяни
ном та “експлуататором-куркулем”, спонукала продов
ження дискусії та пошуку загальноприйнятних крите
ріїв градації селянських господарств, особливо їх за
можної частини.

Так, у 1925 році власне бачення економічних крите
ріїв за якими можна визначити господарство “куркуля” 
(зазначимо, вживається саме термін “куркуль”, а не “за-
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можник” чи “багач”) подає В.Богушевський1. “Куркуля” 
дослідник характеризує як сільського капіталіста з особ
ливими рисами: це підприємець, який створює капітал 
поза власним сільськогосподарським виробництвом, 
тобто шляхом торгівлі, лихварства тощо. Богушевський 
вважав, що даний суспільний прошарок в умовах дора- 
дянського непу був примарою старого світу, і на той час 
був вже відмираючим явищем.

Досить специфічні параметри заможного господарс
тва виділяє в своїй доповіді, опублікованій в 1925 році у 
“Віснику Комуністичної Академі'і” Л.Кріцман2. Автор 
цілком обгрунтовано наголошує на тому, що заможне 
господарство поряд з іншими селянськими колективами, 
були носієм прогресу в сільському господарстві. Замож- 
ник в більшій мірі, ніж решта селян, що мали індивіду
альні господарства, використовував технічні удоскона
лення знарядь праці та переробки продукції, приймав ак
тивну участь в сільськогосподарській кооперації й ста
новив в ній високий відсоток. Серед головних ознак та
кого роду господарств Л.Кріцман назвав наступні:

а) здавання в найм робочої худоби та сільськогоспо
дарського реманенту;

б) найм робочої сили разом з живим та мертвим ре
манентом;

в) значний надлишок робочої худоби в господарстві;
г) господарства, що не мали ні надлишку, ані неста

чі робочої худоби (тобто не мали можливості здавати ху
добу в оренду), але із постійним залученням сторонньої 
робочої праці;

д) постійне зростання розмірів орендованої землі;
е) використання удосконалених знарядь праці;
є) активна участь в діяльності сільськогосподарської 

кооперації.
В 1925 році в журналі “Под знаменем коммунизма” 

була надрукована стаття А.Попова “Расслоение деревни
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F ----

(Опыт обследования одной волости)”3. В даній публіка
ції автор хоча і не подавав конкретних ознак заможного 
господарства, проте в ній розглядаються господарсько- 
економічні процеси, котрі мали місце в господарствах 
такого типу. А.Попов показує, що накопичення замож
ного господарства більш ніж в 20 разів перевищують на
копичення незаможного господарства. Щодо структури 
накопичень у господарствах, то спостерігалась тенден
ція до зменшення витрат на реманент по мірі зростання 
заможності господарства. Спостерігалась ситуація коли 
заможне господарство значну частку власного капіталу 
(до 12%) вкладало в матеріальні запаси (будматеріали, 
тощо) в той час, як воно маючи гостру потребу у сіль
ськогосподарському реманенті (який складав 14% капі
талу), не поспішало його набувати. Причиною була — 
непевність заможного селянина в тому, що не відбудеть
ся в найближчому часі повторна революція, котра приз
веде до нових експропріацій. “Багаті селянські госпо
дарства, — наголошував А.Попов, —  виробляли валово
го продукту пересічно на душу майже в десять разів 
більше, ані ж бідняцькі”.

Важливим фактором визначення параметрів замож
ного господарства є, на думку А.Попова, те, що в ході 
змін співвідношення різних складових частин виробни
чого капіталу заможних груп селянства спостерігалась 
тенденція до скорочення чисельності худоби, а натомість 
збільшення частки удосконаленого сільськогосподар
ського реманенту. Це було викликано надзвичайно зави
щеним в процентному відношенні податком з робочої 
худоби, на відміну від оподаткування сільськогосподар
ського реманенту.

Проаналізувавши критерії визначення заможного се
лянства подані А.Поповим (до речі його висновки грун
тувались на основі обстеження лише однієї (Псковської 
волості Полтавської губернії) можна вивести наступні
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узагальнені ознаки заможних господарств:
а) господарства, в яких зосереджувались великі гро

шові та натуральні накопичення;
б) господарства, які спрямовували основну масу влас

них грошових витрат, переважно на придбання технічно 
удосконалених знарядь праці;

в) господарства, які виробляли на душу в десять ра
зів валового продукту більше, ніж інші прошарки се
лянства.

Для визначення основних параметрів заможного се
лянства вагоме значення мають публікації В.Качинсько- 
го, на той час заступника Наркозему України4. Акцен
туючи у своїх статтях увагу на території українського 
Степу, В.Качинський приходить до висновку, що саме в 
Степу, на відміну від інших регіонів України формував
ся особливий тип фермерів. Це були міцні заможні гос
подарства в котрих нагромадження капіталу відбувалося 
внаслідок виробництва (а не в результаті торгівлі, посе
редництва, лихварства тощо) поєднаними силами влас
ної сім’ї та найманих робітників. Віддаючи належне то
гочасній ідеологічній моді В.Качинський цілком логічно 
і обгрунтовано, наголошуючи на виключному значенні 
цих господарств в сільськогосподарському виробництві, 
змушений був зробити відверто конюнктурне застере
ження про те, що зріст питомої ваги сильних селянських 
господарств неодмінно викличе з часом загострення 
класових відносин на селі5.

Територія українського Степу з його надзвичайно ве
ликим земельним простором, створювало “...можливість 
все більшого розширення посівних площ сильних госпо- 
дарбтв, за рахунок оренди земель слабших дворів та дер
жавного фонду”6. Успішному розвитку власного госпо
дарювання заможному селянству сприяв і той факт, що 
“сильні селянські господарства цих районів до своїх 
послуг мали майже не обмежену кількість досить деше-
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B0J робочої сили, котру у великій кількості пропонували 
слабкі господарства” '.

Населення Степу, як бачимо, найглибше і найшвидше 
ухопивши ту, з точки зору селянсько-господарського роз
витку економічну доцільність і ефективність засад нової 
економічної політики, почало найповніше реалізовувати 
її основні сільськогосподарські засади. За таких умов, 
твердив В.Качинський, “сильні господарства отримують 
можливість швидко рости та розвивати свою товар
ність”8. Головною виробничою базою даних заможних 
господарств було рільництво, посів зернових та, в певній 
мірі, олійних культур.

Економічна безпідставність цих політично вимуше
них ремарок абсолютно очевидна. Саме в Степу кіль
кість незаможних господарств була в процентному від
ношенні найменшою на Україні. Невелика кількість на
селення цього регіону здавна обумовлювала тут високий 
попит і високу розцінку на найману працю. Отже, слаб
кі господарства відставали від розвитку групи міцних за
можних господарств.

На початковому періоді непу, як відомо, відбувалось 
формування підгрунтя для подальшої еволюції дрібного 
селянського господарства. В цьому контексті В.Качин
ський зазначав, що “більш характерним для цієї еволю
ції є зародження куркуля виробничого типу. Фермера- 
хлібороба, сильного господаря, який будує селянсько- 
господарське виробництво з’єднаними силами власної 
сім’ї та найманих робітників”9. Тому головними соціаль
но-економічними параметрами економічно сильного за
можного селянства за баченням заступника Наркозему 
України В.Качинського були наступні:

а) дана соціальна група нагромаджує власний капітал 
не в результаті торгівлі, лихварства чи посередництва, а 
внаслідок ефективного функціонування власного сіль
ськогосподарського виробництва;
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б) господарство вели силами власної сім’ї;
в) на період збору врожаю, подеколи, залучали найма

них робітників;
г) розширювали посівні площі за рахунок оренди зе

мель бідніших прошарків села, а також земель держав
ного земельного фонду;

д) головною виробничою базою заможних госпо
дарств було рільництво, посів зернових та олійних 
культур.

Слід відмітити, В.Качинський одним з перших при 
характеристиці селянських господарств доби непу вво
дить термін “фермер”. Тобто поняття фермерське госпо
дарство і індивідуальне заможне господарство ми вважа
ємо, за В. Качинським, синомічні.

Відомий російський статист А.Хрящова виділяє у 
власній науковій праці п’ять типів селянських госпо
дарств в добу непу1 в. З першими двома просто — це бід
няцькі і середняцькі господарства, а от з трьома наступ
ними складніше. А.Хрящова окремо виділяє “заможне”, 
“великоексплуататорське” і “куркульське”. Дана града
ція має важливе значення для встановлення соціально- 
економічних параметрів саме досліджуваного нами типу 
заможного господарства. Отже, А.Хрящова стверджує, 
що за умов рільницького виробництва, яке домінувало в 
сільському господарстві України, основою для посилен
ня економічної залежності одного господарства від ін
шого були орендні відносини, тобто процес концентру
вання землі у заможного селянства, яке мало змогу її 
ефективного використання. Як бачимо, головною озна
кою заможного господарства, за А.Хрящовою, є корис
тування великим відсотком земельних запасів села та 
спроможність їх обробити.

Експлуататорське, це те господарство, котре тримає в 
повній економічній залежності менш міцні (бідняцькі) 
господарства.
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Куркульськими господарствами А.Хрящова називає 
такі, розмір яких не залежить від складу та розмірів 
сім’ї, а також ті, що вкладають власний капітал поза 
сільськогосподарським виробництвом (торгівля, про
мислові заклади тощо). Концентрація землі вимагала та
кож концентрування засобів виробництва, яких, як пра
вило, в таких господарствах був надлишок, а тому вони, 
за А.Хрящовою, експлуатують малопотужні господарс
тва, здаючи їм реманент в оренду. До того ж саме замож
ні господарства виступали кредиторами інших груп гос
подарств, що надавало їм лихварських рис.

Відомий статист М.Б. Гуревич, який першим в Украї
ні і в радянській статистиці вдається до досвіду земської 
статистики й пропонує комбіновані ознаки (розміри за
сівної площі — кількість робочої худоби) групування се
лянських господарств11. Завдяки цьому, без урахування 
беззасівних, він виділяв п ’ять груп селянських госпо
дарств. Три перші — це малопотужні, нижчесередні і се
редні. Наступні —  вищесередні та сильні.

Стосовно виділення двох останніх прошарків селянс
тва, то тут, очевидно, що М.Гуревич при їх визначенні 
мав своє власне бачення. До “вищесередніх” він відно
сив селян, котрі більшою мірою відчувши перспективи 
нової економічної політики, її привабливі ринкові заса
ди, її стимул до зацікавлення в результаті власної праці, 
інтенсивно збільшували свої засіви, в результаті чого 
збільшували свої прибутки і поступово дистанціювало 
від середняцької групи і в більшості тяжіли до вищої 
групи заможників. Остання група господарств, за М.Гу- 
ревичом, це “сильне” господарство.

Воно, майже нічим, за виключенням різниці у кіль
кості десятин засівної площі, не відрізнялось від харак
теризованої вище групи. Очевидно, це були терміноло
гічно визначені радянською системою т. зв. “куркулі”.

Відмінність по цих двох групах господарств відчутна,
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за М.Гуревичем, лише у порівнянні засівної площі, кіль
кість худоби ж залишається сталою. Це дає нам підстави 
припускати, що і вищесереднє, і сильне господарство є 
категоріями заможного селянства.

Основні ознаки заможного господарства в зоні Степу 
М.Гуревич наводить наступні: “9 десятин засіву з 3 голо
вами робочої худоби і 6 десятин, коли худоби більше”. 
На 1924 рік статист наводить лише 4,9% даних госпо
дарств (в порівняння: 1917 —  16,2%) на Україні. В Лі
состепу до групи заможних (сильних) входили “всі гос
подарства з 4 головами робочої худоби і господарства з З 
при наявності засіву більше як 4 десятини (На Лівобе
режжі — більш як 9)”. Таких господарств по Україні — 
лише 0,6% (1917 р. — 4,8%)12. Для визначення реально
го, на його думку, економічного потенціалу сильного се
лянського господарства 20-х років М.Гуревич вважав 
необхідним врахувати наступне: “...на 1000 господарств 
припадало по Україні господарств із засівом від 16 до 20 
десятин лише 8, господарств із засівом від 20 до 30 деся
тин —  5 і лише 1 господарство із засівом понад 30 деся
тин. Для Степової зони ці цифри слід потроїти. Отже, 
навіть у зоні Степу, що відзначалась відносно високим 
рівнем землезабезпеченості із 1000 господарств тільки З 
мали понад 30 десятин засіву, решта 997 мають наділи 
нижче цього рівня. Якщо додати, що у 1926 році в Укра
їні було 44,7% безкінних, 31,2% господарств з однією го
ловою робочої худоби, 20,8% з 2 і лише 3,3% госпо
дарств з 3 і більше головами. До того ж ці останні госпо
дарства сконцентровані майже цілком у найбільш вели- 
коземельних районах Степової зони, що повністю роз
криває відносність з економічної точки зору поняття ста
новища сильного господарства”13.

Дане господарство сильне, наголошує М.Гуревич, 
лише в порівнянні з великою кількістю “незамож
ницьких і середняцьких господарств”, що мали місце
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в тогочасній Україні14.
Значну увагу визначенню соціально-економічних па

раметрів заможного селянства України приділяв і відо
мий економіст-аграрник Олександр Шліхтер, тогочас
ний нарком земельних справ (1927 — 1929 рр.).У 1927 
році в журналі “Український агроном”15 він подав влас
не бачення градації селянства України за його економіч
ним станом на три групи. До першої, як більшість еконо
містів та статистиків, він відніс незаможне селянство. 
До другої —  середняцьке. А от останню групу він термі
нологічно визначив саме як “заможну”, а не як “куркуль
ську”. О.Шліхтер свідомо проігнорував вульгарно-ідео
логічну дефініцію, яку на той час звикли вживати для 
характеристики більш заможних груп села радянські 
партійно-державні діячі та значна частина науковців. За
можному селянству наркомзем давав і інше, синонімічне 
поняття — “міцне” селянство16.

Аналіз різнобічних тверджень та позиції відомих нау
ковців та державних діячів 20— 30-х років щодо їх ба
чення соціально-економічних параметрів доколгоспного 
заможного селянського господарства України свідчить 
про складність проблеми та неоднозначність точок зору 
щодо її сутності. Слід безумовно мати на увазі, що нор
мальний, суто об’єктивний перебіг наукової дискусії за 
тогочасних умов був уже неможливий, надто заідеологі
зованим було питання. В ряді випадків відношення до 
нього розглядалось як своєрідний “символ віри”.

Однак, сучасне беззастережне дослідження проблеми 
дає змогу виділити на основі аналізу позицій більшості 
тогочасних науковців наступні основні ознаки госпо
дарства заможного селянства Українив доби непу: наяв
ність достатньої кількості земельних запасів (від 6 га і 
більше); праця силами власної сім’ї, а також із залучен
ням, на період збирання урожаю, сторонньої робочої си
ли; наявність в господарстві худоби (від 3-х голів і біль
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ше); наявність товарних лишків сільськогосподар
ської продукції; накопичення в результаті активної 
господарської діяльності грошових капіталів та вкла
дання їх в купівлю удосконаленого сільськогосподар
ського реманенту та племінних порід худоби; надан
ня в оренду іншим групам селянства робочої худоби 
та сільгоспреманенту, надання грошових кредитів; 
взяття в оренду земельних запасів інших селянських 
груп; наявність у власному користуванні спеціальних 
будівель для переробки сільськогосподарської про
дукції тощо.

Вище перелічені ознаки заможного селянського 
господарства України доби непу, котрі ми виділили 
переважно на основі аналізу позицій тогочасних на
уковців та партійно-державного керівництва не є ос
таточними і потребують подальшого об’єктивного 
наукового вивчення.
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Очеретянко В.І.

ОСНОВНІ ЕТАПИ ФОРМУВАННЯ 
ПОЛІТИЧНОЇ ЦЕНЗУРИ в 

РАДЯНСЬКОМУ СУСПІЛЬСТВІ 
в 20—30-і р р . X X  ст.

Історія та функціонування органів політичної цензу
ри, як в СРСР в цілому, так і в Україні зокрема, тривалий 
час залишалась однією з закритих тем, практично недос
тупною для дослідників. Навіть саме поняття “цензура” 
немовби не існувало. В більшості енциклопедичних та 
монографічних видань безапеляційно стверджувалось, 
що “Велика Жовтнева соціалістична революція знищила 
царську і буржуазну цензуру, а для додержання держав
ної і військової таємниці створила певні свої норми по
літичної і революційної пильності”1.

Заради справедливості необхідно відзначити, що сам 
по собі інститут цензури зовсім не новий, органічно 
сформований ще в епоху середньовіччя. Причому не 
можна не погодитися з І.М.Чірськовою, яка твердить, що 
він завжди залишався дієвим засобом впливу на добір, 
зберігання, розповсюдження та споживання соціальної 
інформації. Такими ж незмінними залишались і функції
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цензури —  контроль, охорона, санкція, регламентація, 
репресія, але значення їх змінювалося в часі, в залежнос
ті від політичної кон’юнктури2. Тому, в різні часи табу- 
ювалися ті чи інші проблеми, факти, особистості, замов
чувалися цілі історичні періоди.

На формування політичної цензури в СРСР вплину
ло ряд факторів —  насаджування та панування офіцій
ної ідеології, рішуча непримиримість до інакодумства, 
прагнення до політичної і ідеологічної одноманітності, 
класовий підхід в оцінці будь-якої соціальної інформа
ції, продукту різної за своїм спрямуванням інтелек
туальної праці.

В зв’язку з цим, під жорстким контролем цензури 
постійно перебували засоби масової інформації, фун
кціонування видавничих та поліграфічних організацій, 
бібліотек, архівів, наукова та творча діяльність інтелі
генції.

Аналізуючи основні етапи формування політичної 
цензури, необхідно відзначити, що незважаючи на за
гальні тенденції, її становлення в Україні мало свою ха
рактерну специфіку. Визначена ще в період існування 
Російської імперії, вона наклала свій відбиток і на радян
ську політичну цензуру. Йшлося не лише про обмежен
ня реальних можливостей розповсюдження і отримання 
об’єктивної інформації, а й порушення національних 
прав народу великої країни, яка в тогочасних офіційних 
документах принизливо іменувалася Малоросією. Сум
нозвісний “Валуєвський циркуляр” (1863 р.), наступні 
законодавчі та нормативні акти обумовили виняткову 
жорстокість реалізації цензурних вимог в Україні, стали 
причиною всезростаючої соціальної напруженості. Ос
таннє не могло не викликати стурбованості і заперечен
ня з боку передових діячів української культури, які вба
чали в цьому ганебний шлях до виродження нації. Так, 
висловлюючи свою позицію щодо стану друку в Україні,
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в зв’язку з переглядом законодавства про цензуру та ре- 
форму народної освіти, Б.Д.Грінченко в лютому 1905 р. 
писав: “Якщо взагалі становище друку в Росії обтяжли
ве то становище друку українського зазнає на собі всі нас
лідки безправ’я, адміністративної сваволі і вимушеного 
мовчання про найнагальніші питання життя, ...україн
ський вже й зовсім позбавлений можливості торкатися 
яких би то не було питань, здавна обмежений в правах на 
існування і вже з 1863 р. приречений на викорінення3.

Приблизно такої ж думки дотримувалася Комісія для 
складання доповідної записки з питання про цензуру 
книг на малоросійському діалекті у складі професорів 
Д.Багалія, Т.Буткевича, О.Білоусова, О.Зайкевича, 
М.Максименка, Д.Овсянко-Куликовського, О.Раєвсько- 
го, С.Соловйова, М.Сумцова, М.Халанського, М.Чубин- 
ського. В підготовленому ними документі говорилося: 
“Рада Імператорського Харківського університету з пи
тання про усунення тих обмежень, які з 1863 р. застосо
вуються до малоросійської мови і малоросійської літера
тури, вважає своїм моральним обов’язком категорично 
висловитися про безумовну, історично цілком вже дове
дену їх шкоду, як для всієї Росії, для її інтелектуального 
розвитку, так і особливо для Малоросії, в усіх формах її 
морального життя”4.

Докладний список забороненої української літерату
ри в Російській імперії склав відомий український мис
тецтвознавець і театрознавець П.І.Рулін5. Навіть побіж
не ознайомлення з цим та іншими аналогічними доку
ментами засвідчує, що цензура всіляко намагалася обме
жувати доступ до широкого загалу саме тих суспільно- 
політичних, наукових, літературних творів, в яких роз
кривалася самобутність українського народу, непересіч- 
ність його суспільно-політичної думки.

Характерно, що подібні тенденції десятиріччями 
простежуються і в радянській цензурі, яка серед загаль
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нополітичних, ідеологічних моментів незмінно виділяла 
момент національний.

Варто відзначити, що навіть у вищому політичному 
керівництві держави існувала розбіжність щодо необхід
ності введення цензури та її основних форм. Зокрема, 
досить негативно ставився до регламентації власної дум
ки народний комісар освіти РСФРР А.В.Луначарський, 
який називав цензуру не інакше як “...держимордою, яка 
лише і знає задоволення комизитися, самодурствувати, 
тягнути і не пускати”6.

Різні підходи у ставленні до цензури певним чином 
позначились і на шляхах реалізації цієї роботи. Так, три
валий час йшло з’ясування питань щодо конкретних ор
ганів, які мали здійснювати цензуру друку, видовищ то
що. Зокрема, в своєму першому варіанті у відповідності 
з декретом Раднаркому РСФРР, підписаному 28 січня 
1918 р. В.І.Леніним, вищим органом цензури став Рево
люційний трибунал друку, створений при Революційно
му трибуналі. Причому, характеризуючи сам факт його 
створення, не можна погодитися з думкою ряду дослід
ників (наприклад, В.В.Ченцова)7 про те, що зазначений 
орган поширював свою діяльність безпосередньо на вій
ськову цензуру, виходячи із складностей зовнішньополі
тичної і внутрішньополітичної ситуацій. Вже в другому 
пункті декрету чітко і недвозначно говорилося, що до 
компетенції Революційного трибуналу друку підлягали 
“злочини і вчинки проти народу, здійснені шляхом вико
ристання друку”. До них, серед іншого, відносилися 
будь-які повідомлення неправдивих або викривлених ві
домостей про явища суспільного життя8.

Одночасно з цим Революційний трибунал друку наді
лявся надзвичайно широкими повноваженнями і правом 
визначати такі покарання: 1) штраф; 2) громадський 
осуд; 3) тимчасове або остаточне призупинення видань;
4) конфіскація майна типографій або органів друку;
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5) позбавлення волі; 6) виселення з столиці або певних 
місцевостей республіки; 7) позбавлення винного всіх 
або деяких політичних прав9.

Організація Революційного трибуналу друку аж ніяк 
не призупинила пошуку форм загального контролю за 
засобами масової інформації, виданнями, документами 
державних установ і приватних осіб. Яскравим свідчен
ням цього стала підготовка положень, дія яких поширю
валась і на територію України, що перебувала під кон
тролем органів радянської влади. Наприклад, 21 червня 
1918 р. було схвалено і оприлюднено “Положення про 
військову цензуру газет, журналів і всіх творів друку”. У 
відповідності з ним здійснення військової цензури пок
ладалося на військово-цензурне відділення при опера
тивному відділі Народного комісаріату у військових 
справах, а також місцевих цензорів при окружних, гу
бернських і повітових військових комісаріатах, де існу
вали органи друку10.

Окремі вимоги зазначеного документу конкретизува
лися в “Положенні про військову цензуру”, схваленому 
23 грудня 1918 р. Ним, зокрема, визначалася і структура 
органів військової цензури, яка включала в себе: а) вій
ськово-цензурний відділ Реєстраційного управління Рев- 
військради Республіки; б) військово-цензурні відділення 
при відділах військового контролю округів; в) військово- 
цензурні пункти при відділеннях військового контролю 
губернських військових комісаріатів, де такі виявлялися 
необхідними; г) місцеві військові цензори...”11.

На створені у відповідності з цим “Положенням” ор
гани покладалися наступні функції: а) попередній огляд 
всіх контрольних екземплярів друку, малюнків, фотогра
фічних і кінематографічних знімків, визначених до ви
пуску в світ, і в яких повідомлялися відомості військово
го характеру; б) перегляд у вигляді контролю всіх випу
щених у світ видань, а також кінофотопродукції; в) попе
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редній перегляд запропонованих до публікації наказів, 
офіційних повідомлень тощо, які містили військові ві
домості; г) перегляд міжнародних, а при необхідності 
внутрішніх поштових відправлень і телеграм; д) перег
ляд вказаних матеріалів, що перевозилися через кордо
ни, контроль за переговорами по міжміському телефо
ну12.

Якщо на перших порах діяльність органів військової 
цензури зосереджувалася в першу чергу на контролі за 
інформацією військового характеру, то з часом функції 
органів військової цензури значно розширилися, причо
му останні за своїм підпорядкуванням передавалися до 
органів Всеросійської надзвичайної комісії, а також пов
ністю підлеглій їй Всеукраїнській надзвичайній комісії. 
Так, в “Положенні про військову цензуру ВНК”, підписа
ному 13 жовтня 1921 р. В.І.Леніним, говорилося, що ме
тою діяльності органів військової цензури є не лише 
“збереження військової таємниці”, а й попередження 
розголошення відомостей про злочинну діяльність шпи
гунських контрреволюційних сил і захист політичних, 
економічних і військових інтересів <курсив наш — 
авт.>13. Таким чином, значною мірою розширювалося 
коло суспільної інформації, яка підлягала контролю ор
ганами військової цензури. Схвалене Раднаркомом поло
ження лише юридично зафіксувало реорганізацію орга
нів військової цензури, яка практично розпочалася знач
но раніше, у відповідності з наказом ВНК №140, розіс
ланому на місця в березні 1921 р.14

Вироблення нових підходів в справі цензурної полі
тики обумовило створення нових відповідних органів. 
Так, центральними органами стали підвідділ військо
вої цензури інформаційного відділу ВНК, а також від
повідний підрозділ Всеукраїнської надзвичайної комі
сії. Безпосередньо на місцях створювалися відділення 
військової цензури і цензурні пункти при губернських
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надзвичайних комісіях і особливих відділах військових 
частин і з ’єднань15.

Яскраве уявлення про організацію місцевих органів 
військової цензури подає нещодавно опублікований звіт 
Катеринославської губернської надзвичайної комісії за 1 
січня 1920 р.— 1 листопада 1921 р. З нього довідуємося, 
що до Катеринославського губернського цензурного від
ділення друку, переданому у відповідності з розпоряд
женням ВУНК №17247 з підпорядкування Управління 
польового штабу РВР, надходила вся без виключення 
друкована продукція, яка переглядалася в два етапи — у 
вигляді гранок і вже готових до виходу в світ контроль
них номерів16. Характерно, що подібний порядок зберіг
ся в радянських органах цензури аж до кінця 80-х рр.

Про обсяги діяльності створених органів військової 
цензури при губернських надзвичайних комісіях свід
чать наступні показники. Лише в жовтні 1921 р. Катери
нославським губернським військово-цензурним відді
ленням друку було переглянуто 10 періодичних видань, 
14 неперіодичних видань (крім об’яв, відозв тощо), 
12910 одиниць літератури, виявлених у репатріантів, 
26760 фотографій і планів, 212 різних документів, 338 
портретів, 103 альбоми, 43 негативи, 34 збірники нот, 
близько 2 тисяч приватних листів17.

Вже навіть побіжний огляд кола видань, які підлягали 
контролю, переконують в тому, що завдання органів вій
ськової цензури сягали набагато далі, ніж збереження 
політичних, економічних і військових таємниць. Це обу
мовило їх нову реорганізацію. Відповідно до постанови 
Раднаркому РСФРР від 21 грудня 1921 р. затверджувало
ся “Положення про політичний контроль”. На його осно
ві служба військової цензури ліквідовувалася і створю
валися відділи, відділення і пункти політичного контро
лю при секретно-оперативних підрозділах центральних і 
місцевих органів надзвичайних комісій. У повітах політ-
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контроль здійснювали безпосередньо уповноважені над
звичайних комісій18. Зазначена структура органів цензу
ри, незважаючи на розширення напрямків їх роботи, 
довго не протрималася. Вже 22 березня 1922 р. політбю- 
ро ЦК РКП(б) визнало за доцільне зосередити всі нап
рямки цензури в Народному комісаріаті освіти19. Неза
баром 6 червня 1922 р. було остаточно схвалене “Поло
ження про Головне управління у справах літератури і ви
давництва (ГОЛОВЛГТ)” На нього покладалося:

а) попередній перегляд всіх призначених до публіку
вання або розповсюдження творів як рукописних, так і 
друкованих, видань періодичних і неперіодичних, знім
ків, малюнків, карт тощо;

б) видача дозволу на право видання окремих творів, а 
також періодичних і неперіодичних органів;

в) створення списків творів, заборонених до продажу 
і розповсюдження;

г) видання правил, розпоряджень і інструкцій у спра
вах друку, видавництв, типографій, бібліотек і книжко
вих магазинів.

Положення окреслювало і коло видань, які від почат
ку заборонялися до публікації і розповсюдження. Серед 
них література, що містила агітацію проти радянської 
влади, розголошувала військові таємниці, збуджувала 
громадську думку шляхом викладення неправдивих ві
домостей29.

Аналізуючи наведений документ, не можна не помі
тити розпливчастість певних положень. Наприклад, під 
літературу, що “містить агітацію проти радянської вла
ди” могло підпадати, і на практиці підпадало, широке ко
ло інформаційних, літературних та інших матеріалів. В 
такому випадку їх долю визначала суб’єктивна думка 
цензора.

Якщо наведене “Положення” містило лише загальні 
поняття, то, прийнята після цього інструкція Головліту
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місцевим органам, вже не приховувала справжніх зав
дань радянської системи цензури, яка мала здійснювати 
контроль за будь-якою інформацією з точки зору “вій
ськової, політичної, ідеологічної тощо”. Тут же містився 
перелік питань, який мав враховуватися при видачі доз
волу на розповсюдження будь-якої літератури та інфор
мації. Він полягав:

а) в недопущенні до друку відомостей, що не підляга
ють розголошенню (у відповідності із затвердженим 
переліком);

б) в недопущенні до друку статей, які носять ворожий 
характер щодо Комуністичної партії та радянської влади;

в) в недопущенні всякого роду друкованих творів, че
рез які проводиться ворожа ідеологія в основних питан
нях (суспільства, релігії, економіки, національному пи
танні, сфері мистецтва тощо);

г) в недопущенні бульварної преси, порнографії, не
сумлінної реклами тощо;

д) у вилученні з статей найбільш гострих місць 
(фактів, цифр, характеристик), що компрометують ра
дянську владу і Комуністичну партію21. Цілком очевид
но, що в Інструкції виявилися прагнення владних струк
тур до використання політичної цензури як одного із за
собів ствердження моноідеологічного інформаційного 
простору, проведення офіційної лінії в усіх сферах ду
ховного життя радянського суспільства. Характерно, що 
схвалення “Положення про Головліт” та наступних доку
ментів, значною мірою увійшло в протиріччя з існую
чою Конституцією. На це в своєму листі заступнику Го
лови Ради Праці та Оборони О.І.Рикову від 22 червня 
1922 р. звернув увагу уповноважений Наркомосу УСРР 
при Наркомосі РСФРР Гадзинський, який писав: “В По
ложенні про Головне управління у справах літератури і 
мистецтв — “Головліт”, надрукованому в газеті “Извес
тия ВЦИК” від 23/VI—22 р. за Вашим підписом є стат
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тя, в якій деякі абзаци не відповідають основним поло
женням Радянської Конституції, що стосуються не
об’єднаних комісаріатів радянських республік, зокрема, 
в даному випадку, стосовно Наркомосу України, як, 
наприклад: редакція положення 7 пропонує організувати 
Головне Організаційне Управління на місцях в Києві, 
Одесі і Харкові, які рахуються за необ’єднаним Коміса
ріатом освіти України. Беручи до уваги, що НКО УСРР 
за своїм становищем працює цілком самостійно, цей аб
зац є великою фактичною і політичною помилкою, яка 
взагалі може бути зрозумілою в небажаному для нас 
світлі і створити непотрібний настрій в колах, що дуже 
уважно слідкують за кожним політичним кроком радян
ської влади”22

Позицію Наркомосу України певним чином підтриму
вало політбюро ЦК КП(б)У, яке своєю постановою від 
29 червня 1922 р. рекомендувало уважніше вивчити це 
питання і вирішити в радянському порядку23.

Очевидно, що думка НКО УСРР, підтримана вищим 
політичним керівництвом республіки, знайшла розумін
ня Ради Праці та Оборони, оскільки, в середині 1922 р. у 
складі Наркомосу України утворилося Головне управлін
ня в справах друку, підпорядковане не московському ке
рівництву, а колегії НКО УСРР24. Управління створюва
лося на базі сформованого ще в 1920 р. відповідного під
розділу Головполітосвіти, який займався питаннями кон
тролю за виданнями.

Доцільно відзначити, що створення Головліту аж ніяк 
не обмежувало компетенцію органів політконтролю Все
української надзвичайної комісії, реорганізованої згодом 
в Державне політичне управління УСРР.

Як справедливо зауважує В.Ченцов, їх функції зали
шалися надзвичайно широкими. Так, на середину 
1920 р. працівники політконтролю виконували наступні 
обов’язки: вели контроль за друкарнями, книжковими
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складами, магазинами та іншими підприємствами, що 
видавали і розповсюджували друковані видання, перег
лядали всі друковані видання, топографічні карти, фо
тографії, кінострічки, поштові марки, що вивозилися за 
кордон і ввозилися в республіку, здійснювали нагляд за 
театрами, кінематографом, цирком та іншими видовищ
ними підприємствами25. Причому, керівництво органів 
ДПУ у своїх внутрішніх документах орієнтувало місце
ві органи на пріоритетність чекістських методів роботи 
поряд з безпосередньою практичною діяльністю Голов- 
літу. Вищеназваний нами автор в своїй оригінальній 
праці наводить циркулярний лист Політконтролю ДПУ 
УСРР від 21 листопада 1923 р., в якому говорилося: “В 
умовах НЕПу, який дав деякі легальні можливості неп- 
ролетарським елементам, існує дві точки зору на бороть
бу з ворогом і на ідеологічному фронті: точка зору по
биття ворога по лінії агітаційно-видавничій, т.зв. літера
турна форма, і боротьба по чекістській лінії. Досвід по
казав, що остання форма боротьби найбільш життєва... 
Отже, робота ПК повинна спрямовуватися в русло систе
матичного висвітлення діяльності преси і видовищ. Два 
методи: звіти й агентурний шлях. Необхідно діяти полі
тично тактовно...”26.

Таким чином, на початку 20-х років в Україні пара
лельно існували два органи цензури —  в системі 
Наркомосу та Держполітуправління УСРР. Причому, 
повноваження і засоби впливу у останнього були 
значно ширшими.

Спроба поєднати зусилля цих органів була зроблена в 
Інструкції Головліту її місцевим органам, схваленій в 
червні 1922 р. Так, нею предбачалося, що до керівництва 
Головліту мали входити: завідуючий, два його помічни
ки, а також представники Реввійськради республіки та 
органів ДПУ. Аналогічним чином формувалися і місцеві 
органи цензури27.
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Створення республіканських органів цензури аж ніяк 
не означало їх самостійності щодо публікації окремих 
видань, розповсюдження тієї чи іншої інформації. З ут
воренням СРСР всі питання, пов’язані з цензурою, вирі
шувалися союзним керівництвом, доводячи на місця ли
ше офіційну точку зору. Яскравим прикладом цьому мо
же служити циркуляр союзного Головліту всім гублітам, 
обллітам та головлітам республік про координацію робо
ти центральних і місцевих органів в отриманні дозволу 
на видання від 25 травня 1925 року28. В ньому вказува
лося на необхідність вироблення загальних правил для 
всіх органів цензури, скоординованість їх дій. Очевидно, 
що вжиті заходи не відповідали всім вимогам, які вису
валися вищим політичним керівництвом перед органами 
цензури. В зв’язку з цим, в 1930 році була проведена ре
організація головлітів в усіх союзних республіках. В ре
зультаті чого їм надавалися, крім уже визначених фун
кцій, право на відкриття видавництв, безпосереднього 
контролю за їх діяльністю тощо. Одночасно з цим, ство
рювався інститут уповноважених Головліту при всіх 
державних і громадських видавництвах, радіотрансля
ційних мережах, телеграфних агентствах, поштамтах і 
митницях29.

З метою підвищення відповідальності уповноваже
них Головліту 19 липня 1931 р. всім головлітам союзних 
і автономних республік був розісланий спеціальний цир
куляр, який суворо регламентував “дозвіл до друку анти- 
р гданських видань або матеріалів, що викривляють ра
дянську дійсність”, а також “друк відомостей, що носять 
секретний характер”. За подібні упущення в роботі вста
новлювалася відповідальність уповноважених Головліту 
в судовому та партійному порядку30.

Незважаючи на організаційне та кадрове зміцнення 
республіканського та місцевих органів Головліту, поси
лення їх контролю за підготовкою та розповсюдженням
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інформації, виданням літератури, комплектацією фондів 
бібліотек, їх діяльність викликала незадоволення Голов- 
літу НКО РСФРР, який в кінці 20-х — на початку 30-х 
років повністю перебрав на себе функції загальносоюз
ного органу. Інформуючи про діяльність республікан
ських головлітів політбюро ЦК ВКП(б), начальник Го- 
ловліту НКО РСФРР Б.Волін в своєму листі від 9 квітня 
1933 р. писав: “В інших союзних республіках цензура — 
безпритульна, якісно вкрай незадовільна (наприклад — 
Білорусія), на Україні —  не набагато краще: немає лю
дей, а деякі області України й взагалі не мають органів 
цензури. Але ж всі наші союзні республіки — прикор
донні, що не може не викликати тривоги, зокрема, і, 
особливо в плані розголошення держтаємниць і виявлен
ня наддемократичних тенденцій”.

Виходячи з цього, Б.Волін пропонував уніфікувати 
військову, іноземну, а також ідейно-політичну цензуру, 
створити на базі Головліту РСФРР Об’єднаний Головліт 
при Раднаркомі СРСР (або ЦВК) з Головлітами союзних 
республік, підпорядкованих республіканським Раднар- 
комам або ЦВК3Г

Як видно з документів, створення такого союзного 
органу тривалий час не вирішувалось, оскільки 17 лис
топада 1939 р. Головліт РРФСР знову поставив перед 
відділом агітації і пропаганди ЦК ВКП(б) питання про 
створення єдиного централізованого органу цензури при 
РНК СРСР. В його листі серед іншого вказувалось: “Як
що в РРФСР органи цензури були узаконені спеціальним 
Положенням про Головліт, затвердженим РНК РСФРР 6 
червня 1931 року, то в усіх останніх 10 союзних респуб
ліках немає одноманітності у визначенні місця цензури в 
системі державних органів. В одних республіках органи 
цензури за аналогією з РРФСР знаходяться при наркомо- 
сах, в інших (наприклад, Казахстан), вони знаходяться 
при РНК союзних республік.
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Головліту СРСР як такого не існує, його функції вико
нуються Уповноваженим РНК СРСР по охороні військо
вих таємниць у друці. Уповноважений РНК СРСР по 
охороні військових таємниць у друці має в своєму розпо
рядженні, згідно Положення, затвердженого РНК СРСР 
від 4 листопада 1933 р., апарат'лише з 2-х відділів: іно
земного і військового. Для керівництва такими напрям
ками робіт, як контроль за технічною, сільськогосподар
ською і художньою літературою, матеріалами радіомов
лення, проведеннями вилучення політично-шкідливої 
літератури, підбір і підготовка кадрів Уповноважений 
РНК СРСР по охороні військових таємниць у друці апа
рату не має і, здійснює ці функції через апарат Головліту 
РРФСР”32. Виходячи з цього, як і в попередньому випад
ку, пропонувалось утворити єдиний централізований ор
ган цензури при РНК СРСР. Разом з тим, подані пропо
зиції не знайшли своєї підтримки вищого політичного 
керівництва країни, яке вважало існуючу структуру ціл
ком достатньою для вирішення відповідного кола пи
тань. Реалізувати на практиці зазначені пропозиції вда
лося майже через три десятиліття —  в 1966 році33.

Таким чином, протягом 20— 30-х років поступово 
сформувалася структура органів політичної цензури, яка 
спиралася на відповідні підрозділи Народного комісаріа
ту освіти та спецслужб. Виходячи з рішень вищого полі
тичного керівництва країни і республіки вони, незважа
ючи на певну розпорошеність, здійснювали щільний 
контроль за самими різноманітними сферами духовного 
життя суспільства.
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З  ІСТОРІЇ НАУКОВИХ КОНТАКТІВ 
ГАЛИЧИНИ І НАДДНІПРЯНЩИНИ  

1920-х років:
ВІДВІДИНИ УСРР ЛЬВІВСЬКИМИ 

ІСТОРИКАМИ
М. КОРДУБОЮ ТА І. КРИП’ЯКЕВИЧЕМ

Встановлення в Україні радянської влади практично 
позбавило науковців майже всіх контактів з їх закор
донними колегами. Тому, вже на початку 1920-х рр. де
які українські вчені, використовуючи особисті зв’язки, 
почали відновлювати втрачену можливість наукового 
спілкування. Особливо швидко зв’язки налагодилися з 
галицькими вченими.

Інтенсивних контактів із львівськими ученими ви
магала археографічна робота інституцій ВУАН, очо
люваних М. С. Грушевським, -  Археоірафічної комісії 
та Науково-дослідної кафедри історії України. І якщо
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пріоритетним у діяльності Археографічної комісії, як 
наголошує С. М. Кіржаєв, була едиційна практика \  то 
Кафедра історії України працювала за двома археогра
фічними напрямками -  евристичним (експедиції) та 
едиційним.

Завданням постійної археографічної експедиції було 
опрацювання архівних фондів.

Постала археографічна експедиція із необхідності 
систематичного вивчення фондів українського поход
ження, яке перебували поза межами УСРР. На терені 
ВУАН М. С. Грушевський планував продовжити започат
ковану у львівський період його наукової діяльності ар
хеографічну працю 2 й досліджувати архівосховища 
Москви, Ленінграда, Львова, Кракова, Варшави, Венеції, 
Відня, Парижа, Ватикану. Одначе підрадянська дійсність 
виявилася дещо іншою, аніж уявляв її собі академік пе
ред поверненням на Батьківщину: на закордонні подоро
жі в СРСР (за нечисленними винятками) було накладене 
негласне табу, й архівосховища за межами Радянського 
Союзу могли систематично досліджувати лише львівські 
учні й співробітники М. С. Грушевського. На думку О. 
В. Юркової, саме це було провідним мотивом для залу
чення науковців НТШ до участі в роботі Археографічної 
комісії ВУАН та Науково-дослідної кафедри історії Ук
раїни як їх дійсних членів (В. І. Герасимчук, І. П. Кри- 
п’якевич та ін.) 3.

Зрозуміло, що за умов постійних фінансових трудно
щів держави радянського типу, її технократичних, негу- 
манітарних пріоритетів, систематичного скорочення ви
датків на культосвітні потреби, численних бюрократич
них перепон у фінансуванні науково-дослідної роботи й 
закордонних наукових контактів Грушевському доводи
лося докладати титанічних зусиль для матеріального за
безпечення керованих ним історичних установ, сталого 
зв’язку й підтримки галицьких науковців.
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Так, у листі НКО УСРР до Наркомфіну республіки (5 
січня 1929 р.) йшлося: «Історичні установи Всеукраїн
ської Академії наук, ведучи свою наукову роботу під ке
рівництвом академіка Грушевського, передають для ви
конання за кордоном цілу низку наукових доручень, як- 
то: виборку і копіювання матеріалів в закордонних архі
вах і бібліотеках, організацію порайонних досліджень 
західноукраїнських земель, збирання етнографічних і 
бібліографічних матеріалів, переклад матеріалів угор
ських і румунських з закордонної періодики та моногра
фій тощо». Водночас зазначалося, що для оплати цих 
науукових доручень й виконання закордонних робіт 
ВУАН потребує щомісяця до $ 500. Наркомос України у 
зв’язку з цим просив додатково включити «до валютово- 
го плану ІЖО на 1928/29 рік 6000 доларів для переве
дення оплати цілої низки наукових закордонних робітни
ків, що мешкають в Львові, Варшаві, Празі та Відні» 4.

В архівах збереглися й власноручні свідчення 
М. С. Грушевського, як саме витрачалися кошти на за
кордонні наукові контакти Історичною секцією ВУАН. 
Так, 26 листопада 1927 р. він звертався до НКФ УСРР: 
«В доповнення до свого клопотання про ліцензію на 
600 дол., секція отсим пояснює, що сі гроші, 600 дол., 
потрібні на висилку в грудні за виконані роботи і за 
куплені книги отсим особам: д[окто]р[о]ві Василю Ге- 
расимчуку у Львові 100 дол. за копії; д[окто]р[о]ві Ми- 
ронові Кордубі у Львові 50 дол. за копії; Товариству 
імені Шевченка у Львові за книги 180 дол.; Юрію Сту- 
динському (сину академіка К. Студинського) в Парижі 
за закуплені книги 127 дол.; А. Г. Ціппер у Відні в роз
плату за книги 63 дол.; Стефану (мабуть, помилково, 
слід -  Олександру. -  Авт .) Тисовському у Львові теж 
80 дол. Керуючий секцією академік М. Грушевський» 5.

Таким чином, із середини 1920-х років працювало, 
по суті, дві археографічні експедиції під загальним ке
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рівництвом М. С. Грушевського. Одна вивчала москов
ські архіви (план роботи постійної археографічної екс
педиції у Ленінграді так і не був реалізований), інша -  
збирала й обробляла матеріали поза межами Радян
ського Союзу. Так, львівськими учнями Грушевського 
-  М. Кордубою, В. Герасимчуком, І. Крип’якевичем -  у 
Львові, Кракові й Варшаві вибиралися і копіювалися 
акти 1650—1660-х років з рукописних зібрань Оссолін- 
ських (збірка Голінського) й бібліотеки Дзєдушицьких, 
з тек Нарушевича, зі збірок Піночі й Русецьких Краків
ського магістрату, рукописів Ягеллонської книгозбірні 
й музею князів Чарторийських у Кракові, збірки Гор- 
жовського у бібліотеці Краківської академії наук, з ко
лекцій, привезених на початку 1920-х років з бібліотек 
СРСР до Варшави 6.

Досить енергійно працював у зазначеному напрям
ку дійсний член Науково-дослідної кафедри історії Ук
раїни у Києві В. Герасимчук, готуючи у 1926-1929 рр. 
«Акти до історії Хмельниччини 1657-1665 рр.», обсяг 
яких повинен був перевершити 20 друкованих аркушів. 
Зібрані тоді матеріали, які були передані до Києва й го
тувалися до друку, загубилися у Видавництві ВУАН у 
січні або лютому 1931 р. і частково були оприлюднені 
лише 1994 р. -  до 50-ліття від дня смерті Василя Гера- 
симчука 7.

Активністю, відповідальністю і високим професіо
налізмом у виконанні археографічних доручень керів
ника Історичної секції ВУАН вирізнявся й знаний га
лицький учений Мирон Михайлович Кордуба. Опри
люднене останнім часом листування між ними виразно 
характеризує коло археографічних обов’язків 
львів’янина щодо виявлення й копіювання на прохання 
академіка М. С. Грушевського невідомих документаль
них матеріалів у різних архівах і бібліотеках Польщі8.

7 жовтня 1927 р., під час урочистостей у Києві, Гру-
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шевський згадує М. Кордубу серед тих галицьких уче
них, які «не могли прибути через пашпортові трудно
щі» 9. Але, очевидно, не лише «пашпортові» проблеми 
завадили цій поїздці, але й міжособисті взаємини у се
редовищі науковців і керівництва НТШ. Принаймні ЗО 
серпня 1927 р. львів’янин повідомляв свого київського 
кореспондента: «Я дуже мав би охоту поїхати до Киї- 
ва на свято Максимовича, навіть виготовив би рефе
рат на тему «Максимович -  перший український то- 
пономастик». Але се справа, що залежить від дуже 
багато инших чинників і умов, тому надія на здійснен
ня мрії дуже слаба» 10.

22 жовтня, отже вже після київського святкування, 
М. Кордуба у листі до свого колишнього наставника 
повертається до справи власної подорожі до «матері 
міст руських», що не відбулася з незалежних від адре
санта обставин: «Я дуже бажав похіснуватися нагодою 
і поглянути власними очима на теперішний Київ, поба
читися discrimina rerum особисто з Вами, своїм профе
сором з університетських часів та з Вельмишановною 
Вашою Панією, відновити і инші знакомства з перед
воєнних часів. Особливо додав мені охоти до їзди Ваш 
останній лист зі сердечними запросинами, за котрий 
Вам щиро дякую» І далі з ’ясовувалися прикрі обс
тавини, які й унеможливили вимріяну подорож: «Так 
що ж, коли не судилося. Почалося з сього, наш голова 
(К. Студинський. -  Авт.), не питаючи секцій, самов
ладно визначив в делегати себе і Колессу12 і вніс з кан
целярії Товариства] поданнє до міністерства о видан- 
нє цашпортів для сих двох осіб. Проти сього заремонс- 
трувала спершу фільольогічна секція, вибираючи сво
їм делегатом Макарушку, відтак історична, десигную- 
чи мене. Через се канцелярія мала ще додатково внес
ти два подання: в справі Макарушки і моїй. Щоби 
справа не запізнилася і не стрінула яких перепон, я
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просив одного знакомого у Варшаві о особисту інтер
венцію в міністерстві. Він інтервенував, але показало
ся, що подання в моїй справі зовсім не вплинуло до мі
ністерства, хоч там за ним шукали в всіх бюрах. І вий
шло таке, що він поміг до корисного залагодження 
пашпортів Студинського, Колесси і Макарушки, а я ос
тався на цідилі. Справа так і стала невияснена [ ...]» 13.

Але Мирон Кордуба таки потрапив до Києва, та від
булося це вже на початку наступного -  1928 року.

23 березня 1928 р. академік С. Єфремов занотував у 
щоденнику: «Зайшов д[окто]р Мирон Кордуба, що 
приїхав на святкування Антоновичевих роковин. Я з 
ним, здається, тільки раз на віку стрівався -  в Полтаві 
1903 р. під час одкриття пам’ятника Котляревському 
[...]. Розповідав багато про свою подорож на Україні за 
останніх днів Гетьманщини, коли було його сюди деле
говано прохати допомоги проти румунів, що саме за
гарбали Буковину. Жахлива подорож! Найбільше тим, 
що приїхавши сюди, в «Українську державу», застав -  
розгукану доброволію, що нищила все українське. З 
гетьманом не бачився, але один з його прибічників ви
мовився, що гетьман не то Буковину, а й Поділля від
дав би румунам, аби дістати від них полків зо два, зо 
три допомоги проти Петлюри. З тим і вернувся буко
винський посол до Львова. Кордуба обіцяє, що напише 
свої про цей епізод згадки» 14

Львівський історик дотримався обіцянки і невдовзі 
оприлюднив свої враження від подорожі до Києва. 
Щоправда, була це рефлексія з приводу щойно побаче
ного на підрадянських українських теренах, до чого 
лише принагідно було вмонтовано невеличкий епізод 
із київських спостережень 1918 р.

«В Квітчиній комедії «Шельменко-денщик» виведе
ний тип Тимофія Кіндратовича Лопуцьковського, кот
рий кожну свою замітку починає словами: «Когда я в
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32 году вояжировал из Чернигова в Воронеж». Хоча від
даль зі Львова до Київа навіть дещо менша чим з Черни
гова до Вороніжа і хоча техніка подорожування стоїть 
тепер значно вище, чим сто літ тому назад, все ж та
ки подорож зі Львова до Київа вважається тепер куди 
більшою сензацією, чим «вояжировка из Чернигова в Во
ронеж в 32 году», коли то ще треба було їздити підво
дами або й балагулами»15, -  так розпочинаються опри
люднені «Ділом» дорожні нотатки М. Кордуби, який у 
березні 1928 р. приїздив до Києва й брав участь у жалоб
ному засіданні Історичної секції ВУАН з нагоди 20-річ- 
чя з дня смерті В. Б. Антоновича (поминальні урочис
тості відбулися у неділю 25 березня).

Львівський науковець зауважував: «Таку силу ма
ють нові, проведені після світової війни кордони, такі 
непереможні труднощі звязані з добуттям пашпортів і 
всякого рода дозволів, що від часу усталення польської 
влади у нас та радянської на Придніпрянщині досі 
тільки пятьом українським громадянам з Галичини 
вдалося перебратися через граничний надзбручан- 
ський мур і власними очима заглянути, що там по там- 
тім боці діється». Водночас, на думку автора, який мав 
вочевидь на увазі українських учених з львівського 
НТШ, «їхні звідомлення, подані у нашій пресі, не зов
сім вдоволили читачів»: «Акад. Студинському закида
ють надто великий оптимізм, директор Макарушка -  
кажуть -  роздивляв все крізь чорні окуляри, директор 
Свєнціцький поза музеями та іконами не бачив світа 
Божого, а його подруга і д-р Філярет Колесса досі вза
галі не подали в пресі звідомлень зі своїх поїздок. То
му не, думаю, щоби мені грозила небезпека попасти у 
комічну ролю Тимофія Кіндратовича, коли у відповідь 
на запрошення редакції «Діла» прислати якийсь при
чинок до святочного числа, поділюся з читачами вра- 
жіннями з недавно відбутої поїздки до Київа» 16.

318



маловідомі імена, події, факти

Але надалі львівський дослідник раптово облишив 
дещо жартівливий тон, задекларований ним на початку 
своїх подорожніх нотаток. Його київські замальовки, з 
огляду на їх зваженість і критичність, становлять вели
кий інтерес для історика тієї доби.

Нарікаючи на бюрократичні перешкоди, пов’язані з 
«добуттям пашпортів і всякого рода дозволів», потріб
них для перетинання «граничного надзбручанського 
муру», М. Кордуба все ж таки основну увагу у своїх 
нотатках приділив характеристиці тих суспільно-полі
тичних та культурних процесів, котрі відбувалися у 
підрадянській Україні. Оцінки ці мали загальний ха
рактер, на чому особливо наголошував дописувач «Ді
ла»: «Бо зовсім не претендую на всебічне змалювання 
положення, в якім тепер находиться радянська Укра
їна: до дослідів цього питання я не мав ні часу, ані 
спромоги».

Перш за все, західноукраїнське громадянство взага
лі й галицьких науковців, зокрема, цікавив перебіг ук- 
раїнізаційних процесів в УСРР. «Цею справою і я сам 
дуже цікавився і за цим найбільше мене допитувалися 
львівські знакомі, коли вернув з подорожі», -  зауважу
вав М. Кордуба.

Аналітичні оцінки науковця з цього приводу станов
лять неабиякий інтерес. Тим більше, що він ще у пе
редвоєнних часах, а також за доби гетьманату П. Ско
ропадського неодноразово відвідував Наддніпрянську 
Україну і Київ, отже, мав можливість на підставі влас
них спостережень порівнювати українізацію 1918 й 
1928 рр. (поряд із терміном «українізація» Кордуба 
частіше вживає слово -  «відмосковлення»).

Загалом позитивно оцінюючи українізаційний курс 
керівництва УСРР, М. Кордуба подавав таку характе
ристику зовнішнього вигляду «матері міст руських»: 
«Київ на чужинця, котрий орієнтується по зверхньому
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виглядові, тепер мусить робити вражіння суто україн
ського міста. Написи на урядових будинках, таблиці з 
новими назвами вулиць, написи на трамваях, крамнич
ні вивіски, вивіски лікарів, техніків і т. ін. з правила ук
раїнські, лише де-не-де попри український находиться 
ще й російський текст. З давних російських написів ос- 
тали хиба таблички зі старими назвами вулиць, щоби 
приїзжі, що привикли до тих старих назв та ще не зна
ють нових, могли орієнтуватися в місті. Розказували 
мені, що в Харкові істнує окрема комісія, що стежить 
за чистотою та поправністю української мови у напи
сах та вивісках. В Київі такої комісії нема, тому поруч 
з усякими дуже вдатними названиями (приміром], 
трамваєва стація там зветься зупинка) попадаються ча
сом й варваризми та вульгаризми, як: стекляні вироби, 
гамазей (згл[ядно] магазин), на голярнях скрізь попи
сано: перукар (з рос. парикмахер), хоча в Київі, як і в 
нас, ніхто перук не носить» 17.

Разом із тим, учений наголошував, що це лише 
«зверхний вигляд міста», оскільки «мова розговірна на 
вулицях, в трамваях, кінах, театрах, урядах по-давньо
му російська». Характеризуючи у зв’язку з цим роль 
Києва як русифікованого анклаву посеред «українсько
го моря», нав’язану йому силоміць царатом, М. Корду- 
ба підкреслював: «Та й годі було чого іншого сподіва
тися! Київ, як всі великі міста на території України, має 
населення у великій більшосте неукраїнське, чуже, 
напливове. Перепись з 1924 р. виказує в Київі 13 прц. 
українців, 49 прц. руських, 32 прц. жидів і 6 прц. ін
ших. Значить, українці становлять тут мало що більше 
чим одну восьму частину населення, а й із цеї осьмини 
чимала часте вживає по старій привичці в розмові ро
сійської мови. Тут найбільш ярка націоналістична вла
да була би безсильна, бо ж мови не можна декретами 
накинути. Що протягом 250-ти літ обрусіло, не дасться
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через одну ніч відмосковити та українізувати».
Історик пропонував «підождати, поки старе обрусі

ле покоління вимре; молоде, виховане в українських 
школах, буде вже зовсім українське». Водночас, на під
ставі власних спостережень, дописувач «Діла» вислов
лював обережний оптимізм щодо перспектив «україні- 
заційної» політики: «Зрештою, вже й тепер замітний 
чималий поступ в українізації маси населення. Я знаю 
Київ не від нині, бував там кількома наворотами у ріж- 
ні часи. Перш за все, мушу зазначити, що тепер поруч 
російської чутно там на вулицях і публичних льокалях 
(приміщеннях. -Авт .)  також і українську мову, от мен
ш-більш у такім відношенні, як у нас у Львові, чого пе
реділе зовсім не бувало. Відтак, коли ви у передвоєнній 
добі на вулиці або в якім публичнім льокали заговорили 
по-українськи, на вас подивилися мов на чудака або лю
дину з іншої планети і відповідали, коли не по-росій- 
ськи, то вже радше хоч би й по-польськи, але ніколи по- 
українськи». І, згадуючи власні відвідини Києва за доби 
П. Скоропадського, учений наводив такий приклад, по
рівнюючи його з ситуацією у 1928 р.: «Ще за часів геть
мана, коли я в цукорни заговорив до хозяйки в україн
ській мові, почув зі сусіднього стола зовсім недвозначні 
глузування. Тепер, коли поспитати прохожого на вулиці 
в українській мові, дістається відповідь здебільша в цій 
же самій мові, так само по крамницях, ресторанах і т. ін.; 
а коли й відповідять по-російськи, то не замінуєте ніяко
го счудовання або неохоти, значить, загал населення вже 
привик до української мови»18.

Майже тотожніми оцінкам М. Кордуби були й мір
кування щодо перебігу українізаційного процесу в 
УСРР М. Лозинського, «харківського галичанина», 
який тоді щойно починав акліматизовуватися до умов 
підрадянської дійсності. Під час урочистостей з нагоди 
століття «Малоросійських пісень» М. Максимовича у
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жовтні 1927 р. він розмовляв зі львівськими науковця
ми О. Макарушкою та Ф. Колессою, які нарікали, що 
на вулицях Києва не чути української мови. «Я їм по
ясняв, -  відтворював тодішній діалог Лозинський, -  що 
знаю Київ з 1907 р., знаю ступінь передреволюційної 
русифікації, і тому не треба дивуватися. Українізація -  
це довгий затяжний процес, -  і я їм вказував на політи
ку нацкультурного будівництва, яку веде радвлада. Го
ді ж вимагати, щоб радвлада приставила до кождого 
«малороса» міліціонера, щоб той пильнував, щоб «ма
лорос» обов’язково говорив українською] мовою. Це 
само прийде, коли з радянської школи вийде молоде 
покоління»

Разом із тим, зазначена стаття М. Кордуби аж ніяк 
не була панегіриком радянській системі, хоча автор, 
без усякого сумніву, вітав зовнішні ознаки українізації, 
щиро радів поширенню ареалу української мови, по
мітним здобуткам національної науки й мистецтва в 
УСРР 20. Тверезий аналітик, він зауважував водночас й 
кардинальні вади економічного і політичного характе
ру, притаманні комуністичному режимові, а відтак -  і 
тогочасному повсякденному життю в УСРР: «Коли в 
прирівнянні до довоєнної доби на національнім полі 
ми могли ствердити велике плюс, то під оглядом еконо
мічним приходиться зазначити значне погіршення. За
гально нарікають на брак мешкань, упадок промислу і 
доріжнечу. І, справді, доріжня у Київі куди більша, чим 
у Львові [...]. Тому інтелігенція, що живе з умової пра
ці, находиться у великій економічній тісноті. Як жи
вуть інші круги населення, не знаю, бо з ними ближче 
не Сходився» 21.

Особливо підкреслював М. Кордуба перед галиць
кими читачами політичні недоліки пануючої в підра- 
дянській Україні системи: «Хоч як воно звучатиме па
радоксально, бо саме під політичним оглядом все там
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пішло в шкереберть, приходиться сконстатувати, що в 
прирівнянні до передвоєнної доби саме політичне по
ложення громадян ще найменше змінилося. Остала ця 
ж сама поліційна система надзору і настирливої, дош
кульної контролі приватного життя, ця ж сама самово
ля уряду і брак захисту перед цею самоволею, ще біль
ша чим за старого режіму нетолєранція до всякої кри
тики або хоч би відмінної думки. На кілька днів перед 
поминками Антоновича арештовано сорок кількох виз
начніших українських інтелігентів, між ними кількох 
професорів і двох співробітників Академії. А за віщо? 
-  ніхто не знає сказати» 22.

Зрозуміло, що такі публікації з тверезою оцінкою 
суспільно-політичного життя в УСРР, економічних 
труднощів на «Радянщині», не викликали захоплення 
партійно-радянської номенклатури й ретельно відсте- 
жувалися радянськими дипломатичними представниц
твами за кордоном та «компетентними органами». Ос
танні водночас вживали запобіжних заходів, аби подіб
на об’єктивна інформація не поширювалася на контро
льованій комуністичною адміністрацією території. То
талітарна система сталінського штабу до приїжджих з- 
за кордону науковців висувала насамперед ідеологічні 
вимоги беззастережної підтримки й схвалення паную
чого на теренах колишньої імперії Романових режиму, 
безапеляційного визнання його «єдиноспасенності» та 
«взірцевості» для «трудящих усього світу». Якщо ж 
закордонний інтелігент, у даному разі західноукраїн
ський учений, прагнув за всяку ціну зберегти незаанга- 
жованість в оцінці ситуації в Радянському Союзі, він 
негласно оголошувався «персоною нон грата», йому 
гарантувалися перманентні «пашпортові труднощі» 
при оформленні документів на в ’їзд до СРСР тощо.

Так сталося й у випадку з оприлюдненими львів
ським щоденником київськими замальовками і спосте
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реженнями М. Кордуби. Вже другого дня після цієї 
публікації -  16 квітня 1928 р. -  Консульство СРСР у 
Львові повідомляло апарат Уповноваженого НКЗС 
СРСР у Харкові: «Надсилаємо вирізку з газети «Діло» 
від 15.4. р[оку] б[іжучого] -  «Вражіння з поїздки до 
Київа» (М. Кордуба)» 23...

Через рік після М. Кордуби УСРР відвідав з науко
вою метою його молодший колега, але нині більш відо
мий львівський учень М. С. Грушевського -  Іван Пет
рович Крип’якевич.

Ще за львівської доби Грушевського І. Крип’якевич 
зарекомендував себе напрочуд цінним співробітником 
Археографічної комісії НТІН, оскільки був серед тих, 
для кого копіювання й видання архівних джерел «пере
гукувалося» з власним науковим зацікавленням. Як 
влучно зауважує І. Б. Гирич: «У І. Крип’якевича, най- 
ретельнішого й, можливо, найоперативнішого з усіх 
членів АК НТІП, «археографічний етап» в житті склав
ся найбільш логічно. Захистивши докторську дисерта
цію, він першим (1908 р.) підготував свій том «Же- 
рел...» -  «Матеріали з історії української козаччини». 
Основну роботу по виявленню й копіюванню докумен
тів виконав у 1905-1907 рр. Наприкінці 1910 р. І. 
Крип’якевич здійснив археографічну експедицію до 
Варшави. Решту часу він віддавав власним науковим 
студіям, активно займався літературною діяльністю, а 
гроші на життя заробляв учителюванням в українських 
гімназіях» 24.

Після 1914 р., коли шляхи учителя й учня розійшли
ся більше ніж на десятиліттгя, І. Крип’якевич стрімко 
перетворився на маститого й шанованого дослідника- 
історика із власним баченням наукових проблем (хоча 
й не будемо абсолютизувати «народницьку» школу 
Грушевського і «державницьку» -  його вихованця) та 
вже своїми учнями. У центрі уваги львівського учено
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го перебувала доба Б. Хмельницького, а саме -  Україн
ська козацька держава 25.

Після від’їзду Грушевського зі Львова 1914 р. кон
такти учня й учителя обірвалися на довгих 14 років. 
Вплинули на це й воєнні події, й діяльність М. С. Гру
шевського у Центральній Раді, уряді УНР, роки емігра
ції й повернення до Києва.

Тим не менше М. С. Грушевський пильно стежив за 
успіхами свого учня. Зокрема, 19 липня 1924 р. він 
просив К. Студинського надіслати йому «праці істо
ричного] семінара вільного університету], видані 
Крипякевичем» .

В свою чергу, вихованець М. С. Грушевського напо
легливо прагнув відновити контакт із своїм колишнім 
наставником, особливо після повернення академіка на 
рідну землю й розгортання під його керівництвом Істо
ричною секцією ВУА.Н активної дослідницької роботи 
із залученням провідних науковців НТШ у Львові.

Прізвище І. Крип’якевича -  серед тих, хто вітали 
М. С. Грушевського пам’ятного 1926 р. -  з нагоди 60- 
річчя. Так, Управа Історично-філософічної секції НТШ 
в особі директора -  М. Кордуби -  та секретаря -  І. 
Крип’якевича -  зверталася у вересні 1926 р. до ювіля
ра: «Дорогий Професоре, Високодостойний і Вельми- 
заслужений Ювіляте! [...]. Вітаємо Тебе в імені Істо
рично-філософічної Секції Наукового Товариства ім. 
Шевченка у Львові, -  в імені тої Секції, яку Ти перед 
тридцять трьома літами перетворив і оживив, в якій 
під Твоїм світлим особистим проводом протягом двад
цяти літ працювали Твої найближчі ученики і співро
бітники, і в якій вони ще й дотепер гуртуються, споми
наючи з вдячністю і тугою світлі часи Твого довголіт
нього проводу.

Ми вдячні Тобі за те, що Ти зогрів і згуртував нас до 
наукової праці -  особливо до праці на полі рідної істо
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ричної науки та став для нас у тій роботі провідником 
і найкращим взірцем.

Тож висказуючи Тобі отсим нашу окрему подяку -  
вітаємо Тебе разом з усіма иншими, як найбільшого су 
часного українського історика, а одночасно як одного з 
найбільших українських сучасних діячів, та висловлю
ємо наше побажання, щоби Твої многоцінні історичні 
студії навчили наше громадянство якнайкраще розумі
ти свою рідну історію і якнайкраще її творити для доб
ра своєї нації» 27

І ще раз зустрічаємо прізвище І. Крип’якевича серед 
ювілейних привітань -  під невеличкою телеграмою ла
тинкою в українській транскрипції: «Згадуючи сту
дентські часи і спільну працю з Вами, вітаємо Вас, 
вельмишановний Михайло Сергієвичу, з ювілеєм. Був
ші ученики Герасимчук, Філарет Колесса, Кордуі а, 
Крипякевич, Коренець, Омелян Терлецький» 28 (виді
лення наше. -  Авт.).

Є свідчення, що кілька листів львівського історикс 
до свого старшого київського колеги десь загубилися у 
дорозі (були перехоплені польською або радянською 
цензурою?). Так, наприкінці одного з листів Грушеь 
ського до К. Студинського, написаного у квітні 1927 р., 
зустрічаємо фразу: «Крипякевичу прошу сказати, що я 
не мав від нього ніякого листа, відколи до Київа приї
хав ьякби мав, то зараз би відписав» 2 .̂

Ймовірно, що листування львівського історика з 
академіком С. О. Єфремовим відбувалося з меншими 
перешкодами - 1. Крип’якевич виявив бажання співро
бітничати у Постійній комісії для складання біографій- - 
ного словника діячів української землі, яку очолював ̂  
віце-президент ВУАН. І це прагнення зустріло роз> - 
міння. Принаймні 29 листопада 1927 р. керівник Істо - 
ричної секції повідомляв голову НТШ: «На засіданні] 
Іст[орико]—Філ[ологічного] Відділу подав Єфр[емо
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до відома, що до Комісії Біографічного] Словника (го
лова Єфр[емов], керівник Могилянський) зголосився 
Крипякевич, як співробітник, і Ком[ісія] проголосувала 
затвердити його нештатним співробітником]. От
же, паралельно з співробітниками] львівськими, увя- 
заними з нашими -установами, починається увязка з 
Єфремівськими» зс*.

Хто знає історію взаємин М. С. Грушевського із то
гочасним керівним тандемом ВУАН А. Ю. Кримський 
-  С. О. Єфремов 31, легко прочитає у наведених рядках 
і роздратування, і ревнощі (чого варта дихотомія: «на
ші установи -  єфремівські установи»!).

Нарешті, у квітні 1928 р. листування між учителем і 
колишнім учнем все ж таки відновлюється й набуває 
надалі доволі активного характеру: за свідченням Р. 
Крип’якевича -  49 листів за неповні три роки 32.

Останнім поштовхом до відновлення листовного 
спілкування між київським і львівським істориками 
став візит до Києва у березні 1928 р. старшого колеги 
І. Крип’якевича, галицького ученого Мирона Кордуби 
(також вихованця Грушевського), який брав участь у 
жалобному засіданні Історичної секції ВУАН з нагоди 
20-річчя з дня смерті В. Б. Антоновича.

Отже, 19 квітня 1928 р. -  у відповідь на листовне 
звернення до нього -  керівник Історичної секції, на
решті, безпосередньо відповідає І. Крип’якевичу: «Ви
сокоповажаний Професоре!

Я дуже рад, що др. Кордуба переказав Вам мої сло
ва і спонукав тим Вас до сього листа, котрого я отеє от
римав. Спішу відповісти бодай коротко, щоб осунути 
останні непорозуміння.

З трьох листів, про котрі Ви згадуєте, я дістав тіль
ки один, перший -  з пропозицією участи в Записках, я 
відповів, що не маю зараз ніякого підходящого матері
алу для статті. Признаюсь, що був я тоді взагалі огірче-
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ний на колишніх львівських товаришів праці за те, tjlo 
сталося в Вид[авничій] Спілці і з Літ[ературно]-На 
ук[овим] Вістником, в секреті від мене — особливо на 
тих, які в тім часі переписувалися зо мною, а про се за 
таїли 33, -  але Вас персонально се не дотикало».

І далі, з ’ясувавши й відсунувши в бік непорозумін 
ня й прикрощі минулих років та шануючи науковий ав
торитет адресата, Грушевський закликає до співпраці 
свого львівського колегу: «А тепер я тим більше буд) 
радий, коли і Ви прилучитеся до гурту тих, що працю 
ють з нами, і ми їх працю високо цінимо і шануємо 
Відкидаючи подробиці до вільнішого часу, а найкраще 
до особистого побачення, як се ми мали з д-ром Кор- 
дубою, коротко скажу, що ми -  скажу принаймні пре 
осередок Історичної Секції -  знаємо трудні обставини 
нинішньої наукової праці в Галичині, але з тим біль
шим поважанням і признанням ставимось до тих, які 
незважаючи на всі труднощі, не спускають рук і ведуть 
сю роботу далі; Ви в їх числі. І серед широкого загал* 
є велике поважаннє, пієтизм та симпатія до галицького 
культурного і наукового осередка, до галицьких науко 
вих видань, і т.д.».

Завершував лист Грушевського доволі цікавий пост
скриптум (з огляду на обставини тогочасної радянської 
дійсності): «Не пригадую собі імени Вашого батька J  
не можу повеличати Вас нині прийнятим способом,. А 
слово «пан» у  нас однодушно вигнано з культурного 
вжитку» 34.

Відтак у листуванні голови Історичної секції ВУАН 
поряд із вже традиційним -  «Дорогий Кирило Осипо
вич!» (до К. Стуцинського) -  з ’являється й нове звер
нення -  «Дорогий Іване Петровичу!» (до І. Крип’яке- 
вича) 35.

Наукові контакти і співпраця між львівським істори
ком і київським метром національної історіографії на-
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удають все більшої інтенсивності, що підтверджує 
• дочасне листування між ними.

Грушевський наполягає на приїзді І. Крип’якевича 
цо Києва для безпосереднього обговорення проблем 
шівпраці, порушує справу систематичного реферуван
ня й оглядів історичних наукових праць, котрі друку
ються за кордонами УСРР, інформування про роботу 
гїТШ, складання мали Гетьманщини. Голова Історич
ної секції ВУАН організує оплату працЦ£орег понден- 
ційних співробітників Академії -  Крип’якевича та ін., 
ретельно стежить за розрахунками за виконану роботу, 
що було тим більше актуальне, оскільки Крип’якевич 
із-за матеріальної скрути частинно вже розпродував 
рласну наукову книгозбірню. Грушевський висловлю
вав готовність викупити продавані книжки, аби не пот
рапили у невідповідні руки. Спільно готуються до дру
ку кілька наукових збірників. У Львові організується 
група співробітників Історичної секції та Комісії Захід
нії України ВУАН. Спираючись на них, М. С. Грушев- 
•^ий розпочинає підготовку «бібліографічного реєс

т р  Західної України», який має охоплювати широкий 
тектр наукових напрямів (усю гуманітарну галузь) і 

. планується систематично подавати анотовані біблі
ографічні описи книг і статей з окресленої тематики, а 
рівночасно вміїцувати критику й річні огляди. Фактич
но це було зародком всеукраїнського реферативного 
,журналу із суспільних наук *6.

У листі до К. Студинського від 14 жовтня 1928 р. 
Грушевський зауважує: «Крипякевич виявляє охоту 
оозширити роботу на провінції і у  Львові в звязку з 
Ком[ісією] Зах[ідньої] України й Істор[ичною] секці
єю взагалі. Я  радив йому порозумітися з Вами, як спів- 
головою Комісії Зах[ідньої] Укр[аїни]. Ухвалили ми за
вести в «Укр[аїні]» бібліографію (побіч критики) і я 
до того заохочую його і В. Дорошенка» ^ .
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І. Крип’якевич починає активно співробітничати у 
редагованій Грушевськім «Україні» та інших виданнях 
Історичної секц ії38.

Все рельєфніше вимальовувалося відрядження І. 
Крип’якевича на Велику Україну. Актуальність виїзду 
загострюється й тим, що II листопада 1928 р., у день 
роковин польської державності, він залишив урочисте 
зібрання у польській гімназії, де викладав, на знак про
тесту проти антиукраїнських випадів. Як покарання іс
торика перевели до гімназії у містечку Вонгровці у 
Познанському воєводстві. Він вирішив не їхати до но
вого місця служби, подавши довідку про «хворобу нер
вів», і одержав тимчасову відпустку, яку планував ви
користати для поїздки в УСРР 39.

16 січня 1929 р. М. С. Грушевський повідомляв го
лові НТШ: «Крип[якевич] писав, що, може, на малі ва
кації при кінці січня зможе приїхати, і се дуже бажа
но; тому треба з того останку, що у Вас (йдеться про ва
лютні кошти. -  Авт.), треба зберігти і для нього. Ми 
попали в такий валютовий клопіт, як я й не сподівався! 
Подавши завчасу всякі заявки, думали, що сього року 
не будемо мати такого клопоту як торік, а маємо ще гір
ший! В листопаді замість сподіваної тисячі дістали н<* 
150 дол., а вчора прийшла ліцензія -  на сто! Прий- 
шлось розділити її на мікроскопічні порції [...]. Так от 
з огляду на се я написав був в неділю Герасимчуку, що 
не настоюю на його негайнім приїзді. Коли ж він ска
же, що таки хоче їхати тепер (против сього я теж нічо
го не маю, і прошу не казати, що я волів се відкласти), 
то прошу йому дати долярів лише стільки, скільки тре
ба на карту від Львова до Київа. Так само і Крипякеви- 
чу. Ми змушені хухати на кождий доляр, поки не діс
танемо більших ліцензій. На утриманнє тут діста
нуть від нас в рублях оден і другий, і так само на пово
рот» 40 (виділення наше. -  Авт.).
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Очевидно, що саме з причин окреслених «валюто- 
вих труднощів» приїзд І. Крип’якевича в УСРР було 
відкладено до квітня 1929 р. 41

Тим часом Грушевський вживав інших заходів що
до матеріальної підтримки свого львівського учня, яко
му реально загрожувала втрата праці у польській гім
назії, а відтак -  будь-якого заробітку. 29 січня 1929 р. 
керуючий осередок Історичного відділу Науково-дос
лідної кафедри історії України у Києві ухвалив пору
шити клопотання перед Наркомосом республіки про 
затвердження І. Крип’якевича дійсним членом кафедри 
слідом за В. Герасимчуком.

19 березня М. С. Грушевський підписує звернення 
до Укрнауки НКО УСРР (22-го лист відправлено до 
Харкова), в якому йдеться: «Катедра думає, що в сей 
момент треба було б протягти руку сьому визначно
му львівському історику, підтримати його морально і 
матеріяльно. Коли б Укрнаука затвердила його дій
сним членом і знайшла можливим визначити йому хоч 
би половинну ставку, се б сильно скріпило його стано
вище і надхнуло його новою відвагою й рішучістю суп
роти нинішніх трудних обставин галицького україн
ського життя» .

До зазначеного клопотання долучалися «Curriculum 
vitae і спис головніших праць Івана Крипякевича», а та
кож «Оцінка наукових праць д[окто]ра Івана Крипяке
вича». У них кандидат у дійсні члени Кафедри історії 
України характеризувався таким чином: «Наукову пра
цю розпочав в історичному семінарі проф. М. С. Гру- 
шевського у Львівському університеті, рівночасно пра
цював в Наук[овому] Т[оварист]ві ім. Шевченка; 1911 
р. добув докторат філософії; 1911-1912 р. з доручення 
Археографічної Комісії Щаукового] Товариства] ім. 
Шевченка працював у архівах у Кракові, Варшаві і 
Москві, збираючи джерела до корпуса історії козаччи-
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ни [...]. В 1921-1923 [рр.] вів університетські лекції і 
семінар української історії в приватному (тайному) ук
раїнському університеті у Львові. Від 1924 р. є редак
тором Записок Щаукового] Тов[ариства] ім. Шевченка 
(праць Істор[ично]-філ[ософічної] Секції). Бере участь 
у працях Історичної Секції ВУАН, Комісії Біографічно
го словника ВУАН, у виданнях Українського] На
укового] Інституту Книгознавства, Українського] Біб- 
ліологічного Т[оварист]ва в Київі та Українського] Ге
ографічного Інституту в Харкові» 43. Остання фраза, 
власне, повністю окреслює коло вуанівських установ, з 
якими співпрацював тоді львівський учений.

Академік М. С. Грушевський надзвичайно високо 
оцінював наукові здобутки галицького історика: «Іван 
Крипякевич належить до найбільш активних історич
них дослідників Галичини [...]. Почавши свою наукову 
роботу з 1905 р., він продовжував її неустанно, незва
жаючи на всі пертурбації галицького життя і несприят
ливі обставини учителя середньої школи. Кілька разів 
він стояв на порозі університетської професури, але 
обставини не дали йому змоги перейти на сю дорогу. 
Тим не менше він зайняв визначне становище в науці 
своїми виданнями матеріялів, дослідницькими працями 
і пробами ширшої історичної синтези. В молодих ро
ках він проробив дуже поважну архівну роботу над іс
торією Українців в м. Львові XV-XVI вв. [...], дав ряд 
дуже цінних, на архівнім матеріалі опертих студій [...] 
і потім, попрацювавши кілька літ в архівах над ран
ньою історією козаччини, він випустив дуже цінну 
збірку (Жерела до історії України, т. VIII) і знов-таки 
ряд Цінних студій (про Баторієву реформу, про зносини 
шведські й голяндські з козаками, про участь їх в цер
ковних справах). Далі він перейшов до доби Хмель
ниччини і перший почав систематично студіювати дер
жавну організацію його доби. Він дуже щасливо поєд
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нує при тім працю над вишукуванням нових матеріялів 
з пильним дослідом уже опублікованого і зведенням 
осягненого в ширших підсумках.

При тім виявляє визначний науково-організаційний 
хист» 44 (виділення наше. -  Авт.).

Особливий наголос ставив Грушевський на корис
ності використання дослідницької та науково-організа
ційної праці І. Крип’якевича у діяльності Науково-дос
лідної кафедри історії України: «Тому не тільки для на
укової праці катедри, як і для утримання звязку з нау
ковими робітниками Західньої України він був би дуже 
цінним: він міг би не тільки помагати членам Катед
ри в використовуванню матеріялів Зах[ідньої] Украї
ни, але і втягати місцеві наукові сили в процес нової 
наукової праці Радянської України» 45.

Очевидно, вищенаведене надзвичайно обгрунтова
не клопотання справило належне враження у Харкові, 
й Укрнаука НКО УСРР затвердила І. Крип’якевича 
дійсним членом Кафедри історії України у Києві з 1 
жовтня 1929 р. 46 Як стверджує О. В. Юркова, це було 
останнє перед закриттям кафедри у вересні 1930 р. зат
вердження її дійсного члена 4 '.

Але за півроку до цього затвердження, у квіт- 
ні-травні 1929 р., нарешті відбулося-таки відрядження 
І. Крип’якевича на «Радянщину».

Спогади самого історика про дату цієї подорожі го
ворять доволі туманно -  відбулася вона «весною 
1929 р.» 48, коли, як згадував учений: «Дістав я запро
шення від акад. М. Грушевського на археографічну на
раду, міністерство освіти дало дозвіл, добув я паспорт 
і виїхав я «за кордон» [...]. В Києві я передовсім відві
дав Академію Наук. Відділи не були тоді поділені на 
Інститути, як тепер, а в кожному відділі було безліч 
секцій, комісій, комітетів і т.д. В міру можливого тво
рено нові установи, і академія виглядала як будинок з
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різнородними добудовками і причіпками» 49. Т°
Історичні установи ВУАН та їх уславлений керівник 

привертали особливу увагу львівського історика: «Ав
тономний устрій мала Історична секція, яка з Україн
ського наукового товариства перейшла до академії і ма
ла кільканадцять комісій і комітетів, в яких працювало, 
мабуть, більше сотні людей. Грушевський і тут виявив
ся чудовим організатором і зібрав коло себе багато 
спеціалістів і початкуючих дослідників. Я мав на 
Іст[оричній] секції реферат з моєї праці про державу Б. 
Хмельницького» 50 (виділення -  мемуариста).

Цікаво, що у приватному спілкуванні із своїм ко
лишнім учнем академік Грушевський обговорював і 
політичні теми, «з незвичайним завзяттям висловлю
вався проти німців, що 1918 р. Україні «вбили ніж в 
плечі», остерігав, щоб не рахувати на куркульство, що 
все іде на руку чужим інтересам і радив з НТШ у Льво
ві “не знімати прапору академії наук”» 51.

Як пригадував І. Крип’якевич: «На жаль, Гр[ушев- 
ськи]й виїздив тоді до Москви, разом з Перетцом, і я від
возив його до Коростеня, щоб продовжати розмови»52.

Згадане «супроводження» спричинило появу цікаво
го автографа -  довідки на бланку Історичної секції ВУ
АН, якою її голова, академік Грушевський стверджу
вав: «Співробітник Секції др. Іван Петрович Крипяке- 
вич відряджений в наукових справах до Малина і Ко
ростеня. Проситься всіх давати йому всяку поміч» 53. 
Довідка датована 16 квітня 1929 р., що дозволяє уточ
нити хронологічні рамки перебування львівського істо
рика в УСРР.

Як свідчать архівні документи, після повернення 
Грушевського із відрядження І. Крип’якевич ЗО квітня 
1929 р. брав участь у засіданні Історичного відділу Ка
федри історії України у Києві. Тоді було заслухано до
повідь поважного історика літератури М. М. Марков-
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, ького -  «До початків нового українського письменс
тва», розглянуто низку інших питань, зокрема було ви
рішено винести на наступне засідання, 14 травня, до
повідь вихованця аспірантури кафедри (1925-1928) 1.1. 
Кравченка на тему «Організація панської економії на 
Поділлі в кінці XVIII і на початку XIX ст.» та ін. Як 
стверджує протокол засідання, Крил’якевич участі в 
обговоренні доповіді Марковського не брав -  пригля
дався і прислухався, очевидно, до співробітників ка
федри зі стажем 54.

Ймовірно, що крайню дату перебування львівського 
дослідника в УСРР фіксує щоденникова нотатка С. О. 
Єфремова від 4 травня 1929 р. Опальний академік на
передодні власного арешту занотовує ситуацію навко
ло виборів до ВУАН й шанси ймовірних кандидатів, 
зокрема мізерну ймовірність обрання О. С. Грушев- 
ського -  брата голови Історичної секції: «Спочатку я не 
розумів, чому така неласка до цих вічно-невдатних 
кандидатів М. Грушевського, але просвітив мене 
Крип ’якевич, розповівши свою розмову в Харкові з Ко
ником (новий фаворит в Укрнауці). «Коник, -  каже 
Крип 'якевич, — з піною говорить про М. Грушевського: 
чому він не виступав проти Єфремова? Тепер ми за йо
го візьмемося. Скрипник усе чекав, що старий приїде 
до Харкова й покається, а він не їде. Ну, то ми ж йо
му покажемо!». Отже, виходить, Грушевський на мені 
виграв, як Заблоцький на милі. Розпочав усю справу, 
збудив скажену лють і спинився... [...] Цікаво, що далі 
буде і як викручуватиметься старий лис із пастки, що 
сам на себе наставив» 55 (виділення наше. -  Авт.).

Спілкувався під час свого відрядження І. Крип’яке
вич, крім академіків М. С. Грушевського, С. О. Єфре
мова, Д. І. Баталія та К. Г. Воблого 56, ще з одним дій
сним членом ВУАН, її апокрифічним президентом у 
1921-1922 рр., М. П. Василенком. Очолювана ним Ко

335



Історія України:

місія для виучування західноруського та українського 
права справила на львів’янина якнайкраще враження: 
«Бував я на засіданнях Комісії історії українського] 
права, яку провадив ак[адемік] Василенко -  були там 
видатні спеціалісти, і я мав вражіння, що це найкраще 
зорганізована установа академії, і що до людей і що до 
методів» 57 (виділення наше. -Авт .).

Цікавою й водночас маловідомою сторінкою біогра
фії І. Крип’якевича є його спроба нав’язати наукові 
контакти із харківським Українським інститутом геог
рафії та картографії, котрий очолював галичанин, про
фесор (із 1929 р. -  академік ВУАН) С. Л. Рудницький.

Зрозуміло, що не всі наукові проекти, які пропону
вали львівські дослідники в розрахунку на реалізацію 
в УРСР, були втілені у життя: часто на заваді ставав 
брак коштів, технічних можливостей, розуміння з боку 
владних структур.

23 жовтня 1928 р. І. Крип’якевич звернувся із про
позицією до Українського науково-дослідного інститу
ту географії та картографії у Харкові видати складену 
ним малу адміністративного поділу України за гетьма
нування Б. Хмельницького. У листі львівського дослід
ника йшлося: «Посилаю У[країнському] Ідеографічно
му] Інститутові] пропозицію видати друком мою кар
ту п[ід] з[аголовком] «Адміністраційний поділ Укра
їни за гетьманства Богдана Хмельницького, 
1648-1657рр.» з коментарем.

Карта обіймає територію України в межах приблиз
но від 26 до 36 полуденника та від 47 до 55 рівнобіж- 
ника. Означені на ній: головні ріки, межі воєвідств, ме
жі козацьких полків 1649 та 1654 р., межі сотень, пол
кові городи, сотенні городи, деякі оселі, дороги і татар
ські шляхи. Карта має в оригіналі довжини біля 160 см, 
ширина біля 190 см. Призначена до публикації в поділ
ці 1 : 1.000 .000, матиме в репродукції біля 1 м2 повер
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хні. До виконання потрібні два кліше: чорною краскою 
пройдуть ріки, межі воєвідств, городи й оселі, дороги, 
татарські шляхи; червоною (або иншою) -  межі полків 
і сотень -  друга карта для сеї краски теж виконана.

Коментар має такий зміст: 1) державні кордони ко
зацької України з сусідніми державами, 2) величина й 
характер території, 3) поділ на полки, їх зміна в ньому, 
4) основи районізацїї, 5) опис границь 21 полків та по
діл їх на сотні. Стаття в друку займе 2-3 аркуші.

Карта перерисована тушею, і вповні готова стаття 
переписана машинкою.

Прошу повідомити мене, чи Український] Г еогра
фічний] І[нститут] приймає мою працю до своїх ви
дань та який гонорар мені пропонує, прошу також до
бути мені ліцензію на пересилку грошей за кордон, до 
Львова» 58.

Обміркувавши згадану пропозицію львівського іс
торика й зваживши власні, доволі скромні, можливос
ті, директор Інституту географії та картографії профе
сор С. Л. Рудницький 28 листопада 1928 р. звернувся 
за порадою і підтримкою до Упрнауки НКО УСРР: 
«Розглянувши власні видавничі можливості й перего
воривши з акад. Багалієм, Інститут зконстатував, що 
цієї карти, мимо її великої наукової вартосте, власними 
силами видати не зможе. Гонорар за цю карту й комен
тар по найнизчим тутешнім ставкам мусів би бути не 
меншій 1000 карб., а кошти видання винесли б ще ба
гато більше.

Тому Інститут звертається до Упрнауки з проханням 
або 1) допомогти Інститутові до видання цієї карти 
шляхом переслання авторського гонорару за кордон і 
покриття коштів видання мали й коментаря, або 2) до
ручити видання цієї карти УАН чи іншій поважній на
уковій інституції.

До цього долучаємо завірену копію оферти проф. Ів.
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Крип’якевича» 59.
Про долю цього проекту свідчить промовиста резо

люція на листі С. Л. Рудницького: «Не маючи самої ма
ни і коментарів, не можна про наукову цінність її су
дити. З боку фінансового, коли Інститут географії не 
має змоги її видать, инших коштів немає» 60.

Хоча проект видання цієї цінної історичної карти 
так і залишився нереалізованим, все ж спогади самого 
Крип’якевича дають можливість простежити (бодай 
фрагментарно) подальший перебіг даної історії. Так, 
згадуючи свою подорож до УСРР у квітні-травні 1929 
р., мемуарист свідчив: «їздив я також до Харкова до Ге
ографічного Інституту, відвідати Ст. Рудницького [...]. 
Я  залишив в інституті велику карту держави Б. 
Хмельницького, але вона десь там запропастилася» 61 
(виділення наше. -  Авт.).

Вочевидь, Українська радянська держава тдк і «не 
знайшла коштів» для цього видання. Та й ідеологічний 
клімат у комуністичному СРСР, що раптово посуворі
шав у цьому ж 1929-му -  «році великого перелому», -  
аж ніяк не сприяв пошукові джерел фінансового забез
печення публікацій з історії української державності 
XVII ст.

Тогочасний Харків -  «наказна столиця наказної Ра
дянської України» (за фейлетоністом «Діла» Галактіо- 
ном Чіпкою -  Р. Купчинським) -  справив на І. 
Крип’якевича своєрідне враження. Очевидно, й львів
ському науковцеві (як і Григорію Костюку, який відві
дав місто у серпні того ж таки 1929 р.) під час перебу
вання у столиці УСРР нав’язливо бриніли в голові 
хрестоматійні тичинині рядки:

«Харків, Харків, де твоє обличчя?
До кого твій клич?
Угруз ти в глейке многоріччя,
Темний, як ніч»62.
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Принаймні у мемуарах І. Крип’якевича зустрічає
мо: «Харків робив дивне вражіння тим, що поруч з 
новочасними хмародерами (як Будинок промисловос
ті) стояли старосвітські доми, криті чи не дахів
кою, старі церкви і т.д.» 63.

На жаль, переважна більшість планів і домовле
ностей, яких було досягнуто під час перебування 
львівського історика в УСРР і його спілкування із на
уковим світом Наддніпрянщини, так і не були реалі
зовані. Після від’їзду І. Крип’якевича додому розпо
чинається вирішальний штурм владою «академічно
го бастіону»64, відбуваються численні арешти у 
сфабрикованій «справі» «Спілки визволення Украї
ни», стрімко згортаються контакти з Науковим това
риством ім. Шевченка у Львові... У вересні 1930 р. 
виходить остання, 43-я, книга редагованої М. С. Гру- 
шевським «України», ліквідується Науково-дослідна 
кафедра історії України у Києві.

6 вересня 1930 р. Грушевський повідомляє І. 
Крип’якевичу із Кисловодська: «Тут перспективи іс
торичної] праці сильно гіршають, -  та «інтензивна 
праця», котру Ви згадали в В[ашому] листі, перехо
дить в минуле. Науково-дослідча катедра наша зня
та з бюджета і з 15.IX  перестане існувати. Археог
раф ічна] комісія і Комісія Зах[ідньої] України відій
шли від моєї комісії [...]. Ком[ісії] Лівоб[ічної], По
лудневої] Укр[аїни] і Новітн[ьої] історії закрито 
зовсім, Ком[ісію] Іст[оричної] пісенн[ості] прилуче
но до Культ [урно]-Іст[оричної] Ком[ісії] і т.д.» 65.

12 грудня 1930 р. академік листовно передав І. 
Крип’якевичу свій голос і прохав бути його «повнов- 
ласником» під час загальних зборів НТШ у Львові 28 
грудня 1930 р .66

А вже на початку наступного року М. С. Грушев
ський і його співробітники були втягнуті у вир репре
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сій у «справі» так званого «Українського національ
ного центру»...

Відзначимо ще один цікавий психологічний нюанс 
-  для західноукраїнських науковців у міжвоєнний час 
звертання один до одного на ім ’я та по батькові було 
своєрідним символом єднання з культурним життям 
Великої України. Це промовисто засвідчують рядки 
з мемуарів того ж О. Домбровського: «Ми не раз на
зивали деяких наших учених з НТШ  по імені й по 
батькові, і так: Володимир Вікторович (Дорошен
ко), Іван Петрович (Крип ’якевич), Іван Іванович (Кре- 
вецький), Михайло Степанович (Возняк) і т. д. Мож
ливо, що це був один із своєрідних виявів духового гра- 
вітування до східноукраїнського материка над Дніп
ром в умовах зненавидженої польської займанщини й 
штучних кордонів, які краяли живе тіло нашого на
роду» 67.
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али конференції, Львів, 24-25  жовтня 1994 р. -  Нью-Йорк; Львів, 
1995. -  С. 174-186; 3 листів Мирона Кордуби до Михайла Груиіев~ 
ського (1927 р.) / Публ. О. Купчинського І І На службі Кліо: Збір" 
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Париж; Львів, 2000. -  С. 288-302  (далі -  3 листів М. Кордуби до 
М. Грушевського).

* Д ив.: Україна. -  1928. -  Кн. 2 (27). -  С. 3.
3 листів М. Кордуби до М. Грушевського. -  С. 297.
Там само. -  С. 298.
О. Купчинський помилково вважає, що йдеться про Олек 

сандра Колессу, хоча насправді до Києва їздив і виступав під час 
урочистостей у жовтні 1927 р. Філарет Колесса (Див.: З листів М. 
Кордуби до М. Грушевського. -  С. 298 (прим. 17).

3 листів М. Кордуби до М. Грушевського. -  С. 298-299.
Єфремов С. О. Щоденники, 1923-1929. -  С. 602.

* ̂  Кордуба М. Вражіння з поїздки до Київа // Діло. -  1928. -  15 
квітня. -  Ч. 84.

Там само.
Там само.
Шляхами на Соловки: радянське десятиріччя Михайла ЛоГ 

зинського /  Публ. О. С. Рубльова // Укр. іст. журн. -  1997. -  № 5. 
-  С Л  04.

Особливо виокремлював М. Кордуба важливість впливу на 
населення республіки такої потужної складової українізаційного 
процесу, як мистецький чинник: «Над українізацією й теперіш" 
нього старшого покоління міської маси населення йде безвпинна, 
послідовна робота двома широкими шляхами: через театр і кіна. 
Мені довелося бути у міській опері. Йшла «Ніч проти Різдва» 
Римського-Корсакова. Всі місця сидячі і стоячі, балькони, льожі
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були виповнені вщерть публикою. Орхестра майстерська, сцена” 
рія вдоволяюча найвибагливіші вимоги, голоси чудові, балєт [...] 
роскішний. Я добре знаю давну віденську оперу, в котрій залюб” 
ки бував за студентських часів, і можу впевнити, що теперішна 
київська їй зовсім не уступає. Серед представлення прийшло ме“ 
ні на думку, які то дива доконує українізація! От хоч би тут, в цій 
опері! Тему з українського побуту і вірувань Гоголь обробив у ро” 
сійській мові, російський композитор [...] Римський-Корсаков, 
достроюючи музику до сюжету, заснував її на народніх україн" 
ських мельодіях. Тепер доволі було лібрето перекласти на україн’ 
ську мову, і вийшла пречудова суто українська опера; ніхто з най" 
тонших знатоків національної музики не підозрівав би, що це не 
оригінальна українська композиція [...]. Нічого казати, що обі ці 
інституції, театр і кіно, являються могутними засобами україніза" 
ції, призвичаючи і привчаючи чужу і обрусілу публику до україн" 
ської мови» {Кордуба М. Вражіння з поїздки до Київа).
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квітая.
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роботи у львівський період життя й діяльності (1894-1914  рр.). -  
С.15

Див., напр.: Крип’якевич Ів. Студії над державою Богдана 
Хмельницького // Записки НТШ. -  Львів, 1925. -  І  138/140. -  С. 
67-81; 1926. -  Т. 144/145. -  С. 109-140; 1927. -  Т. 147. -  С. 55-80;
1931 -  т: 151.- С .  111-150.

2^ Див.: Листи М. Грушевського до К. Студинського. -  С. 154.
2 'Див.: Ювілей академика М. С. Грушевського 1866-1926: І. 

Ювілейні засідання; П. Привітання. -  К., 1927. -  С. 107-108.
~~Там само. -  С. 113.
2^Див.: Листи М. Грушевського до К. Студинського. -  С. 207.
^Листи М. Грушевського до К. Студинського. -  С. 215.
Звідомленні ВУАН у Києві за 1927 р.» міститься й така інфор

мація: «Комісія для складання біографічного словника діячів Ук
раїни в складі керівничого М. Могилянського та 5 нештатних 
співробітників провадила далі роботу систематичного збирання 
‘бібліографічного матеріялу, придбавши нових карток 14.978. 
Менш успішно йшло складання біографій, а саме тому, що редак
торську працю зовсім не оплачувано, -  проте і в цій сфері до Ко
місії надійшло чимало нових біографій (на літеру А), особливо з 
Галичини від співробітника д[окто]ра І. Крип’якевича» (Див.: Іс-
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торія Національної Академії наук України, 1924-1928. - С .  357).
^  * Див., напр.: Гирин І. Б. М. Грушевський і С. Єфремов: До іс“ 

торії наукових, літературних і особистих взаємин // Проблеми іс 
торії України: Факти, судження, пошуки: Міжвід. зб . наук, праць 
/ Редкол.: С. В. Кульчицький (відп. ред.) та ін. -  К., 1994. -  Вип. 3. 
-  С. 65-75; Гирин І. М. Грушевський і С. Єфремов на тлі україн" 
ського суспільно-політичного життя кінця XIX -  20-х рр. XX ст. 
// Український історик. -  1996. - №  1/4 (128/131). -  С. 142—187; та 
ін.

32Див.: Крип’якевич Р. М ихайло Грушевський та Іван 
Крип’якевич: За матеріялами неопублікованого листування й ме“ 
музрів // Український історик. -  1991. -  № 1/2 (108/109). -  С. 27.

53 На згадку про цей {«перший», за словами М. С. Грушевсько" 
го) лист І. Крип’якевича натрапляємо у листі Грушевського з Ба" 
дена до К. Студинського від 15 січня 1923 р., в якому, зокрема, 
йдеться: «В Ваших замірах до відродження наук[ових] видань 
товариства] Шевченка радо Вам буду помічним по силах. Торік 
мене просив до співучасти в «Записках» історич[ної] секції Кри 
пякевич, але я був саме тоді дуже знеохочений інцідентом з 
«Літ[ературно]-Наук[овим] Вістн[иком]», а що бачив і його 
між учасниками того псевдо-Вістника, то й не відписав йому» 
(виділення наше. -  Авт.) (Див.: Листи М. Грушевського до К. 
Студинського. -  С. 72-73).

Заснований 1898 р. за ініціативою М. С. Грушевського, місячник 
«ЛНВ» видавався у Львові (1898-1906) та Києві (1907-1914, 
1917-1919). У 1922 р. відновився його вихід у Львові, але вже під 
редакцією Д. Донцова. 11 листопада 1922 р. Грушевський писав із 
Бадена В. Кузіву у США, нарікаючи на колишніх своїх вихованців І. 
Кревецького та С. Томашівського: «Сього року зробили мині велику 
прикрість сі колишні духові діти, вихованці, клієнти, за котрих я ко
лись розшивався, відновивши «Літ[ературно]-Наук[овий] Вістник», 
котрий я засновав і вів, духово і матеріяльно, весь час, а вони се зро
били без моєї відомости, потайки, віддали ворожій і особисто, і нап
рямом людині -  Донцову, не запросили мене навіть до участи і ци
нічно покликались на закони, коли я реклямував моральне право до 
сеї часописи для київського] редакційного] комітету, який вів сей 
журнал і був його моральним власником» (Цит. за: Рубльов О. С. 
Михайло Грушевський: перший рік у Радянській Україні // Укр. іст. 
журн. -  1996. -  № 5. -  С. 67 (прим. 24).

Очевидно, саме цим роздратуванням і пояснюється тодішня 
відмова М. С. Грушевського співпрацювати з І. Крип’якевичем, 
адже годі думати, що історик такого масштабу як Грушевський на
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той час не мав «ніякого підходящого матеріялу для статті» -  
цілком очевидно, що це лише «етикетальна» форма відмови.

34 Цит. за: Крип’якевич Р. Михайло Грушевський та Іван 
КрщГ якевич. -  С. 31-32.

33 Там само. -  С. 35.
ЗбДив.: Крип’якевич Р. Михайло Грушевський та Іван 

Кріш’якевич. -  С. 27-28.
3^ Див.: Листи М. Грушевського до К. Студинського. -  С. 233.
З® Див.: Крип’якевич І. Остафій Астаматій (Остаматенко), ук" 

раїнський посол в Туреччині 1670-х рр. // Україна. -  1928. -  Кн. 6 
(31). -  С. 6-11; Крип’якевич І. «Вольний порт» у Старім Бихові 
1657 р. // Науковий збірник за рік 1929 / Записки УНТ у Києві. Т. 
XXXII. -  К., 1929. -  С. 92-96; І. К[рип’якевич]. З наукового руху 
в Галичині // Україна. -  1929. -  Січень-лютий (Кн. 32). -  С. 
174-175; І. К[рип’якеви]ч. Нові палеолітичні знахідки в Галичині 
// Україна. -  1929. -  Травень-червень (Кн. 34). -  С. 173-174; 
Крип ’якевич І. Голодівки на Україні XVII в.: Кілька літописних за" 
писок // Україна. -  1929. -  Липень-серпень (Кн. 35). -  С. 34-37; 
Крип ’якевич І. Вірша в пошану Богдана Хмельницького // Украл 
на. -  1930. -  Травень-червень (Кн. 41). -  С. 19-21; та ін.

З^Див.: Крип’якевич І. Із спогадів // Український історик. -  
1993 - №  1/4 (116/119).- С .  174.

д Листи М. Грушевського до К  Студинського. -  С. 235.
4114 жовтня 1928 р., отже на початку нового фінансового року 

в УСРР, Грушевський з ’ясовує голові НТШ усю складність проб" 
леми виділення («вибивання») за умов підрадянської дійсності ва" 
лютних засобів для оплати праці зарубіжних співробітників істо" 
ричних установ ВУАН: «Справа ж ліцензій незвичайно трудна. З 
одного боку, харківські установи дуже скупо дають ліцензії на 
наукові ціли не індустріяльні, а як тут щось вимолиться, ще Мос~ 
ковські установи обтинають. Навчені торішнім досвідом, роби' 
мо всякі заходи, але не знати, що нам з того вдасться» (Див.: 
Листи М. Грушевського до К. Студинського. -  С. 233. Докладні" 
ше із цього питання див. також: Рубльов О. С., Черненко Ю. А. 
Сталинщина й доля західноукраїнської інтелігенції. -  С. 70-83).

42НА ІІУНАН України. - Ф. 1, оп. З, спр. 170, № 6. - Арк. 208; 
Юркова О. Назв, праця. -  С. 109.

43НА ІІУНАН України. - Ф. 1, оп. З, спр. 172, № 26 (особова 
справа І. П. Крип’якевича. - Арк. 7.

44 НА ІІУНАН України. - Ф. 1, оп. З, спр. 172. - Арк. 8 -9 .
4^ Там само. -  Арк. 9.
46 Там само. - Спр. 170, № 22. - Арк. 54.
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47 Див.: Юркова О. Назв, праця. -  С. 110.
48 Див : Крип ‘якевич І. Із спогадів. -  С. 174.
50 рам само. - С .  174-175.
Мемуарист згадує лише єдиний свій «реферат», виголошений 

в Історичній секції ВУАН. Насправді під час відрядження історик 
виступив із кількома доповідями (очевидно, в різних академічних 
інституціях): «Вільний порту Старому Бихові 1657р.»\ «Головні 
питання державної організації Хмельниччини» (ймовірно, саме 
про цей виступ йдеться у «Спогадах»); «Полуднева Україна в ча
си Хмельниччини»\ <<Данило Оліверберг -  дипломат часів Хмель
ниччини» (Див.: Перелік доповідей співробітників установ Всеук
раїнської Академії наук (1929-1933) // Історія Національної Ака
демії наук України, 1929-1933: Документи і матеріали. -  С. 470. 
Упорядники, очевидно, помилково віднесли останню доповідь на 
1930 р., хоча того року, наскільки нам відомо, І. Крип’якевич в

51 Див.: Крип \якевич І. Із спогадів. -  С. 175-176.
52 Там само. -  С. 176.
55 Цит. за: Крипякевич Р. Михайло Грушевський та Іван 

Крип’якевич. -  С. 29.
Не варто буквально прочитувати цей документ, появу котрого 

слід розглядати у ширшому контексті тогочасної підрадянської 
дійсності. Видана ця довідка не лише ученому, який їде у  баналь
не наукове відрядження, вона виписана саме закордонному дос
ліднику і в руках іноземця (вже самим цим фактом підозрілого для 
радянської адміністрації та її «компетентних органів» насампе
ред) мала слугувати своєрідною «охоронною грамотою», яка зас
відчувала б його лояльність щодо влади.

У зв’язку із цим важко утриматися від аналогій із подібним до
кументом, що його М. С. Грушевський виписав своєму американ
ському гостеві -  В. Кузіву -  кількома роками раніше: «Тим свідчу, 
що гром[адянин] Кузів Василь заночував у мене через великий 
дощ на дачі, з четверга на п ’ятницю, з 29 на ЗО.УП., коло Китаїва, 
в Виноградному саді. Академік М. Грушевський. 30.VII.926». Д о
кумент, очевидно, стверджував, що заокеанський гість перебував 
у домівці керівника Історичної секції, а не, скажімо, заміновував 
один з дніпровських мостів (Див.: Рубльов О. С. Михайло Гру
шевський: перший рік у Радянській Україні // Укр. іст. журн. -  
1 9 9 6 .-№  6. -  С. 21 (прим. 24).

^  НА ІІУ НАН України. - Ф. 1, оп. З, спр. 170, № 22. - Арк. 13.
0 «Дуже симпатичне враження зробив на мене економіст 

ак[адемік] Воблий; він оповідав мені, що на довший період років 
укладає собі плян праці і виконує його», -  згадував історик (Див.:
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Крип’якевич І. Із спогадів. -  С. 176).
~~ ЦЦАВО України. - Ф. 166, оп. 8, спр. 439. - Арк. 10.
~  Там само. - Арк. 8.
60 Там само. - Арк. 8 зв.
б* Див.: Крип \якевич І. Із спогадів. -  С. 176.
9 травня 1929 р. С. Л. Рудницький, звертаючись до голови 

НТШ К. Студинського, писав: «Прохаю Вас порушити справу мо
єї кандидатури до ВУАН на терені Н[аукового] Т[овариства] ім. 
Шевченка [...]. На успіх не розраховую, та вважав би доцільним, 
щоби моя кандидатура була поставлена перше всього Наук[овим] 
Товариством] ім. Шевченка, якого дійсним членом я є від 1901 р. 
і -  думаю -  не одним з найпослідніших. Думаю, що супроти пос
тійно негативного становища, яке займає супроти мене ВУАН, 
тільки Щаукове] Т[овариство] ім. Шевченка може мені дати від
повідну сатисфакцію [...]. М ої справи від Вашого виїзду не покра
щали, як Вам це зреферує Др. Крипякевич, що був у  мене після 
Вас. Одна потіха, що наш старенький Михайло Сергієвич вступив 
зі мною в тісніщий особистий і науковий контакт» (виділення на
ше. -  Авт.) (Цит. за: У півстолітніх змаганнях: Вибр. листи до К. 
Студинського. -  С. 559-560).

Певною компенсацією для історика за нереалізований проект і 
втрачену карту можна вважати хіба що публікацію його історико- 
географічної розвідки у «Записках» інституту (Див.: Крип ’якевич 
І. Причинки до історичної географії українських земель // Запис
ки Українського науково-дослідного інституту географії та кар
тографії. -  Харків, 1930. -  Вип. 2. -  С. 213-244).

Див.: КостюкГ. Зустрічі і прощання: Спогади. -  Едмонтон, 
1987 - К н . 1 . - С .  247.

6~ Див.: Крип ’якевич І. Із спогадів. -  С. 176.
64 Див., напр.: Пиріг Р. Я. Життя Михайла Грушевського: Ос

таннє десятиліття (1924—1934). -  К., 1993. -  С. 73-123; та ін.
б^Цит. за: Крип’якевич Р  Михайло Грушевський та Іван 

Крип’якевич. -  С. 35.
66 Див.: Крип ’якевич Р  Назв, праця. -  С. ЗО; Листи М. Грушев

ського до К  Студинського. -  С. 248.
6 ' Домбровський О. Семінар історії України при НТШ у трид- 

< цятих роках // Український історик. -  1973 -  № 1/2. -  С. 124.
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Васильєв В.Ю.

ДІЯЛЬНІСТЬ НАДЗВИЧАЙНОЇ 
ХЛІБОЗАГОТІВЕЛЬНОЇ 

КОМІСІЇ В.МОЛОТОВА В УКРАЇНІ 
(жовтень—листопад 1932 р.)

Впродовж останнього десятиріччя увага багатьох іс
ториків в різних країнах світу, які досліджують радян
ську історію, була прикута до феномену голоду в СРСР в 
1932— 1933 роках. У науковому співтоваристві отримала 
вигнання думка про те, що форсована індустріалізація та 
насильницька колективізація сільського господарства, 
які були започатковані наприкінці 1920-х рр., мали нас
лідком глибоку соціально-економічну кризу на межі пер
шої та другої п ’ятирічок.

Яскравим проявом кризи в умовах насильницької 
колективізації та “ліквідації куркульства як класу” був 
занепад сільськогосподарського виробництва, невико
нання планів державних хлібозаготівель, неефектив
ність системи централізованого постачання населення 
продовольством. Масовий голод, який охопив основні 
зернові райони СРСР: Україну, Північний Кавказ, 
Нижнє Поволжя, Західний Сибір, Центрально-Черно- 
земну область, Казахстан був трагічним наслідком по
літики попередніх років.

Локальні випадки нестачі продовольства у різних 
регіонах країни були зафіксовані ще у 1925,1928,1929 
роках. У другій половині 1920-х років керівництво 
компартії на чолі зі Сталіним намагалось подолати 
продовольчі проблеми, що виникали, шляхом створен
ня великих державних резервів зерна. Ці запаси вико
ристовувалися для централізованого постачання хлі
бом індустріальних центрів, Червоної Армії, різних ка
тегорій населення, на експорт тощо.
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У загальносоюзних планах заготівель зерна значна 
частина припадала на Україну. Як наслідок, у 1930 р. 
державна заготівля зерна в Україні склала 30,2% від ва
лового збору зернових. В 1931 р. за умов гіршого у по
рівнянні з минулим роком врожаю було заготовлено 
41,3% валового збору зернових1. Не дивно, що в груд
ні 1931 р. різні державні структури почали фіксувати в 
Україні випадки голодування та зростання смертності 
від голоду.

Проте схоже, що радянське керівництво вірило або 
бажало вірити у величезні запаси зерна, які буцім то 
приховувалися колгоспами та колгоспниками в україн
ському селі від держави. Подібна логіка радянського 
керівництва яскраво проявилася у новій хлібозаготі
вельній кампанії, що розпочалася 1 липня 1932 року. 
Сталін наполягав на більш кращий організації кампа
нії, аніж у попередньому році, тому політбюро ЦК 
ВКП(б) прийняло рішення щодо поїздки В.Молотова і 
Л.Кагановича на III Всеукраїнську партійну конферен
цію (6— 9 липня 1932 р.) *

Перед поїздкою різні наркомати та відомства СРСР 
підготували В.Молотову та Л.Кагановичу статистичні 
дані про стан економіки України. Уважний їх аналіз 
свідчив про те, що заплановані для України показники 
першої п ’ятирічки (1928/29 —  1932/33 рр.) були не ви
конаними.

Особливо наочно провал планів радянського керів
ництва проявився у сільському господарстві України. 
Після різкого збільшення впродовж 1929— 1931 рр. за
сівних та збиральних площ була ліквідована система 
правильної сівозміни: озима пшениця та цукровий бу
ряк перетворилися у панівні сільськогосподарчі куль
тури. У весняну засівну кампанію 1932 р. було не засі
яно 2,2 млн. га землі.

Величезних втрат зазнало тваринництво. Кількість
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коней з 1929 р. до 1932 р. зменшилась у республіці на 
1300 тис. голів, корів —  на 871 тисячу, у два рази менше 
стало свиней та в чотири рази — овець.

До 25 червня 1932 р. план хлібозаготівель в Україні 
було виконано на 86,3%. За цим плановим показником 
Україна відставала від інших зернових районів СРСР, а 
також від показників в 1931 році. Загальна сума наданої 
Україні в 1932 р. насіннєвої допомоги склала 151 296 
тонн, а продовольчої допомоги —  57 632 тонни. Якщо 
порівняти останню цифру з цифрами, які містились у рі
шеннях політбюро ЦК ВКП(б) за квітень—червень 1932 
р., то стане зрозумілим, що реальна продовольча допо
мога голодуючий Україні була набагато скромніша, аніж 
це передбачалось. Вона могла забезпечити нормальний 
хлібний раціон для 7 млн. людей, які знаходились в Ук
раїні на централізованому постачанні хлібом, протягом 
одного тижня. А що ж було їсти українським селянам, 
домогосподаркам, вчителям та лікарям, які проживали у 
сільський місцевості, дітям та іншим категоріям насе
лення, котрі не входили до так званих чотирьох списків 
централізованого постачання?

Аналізуючи надані їм цифри, В.Молотов та Л.Кага- 
нович чудово розуміли руйнівні наслідки політики ра
дянського керівництва для України. Але вони беззасте
режно підтримували пропозиції Сталіна щодо створен
ня величезних державних резервів продовольства. їха
ли два сталінських посланця на конференцію україн
ських комуністів не з пустими руками. 5 липня 1932 р. 
політбюро ЦК ВКП(б) прийняло демонстративне рі
шення щодо виділення 6 400 тонн хліба для проведен
ня прополювальних робіт в Україні3. Хоча на 1 липня 
1932 р. державні запаси продовольчого зерна в СРСР 
складали 915 тис. тонн, а всіх зернових —  приблизно 
1млн. 360 тис. тонн^.

6 липня 1932 р. перед початком роботи III Всеукраїн-
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ської партійної конференції відбулось засідання політ- 
бюро ЦК КП(б)У, в роботі якого взяли участь В.Молотов 
та Л.Каганович. Першому секретарю ЦК КП(б)У С.Косі- 
ору було доручено відредагувати проект резолюції кон
ференції “на основі обміну думок, що відбувся”. Але го
ловне політичне значення мало рішення політбюро ЦК 
КП(б)У “Про план хлібозаготівель”. Саме, щоб забезпе
чити його прийняття, кремлівські представники прибули 
до Харкова (до 1934 р. був столицею УСРР). В рішенні, 
зокрема, зазначалось: “Визнати правильним встановле
ний ЦК ВКП(б) план хлібозаготівель у розмірі 356 млн. 
пудів та прийняти його до безумовного виконання”5.

Рішення стало певного політичною перемогою В.Мо
лотова та Л.Кагановича. Втім, перемога була нелегкою. 
Якщо уважно проаналізувати виступи на конференції, 
що розпочала роботу через декілька годин, членів укра
їнського політбюро М. Скрипника, Г.Петровського, В.Чу
баря, а також деяких секретарів райкомів партії, то стає 
помітним загальна думка українських працівників щодо 
нереальності плану хлібозаготівель та необхідність його 
зменшення.

Наприклад, М.Скрипник заявив про свою незгоду з 
тим, що головна увага у здійсненні політичного курсу 
приділяється питанню хлібозаготівель. Г.Петровський 
відверто казав, що окремі райони України знаходяться у 
важкому продовольчому стані. В.Чубар у виступі зосере
дився на конкретних недоліках, що існували у сільсько
му господарстві України.

Наприкінці роботи конференції виступили В.Молотов 
та Л.Каганович, які характеризували думку про необхід- 

, ність зниження планів хлібозаготівель як “антибільшо
вицькі спроби”, а В.Чубаря звинуватили у “відсутності 
політичної пильності”.

Достатньо послідовно суперечити сталінським пос
ланцям ніхто не наважився. У схваленій резолюції відмі
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чалось, що конференція українських комуністів бере до 
неухильного виконання встановлений для республіки 
план хлібозаготівель. Таким чином, В.Молотов та Л.Ка- 
ганович здобулися головної мети: сама велика за чисель
ністю національна компартія важливого сільськогоспо
дарського регіону СРСР — України офіційно підтверди
ла правильність курсу Сталіна та його соратників на 
здійснення нової хлібозаготівельної кампанії6.

Цікаво, що у виступах В.Молотова та Л.Кагановича 
на конференції лунали дуже оптимістичні оцінки вро
жаю 1932 р. Хоча радянські лідери чудово знали, що 
незасіяна площа ярини в Україні складала 2,2 млн. га, 
а весняна сівба провадилась за пониженими нормами 
насіння.

З самого початку збір врожаю та хлібозаготівлі свід
чили, що оптимізм радянських лідерів був політичною 
демагогією. Величезні розміри державних заготівель 
продовольства в умовах спровокованої владою кризи 
сільськогосподарського виробництва залишали без від
повіді питання про реальність накреслених планів, а та
кож про долю українського селянства. Радянське керів
ництво чудово усвідомлювало загрозу нового широко
масштабного голоду в Україні. Повернувшись з України, 
В.Молотов на одному із засідань політбюро ЦК ВКП(б) 
заявив: “Ми дійсно стоїмо перед примарою голоду і до 
того ж у багатих хлібних районах”. Проте політбюро ЦК 
ВКП(б) раз за разом вирішувало “за будь-яких умов ви
конати затверджений план хлібозаготівель”7.

Яким чином можливо пояснити суперечність між ус
відомленням радянським керівництвом загрози голоду, 
офіційними політичними настановами та реальною си
туацією, що склалася в Україні?

На мій погляд, логіка пояснення може бути такою: у 
випадку відмови від хлібозаготівель ставав неможливим 
експорт пшениці, надходження валюти, закупівлі облад-
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нання для заводів, які будувалися, в кінцевому підсумку 
— так звані “темпи соціалістичного будівництва”. Тоді ж 
такі необхідно було визнати помилковість політики “ве
ликого стрибка”, яка провадилась Сталіним та його при
хильниками. Це було б їх повною політичною дискреди
тацією та крахом усіх життєвих надій.

Сталін прекрасно розумів та враховував велике неза
доволення у суспільстві та в самій компартії політичним 
курсом (справа М.Рютина це підтверджує). Тому він та 
група керівників компартії, які підтримували Сталіна, 
розуміли, — у випадку відмови од політичного курсу, що 
здійснювався, владу в компартії та СРСР вони можуть не 
утримати. Тобто в умовах глибокої соціально-економіч
ної кризи, яка була породжена безвідповідальною полі
тикою, можливість заміни курсу, політичного маневру 
для групи Сталіна була вкрай обмежена. Ці люди воліли 
“йти до кінця” та прирікати на голодну смерть мільйони 
людей. Виправдання злочинності таких політичних дій 
немає і бути не може.

Не дивно, що усі зусилля лідерів компартії виконати 
план хлібозаготівель наштовхувалися на відчайдушний 
опір селянства. На 25 жовтня 1932 р. загальний план хлі
бозаготівель на Україні було виконано на 39%, а місячне 
завдання на 22%8.

22 жовтня 1932 р. занепокоєне політбюро ЦК ВКП(б) 
прийняло рішення: “3 метою посилення хлібозаготівель 
командирувати на дві декади: а) т.Молотова на Україну з 
групою у складі т.т.Калмановича, Саркіса, Маркевича, 
Кренделя; б) т.Кагановича на Північний Кавказ з групою 
у складі т.т.Юріна, Чернова”9.
‘ В історичній науці діяльність комісій В.Молотова та 
Л.Кагановича вже досліджувалася такими істориками, 
як: М.Івницький, Є.Осколков, Н.Шимотомаі, С.Куль- 
чицький10. Проте автору статті вдалося виявити нові ар
хівні матеріали в особистих фондах В.Молотова та
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та Л.Кагановича (Російський державний архів соціаль
но-політичної історії. Ф. 82, 83), які дають змогу більш 
ретельно проаналізувати особливості дій Сталіна та 
його найближчого оточення в Україні та на Північному 
Кавказі в умовах жорсткої соціально-економічної кри
зи в країні. Тому метою роботи є дослідження діяль
ності комісії В.Молотова в Україні в жовтні—листопа
ді 1932 р. в контексті катастрофічного для українсько
го суспільства голодомору 1932— 1933 рр. Телеграми, 
якими обмінювались радянські керівники під час робо
ти комісії, дозволяють зробити майже щоденну реконс
трукцію її діяльності.

Після прийняття рішення політбюро ЦК ВКП(б) про 
посилення хлібозаготівель в Україні та на Північному 
Кавказі, 23 жовтня 1932 р. секретар ЦК КП(б)У М.Ха- 
таєвич (призначений на цю посаду на початку жовтня 
1932 р.), надіслав до місцевих партійних організацій, в 
якому стверджувалось, що районні та сільські партор- 
ганізації “повторюють куркульські розмови про повну 
неможливість віддати хліб державі”. ЦК КП(б)У про
понував дати “рішучу відсіч куркульському опору хлі
бозаготівлям”, покінчити зі спокійним відношенням 
партійних, радянських органів “до зростаючого натис
ку дрібнобуржуазної стихії в селі”, що має місце у виг
ляді саботажу всіх заготівель, відмови од виконання 
державних забов’язань”11.

Водночас С.Косіор та М.Хатаєвич надіслали лист до 
Москви, в якому пропонували Сталіну та В.Молотову 
зменшити плани хлібозаготівель в Україні або на 50 млн. 
пудів, або на 70 млн. пудів (відповідно 820 тис. та 1148 
тис. тонн).

29 жовтня 1932 р. комісія В. Молотова прибула до 
Харкова. У цей же день за участю перших секретарів ук
раїнських обкомів партії було проведено засідання політ
бюро ЦК КП(б)У. Всі обласні працівники висловилися за
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зниження хлібозаготівельних планів. В.Молотов пого
дився скоротити український план на 60—70 млн. пудів, 
але у категоричній формі вимагав зібрати 165— 175 млн. 
пудів (2706—2870 тис. тонн), що залишалися відповідно 
до плану. Крім того, В.Молотов піддав різкій критиці ук
раїнське керівництво та звинуватив його у неспромож
ності виконати план хлібозаготівель.

ЗО жовтня 1932 р. політбюро ЦК ВКП(б) погодилося 
з пропозицією В.Молотова та скоротило український 
план хлібозаготівель на 70 млн. пудів. Українські керів
ники вкотре поїхали до районів, намагаючись заготови
ти хліб. В.Молотов у телеграмі Сталіну висловив про
хання надіслати до України з Москви 50—70 досвідче
них комуністів для роботи на хлібозаготівлях впродовж 
одного місяця. “Потрібно як можна швидше ліквідувати 
демобілізаційні настрої, що маються, — повідомляв 
В.Молотов, — які часто-густо прикриваються безприн
ципною опортуністичною алілуйщиною в парторганіза- 
ціях, перед якими у листопаді стоїть велике завдання 
щодо хлібозаготівель”. Далі В.Молотов писав, що за йо
го дорученням почала використовуватися такий репре
сивний захід, як припинення продажу частини промис
лових товарів колгоспам та одноосібникам12.

1 листопада 1932 р. В.Молотов виїхав до Одеської, а 
потім до Дніпропетровської областей, щоб на місці ро
зібратися у ситуації. Якщо проаналізувати текст телег
рам, якими супроводжувалася діяльність комісії В.Мо
лотова, в перші дні листопада в Україні почала широко 
використовуватися практика припинення продажу 
промтоварів. 5 листопада 1932 р. В.Молотов звернувся 
з вимогою до обласних та районних керівників налаго
дити облік зерна безпосередньо біля молотарок шля
хом утворення спеціальних трійок та контролерів, які 
повинні були слідкувати за обмолотом. До місцевих 
органів влади було спрямовано директиву щодо розслі
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дування фактів видачі у колгоспах додаткових зернових 
авансів колгоспникам.

Проте головним засобом проведення хлібозаготівель 
стали судові та позасудові репресії. У директиві секрета
рям обкомів партії В.Молотов і М.Хатаєвич (секретар 
ЦК КП(б)У, призначений Сталіним на цю посаду на по
чатку жовтня 1932 р.) вимагали “безпощадної розправи 
зі злочинними елементами у правліннях колгоспів на ос
нові відомого декрету про охорону громадської власнос
ті”, а ЦК КП(б)У зобов’язав судові органи розглядати 
справи з хлібозаготівель поза чергою, “ як правило виїз
ними сесіями на місці із застосуванням суворих репре
сій”13. Для цього у кожній області додатково створюва
лося не менш 5— 10 роз’їзних судових груп.

У вище наведеній директиві обкоми партії поперед
жались, що “пасивність у цій справі... ЦК КП(б)У буде 
розглядати як найгірший вид гнилого лібералізму, якому 
немає місця у більшовицький партії'”.

6 листопада 1932 р. В.Молотов виїхав до Москви. 
Після його від’їзду українське керівництво продовжило 
погрожувати репресіями місцевим партійно-радянським 
працівникам. 8 листопада 1932 р. С.Косіор від імені ЦК 
КП(б)У попередив всіх керівників обкомів та райкомів 
партії, що у випадку коли вони не забезпечать різкий пе
релом у хлібозаготівлях, то до районів будуть застосова
ні рішучі заходи впливу. Відверта погроза партійним 
працівникам мала на меті примусити їх більш жорстко 
вилучати у селян хліб.

9 листопада 1932 р. була оприлюднена директива ЦК 
ВКП(б) щодо вивезення всіх товарів з районів, які не ви
конали хлібозаготівельних планів. 11 листопада 1932 р. 
політбюро ЦК КП(б)У прийняло рішення щодо припи
нення продажу промислових товарів одноосібникам, які 
відмовлялися здавати хліб державі. Списки таких людей 
вивішувалися у магазинах та торгівельних пунктах, з
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них примусово стягувалися всі штрафи та платежі.
Передбачалося виселяти за межі району тих, хто вів 

“підривну роботу проти хлібозаготівель”, а також — у 
кого знаходили захований у ямах хліб. Найбільш “актив
них”, тобто таких, яки чинили опір вилученню хліба, ви
селяли за межі області. “Куркулі”, які відмовлялися зда
вати хліб, повинні були заарештовуватися, а їх майно 
розпродувалось. Вони також підлягали виселенню за ме
жі області. На хлібозаготівлі додатково мобілізовувалися 
80 курсантів Полтавської військової школи та 120 кому
ністів з Харкова14.

17 листопада 1932 р. з Москви до Харкова знов при
був В.Молотов. Певно, що Сталін був дуже роздратова
ним здійсненням хлібозаготівель в Україні, тому В.Мо
лотов одразу ж застосував вкрай жорсткі репресивні за
ходи подальшого проведення хлібозаготівель у республі
ці. 18 листопада 1932 р. на засіданні політбюро ЦК 
КП(б)У, яке проходило за участю В.Молотова, було 
прийнято постанову “Про заходи щодо посилення хлібо
заготівель”. Архівні документи зберегли для нас власно
ручну правку В.Молотова цієї постанови.

У відповідності до неї на хлібозаготівлі направлялось 
600 робітників-комуністів з промислових центрів. З цих 
людей створювалися бригади кількістю у 3— 4 чоловіка 
для роботи у селах, де “куркульський саботаж та неорга
нізованість партійної роботи набули найбільш гострого 
характеру”.

ЦК КП(б)У вказував парторганізаціям, що їх першо
черговим завданням є виконання плану хлібозаготівель 
до 1 січня 1933 р., а також створення насіннєвих фондів 
колгоспів до 15 січня 1933 р. Всі натуральні фонди, що 
малися у колгоспах, перераховувались у фонд хлібозаго
тівель. Заборонялось видавати будь які натуральні аван
си колгоспникам у всіх колгоспах, які не виконали план 
хлібозаготівель. Примусово вилучався хліб, “вкрадений
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у колгоспів та радгоспів”, застосовувались натуральні 
штрафи у розмірі 15-місячної норми здачі м ’яса.

Дані рішення у завуальованій формі санкціонували 
подвірні обшуки бригадами робітників селянських гос
подарств, в результаті яких вилучалося не тільки зерно, 
але й всі харчі. Крім того, було прийнято рішення “відда
вати до суду на основі декрету від 7 серпня (1932 р.), як 
розкрадачів державного та суспільного майна, комірни
ків, бухгалтерів, рахівників, завгоспів, вагарів, які при
ховують хліб від обліку та складають неправдиві обліко
ві дані з метою полегшення крадіжок...”.

Для подолання опору хлібозаготівлям, який розціню
вався виключно як “куркульський опір”, ЦК КП(б)У 
постановив занести на “чорну дошку” колгоспи, які не 
виконали плани хлібозаготівель. По відношенню до них 
застосовувались такі заходи: “а) негайне припинення 
підвозу товарів, кооперативної та державної торгівлі на 
місці та вивіз з кооперативних магазинів всіх товарів; б) 
повна заборона колгоспної торгівлі як для колгоспів та 
колгоспників, так і для одноосібників; в) припинення 
будь якого кредитування та дострокове стягнення креди
тів та інших фінансових зобов’язань; г) перевірку та 
очищення колгоспів з вилученням контрреволюційних 
елементів — організаторів зриву хлібозаготівель...”.

З метою подолати опір місцевих комуністів, відбува
лась чистка парторганізацій Снігурівського та Фрунзен- 
ського районів Одеської області, а також Солонянського, 
Васильківського та В.Лепетихського районів Дніпропет
ровської області. Передбачалось депортувати на Північ 
всіх “вичищених” з партії комуністів як “політично не
безпечних”. Такі заходи по відношенню до виключених 
з партії комуністів ще ніколи не застосовувались настіль
ки широко.

Водночас політбюро ЦК КП(б)У прийняло рішення 
щодо посилення репресій проти куркульських та контр
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революційних елементів. Відчайдушний опір хлібозаго
тівлям намагались подолати шляхом ліквідації “куркуль
ських та петлюрівських контрреволюційних гнізд”, а та
кож “вилученням в містах ідеологів та організаторів кур
кульського саботажу та зриву виконання державних зав
дань, яких виявить ГПУ”.

Через три дні РНК УСРР у своєму рішенні оформив 
наведені вище заходи у радянському порядку та відверто 
зазначив: “Завданням натуральних штрафів та інших 
репресивних заходів є забезпечення повного виконання 
хлібозаготівельних планів”15.

Вельми показово, що у протоколі засідання політбю- 
ро ЦК КП(б)У від 18 листопада 1932 р. є рішення “Про 
вивіз хліба у листопаді місяці”. У відповідності до ньо
го, за двадцять днів Україна повинна була відвантажити 
до Москви, Іваново, Закавказзя, Горького, Ленінграда, 
Білорусії, Криму 99 тисяч тон зерна понад експортного 
завдання. Причому, до 25 листопада 1932 р. планувалось 
вивезти всі запаси комерційної та непфондівської пше
ниці, яка знаходилась на залізничних пунктах. Це озна
чало, що в Україні не залишалось достатньо великих за
пасів хліба.

В ці дні чисельність осіб, які знаходились на цен
тралізованому постачанні в Україні, досягла 7 млн. 159 
тис. 500 чоловік16. Зерна, що вивозилось з Україні, 
вистачило б цим людям для отримання денного раціо
ну хліба (1 кг) на два тижня, а при умові зменшеного 
раціону — на більший термін. Проте найгірша ситуа
ція виникла у сільській місцевості, де бригади міських 
комуністів та робітників вилучали не тільки зерно, але 
й інше продовольство.

Такими діями Сталін та В.Молотов прирікали Украї
ну на широкомасштабний голод, що викликало певне не
задоволення місцевих українських партійних керівників. 
Це відчув В.Молотов, який 18 листопада 1932 р. висту-
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пив на зборах харківського партійного активу з роз’яс
ненням заходів, що застосовувалися. Через два дні у те
леграмі Сталіну В.Молотов пояснив, що збори були не
обхідні, “тому що у значної частини українських праців
ників є опортуністичні коливання...”17.

Листування В.Молотова з місцевими працівниками 
з питань хлібозаготівель свідчить, що Голова РНК 
СРСР намагався теоретично обґрунтувати надзвичай
ну жорстокість своїх дій. У його інтерпретації репре
сивний курс радянського керівництва був відповідною 
реакцією на “нову тактику класових ворогів” в селі. 
В.Молотов стверджував, що куркульські агенти “про
лізли” до багатьох колгоспних “щілин”, вміло удавали 
з себе “друзів” колгоспників. Такі люди проникли до 
правлінь колгоспів, на посади рахівників та завгоспів, 
а їх злочинна праця (приховування від держави хліба) 
полегшувалась “опортуністичною сліпотою” та безха
рактерністю частини комуністів. Проти розкрадачів 
колгоспного хліба В.Молотов пропонував направити 
“вістря політичної роботи”18.

На практиці така робота провадилась у формі опера
ції ГПУ УСРР, яка розпочалася 19 листопада 1932 р. У 
відповідності до розробленого ГІГУ ліміту, арештам під
лягали 3525 осіб, у своєї більшості — керівні сільсько
господарські працівники, а сама операція охопила 243 
райони України19.

20 листопада 1932 р. В.Молотов, віддав С.Косіору 
розпорядження щодо заборони продажу у сільський міс
цевості сірників, солі, гасу та виїхав до Дніпропетров
ської області. 21 листопада 1932 р. члени комісії В.Моло- 
това направили до політбюро ЦК ВКП(б) таку шифров
ку: “Пропонуємо надати ЦК КП(б)У в особі спецкомісії 
(Косіор, Реденс, Кісєльов з ЦКК) на період хлібозаготі
вель остаточне рішення питань щодо вироків до вищої 
міри покарання з тим, щоб ЦК КП(б)У раз у декаду зві-
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тувався щодо своїх рішень з цих справ перед ЦК 
ВКП(б)”. Таким чином, створювався позасудовий орган, 
який затверджував смертні вироки зі справ репресова
них у ході хлібозаготівель.

22 листопада 1932 р. політбюро ЦК ВКП(б) затверди
ло цю пропозицію комісії В.Молотова. Крім того, ОГПУ 
було доручено “у декадний термін вивезти з України до 
таборів всіх ув’язнених, які мали вироки, починаючи з 
трьох років і вище за справами щодо розкрадання кол
госпного та державного майна та саботаж хлібозаготі
вель”. Політбюро ЦК ВКП(б) погодилось з пропозицією 
президії ЦКК ВКП(б) про проведення чистки у сіль
ських партійних осередках “найбільш відсталих щодо 
виконання плану та тих, що мають факти поганої пове
дінки комуністів”20.

В цей та наступний дні комісія В.Молотова працюва
ла в Харківський області. Між В.Молотовим та М.Хата- 
євичем відбувся обмін думками з приводу брошури ос
таннього, окремі положення якої піддав критиці голова 
РНК СРСР. У відповідь на зауваження В.Молотова 
М.Хатаєвич писав: “Я вважаю, що ми повинні заготовля
ти у колгоспах товарний хліб, а не хліб взагалі. Боротьба 
за хліб повинна мати на меті не тільки отримання того 
хлібу, що вже вироблений, проте й збільшення вироб
ництва хліба. А для того, щоб виробництво хліба збіль
шилось у відповідності до потреб пролетарської держа
ви, ми повинні піклуватися про те, щоб основні вироб
ничі та споживацькі потреби колгоспів та колгоспників 
були задоволені, інакше вони сіяти та розширяти вироб
ництво не будуть”.

' Втім В.Молотов не погоджувався з логікою М.Хатає- 
вича. 23 листопада 1932 р., перед від’їздом з Харкова до 
Москви, В.Молотов характеризував висновки М.Хатає- 
вича так: “Ваша позиція в корені неправильна, не біль
шовицька. Не можна більшовику відсувати задоволення
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потреб —  мінімальних потреб, за суворо та неодноразо
во перевіреному партією рішенню — потреб держави на 
десяте або навіть на друге місце, на задоволення цих 
потреб з колгоспних та інших “озадків”.

Більшовик, продумав і перевірив їх розмір та обста
новку в цілому, повинен поставити задоволення потреб 
пролетарської держави на першу чергу.

З іншого боку, не можна вдаватись у протилежну 
крайність: “брати будь-який хліб і де завгодно, не раху
ючись і т. д ”. Така позиція, також не більшовицька, вип
ливає з відчаю, до чого ми не маємо ніяких підстав”21.

Але логіка В.Молотова в умовах, коли запасів зерна в 
українському селі не було, вела до того, що хліб брався 
“будь-який і де завгодно”, притому, переважно, репре
сивними заходами. Схожий підхід до проведення хлібо
заготівель продемонстрував Л.Каганович, який очолив 
комісію політбюро ЦК ВКП(б), що працювала на Північ
ному Кавказі.

Це свідчило про єдину тактику, вироблену радян
ським керівництвом у хлібозаготівельній кампанії 
1932— 1933 рр. Її метою було створення великих дер
жавних запасів зерна та продовольства, за рахунок яких 
група Сталіна намагалася подолати глибоку соціально-е
кономічну кризу в СРСР, “нагодувати” великі міста та 
Червону Армія, продовжити експорт зерна та, кінець 
кінцем, утримати політичну владу.

Зруйновані попередньою політикою основні зер
нові райони СРСР, які впродовж 1931— 1932 рр. охоплю
вав голод, не могли виконати величезних планів хлібоза
готівлі. Особливе занепокоєння у радянського керівниц
тва викликали Україна та Північний Кавказ, частка яких 
у загальносоюзних хлібозаготівельних планах сягала 
ЗО—35%. Сталін знав про голод в цих регіонах, але пок
ладав вину за нього на регіональних керівників, які “не
достатньо організовано” здійснювали хлібозаготівлі,
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створюючи кризову ситуацію.
Тому радянське керівництво прийняло рішення дія

ти власними силами, тобто надзвичайними партійно- 
радянськими комісіями, що підміняли місцеві управ
лінські структури. І хоча виконати план хлібозаготі
вель комісії В.Молотова в Україні не вдалося, вона 
змогла “викачати” значну кількість зерна та продо
вольства з республіки. Наприкінці грудня 1932 р. в Ук
раїну була відправлена ще одна комісія, на цей раз під 
керівництвом Л.Кагановича. Йому теж вдалось вилу
чити з республіки значну кількість зерна та продо
вольства. Внаслідок таких дій радянського керівництва 
Україну охопив катастрофічний голодомор.

Повертаючись до дій комісії В.Молотова, слід заува
жити, що вони були відверто репресивними. Саме з жов
тня—листопада 1932 р. Україна почала перетворюватися 
на полігон сталінського терору, який протягом 1933 р. 
скалічив долі та забрав життя багатьох тисяч людей. 
В.Молотов нещадно ламав опір українських селян, ке
рівників колгоспів, місцевих партійно-радянських пра
цівників та обґрунтовував таку репресивну політику за 
допомогою тез про зміну форм класової боротьби й по
турання “ворогові” з боку окремих комуністів. За своєю 
суттю, започатковані у 1932— 1933 рр. Сталіним та його 
найближчим оточенням широкомасштабні репресії в Ук
раїні були важливою фазою “радянізації” України та під
готовкою до “великого терору” 1937— 1938 рр.
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Бажан О Т

зовнішні чинники ФОРМУВАННЯ 
ІДЕОЛОГІЇ ДИСИДЕНТСТВА В 
УКРАЇНІ в д р у г ій  п о л о в и н і

50-х — 80-і рр.

Досліджуючи дисидентство як соціальне явище в іс
торії України другої половини 1950-х —  початку 80-х 
років, на нашу думку, необхідно розглядати всі наявні 
внутрішні і зовнішні чинники, які певною мірою спри
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яли його формуванню і розвитку на даному історично
му етапі.

Якщо причини і витоки формування опозиційного 
руху на тлі суспільно-політичного життя в республіці в 
1960— 80-х роках знаходять своє відображення на сто
рінках наукових праць вітчизняних і зарубіжних дос
лідників1, то впливи зовнішніх факторів на становлен
ня дисидентства в УРСР й досі не стали об’єктом спе
ціального дослідження.

Осмислення згаданого комплексу проблем за допомо
гою архівних матеріалів, що зберігаються в Державному 
архіві Служби безпеки України, Центральному держав
ному архіві громадських об’єднань України дає нам під
стави стверджувати, що розповсюдження опозиційних 
настроїв серед різних верств населення України стало 
своєрідною реакцією на внутрішню політику КПРС, яка 
призводила до поступового падіння життєвого рівня гро
мадян, характеризувалась невиправданими деформація
ми в економічній та духовній сферах, супроводжувалась 
численими порушеннями прав людини.

Не менш важливу роль в становленні ідеології диси
дентства відіграли також і зовнішні фактори. Серед 
них: зовнішньо-політичні акції радянської держави, які 
супроводжувались як силовими демаршами на міжна
родній арені, так і вимушеними поступками світовому 
товариству, загальнодемократичний процес, що охопив 
різні континенти в повоєнний період.

Серйозним випробуванням для політичної “відли
ги” в Радянському Союзі другої половини 1950-х років 
стали національно-визвольні за своїм характером, ан- 
тисталінські за своїм спрямуванням, повстання 1956 
року в Польщі та Угорщині, під час яких керівництво в 
СРСР, незважаючи на проголошений ним курс на лібе
ралізацію, ще раз довело своє небажання розтатися з 
роллю східно-європейського жандарма.
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Вторгнення СРСР на територію Угорщини виклика
ло найнегативнішу реакцію в світі. Навіть серед керів
ництва комуністичних та робітничих партій ідейно 
близьких до КПРС не було єдиної думки щодо доціль
ності і своєчасності такого кроку. Неоднозначно 
сприймалися угорські позиції і в Україні.

Незважаючи на численні повідомлення засобів ма
сової інформації про повну і безумовну підтримку вве
дення військ з боку трудових колективів, окремих гро
мадян, в архівах вищого політичного керівництва та 
колишніх спецслужб зберігаються свідчення, які гово
рять про зовсім протилежне. Зокрема, інформаційно- 
аналітичні матеріали зафіксували невдоволення самих 
різноманітних категорій населення інтервенцією в 
Угорщині, причому для багатьох протиправні дії СРСР 
в сусідній країні стали тією відправною точкою, яка 
поставила їх в опозицію до правлячого режиму.

В 1956-му —  на початку 1957-го року серйозні заво
рушення відбувалися в колах київського студентства, 
яке вбачало в угорських подіях початок згортання про
цесу десталінізації. Щоб якось розрядити обстановку, 
ЦК Компартії України рекомендувало вислати з Києва 
ряд угорських студентів, які, на його погляд, служили 
збудником негативної громадської думки. Так, у люто
му 1957 року були позбавлені права навчатися в СРСР 
студент п ’ятого курсу лісогосподарського факультету 
Української сільськогосподарської академії Валішек 
Золдан, Дьєрдь Чабі з Київського політехнічного інсти
туту, Михай Конда з Харківського автодорожнього інс
титуту2. Як повідомляв О.Кириченка секретар Київ
ського обкому КП України Петро Шелест, згадані сту
денти та їх товариші “висловлюють свої незадоволен
ня соціалістичним ладом в Угорщині, допускають во
рожі випади проти сьогоднішнього Угорського уряду, а 
також керівників Радянського уряду і ЦК КПРС. При
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цьому вони схвалюють дії контрреволюційних елемен
тів в Угорщині і заявляють, що угорський народ не 
простить Радянському Союзу за його, нібито, втручан
ня у внутрішні справи Угорщини”3.

Прискіпливо стежачи за студентськими аудиторіями 
політичне керівництво та спецслужби республіки праг
нули перешкодити утворенню на терені України різно
манітних організацій та груп за прикладом Москви, 
Ленінграду, інших міст Російської Федерації. Так в дні 
угорського повстання 1956 року в Москві виникли не
великі студентські групи, які висловлювали свою під
тримку повстанцям і рішуче засуджували радянське 
військове втручання. Ці групи організували ряд висту
пів на комсомольських зборах, розповсюджували лис
тівки та прокламації4. Влітку— восени 1957 року КДБ 
при Раді Міністрів СРСР була заарештована група, у 
складі аспіранта кафедри марксизму-ленінізму Мос
ковського держуніверситету Л.Краснопєвцева, асис
тента кафедри нової історії МДУ, кандидата історич
них наук М.Обушенкова та інших молодих істориків. В 
червні 1957 року вони виготовили і розповсюдили в 
різних районах Москви 300 листівок з протестом про
ти подій в Угорщині та закликом до повалення існую
чого в СРСР політичного устрою5. Переважна біль
шість членів університетської антирадянської органі
зації була засуджена до різних термінів ув’язнення.

Дорого обійшлася критика радянського вторгнення 
в Угорщину студенту 5 курсу історико-філологічного 
факультету Полтавського педагогічного інституту Ва
диму Куценку. За погодженням з секретарем ЦК Ком
партії України А.Скабою його виключили з інституту і 
“...рекомендували негайно влаштуватись на роботу в 
сферу матеріального виробництва”6.

Трагічні угорські події намагалися осмислити пра
возахисники, студент Харківського університету В.Бір-
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кін7, вчитель з Донеччини О.Тихий8 та інші. їх нега
тивна оцінка і позиції СРСР щодо Угорщини дещо піз
ніше ляже в основу слідчих та судових справ, вплине 
на вирішення їх подальшої долі.

Попри жорсткий пресинг, вчинений політичним ке
рівництвом та органами КДБ протягом тривалого часу 
звести нанівець протидію акціям СРСР в Угорщині, 
-так і не вдалося. З різних регіонів України надходили 
повідомлення про окремі антирадянські виступи, фак
ти розповсюдження листівок та прокламацій. Так, сек
ретар Одеського обкому КПУ М.Максименко інформу
вав 9 лютого 1957 року першого секретаря ЦК КПУ 
О.Кириченка про виявлення в Одесі розклеєних листі
вок з текстом: “Ми проти розправ з революціонерами 
Угорщини”, “Вивести наші війська з Угорщини!”, “Не 
з’являйтесь на вибори 3 вересня!”9.

Якщо події в Угорщині 1956 року викликали лише 
поодинокі, несміливі, не досить організовані спалахи 
протесту, то вторгненню радянських військ в Чехосло- 
ваччину в серпні 1968 року вже протистояв організова
ний рух опору. Окупація Чехословаччини військами 
країн Варшавського договору відібрала по суті остан
ню надію у тих, хто ще сподівався на демократизацію 
радянського суспільства, пропагував ідеї “соціалізму з 
людським обличчям”. Численні мітинги в підтримку 
КПРС, кампанія листів трудящих нагадували невдало 
спланований і зіграний фарс. Помітивши це, росій
ський правозахисник Анатолій Марченко у своєму 
“Відкритому листі до комуністичних газет” ще за мі
сяць до вторгнення в Чехословаччину писав: “Мені со
ромно за свою країну, яка знову виступає в ролі жан
дарма Європи. Мені було б соромно і за мій народ, як
би я вірив, що він дійсно одностайно підтримує полі
тику ЦК КПРС і уряду в справі Чехословаччини, але я 
певен, що насправді це не так, що мій лист не єдиний,
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що такі листи не публікуються у нас. Одностайність 
наших громадян і в цьому випадкова фікція, творена 
штучно шляхом порушення тієї самої свободи сло
ва...”10. 25 серпня 1968 року о 12-й годині ранку на 
Червоній Площі при великому скупченні радянських 
та іноземних громадян представники дисидентського 
руху підняли плакати з написами “Руки геть від 
ЧССР!”, “За вашу і нашу свободу!”, “Геть окупантів!”, 
“Хай живе вільна і незалежна Чехословаччина!” Мар
но через декілька днів голова КДБ Ю.Андропов, мі
ністр внутрішніх справ М.Щолоков переконували По- 
літбюро ЦК КПРС, що демонстранти —  молодший 
науковий співробітник Інституту російської мови та лі
тератури АН СРСР —  К.Бабицький, старший науковий 
співробітник Всесоюзного науково-дослідного інсти
туту наукової інформації —  Л.Богораз-Даніель, екскур
совод Павлівського палацу в Ленінграді В.Файнберг, 
інженер проектного інституту М.Горбаневська, студен
тка історико-архівного інституту І.Баєва, науковий 
співробітник Інституту світової економіки та міжна
родних відносин Коркова, експерт Всесоюзного науко
во-дослідного інституту Русанівська, тимчасово неп
рацюючі П.Литвинов, В.Делоне, В.Дремлюга, не біль
ше як купка відщепенців11. Факти, що надходили з 
місць, в тому числі з України, переконували в проти
лежному, свідчили про всезростаюче невдоволення 
“інтернаціональною місією” радянських військ в 
ЧССР. 28 серпня 1968 р. у м.Ново-Волинську Волин
ської області було виявлено написане на стіні колгос
пного ринку гасло: “Смерть, кремлівським бюрокра
там. Руки геть від Чехословаччини!”. Аналогічні напи
си були зроблені на приміщенні шахтоуправління шах
ти №4 “Ново-Волинська”, ресторану “Шахтар”.

12 жовтня 1968 року в Чернівецькому державному 
університеті, а також в будинках по вулицях Леніна,
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Міцкевича, Шевченка, Українській були виявлені лис
тівки такого змісту: “Товариші! Пропаганда в нашій 
країні обрушує шквал брехні на народ, комуністичну 
партію, пресу і молодь соціалістичної Чехословаччи- 
ни. Намагаючись обмовити партійних і державних дія
чів ЧССР, радянська пропаганда використовує брудні 
чутки і домисли, в черговий раз демонструючи давніші 
прийоми шантажу і погроз. З продажу вилучені газети 
найкрупніших комуністичних партій світу. Ганьба 
прислужникам брудної пропагандистської кампанії!” .

Події в Чехословаччині доказують, що купка захо
пивших владу в нашій країні і партії осіб заради збере
ження свого пануючого положення продала інтереси 
миру, соціалізму і пролетарської солідарності. їх аван
тюрні дії знову заганяє світ в жахи холодної війни, зір
вали підписання договору про непоширення ядерної 
зброї і викликали небувалий до цих пір розкол в кому
ністичному русі. Геть знеславлену нашу країну політи
ку авантюристів!”12.

У вище наведених випадках виявити розповсюджува
чів листівок так і не вдалося, хоч далеко не завжди ос
танні залишалися без покарання. В лютому 1969 року 
КДБ при РМ УРСР був затриманий за розповсюдження 
листівок робітник Вінницького заводу №45, поляк за на
ціональністю Ю.Ольховський. Оскільки матеріалів для 
кримінальної справи явно не вистачало, то з ним була 
проведена відповідна профілактична робота”13.

Аналогічним чином провадилась “профілактика” з 
громадянами в інших областях України. З доповідної 
записки першого-го секретаря Луганського обкому 
партії В.Шевченка “Про заходи, вжиті до осіб, що до
пустили нездорові висловлювання в зв’язку з подіями 
в ЧССР” довідуємося, що Рада робітничої честі АТП- 
12115 м.Комунарська 27 серпня 1968 року засудила 
вчинок водія таксі І.Худобина, який при перевезенні
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пасажирів засуджував введення військ СРСР до Чехос
ловаччини”14. Дещо інакше склалася доля доцента Кі
ровоградського педагогічного інституту Георгія Дубо- 
вова. 28 жовтня 1968 року викладач з більш ніж двад
цятирічним педагогічним стажем, колишній завідувач 
кафедрами фізики та загальнотехнічних наук, кандидат 
фізико-математичних наук був заарештований Управ
лінням держбезпеки по Кіровоградській області. При
чиною арешту Г.Дубовова послужило написання листа 
“Що робити?” на ім’я Президента, уряду, ЦК партій, 
що входять в Національний фронт, всіх патріотичних 
організацій, всіх патріотів Чехословаччини”.

В згаданому листі Г.Дубовов висловлює свою під
тримку всім патріотичним силам Чехословаччини, які 
піднесли прапор боротьби за оновлення своєї батьків
щини, наголошує на винятковому міжнародному зна
ченні “празьких форм”, закликає активніше боротися з 
окупаційними військами, які вторгайся на чехосло
вацьку землю.

Незважаючи на те, що лист Дубовова не дійшов до 
адресата (був перехоплений спецслужбами на Кіровог
радському поштамті) це не завадило порушити проти 
нього кримінальну справу, звинуватити “в підриві і ос
лабленні радянської влади” —  злочині, передбаченому 
статтею 62 ч. 1 КК УРСР.

Суд, який відбувся в Кіровограді в січні 1969 року, за
судив інваліда II групи, хворого на туберкульоз суглобів 
до 6 років ув’язнення в таборах суворого режиму, з нас
тупним п’ятирічним засланням. Водночас було піднято 
клопотання перед Вищою Атестаційною Комісією при 
Раді Міністрів СРСР про позбавлення Г.О.Дубовова вче
ного ступеня кандидата фізико-математичних наук15.

П ’ять років позбавлення волі з відбуттям покарання 
у виправно-трудовій колонії суворого режиму кошту
вало редактору видавничого відділу Черкаського об

371



Історія України:

луправління з друку Михайлу Ліхцову за те, що він в 
ніч на 26 серпня 1968 р. від імені неіснуючого товарис
тва “Симоненкові друзі” розвісив на одній із вулиць 
міста Черкаси листівку, в якій закликав населення про
тестувати проти окупації Чехословаччини16.

Не обминуло суворе покарання і Зоряна Попадюка, 
який восени 1968 року будучи учнем 9-го класу Самбор- 
ської школи, разом із своїм однолітком Геннадієм Пого- 
рєловим, замислювались над причинами придушення 
інакодумства в Чехословаччині. Пізніше, в серпні 1972 
року він від імені молодіжної організації “Українського 
Національного фронту” розповсюджував в містах Сам- 
борі та Коломиї листівки протесту проти окупації Чехос- 
ловаччини, в яких пов’язував трагічність долі україн
ського, чеського та словацького народів, що стали за
ручниками імперської політики Москви1 \

Своєрідним джерелом соціального напруження про
тягом тривалого часу залишалися військовослужбовці. 
Начальник Особливого відділу КДБ при РМ УРСР по 
Київському військовому округу генерал-майор В.Шу- 
ренков змушений був визнати, що, незважаючи на всі 
ідеологічні заходи, значна кількість військовослужбов
ців з осудом висловлювались щодо вторгнення в Че- 
хословаччину. Наприклад, оперативний черговий КП 
276 зенітного полку 8-ї армії ППО капітан І.Проценко 
в розмові з військовослужбовцями не забоявся визна
ти: “Наш народ все терпить, а ось в Чехословаччині 
правильно роблять, що закликають до ліквідації кому
ністичної партії”. Інший військовослужбовець цієї є 
армії капітан В.Петухов констатував: “Чехи правильно 
пбступають. Вони проти нав’язування їм нашої політи
ки. Нема чого нам туди сунутися” 18.

Небезпечність подібних настроїв відзначив в листі до 
ЦК КПРС 11 лютого 1969 року П.Шелест. Як приклад 
він навів висловлювання офіцера військової частини
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№83281 В.Чернікова, що повертався з України до місця 
служби в УРСР. У розмові з провідником поїзда він зая
вив, що “...B СРСР необхідно здійснити другу револю
цію, як це зробили в Чехословаччині, необхідно не гово
рити, а діяти. В СРСР людей для цього є значно більше, 
ніж у Чехословаччині, необхідно лише розпочати...”19.

Повертаючись до документів спецслужб, можна 
твердити, що військовослужбовець В.Черніков був 
близький до істини. В середовищі української інтелі
генції була добре відома прийнята в квітні 1968 року 
ЦК КПУ “Програма дій”, яка передбачала “широке де
мократичне розуміння політичних та особистих прав 
громадян, конституційну свободу зборів, конституцій
ну свободу перебування і особливо виїзду наших гро
мадян за кордон”. Цікавими і важливими є викладені в 
“Програмі” ідеї плюралізму думок і поглядів щодо лік
відації цензури тощо20.

Важко сказати, чи знайомились з документами ЦК 
ЮТУ автори підготовленої в УРСР “Програми Україн
ської Національної Комуністичної Партії”, але вже на 
перший погляд видно, що вони мають між собою бага
то спільного21.

З програмними документами “Празької весни” був 
безперечно знайомий Іван Дзюба. При обшуці у нього 
було вилучено копії “Студенческих листов”, статті-ма- 
ніфесту “2000 слів” та ін.22

Під впливом чехословацьких подій тривалий час пе
ребувала така неординарна особа як колишній офіцер 
держбезпеки Віталій Шевченко. Авторство статті “Че
хословацька політика очима українців” обійшлася йо
му за рішенням Львівського обласного суду в 7 років 
таборів і 4 роки заслання23.

Уроки і наслідки “Празької весни”, віроломство Ра
дянського Союзу ще довго перебували в центрі уваги 
української інтелігенції. З слідчих матеріалів на Леоні-
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да Плюща довідуємося, що в березні 1971 року, пере
буваючи в Умані у письменниці, багаторічного по
літв’язня Надії Суровцевої в присутності Б.Черномаза, 
Н.Олицької та ін. прочитав написану ним статтю “Эти
ческая установка”, в якій засуджувалась політика 
КПРС щодо Чехословаччини, розкривалась аморальна 
та антигуманна сутність надання братської допомоги 
чехословацькому народові”24.

Відомий український дисидент Євген Сверстюк на 
10-річчя з нагоди вторгнення радянських військ в Че- 
хословаччину відгукнувся відкритим листом “До бра
тів чехів і словаків”. В ньому, зокрема, говорилося: 
“Брати мої чехи і словаки! 10 років тому Ваша Празь
ка весна дихала мені в обличчя рвучким київським віт
ром, привабливістю вільного слова. 21 серпня всіми 
почуваннями і думками я був з Вами придушений тан
ками. Тоді в Україні, в світлому крузі обдарованих лю
бов’ю і молодістю я несподівано відчув себе в тюрмі. 
Сьогодні ми вже всі під конвоєм і тепер в Українсько
му концтаборі я пригадую як тоді немов завмерло зер
но, яке ми з Вами плекали в душі, проте розумію: воно 
пустило під снігом паростки. їх непереможна сила ста
ла початком їхнього вирішального кінця. Це був розпад 
ідей, які вже не були спроможними оновити себе. Сьо
годні по 10 роках, вже без смутку, вже серед політв’яз
нів, знову надіюсь і оживаю. Нас з Вами виснажили хо
лод і темрява. Але з нашого соку і крові знову виросте 
зерно нашої свободи. І вже над усім світом оживає і лу
нає Празька весна і відлуння нашої свободи заглушить 
гуркіт їхніх танків”25.

Реформи в Чехословаччині поставили на порядок 
денний ще одне важливе питання. Йшлося, перш за 
все, про загальну демократизацію церковного життя, 
усунення існуючих деформацій в законодавстві про ре
зультати послаблення державного контролю над цер
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квою і віруючими. В контексті цього в Україні відкри
то розпочалася реабілітація греко-католицької церкви, 
що справило неабиякий вплив на прихильників згада
ної конфесії на території Української РСР26.

В доповідній записці в ЦК КПРС від 11 вересня 
1968 року “Про настрої духовенства в зв’язку з чехос
ловацькими подіями” голова Ради в справах релігії при 
Раді Міністрів СРСР Куроєдов зазначав, що потеплін
ня відносин між державою і церквою в Чехословаччи- 
ні знайшли схвальні відгуки в середовищі українських 
уніатів. “Так священик Залізняк з Львівщини, —  пові
домляв головний куратор церкви, —  в бесідах з вірую
чими наголошував: “ ...Правильно роблять уніати в Че- 
хословаччині. Вони настирливо добиваються своєї 
церкви і вони цього добилися. Ми теж повинні вимага
ти від влади задоволення наших законних прав” . З пог
ляду на подібні факти Куроєдов рекомендував активі
зувати самі різноманітні “форми роботи на недопущен
ня “чеського варіанту” розвитку подій в сфері церков
ного життя27.

Отже, хвилювання в Польщі, угорське національне 
повстання 1956 року, “Празька весна” 1968 року, 
пов’язані з ними всі подальші процеси, відіграли важ
ливу роль в розвитку демократичних тенденцій в ко
лишніх радянських республіках, привернули увагу ши
рокої громадськості до серйозних деформацій у внут
рішній і зовнішній політиці СРСР та його найближчих 
союзників, показали шляхи лібералізації тоталітарного 
суспільства, висунули і сформували коло осіб, здатних 
активно протистояти правлячому режиму.

Не випадково ряд дослідників і серед них Андрій 
Амальрик, розглядають вищеозначені події як визна
чальні у формуванні радянського дисидентства. “Мож
на говорити, —  писав він, —  і про два покоління опо
зиції —  світоглядних, а не вікових —  покоління 56-го

375



Історія України:

року і покоління 1966-го року”. Покоління 56-го року 
“сформувалось під впливом десталінізації, хвилювань 
в Польщі, але головним чином —  під впливом угор
ського повстання 1956 року... Покоління 66-го року 
сформувалось під впливом суду над Синявським та Да- 
ніелем в 1966 році, чехословацьких реформ 1967—  
1968 років і врешті-решт в серпні 1968 року”28.

Якщо Угорщина та Чехословаччина збуджували уя
ву радянських, в тому числі українських дисидентів в 
другій половині 50— 70-х років, то на початку 80-х ро
ків їх увагу привернули інші міжнародні події. Зокре
ма, американський історик Роман Сольчаник в своїй 
статті “Польща і Радянський Захід” переконливо дово
дить вплив на формування ідеології дисидентства події 
в Польщі 1980 року. В контексті політики радянської 
багатонаціональної держави, —  зазначав вчений, —  
події, що розпочалися влітку 1980 року —  виникнення 
“Солідарності” як незалежної профспілок, перетворен
ня її в національний рух опозиції існуючому політич
ному ладу і, як наслідок, криза в ПОРП —  має, перш за 
все, ідеологічне значення’’29.

Підкріїїити тезу Р.Сольчаника дають можливість до
кументи та матеріали Служби безпеки України, інших 
державних та відомчих установ. Вони свідчать, що бо
ротьба польських трудящих за свої політичні, еконо
мічні, національні та релігійні права знайшли гарячу 
підтримку серед українських інакодумців. Так, в лис
тівці під назвою “Економіка №1, 1980 р.”, поширюва
ній в ряді міст СРСР, в тому числі в Донбасі, від імені 
“Ідеальної Комуністичної партії Радянського Союзу” 
містився заклик подолати суцільну залежність радян
ських профспілок від комуністичної партії, взяти за 
взірець польське об’єднання трудящих30.

Активно пропагував серед свого оточення ідею 
створення незалежних профспілкових організацій на
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зразок польської “Солідарності” старший інженер Чер
нігівського обласного відділу охорони здоров’я Мико
ла Малиновський, за що отримав по ст. 62 ч. 1 три ро
ки виправно-трудових таборів31. Про свою солідар
ність з страйкуючими у Гданську заявив у відкритому 
листі до закордонних профспілок токар Іллічевського 
порту Леонід Сірий32

Своє захоплення опозиційним рухом в Польщі висло
вив інженер з Чернігова Анатолій Бєдарьков. В написа
ній ним праці “Моє вільнодумство”, яка стала причиною 
жорстоких переслідувань, читаємо: “Дії робітничого 
класу в Польщі запалили нову іскру в історії існування 
людства і відкрили нову форму боротьби, боротьби про
ти авантюристів, що називають себе комуністами. Це 
найважливіша подія сучасності, котра викличе позитив
ні паростки в свідомості передових представників робіт
ничого класу в усіх країнах світу33.

Поширення впливу подій в Польщі стало предметом 
обговорення Секретаріату ЦК 4 жовтня 1980 року за 
участю М.Суслова, КЛерненка, М.Горбачова, Б.Поно- 
марьова, В.Долгих, М.Зімяніна, КРусакова. Спеціаль
ній комісії, очолюваній М.Сусловим, було доручено 
виробити проект постанови з цього приводу, яка поста
вила б надійний заслон проникненню об’єктивної ін
формації з території сусідньої держави34.

Вжиті заходи, обумовлені постановою ЦК КПРС, 
так і не принесли бажаного результату. Попри всі пе
решкоди, як інформація з Польщі не лише проникала 
на територію СРСР, в першу чергу, України, яка мала з 
ПНР спільний кордон, але й поширювалась в самих 
різноманітних суспільних колах. При цьому на відміну 
від попередніх років опозиційні настрої охоплювали не 
лише творчу, наукову інтелігенцію, а й значною мірою 
інженерно-технічних працівників, простих робітників 
різних регіонів України.
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Практично неефективною була пропаганда та конт
рпропаганда, пов’язана з введенням у 1979 році “обме
женого контингенту радянських військ” на територію 
Демократичної Республіки Афганістан. Закриті соціо
логічні опитування, проведені за дорученням ЦК 
КПРС, аналітичні матеріали органів КДБ свідчили про 
непопулярність рішення вищого політичного керівниц
тва щодо Афганістану.

При цьому слід відзначити, що й раніше суворо ута
ємничені військові акції СРСР за кордоном в Сирії, 
Єгипті, В ’єтнамі, Північній Кореї, інших країнах не 
знаходили своєї підтримки серед населення союзних 
республік. Ще в серпні 1970 року ці питання ставив пе
ред ЦК КПРС перший секретар ЦК Компартії України 
П.Шелест. Спираючись на випадок загибелі в Об’єдна
ній Арабській Республіці двох військовослужбовців —  
братів Івана та Миколи Довганюків з с.Сопово Коло
мийського району Івано-Франківської області, він про
понував вжити ряд заходів, які дозволили нейтралізу
вати негативну громадську думку. Опір вторгненню 
військ в Афганістан, існував в усіх без виключення 
верствах населення. Він виявлявся у спробах більш- 
менш впливових керівників усіх ланок відвернути сво
їх дітей від служби в ДРА, загальному несприйнятті ін
формації про Афганістан в засобах масової інформації, 
критичних висловах на адресу вищих посадових осіб в 
КПРС і Радянській державі. Подекуди доходило до 
стихійних мітингів протесту, викликаними загибеллю 
молодих радянських військовослужбовців.

Якщо врахувати, що агресія в СРСР викликала хви
лю протестів в світі (бойкот Московської Олімпіади, 
економічні санкції та ін.), то можна з певним правом 
твердити, що радянська політика в Афганістані стала 
помітним чинником формування опозиції.

За активний протест проти участі Радянського Сою-
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зу у війні в Афганістані зазнали переслідувань Валерій 
Остренко із Запоріжжя35, Дмитро Мазур з Житомир
щини36, Петро Рубан з Чернігівщини3'. їх роз’ясню
вальна робота серед населення значною мірою розхо
дилась з офіційним трактуванням “історичної інтерна
ціональної місії” радянських військ у Демократичній 
Республіці Афганістан.

Розглядаючи роль зовнішніх чинників у формуванні 
ідеології дисидентства, не можна залишити поза ува
гою і цілий ряд інших міжнародних подій, які мали для 
цього свою визначальне значення. Наприклад, єврей
ський правозахисний рух нерозривно пов’язується з 
утворенням на політичній карті світу в травні 1948 ро
ку держави Ізраїль, яка поставила за мету об’єднання 
світового єврейства. Якщо в кінці 40-х —  на початку 
50-х років єврейський рух всіляко обмежувався і спря
мовувався вищим політичним керівництвом, то в нас
тупні десятиріччя він поступово позбувається повсяк
часної опіки з боку КПРС і Радянської держави. Особ
ливо чітко це спостерігається в другій половині 60-х 
років в ході близько-східного конфлікту влітку 1967 ро
ку. Документи ЦК КПУ чітко зафіксували наявність 
полярних думок щодо політики Ізраїлю на Близькому 
Сході, причин та наслідків шестиденної війни. Інфор
мації, що надходили у відділи адміністративних орга
нів ЦК КПУ з Чернівецької38, Одеської та інших об
ластей відзначали всезростаючі, націоналістичні нас
трої серед єврейського населення. В зв’язку з цим, сер
йозне занепокоєння політичного керівництва республі
ки викликала діяльність віруючих іудейської громади в 
м.Одесі, які виступили за надання всілякої підтримки 
своїм єдинокровним братам і сестрам39.

Подібне пожвавлення серед єврейського населення, 
законні прагнення ряду громадян виїхати на свою істо
ричну батьківщину стали підставою для серйозних по
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літичних висновків, лягли в основу прийнятих в кінці 
60— 70-х років документів ЦК КПРС та ЦК Компартії 
України. Характер останніх розкриває сама назва пос
танови Секретаріату ЦК КПРС “Про заходи по поси
ленню боротьби з антирадянською та антикомуністич
ною діяльністю міжнародного сіонізму”, яка відводила 
провідну роль боротьби з сіонізмом міжнародному ві
домству А.Громико та Комітету держбезпеки, очолюва
ному Ю.Андроповим40.

За нашими підрахунками, лише в 70-х роках було 
прийнято близько десятка постанов вищого політично
го керівництва СРСР, продубльовані згодом ЦК Ком
партії України, спрямовані на боротьбу з проявами сіо
нізму. В зв’язку з цим, не можна не погодитись з А.Шу- 
миліним, який наголошував, що подібний курс призво
див до виведення антисемітизму з побутового на дер
жавний рівень41.

Характерно, що вже в другій половині 60-х років 
проглядаються спроби розглядати єврейський рух в 
контексті загального антирадянськош руху. Так, вже 
виступаючи 20 жовтня 1968 року на нараді перших 
секретарів обкомів партії, голів облвиконкомів, керів
ників республіканських міністерств і відомств, відпо
відальних працівників ЦК КПУ і Ради Міністрів УРСР, 
редакторів республіканських газет П.Шелест прилюд
но констатував “змикання сіонізму з українським бур
жуазним націоналізмом”. При цьому лідер ЦК КПУ 
всіляко радив могутньому ідеологічному та адмініс
тративному апаратам серйозно підготуватись до вик
риття “так званого союзу”42.

Штучне ігнорування наявності в СРСР “єврейського 
питання”, зневага до законних прав радянських євреїв 
на еміграцію, прояви антисемітизму на державному 
рівні обумовили консолідацію єврейських національ
них сил, сприяли їх організаційному зміцненню, реаль
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но вплинули на вироблення форм і методів боротьби за 
реалізацію своїх прав і свобод.

Співставляючи розвиток демократичних тенденцій 
в СРСР в цілому в національних республіках зокрема, 
не можна не помітити його взаємозв’язок з світовим 
загальнодемократичним процесом. Розпад могутньої 
колоніальної системи і утворення нових незалежних 
держав в Азії, Африці, Латинській Америці, пошуки 
власного шляху розвитку в ряді країн Європи вселяло 
надію на реальне поліпшення становища національних 
республік в складі радянської імперії, ставили під сум
нів її існування взагалі.

В поширюваній у самвидаві Програмі “Української 
Національної Комуністичної партії” констатувалося, 
що 60— 70-і роки позначені “ ...бурхливим рухом приг
ноблених націй до державного визначення, як це ми 
бачимо на прикладі народів Африки і Латинської Аме
рики. Не обминають цей рух країни Центральної та 
Східної Європи в боротьбі проти російського колоніа
лізму нового типу”4*

Розмірковуючи про шляхи розв’язання національного 
питання в Україні, В.Різників (проходив по процесу 
Н.Строкатової та Притики в грудні 1971 р. в м.Одесі) пи
сав: “Національне питання — одне з найважливіших у 
наш час, як у масштабах країни, так і в світовому мас
штабі. Чомусь, говорячи про вплив Заходу на нашу мо
лодь, зовсім забувають по вплив африканського і азій
ського руху за національне визволення... Чи знаходить 
це якийсь відгук серед національних меншин (так у тес
ті — авт.) в СРСР? На мою думку — досить сильний”44.

Не менш важливий вплив на розвиток інакодумства 
справили нові реалії, які склалися у взаємовідносинах 
двох протилежних систем протягом кінця 50— 80-х ро
ків. Падіння “залізної завіси”, послаблення міжнарод
ної напруженості та проголошення принципу мирного
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співіснування держав різної політичної орієнтації, за
лежність СРСР від західних технологій, експорту про
довольства тощо обумовили нові підходи радянського 
керівництва в сфері забезпечення прав людини. Приєд
нання СРСР до ряду міжнародних пактів, підписання 
Гельсінської угоди створювали правову базу для діяль
ності різних правозахисник організацій, служили ос
новою для розгортання гельсінського руху наріжним 
каменем якого стала боротьба за досягнення політич
них, економічних, соціальних, національних, релігій
них прав людини. Як відзначав Валентин Мороз, 
“...Гельсінський рух в Україні був відблиском загаль
носвітової тенденції, народженої епохою “детанту”45.

Вже в перші дні свого існування групи сприяння ви
конанню Гельсінських угод викликали опір правлячого 
режиму. Оцінюючи їх діяльність, голова КДБ при Раді 
Міністрів УРСР в своїй інформації ЦК КПРС від 15 
листопада 1976 року зазначав, що такі “групи” перес
лідують “...провокаційну мету, поставити під сумнів 
щирі зусилля СРСР по виконанню положень Заключе- 
ного акту наради по безпеці і співробітництву в Євро
пі і тим самим здійснити на уряд Радянського Союзу 
тиск в питаннях реалізації гельсінських домовленос
тей... Члени “групи” здійснюють збір матеріалів про 
нібито наявні випадки невиконання Радянським уря
дом Заключного акту, зокрема, про “порушення основ
них прав радянських громадян”, переслідування за іна
кодумство” тощо. Одночасно з цим керівник радян
ської спецслужби запевнив вище політичне керівниц
тво в тому, що “...Комітетом Державної Безпеки вжива
ються заходи по компрометації та припиненню воро
жої діяльності” таких груп46.

Таким чином, наведені факти свідчать про те, що зов
нішні, о-політичні акції СРСР в 1950—80-і рр., загально
демократичний процес, що мав місце в повоєнній Євро
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пі та Азії, значною мірою вплинули на розвиток опози
ційного руху в Україні, поклали на нього свій відбиток, 
визначили його характерні риси і особливості.
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Дмитрук В. І.

ЗРОСТАННЯ НАПРУЖЕНОСТІ 
В УКРАЇНСЬКОМУ СУСПІЛЬСТВІ 
У СВІТЛІ ПОДІЙ 1968 Р. В ЧССР

Події 1968 р. в Чехословаччині сколихнули радян
ське суспільство, покликали до життя ціле розмаїття 
думок і поглядів. Поряд з більшою частиною населен
ня, заангажованого потужними ідеологічними кампані
ями, у самих різних верствах існували особи або групи 
осіб, які розглядали втручання у внутрішні справи Че- 
хословаччини як протиправну, позбавлену будь-якого 
обгрунтування акцію.

В анналах новітньої історії збереглися свідчення 
про вчинок російських правозахисників, які вже на 
п ’ятий день окупації ЧССР, 25 серпня 1968 р., вийшли 
на Красну площу з гаслами “Руки геть від ЧССР!”, “За 
вашу і нашу свободу!”, “Геть окупантів!”, “Хай живе 
вільна і незалежна Чехословаччина!” Повідомляючи 
про нього політбюро ЦК КПРС, керівництво КДБ при 
Раді Міністрів СРСР, Міністерство внутрішніх справ 
СРСР писали: “Серед учасників цієї провокаційної 
вихватки на Красній площі знаходились Литвинов —  
без певних занять, Богораз-Брухман —  старший науко
вий співробітник Всесоюзного науково-дослідного інс
титуту технічної інформації, класифікації і кодування 
Комітету стандартів, Файнберг —  екскурсовод Павлов- 
ського палацу в Ленінграді, Горбаневська —  інженер 
Державного інституту з проектування театральних та 
видовищних споруд, Бабицький —  молодший науко
вий співробітник Інституту російської мови і літерату
ри АН СРСР, Баєва —  студентка Історико-архівного 
інституту, Корхова —  науковий співробітник Інституту
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світової економіки і міжнародних відносин, Русаків- 
ська —  експерт Всесоюзного науково-дослідного інс
титуту патентної експертизи, Дремлюга і Делоне — 
без певних занять”1.

Характерно, що у доповідній записці Ю.Андропова і 
М.Щелокова від 5 вересня 1968 р. не акцентувалась ува
га на тому, що в акції протесту брали участь не просто 
представники передової інтелектуальної думки, а й ви
хідці з політичної, наукової та культурної еліти радян
ського суспільства. Так, П.Литвинов був онуком народ
ного комісара закордонних справ М.Литвинова, який 
доклав чимало зусиль для формування позитивного імід
жу СРСР на світовій політичній арені. Студент Новоси
бірського державного університету В.Делоне був онуком 
видатного радянського математика, члена-кореспонден- 
та АН СРСР Б.Делоне, який відкрив шлях у науку бага
тьом відомим радянським ученим.

Підсумовуючи зазначені факти, голова КДБ при Ра
ді Міністрів СРСР Ю.Андропов відзначав: “За опера
тивними відомостями Делоне в 1967— 1968 рр., будучи 
студентом Новосибірського державного університету і 
проживаючи у академіка Александрова —  учня його 
діда, вів активну антирадянську пропаганду серед сту
дентів, наклеював листівки в інституті, розмальовував 
фарбою будинки в академмістечку з різними закликали 
і гаслами, налагодив випуск літератури “самвидаву”... 
З агентурних джерел проглядається, що учасники гру
пи —  Литвинов, Дремлюга і Делоне, не займаючись 
протягом тривалого часу суспільно корисною працею, 
користувалися коштами так званого “негласного фон
ду”, створеного їхньою групою за рахунок грошей, от
риманих від окремих представників творчої інтеліген
ції і вчених. Заарештований Делоне нашому джерелу 
говорив: “...Коштами нам допомагає інтелігенція, ви- 
сокооплачувані академіки, письменники, які поділяють
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погляди групи Якіра-Литвинова... Ми маємо право ви
магати гроші, ми —  функціонери, а вони поділяють на
ші погляди, самі за себе бояться, то ж нехай грошима 
підгримують нас”2.

Отже, за визнанням керівника радянських спец
служб акція 25 серпня 1968 р. відображала настрої, які 
поширювались в середовищі наукової, творчої інтелі
генції, студентства.

Незважаючи на широкі протести світової громад
ськості, владні структури застосували до учасників де
монстрації найсуворіші покарання. Московський місь
кий суд засудив В.Дремлюгу до трьох років ув’язнен
ня, В.Делоне —  до двох років і десяти місяців позбав
лення волі, П.Литвинова —  до п ’яти років, Л.Богораз- 
Брухман та К.Бабицького —  відповідно до чотирьох і 
трьох років заслання3.

У поліпшенні долі ув’язнених не допомогли навіть 
особисті зв’язки у вищих політичних колах країни. 
Так, 4 вересня 1968 р. дружина колишнього наркома 
закордонних справ М.Литвинова —  А.Литвинова звер
нулася з проханням до впливового тогочасного політи
ка, члена Президії Верховної Ради СРСР А.Мікояна з 
проханням втрутитись у перебіг подій стосовно її ону
ка П.Литвинова. В своєму листі вона писала: “Дорогий 
Анастасе Івановичу! Пишу у великій біді —  мій онук 
Павло Литвинов сидить у Лефортовській тюрмі. Я не 
знаю, в чому саме його звинувачують. Знаю лише, що 
він благородний і чесний хлопчик, якому дорога його 
батьківщина. Максим Максимович його дуже любив. 
Дорогий Анастасе Івановичу! Якщо можете, допомо
жіть! Він ще молодий, а я вже зовсім стара”4.

Надіслане звернення не залишилось без уваги. На
віть дуже обережний у політиці А.Мікоян, який за 
влучним народним виразом “...прожив від Ілліча 
<В.І.Леніна> до Ілліча <Л.І.Брежнєва> без інфаркту і
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паралічу”, розумів, що суд над молодцю, яка вийшла на 
Красну площу, матиме найнегативнішу реакцію як в 
країні, так і далеко за її межами. З погляду на це він 
звернувся до Генерального секретаря ЦК КПРС 
Л.І.Брежнєва, відзначивши: “Леоніде Іллічу! Прошу 
звернути увагу на даний момент, влаштувати суд —  як 
це, говорять, практикується —  над онуком Литвинова 
та ін. —  це значить дати новий привід нашим ворогам. 
Вони вже відсиділи. На цей раз обмежитись поперед
женням було б розумнішим”6.

Відповіді на листа А.Мікояна не надійшло. Гене
ральний секретар ЦК КПРС, очевидно, прагнучи про
демонструвати ідейні питання одного з найстаріших 
лідерів Комуністичної партії і Радянської держави, до
ручив ознайомити з листом членів політбюро ЦК 
КПРС. Мовчазну згоду з позицією генсека ствердили 
своїми підписами О.Косигін, М.Подгорний, К.Мазу- 
ров, Д.Полянський та інші.

Було б невірним думати, що акції незгоди навколо 
подій в Чехословаччині відбувалися лише у Москві. 
Останнє засвідчили інформаційні повідомлення голо
ви КДБ при Раді Міністрів УРСР В.Нікітченка, який 
відзначав всезростаюче невдоволення в різних про
шарках населення6.

Особливо загострилася ситуація після введення в 
Чехословаччину військ країн Варшавського договору. 
В різних населених пунктах республіки поширювались 
листівки і звернення, в яких висловлювалась підтрим
ка паросткам демократії, що зросли на чехословацько
му грунті. Так, 26 серпня 1968 р. перший секретар Во
линського обкому КПУ Ф.Калита повідомляв ЦК Ком
партії України про виявлення в м.Нововолинську напи
сів антирадянського змісту. На стіні колгоспного ринку 
великими буквами було написано: “Смерть кремлів
ським бюрократам. Руки геть від Чехословаччини”.
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Аналогічний напис був зроблений на приміщенні шах
тоуправління шахти №4 “Нововолинська”. На стіні 
ресторану “Шахтар” у цей же час теж було виявлено 
напис: “Смерть радянським окупантам”7.

Листівки антирадянського змісту 12 вересня 1968 р. 
були розповсюджені в м.Чернівцях. В них, зокрема, го
ворилося: “Товариші! Пропаганда в нашій країні обва
лює шквал наклепів на народ, Комуністичну партію, 
пресу і молодь соціалістичної Чехословаччини. Праг
нучи звести наклеп на партійних і державних діячів 
ЧССР, радянська пропаганда використовує брудні пліт
ки та здогади, в черговий раз демонструючи давні при
йоми шантажу і погроз. З продажу вилучені газети най
більших комуністичних партій світу. Ганьба прислужни
кам брудної пропагандистської кампанії!.. Події в Чехос- 
ловаччині доводять, що купка осіб, що захопили владу в 
нашій країні і партії, заради збереження свого пануючо
го становища продала інтереси миру, соціалізму і проле
тарської солідарності. їхні авантюристичні дії знову 
втягнули світ у жахи холодної війни, зірвали підписання 
договору про нерозповсюдження ядерної зброї і викли
кали небувалий до цих пір розкол у комуністичному ру
сі. Геть політику авантюристів, що зганьбила нашу краї
ну!.. Товариші! Подальший розвиток соціалізму в ЧССР 
загрожував пануючому становищу партійної верхівки 
КПРС, нездатної забезпечити розвиток соціалізму шля
хом демократії і свободи. Керівництво КПРС для вип
равдання агресії в Чехословаччині видумало міф про 
контрреволюцію. Геть реакційну верхівку КПРС — ду
шителя свободи соціалізму!”8.

16 вересня 1968 р. на адресу студентів Київського 
державного університету ім.Т.Г.ІПевченка надійшло звер
нення за підписом “Голос народу”, в якому містився зак
лик взяти приклад з чехословацької молоді, що гаряче 
підтримала демократичний шлях розвитку своєї країни9.
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У цей же час на Вінницькому поштамті в процесі 
контрольної перевірки спецслужбами вихідної корес
понденції був виявлений лист, в якому вторгнення 
військ країн Варшавського договору порівнювалось з 
фашистською агресією 1938 року™.

За повідомленням КДБ при Раді Міністрів СРСР в 
союзних республіках поширювались матеріали пере
дачі радіостанції Бі-Бі-Сі від 10 серпня 1968 р., в 
яких наводилось звернення 88 письменників з засуд
женням позиції радянського керівництва11.

Через призму подій в Чехословаччині вищим полі
тичним керівництвом республіки і спецслужбами 
сприймалися й інші факти, які розцінювались на рів
ні кримінальних злочинів. Так, 1 листопада 1969 р. 
перший секретар Львівського обкому КПУ В.Куцевол 
повідомляв ЦК Компартії України про викрадення 20 
кг друкарських шрифтів з друкарні Львівського тор
гово-економічного інституту. Пошук викрадачів здій
снювався спільними зусиллями органів КДБ і мілі
ц ії12.

У листопаді 1969 р. Львівський обком КПУ кон
статував факти викрадення боєприпасів із складів 
військової частини 55436. Навіть при тому, що злов
мисники аж ніяк не пов’язували свій вчинок з подія
ми в ЧССР, владні структури доклали всіх зусиль, 
щоб переконатися у політичній незаангажованості 
громадян І.Федина, В.Панасенка, М.Горбовського та 
В.Боблова, причетних до цієї справи13.

Наприкінці 60— 70-х рр. незалежний погляд на по
дії в Чехословаччині все частіше розглядався з пози
цій Кримінального кодексу УРСР, який містив статті 
щодо “зради батьківщині”, “антирадянську пропаган
ду і агітацію” тощо.

Однією з перших була порушена кримінальна справа 
за ст. 62 Кримінального кодексу УРСР проти вико
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нуючого обов’язки доцента Кіровоградського педаго
гічного інституту ім.О.С.Пушкіна Г.Дубовова, який 
24 вересня 1968 р. направив листа підтримки на адре
су Посольства ЧССР у Москві. В ньому серед іншого 
говорилося: “Дорогі товариші і друзі! Все прогресивне 
людство, всі, кому дорогі свобода і рівність людей, ві
тають героїчну боротьбу чехословацького народу з ра
дянськими окупантами та його сателітами. У січні 
Компартія Чехословаччини обрала правильний шлях 
побудови комунізму, цей шлях —  науковий шлях, шлях 
основоположників наукового комунізму —  Маркса і 
Енгельса. Це шлях, який прийнятний для більшості на
роду, шлях демократії, рівності і братерства. Більшість 
радянського народу обурена радянською окупацією, 
але не може висловити свого обурення внаслідок звір- 
ського придушення свободи слова і друку. Радянські 
керівники бояться свого народу, відчувають жах перед 
свободою слова і друку, вони бояться демократизації 
суспільного життя інших соціалістичних країн, оскіль
ки це неминуче вплине на радянський народ...”14.

Подібне вільнодумство дорого обійшлося Г.Дубово- 
ву. 27 січня 1969 р. судова колегія з кримінальних 
справ Кіровоградського обласного суду визнала його 
винним у скоєнні злочину, передбаченого ч. І ст. 62 
Кримінального кодексу УРСР і засудила до позбавлен
ня волі терміном на шість років у виправно-трудових 
колоніях (ВТК) посиленого режиму з наступною ви
силкою і забороною займатися викладацькою діяльніс
тю протягом п ’яти років15.

Не була поблажливішою доля до черкащанина 
М.Ліхцова, партійного працівника, який пройшов 
шлях від помічника першого секретаря до заступника 
завідуючого відділом пропаганди і агітації Черкасько
го обкому партії. Вражений лицемірством, яким були 
просякнуті офіційні повідомлення радянського партій
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но-державного керівництва, 22 серпня 1968 р. за підпи
сом “СИД” <”Симоненкові друзі” —  авт.> він направив 
листа до редакції газети “Літературна Україна”, в яко
му в різкій формі засудив “братню допомогу” чехосло
вацькому народу, закликав до страйків у знак протесту 
проти акції країн Варшавського договору.

У ніч на 26 серпня 1968 р. М.Ліхцов наклеїв листів
ку на будинку контори електромережі по вул.Гоголя в 
м.Черкасах, в якій характеризував дії в Чехословаччи- 
ні як злочинні, що матимуть негативний вплив на по
дальший перебіг міжнародних подій16.

Дії М.Ліхцова оцінювало Управління КДБ при Раді 
Міністрів УРСР по Черкаській області, а згодом і судо
ва колегія з кримінальних справ Черкаського обласно
го суду, яка 15 жовтня 1969 р., керуючись ч. І ст. 62 КК 
УРСР, засудила його до п ’яти років позбавлення волі у 
виправно-трудовій колонії суворого режиму. Дещо піз
ніше, 16 грудня 1969 р., судова колегія з кримінальних 
справ Верховного Суду УРСР зменшила термін пока
рання М.Ліхцову до трьох років17.

За цією ж сумнозвісною ст. 62 ч. І до п’яти років 
ув’язнення у ВТК з наступним засланням терміном на 
три роки був засуджений 20 січня 1969 р. Тернопіль
ським обласним судом комірник готової продукції заво
ду мінеральних вод І.Курилас. Його провина серед іншо
го полягала у тому, що, перебуваючи в серпні 1968 р. на 
лікуванні в санаторії с.Яблунівка Бучацького району 
Тернопільської області, в одній з розмов дозволив собі 
назвати введення військ в Чехословаччину “помилкою 
нашого уряду” і висловив думку, що чехи самі можуть 
розібратися як їм жити18.

Звинувачення, висунуті проти І.Куриласа, були нас
тільки хиткими, що 13 лютого 1969 р. Верховний Суд 
України знизив йому термін покарання до трьох років 
без подальшого заслання.
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До аналогічної думки, очевидно, схилявся началь
ник Управління КДБ УРСР по Тернопільській області 
генерал-майор А.Шапаренко, який у своєму поданні на 
ім’я прокурора Тернопільської області, державного 
радника юстиції 3-го класу В.Іванова від 21 березня 
1991 р. писав: “Оцінюючи докази, отримані як під час 
попереднього слідства, так і в результаті додаткового 
розслідування, у діях Куриласа І.В. не проглядається 
умислу і усвідомлення того, що він проводив агітацію 
чи пропаганду, спрямовану на підрив чи послаблення 
радянської влади і з допомогою своїх висловлювань 
переслідував досягнення цієї мети. Зміст, характер і 
обставини, за яких він вступав у діалог з іншими осо
бами, свідчать про те, що висловлювання носили поле
мічну направленість.., а оцінка... подій в Чехословач- 
чині в 1968 р. характеризувала його як особистість, що 
має власний погляд на ті чи інші події”19.

Заслуговує на увагу кримінальна справа двадцяти- 
двохрічного Р.Гриня, який до арешту закінчив три кур
си Ужгородського державного університету. У вироку 
судової колегії з кримінальних справ Закарпатського 
обласного суду, що 23 березня 1970 р. визначила йому 
три роки перебування у виправно-трудовій колонії, го
ворилося: “У період активізації антисоціалістичних та 
антинародних сил в ЧССР Гринь написав від імені тру
дящих Закарпаття і за підписом видуманого ним “На
чальника комітету по підтримці визвольного руху в Че- 
хословаччині” 22 серпня 1968 року відіслав в ЧССР на 
адресу празького радіо антирадянського змісту листа, 
датованого 10 липня 1968 р., в якому закликав до бо
ротьби проти комуністів, народної влади в ЧССР і вої
нів Радянської армії, називаючи їх радянськими загар
бниками, зводив наклеп на соціалістичний лад в СРСР, 
на інтернаціональну діяльність КПРС і КПЧ, вислов
лював підтримку антинародних сил в Чехо Словаччині,
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які за його словами ведуть “священну боротьбу за во
лю проти диктату московського Кремля”... В серпні 
1968 року Гринь написав, а 22 серпня 1968 року відіс
лав в ЧССР на адресу празького радіо другого анонім
ного листа від імені “Експерта Д .”20

Широкий світовий резонанс отримав суд над укра
їнцем, уродженцем с.Борисівки Приморського району 
Запорізької області генералом П.Григоренком, який 
відбувся у лютому 1970 р. в м.Ташкенті.

Довідавшись про акцію в Чехословаччині 21 серпня 
1968 р., відомий радянський правозахисник звернувся з 
листом “До громадян СРСР, до комуністів всього світу! 
До всього прогресивного людства!”, в якому закликав 
розгорнути широку протестну кампанію проти введення 
військ на територію суверенної європейської держави, 
вимагати скликання міжнародної наради комуністичних 
і робітничих партій для обговорення “імперіалістичної 
політики теперішнього керівництва СРСР”21.

У вересні 1968 р. П.Григоренко оприлюднив відозву 
“До комуністів всього світу”, в якій пропонував кому
ністам Югославії і Румунії вимагати у своїх урядів і 
центральних партійних комітетів не вступати в ніякі 
стосунки з керівництвом держав, війська яких перебу
вають на території ЧССР. Аналогічні звернення були 
направлені лідерам комуністичних партій Великої Бри
танії, Італії, Франції, США і Канади22.

Не маючи змоги кинути у в ’язницю людину похило
го віку, одного з найдосвідченіших у минулому воєна
чальників, судова колегія з кримінальних справ Таш
кентського міського суду визнала патріотичний вчинок 
П.Григоренка як прояв психічної хвороби з направлен
ням на примусове лікування.

Власне бачення подій в Чехословаччині, як і інших 
аспектів радянської зовнішньої політики, привело на 
лаву підсудних робітників заводу залізобетонних виро
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бів №2 тресту “Миколаївжитлобуд” П.Саранчука та 
В.Івкова. їхня критична оцінка вторгнення військ до 
ЧССР розцінювалась як прояв антирадянської агітації 
та пропаганди23. Внаслідок цього перший отримав ві
сім років позбавлення волі у ВТК суворого режиму, 
другий —  три роки24.

Шукаючи компрометуючі матеріали на українського 
правозахисника О.Сергієнка, органи Комітету держбез
пеки при Раді Міністрів УРСР виявили факти непри
хильного ставлення останнього до політики КПРС щодо 
Чехословаччини. Разом з іншими подібними епізодами 
він ліг в основу звинувачувальних висновків, які дали 
підставу судовій колегії з кримінальних справ Київсько
го обласного суду 23 червня 1972 р. засудити його до се
ми років ВТК суворого режиму і трьох років заслання25.

Чехословацькі епізоди займали помітне місце у 
звинувачувальних висновках літпрацівника газети 
“Черкаська правда”, письменника, майбутнього лау
реата Шевченківської премії В.Захарченка. При об
шуку 8 червня 1970 р. у нього був вилучений щоден
ник, в якому в хронологічній послідовності фіксува
лися процеси, що відбувалися в ЧССР, висловлюва
лась підтримка народу, який виступив за свободу і де
мократію у власній державі26.

Правильність обраного чехословацьким керівниц
твом курсу доводив старший інженер Івано-Франків
ської обласної газотехнічної інспекції В.Долішній. Йо
го опонентом у цьому та інших питаннях виступила су
дова колегія з кримінальних справ Івано-Франківсько
го обласного суду, яка на своєму засіданні 15 вересня 
1972 р. визначила інакодумцю суворий і нічим невип
равданий вирок —  сім років позбавлення волі у ВТК 
суворого режиму з наступним трирічним засланням27.

Проблеми “Празької весни” зацікавлено обговорю
вались у середовищі одеських дисидентів, які вбачали
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в Чехословаччині своєрідний приклад для України, що 
має і повинна стати на шлях свого національного і 
культурного відродження, домогтися ліквідації обме
жень прав і свобод громадян, набути справжнє демок
ратичне обличчя. Все це зафіксовано в кримінальній 
справі, порушеній 4 травня 1972 р. Управлінням КДБ 
при Раді Міністрів УРСР по Одеській області проти 
Н.Строкатової, О.Притики, О.Різниківа28.

На різних рівнях відстоював свою власну непересіч
ну думку військовослужбовець, викладач вищого вій
ськового навчального закладу, харків’янин Г.Алтунян. 
Показовою у цьому відношенні є виклад його розмови 
ЗО.VI— 1.УП.1969 р. з відповідальним працівником Ко
мітету партійного контролю при ЦК КПРС М.Марда- 
совим:

“Мардасов: Ви з усіх питань розходитесь з партією. 
Ви неправильно оцінюєте кризу на Близькому Сході, 
схвалюючи дії Ізраїлю. А Чехословаччина?

Алтунян: Що стосується Чехословаччини, то мені 
здається, що введення військ більше принесло шкоди, 
ніж користі. Нас ніхто не запрошував.

Мардасов: Це неправда, треба читати газети.
Алтунян: “Запрошення” не було підписане, пові

домлення про нього з ’явилося після введення військ. І, 
крім того, на початку вересня “Руде право” писала, що 
ніякого “запрошення” не було. Навряд чи можна вип
равдати введення військ і з військової точки зору. За су
часних засобів доставки ми могли б це зробити і пізні
ше, коли такий крок був би продиктований не особис
тими міркуваннями окремих людей, а реальною загро
зою з боку ФРН.

Мардасов: Партія так не вважає. Звідки ви знаєте, 
що Дубчека привезли до Москви в наручниках?

Алтунян: Лектор обкому КПУ в м.Харкові Цветков 
прямо сказав про це на одній з лекцій: “Хто приїхав
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сам, а кого довелося привезти” (причому зробив відпо
відний жест).

Мардасов: Чому ви не вірите Генеральному секрета
реві тов.Брежнєву? Нашій пресі? Кому ви взагалі віри
те?

Алтунян: Я вперше висловив політичну недовіру 
Брежнєву в 1964 р., заявивши про це на закритих парт
зборах”2̂ .

Не менш гострою була розмова Г. Алтуняна з канди
датом у члени ЦК КПРС Г.Денисовим. Останній, не 
дослухавши відвідувача, прямо заявив йому: “3 питан
ня Чехословаччини ви опинились в одному таборі з на
шими ворогами”30.

Не бажаючи продовжувати дискусії з Г.Алтуняном, 
владні структури вдалися до випробуваного заходу — 
політичних репресій.

У 1981 р. Харківський обласний суд засудив його до 
семи років позбавлення волі у ВТК суворого режиму з 
наступним засланням на п ’ять років31.

Не мали змоги не лише висловити власні думки, а й 
отримати об’єктивну інформацію про те, що коїться в 
ЧССР, Г.Ничипоренко з Дніпропетровська та П.Бутов з 
Одеси. Перший, як виявилось, не мав права читати і 
зберігати копію книги Л.Копелєва, в якій акція в Че- 
хословаччині називається “окупацією”32, другий — 
самвидавську статтю “X річниця вторгнення в Чехос- 
ловаччину”33.

За свою відвертість потрапив у поле зору органів 
КДБ учитель школи с.Рясне Ємільчинського району 
Житомирської області Д.Мазур, який восени 1968 р. в 
учительській в присутності своїх колег висловлював 
абсолютно протилежне тому, що твердили радянські 
засоби масової інформації про події в Чехословаччині. 
Інші його необережні кроки дали підставу для пору
шення Управлінням КДБ УРСР по Житомирській об-
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ласті ЗО червня 1980 р. кримінальної справи34.
Було б невірним розглядати зростання невдоволення 

в різних верствах українського суспільства лише через 
призму порушених кримінальних справ. Кількість на
ших співвітчизників, які засуджували політику вищого 
партійно-державного керівництва, була значно біль
шою. Далеко не всі потрапляли на судову лаву, зазнав
ши різного роду “профілактичних заходів” з боку орга
нів КДБ, по партійній, комсомольській, службовій ліні
ях. Так, уже весною 1968 р. були “взяті в перевірку” 
брати Михайло та Олексій Малаші. Перший з них піс
ля закінчення університету працював у видавництві 
“Молодь України”, другий —  токарем на Дніпропет
ровському заводі металургійного устаткування.

Особливу стурбованість викликав лист М.Малаша 
до брата від 24 березня 1968 р. У ньому говорилося: 
“Цікаві діла в Чехословаччині. Наші газети в основно
му мовчать, але там є чимало нового. Про це я довіду
юсь з радіо. Чехословацькі газети в Києві теж не про
даються, хоч раніше були завжди. Немає й югослав
ських, бо ті теж пишуть про все, що відбувається в Че
хословаччині. Правда, газета “Нове життя”, що вихо
дить у Чехословаччині українською мовою, прийшла 
Кореневичу, який її виписує. Спочатку —  без вклади
ша, а тепер оце —  повністю. Будемо вірити, що й у нас 
скоро буде якась буча. Коли б швидше, а то далі так 
жити не можна. Імперія розпадається, і буде добре, як
що й Україна скаже своє слово проти цієї імперії”35.

На Дніпропетровщині до числа політично неблаго- 
йадійних були занесені інженер Дніпропетровського 
металургійного інституту М.Чхан, старший викладач 
Дніпропетровського хіміко-технологічного інституту 
І.Рора36, редактор молодіжних передач Дніпропетров
ського обласного радіокомітету В.Заремба3\  У Києві 
на адресу партійних органів і спецслужб надходила ін
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формація про “ідейні хитання” працівників редакції га
зети “Радянська Україна” А.Друкаренка та І.Кухаря38.

Таким чином, викладені матеріали дозволяють твер
дити:

—  наприкінці 60-х —  першій половині 80-х рр. в 
різних верствах населення зростало невдоволення по
літикою вищого партійно-державного керівництва 
СРСР щодо Чехословаччини;

—  протести громадян знаходили своє відображен
ня в таких основних формах як петиційна кампанія, 
розповсюдження листів, усні агітації тощо;

—  щодо найбільш активних учасників руху з під
тримки Чехословаччини, її політичних лідерів, здій
снюваних реформ застосовувались репресії по партій
ній, комсомольській, службовій лініях, порушувались 
кримінальні справи.
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Лавко А.І.

ДО ПИТАННЯ ПРО 
КЛАСИФІКАЦІЮ ПОЛІТИЧНИХ 

ПАРТІЙ ТА ОРГАНІЗАЦІЙ УКРАЇНИ
(кінець XIX — початок X X  ст.)

На підставі вивчення значного масиву історичних ма
теріалів з політичної історії України й Росії зазначеного 
періоду є підстави стверджувати, що перші спроби кла
сифікації російських партій, діяльність яких поширюва
лась на Україну, належить не лідеру соціал-демократів 
В.І.Леніну, а іншим суспільно-політичним діячам та дос
лідникам.

Так, Ю.Стеклов, керуючись соціально-класовим кри
терієм, виділив три основні групи партій, які діяли на 
початку XX століття на політичній арені Росії: 1) консер
вативна або реакційна; 2) ліберальна; 3) соціалістична1. 
Г.Славін, аналізуючи основні російські партії напере
додні виборів до І Державної Думи, відніс їх до чоти
рьох політичних груп: 1) права; 2) центр; 3) поміркована 
ліва; 4) ліворадикальна ліва. Лідер меншовизму Л.Мар- 
тов поділив політичні партії Росії на 4 типи: 1) праві, ре
акційно-консервативні; 2) помірковано-консервативні; 
3) ліберально-демократичні; 4) революційні2.

Вперше систематизований і аналітичний огляд націо
нальних партій Росії було зроблено в 3-му томі (книга 5) 
меншовицького видання “Общественное движение в 
России в начале XX века” (СПб., 1914). Ця узагальнюю
ча праця була написана з марксистських позицій і грун
тувалась на класовому підході до оцінки політичних 
партій. Національні російські партії, в тому числі і укра
їнські, в присвяченому їм нарисі К.Залевського класифі
кувались згідно ідейно-класових критеріїв: соціалістич
ні, буржуазні і реакційні3.
402



маловідомі імена, події, факти

Проте у радянській історичній та філософській літе
ратурі домінувала саме схема класифікації політичних 
партій дореволюційної Росії, розроблена В.І.Леніним. У 
своїх працях “Спроба класифікації російських партій”, 
“Політичні партії в Росії-”, “Політичні партії за 5 років 
третьої Думи” лідер більшовиків провів типологію пар
тійних утворень згідно їх класової спрямованості. Роз
глядаючи партії від правих до лівих за “класовою приро
дою”, В.І.Ленін виділив такі основні їх групи: реакцій
но-буржуазні, ліберально-буржуазні, дрібнобуржуазні, 
селянські, пролетарські4.

Сутність ленінської класифікації полягає в тому, що 
політичні партії поділяються на типи, які відповідають 
основним класам суспільства, особливостям структури 
самих класів. Саме на підставі аналізу класової структу
ри російського суспільства, програм і політики різних 
партій В.І.Ленін виділив п’ять основних їх типів: 1) чор
носотенці; 2) октябристи; 3) кадети; 4) трудовики; 5) со
ціал-демократи5. Обгрунтованість такого поділу партій
них угрупувань була підтверджена історичним досвідом 
визвольного руху в Росії на початку XX століття.

Саме ленінська методологія класифікації російських 
політичних партій була покладена в основу схем партій
ної типології, які були розроблені з певними змінами ра
дянськими істориками. Так, в колективній монографії 
“Непролетарские партии России. Урок истории (М., 
1984) виділено 4 групи російських партій: а) поміщиць
кі; б) буржуазні; в) дрібнобуржуазні; г) пролетарські6. 
Український радянський історик П.ІНморгун за класо
вою ознакою виділив такі типи політичних партій, які ді
яли в Україні на початку XX століття. Це пролетарські, 
дрібнобуржуазні, буржуазні і поміщицько-монархічні 
угрупування7.

За наявністю, безперечно, раціональних думок у кон
цептуальних положеннях лідера більшовизму В.І.Леніна
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щодо аналізу програм, ідеології і політики російських 
партій, потрібно відверто сказати, що класовий критерій, 
покладений в основу класифікації політичних партій Ро
сії має в ленінській інтерпретації гіпертрофований ха
рактер, оскільки партійно-політична система суспільс
тва, її суб’єкти оцінювались винятково з позицій робіт
ничого класу. Проте до кожного запропонованого сус
пільно-політичними діячами варіанту класифікації пар
тій потрібно підходити з конкретно-історичних позицій.

Використання класового критерію доречно в роки ре
волюційних піднесень, коли відбувається поляризація 
великих політичних таборів і соціальні спільноти усві
домлюють свої групові інтереси. Тому свого часу ленін
ська класифікація хоч і була пристосована до завдань по
літичної боротьби робітничого класу та його партії, все 
ж витіснила інші альтернативні типологічні схеми.

З нашої точки зору, класифікація політичних партій, 
які діяли в Україні на початку XX століття, за класовою 
ознакою є одним з можливих, а не найістотнішим прин
ципом типології партійних утворень.

Одними з перших проблему розробки нових методо
логічних принципів в класифікації політичних партій 
висунули російські історики В.Шелохаєв та О.Волобуєв. 
Вони запропонували доповнити традиційні принципи 
такої класифікації, яка базувалась на класовому підході, 
більш загальним критерієм шляхів суспільного розвитку, 
ставлення до партійних згрупувань існуючого політич
ного режиму і т.д.8

Сучасні російські історики, виходячи з того, що ідео
логія є базовою системою цінностей партії, однією з ос
новних її характеристик, запропонували альтернативні 
варіанти класифікації партійних угрупувань в Росії по
чатку XX століття. Так, авторський колектив видання 
“Политические партии России. Конец XIX — первая 
треть XX века. Энциклопедия” (М., 1996) поділив росій
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ські партії на три табори: консервативні, ліберальні і со
ціалістичні, а українські партії Наддніпрянщини на лібе
ральні та соціалістичні9. Модифікований варіант класи
фікації російських партій початку XX століття за політи- 
ко-ідеологічними критеріями належить авторам підруч
ника “История политических партий России” (М., 1984). 
Схема їх класифікації російських партійно-політичних 
утворень Росії має такий вигляд: 1) соціал-демократичні 
(більшовики та меншовики); 2) неонародницькі (соціа- 
лісти-революціонери, народні соціалісти, анархісти); 3) 
ліберально-буржуазні та правобуржуазні (кадети, прог
ресисти, октябристи); 4) консервативно-монархічні1̂ .

Як бачимо, російські історики відмовились від єдино
го критерію класифікації— класового, який мав, як відо
мо, вирішальне значення для ВХЛеніна. Вони перекон
ливо показали, що важливе значення мають і інші крите
рії: морально-етичний, географічний, національний. В 
запропонованій російськими дослідниками класифікації 
партійних угрупувань враховувалась політична суть пар
тій, їх цілі і завдання. При цьому фахівці-історики під
креслили, що кожен з окремих класифікаційних принци
пів при конкретному аналізі може виступити на передній 
план, а інші мати допоміжне значення.

В збірнику “Программы политических партий Рос
сии. Конец XIX — начало XX века” (М., 1995) прийнята 
така класифікація: партій соціалістичної орієнтації (в 
свою чергу вони поділені на соціал-демократичні і на
родницькі), ліберали, консерватори, монархісти. Ця кла
сифікація в повній мірі стосується національних полі
тичних партій Росії. Очевидно, що критерієм такої кла
сифікації є назви партій та їх політична “фізіономія”.

З точки зору ідеологічних парадигм українські істо
рики серед розмаїття політичних партій Росії виділяють 
такі групи: праві, ліберальні, революційно-демократич
ні, робітничі^1.
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Незважаючи на певні відмінності в наведених ви
ще схемах класифікації російських і українських по
літичних партій спільним для них є те, що кожний 
партійно-політичний напрямок має внутрішню 
складну диференціацію. Так, ліберальні партії мали 
орієнтацію або помірковано —  консервативну як ок
тябристи або радикальну як кадети. В ідеологічному 
блоці соціалістичних партій (есери, соціал-демокра
ти) виразно виділялись партії і політичні групи по
мірковано-революційні (меншовики) і екстремістські 
(більшовики, есери-максималісти).

В основу сучасного науково виваженого підходу 
до типології всіх політичних партій, які діяли на те
ренах України в кінці XIX —  на початку XX століття, 
на наш погляд, повинна бути покладена ідея про єд
ність та відмінність соціально-класового, цивіліза- 
ційного й загальнолюдського принципів. Розробка 
нової класифікації політичних партій повинна врахо
вувати альтернативність суспільного розвитку Украї
ни. Поняття багатоваріантності української політич
ної історії включає в себе не тільки соціалістичну 
альтернативу в марксистському та неонародницькому 
її розумінні, але й національно-радикальну, лібераль
ну, монархічну в різних трактуваннях.

З позицій новітньої методології класифікація полі
тичних партій України може бути здійснена в різних 
площинах:

1) за соціальною базою та відповідною ідейно- 
політичною структурою (поміщицькі, буржуазні, 
дрібнобуржуазні, робітничі, селянські);

2) за ідеологічним критерієм (консервативні, лі
беральні, народницькі, соціал-демократичні, мар
ксистські);

3) за відношенням до ідеалу майбутнього сус
пільного ладу (монархічні, буржуазні, соціалістичні);
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4) за ставленням до існуючого державного ладу 
(в Росії та Австро-Угорщині) та відповідного полі
тичного режиму (урядові, опозиційні, революційні). 
Використовуючи такий критерій, можна запропону
вати і дещо інший варіант класифікації політичних 
партій (реакційні, ліберальні, демократичні, револю
ційні);

5) за юридичним статусом (легальні, нелегальні, 
напівлегальні);

6) за використання тактичних засобів для реалі
зації програмних завдань (конституційні, антикон- 
ституційні, ліворадикальні);

7) за політичним підходом для вирішення україн
ського питання (великодержавницькі, автономістські, 
самостійницькі).

Разом з тим, враховуючи ту обставину, що крите
рії, покладені в основу класифікації політичних пар
тій, взаємодоповнюють один одного, взаємопов’язані 
між собою потрібно вказати на, певною мірою, умов
ний характер партійної типології.

Так, за ідеологією та світоглядними засадами ук
раїнські політичні партії та організації Наддніпрян
щини умовно можна поділити на три основні групи:
1) соціалістичні (РУП, УСП, УПСР, УСДРП, Спілка);
2) ліберальні (Загальна українська безпартійна орга
нізація, УДП, УРП, УДРП, Товариство українських 
поступовців); 3) національно-радикальні (Братство 
тарасівців, УНП).

Стосовно політичних партій та організацій Схід
ної Галичини ця типологічна схема буде мати такий 
вигляд: 1) соціалістичні (РУРП, УСДРП); 2) лібераль
ні (Народна Рада, УНДП); 3) консервативні (Като
лицький русько-народний союз, Християнсько-сус
пільна партія); 4) реакційні (Руська народна партія).

За соціально-політичною спрямованістю, страте-
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тією і тактикою політичні партії Наддніпрянської Ук
раїни умовно можна поділити на три основні групи: 
1) ліворадикальні; 2) ліберально-демократичні; 3) на
ціонально-радикальні .

В основі класифікації українських партій може бу
ти покладене і їх ставлення до вирішення національ
ного питання. Використовуючи цей типологічний 
критерій можна виділити дві групи східноукраїн
ських партій:

1) партії, що виступали за автономію України 
(УСДРП, Спілка, УДП, УРП, УДРП);

2) партії, що відстоювали державну самостій
ність України (РУП, УШ І).

В історичній та політологічній літературі викорис
товують і деякі формальні критерії для класифікації 
політичних партій та організацій, зокрема, за їх наз
вами12. Проте історичний досвід свідчить, що назви 
партій, їх програмні документи далеко не завжди від
бивають їхню суть. Ф.Енгельс, зокрема, вказував: 
“Назви дійсних політичних партій ...ніколи цілком 
не відповідають їм, партія розвивається, назва зали
шається”13.

В передмові до брошури Л.Мартова “Политичес
кие партии в России” (М., 1917) підкреслювалось, що 
про партії треба судити не за їх програмами, а за їх ді
ями. Тому характер конкретної партії потрібно оці
нювати не за її назвою, заявами або виступами ліде
рів, а за політикою, яку вона проводить, за результа
тами її діяльності протягом усього часу існування.

Отже, класифікація політичних партій та організа
цій, які розгорнули свою діяльність в Україні напри
кінці XIX —  початку XX століття, є важливим еле
ментом розробки новітніх теоретико-методологічних 
засад вивчення партійно-політичної проблематики. З 
врахуванням історіографічних здобутків дореволю-
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пійного, радянського періодів та сучасних історич- 
дих досліджень питання типології партійних об’єд
нань вимагають подальшого вивчення.
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Юсова Н.М.

ВИНИКНЕННЯ КОНЦЕПЦІЇ 
“ДАВНЬОРУСЬКОЇ НАРОДНОСТІ” В 

РАДЯНСЬКІЙ ІСТОРІОГРАФІЇ: 
кінець 30-х -1954 рр.

Концепція “давньоруської народності”, яка в радян
ський час, починаючи з 40-х років, незважаючи на те, що 
в її рамках була представлена певна розбіжність думок 
дослідників стосовно деяких проблемних питань, все ж 
набула стутусу найбільш аргументованої наукової теорії 
щодо етнічного розвитку східних слов’ян давньоруської 
доби. Зі здобуттям незалежності України ця концепція в 
українській історіографії “зазнає неабиякого випробу
вання”1. Дана концепція безапеляційно оголошується 
витвором офіційної радянської історичної науки і на цій 
підставі відкидається.

Будь-яка історична концепція, “теоретична або кон
цептуальна схема” - витвір вчених істориків, сформульо
ваний ними на основі синтезу та аналізу прямих історич
них джерел чи узагальнень попередньої історіографії, - є 
набутком історичної науки, незважаючи на її “вірність 
чи хибність”. Дискусійність історичних концепцій най
більш ефективно сприяє розвитку історичної думки. Ко
ректна наукова дискусія наближує нас до розуміння тих 
чи інших історичних процесів, а, отже - до істини. Зви
чайно, якщо при цьому дослідник керується лише пошу
ком істини і не має ні найменшої упередженості щодо 
трактування фактологічного матеріалу та наукового до
робку попередників.

На жаль, щодо концепції давньоруської народності 
цієї неупередженості серед деяких сучасних українських 
дослідників не спостерігається. Останніми, “крім “рево
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люційної доцільності” і образи за минулі “етнічні при
ниження”, жодні інші аргументи щодо неспроможності 
концепції спільності походження східнослов’янських 
народів не наводяться”2. Відразу ж зауважимо: висновок 
щойно цитованих вчених в деякій мірі стосується і тео
рії давньоруської народності, яка, безперечно, є нетотож- 
ньою концепції спільності походження східнослов’янсь
ких народів.

У наш час на концепцію давньоруської народності, а 
іноді й на її прихильників наліплюються образливі та 
ідеологічно заангажовані ярлики, які викликають емо
ційно-негативне сприйняття теорії серед широкого зага
лу фахово непідготовлених читачів. Напевно, найбільш 
урізноманітнений лексикон образливих термінів можна 
відібрати з праць Л.Л.Залізняка, про які мова йтиме далі. 
Ось, наприклад, які найменування цей вчений викорис
товує для спаплюження даної концепції: “давньоруська 
народність - історичний міф”3, “... імперський міф”4, 
“...псевдонаукова побудова”5, “тенденційна псевдоісто
рична конструкція”6, “псевдонаукова конструкція”7, 
“неоімперська” концепція”8, “свідома фальсифікація”9, 
“ганебна пляма” (мається на увазі пляма, що лежить на 
радянській історіографії - Н.Ю.)10, “типовий витвір 
кремлівських ідеологів”11, “типовий витвір ідеологічно- 
пропагандистської машини тоталітарного режиму”12, 
“офіційна радянська версія російського імперського мі
фу про “спільну давньоруську колиску”13 тощо. Подібне 
шельмування в дусі “сталінських часів” цілком може пе
ревести дискусію з наукової в політичну площину, проти 
чого виступає й сам Л.Л. Залізняк14.

Як вказують О.П. Толочко та П.П. Толочко, в біль
шості випадків проблемою давньоруської народності 
“переймаються люди, котрі ніколи професійно її не 
Досліджували, а отже, не володіють ні джерелознавчою 
базою, ні історіографічними набутками попередніх по
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колінь істориків” 15. Нерідко ці історіографічні набутки 
свідомо чи несвідомо перекручуються, некоректно ін
терпретуються згідно упереджених поглядів подібних 
непрофесіоналів.

В даній статті робиться спроба висвітлити частку іс
торіографічної спадщини радянських вчених, - дослід
ників давньоруської народності, - яка стосується питан
ня виникнення концепції давньоруської народності. 
Приводом до написання статті послужили численні дру
ковані праці, а також виступи на наукових форумах вже 
згадуваного Леоніда Залізняка16, одного, з фахівців (без
перечно, висококваліфікованого в своїй галузі археоло
га) із первісної історії України, в яких він повсякчас тор
кається питань історіографії названої проблеми.

Під враженням історіографічних “студій” Л.Залізня- 
ка перебувають навіть серйозні дослідники, правда не 
фахівці з історії України давньоруської доби. Наприк
лад, відомий український мовознавець Г.Півторак в 
своїй останній книжці, в розділі, присвяченому крити
ці концепції давньоруської народності, подає історію 
появи концепції за посібником Л.Залізняка “Від скла- 
винів до української нації”17.

Узагальнюючи висловлювання Л.Л. Залізняка щодо 
проблематики даної статті, зведемо їх до наступних 
тез:давньоруську народність “винайшов” В.В. Мавро- 
дін і зробив це він у 1948 р.; “контраверсійну і бездо
казову” концепцію В.В. Мавродіна не сприйняли про
відні московські вчені, що засвідчила дискусія в Інсти
туті історії АН СРСР (лютий 1951 р.); окрім В. Мавро
діна “батьком” концепції був ЦК КПРС, який офіційно 
виголосив її в своїх Тезах 1954 р.

Отже, в своїх наукових за технічними вимогами щодо 
оформлення, але публіцистичних за стилем працях, Лео
нід Залізняк постійно підкреслює, що “відкриття дав
ньоруської народності по праву належить В.В. Мавроді-
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ну”18. Це “відкриття” останній, на думку Л.Залізняка, 
зробив в своїй праці “Формування руської на- 
ції”(1948)(Назва книги й дата дається по Л.Залізняку - 
Ю.Н.)- Виходячи з цієї дати Л.Залізняк пропонував 
“прибічникам існування окремого давньоруського ет
носу, Щ О  був “спільною колискою” східних 
слов’ян” 19 відзначати у 1998 році 50-літній ювілей 
проблеми. Зазначимо також, що у всіх працях Л.За
лізняка на цю тему постійно ототожнюється окремий 
термін “давньоруський етнос” із тезою “спільна ко
лиска” східних слов’ян”20. Хоча, очевидно, - це різні 
поняття. Отже, за Л.Залізняком, В.В. Мавродін дек
ларував своє положення про давньоруську народність 
у 1948 р. в наступній формі: “ ...на підставі злиття в 
єдиний етномасив східнослов’янських племен у IX- 
XI ст. постав руський народ, предок руської, україн
ської та білоруської нації-”21. Відразу ж варто зверну
ти увагу, що в наведеній цитаті В.В. Мавродін вживає 
термін “руський народ” (“русский народ”), а не “дав
ньоруська народність”. Останній знаковий термін, як 
і саму постановку проблеми “давньоруської народ
ності”, дійсно, ввів у історичну науку В.В. Мавродін, 
але сталося це не в 1948 р.

По-перше, цитоване вище мавродінське положення 
про “руський народ” не є оригінальним та першим по 
часу тезисом на тему етнічної єдності східнослов’янсь
ких племен періоду Київської Русі. Так, перші спроби 
осмислити походження руського народу відносяться до 
другої половини XVII ст. Зокрема, українські історики 
цього періоду Феодосій Софонович, Інокентій Гізель не 
сумнівалися щодо історичної спорідненості східнос
лов’янських народів, які мають єдиний етнічний ко
рінь22. “Русские или пачє российские народы, - писав 
Інокентій Гізель, - тьіиждє суть Словянє. Єдиного бо єст
ва... и тогождє языка”23. Етнічну спорідненість усіх схід
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них слов’ян стверджували українські та російські істо
рики XVIII - початку XIX ст.: В.Татіщев, П.Симонов- 
ський, О.Рігельман, Д.Бантиш-Каменський та ін.24. 
Учень В.В. Мавродіна російський історіограф І .Я. Фроя- 
нов вважає, що відновив ці старі погляди на декларова
ну вище проблему в 1915-16 рр’. відомий російський іс
торик О.Є Пресняков25, якого Л.Залізняк беззастережно 
включає до прибічників концепції М.Грушевського26. В 
своїх “Лекціях з російської історії” (1916 р., які були ви
дані в 1938 р.) О.Є.Прєсняков виходив з поняття “єднос
ті руської народності”27. Він наполягав на тому, щоб 
“київський період розглядати як пролог не південнорусь- 
кої, а загальноросійської історії”28. А ця думка О.Прєс- 
някова вже близька до тези про “спільну колиску”. Зазна
чену єдність О.Прєсняков, за І.Я. Фрояновим, ґрунтує на 
таких ознаках, як культурно-психологічні риси, антропо
логічні дані, мова, територія і державна організація29. 
Взагалі, термін “народність” по відношенню до східнос
лов’янських племен київського періоду досить широко 
вживався в радянській історіографії 20-30 рр.30. Але, як 
зазначає І.Я. Фроянов, вчені того часу не вкладали в ньо
го того наукового змісту, який прийнято сьогодні31. Од
ночасно з ним використовувалися найменування “русь
кий народ”, “руські”, “руські слов’яни”, “слов’яни”, 
“східні слов’яни”, “руське плем’я”32. Тобто, як видно, з 
самих цих назв-термінів, хоча вони теоретично й не бу
ли розкриті, але вчені, які їх вживали, безперечно, мали 
на увазі ту чи іншу ступінь єдності східнослов’янських 
племен. Цілком очевидно, що під термінами “руський 
народ” або “руські” мається на увазі більша етнічна єд
ність, ніж “слов’яни” або “східні слов’яни”. Перші два 
терміни також звучать дещо радикальніше щодо ступені 
єдності східнослов’янських племен, ніж “давньоруська 
народність”. Отже, в 20-30 рр. XX ст. радянські вчені, 
зайняті більше вивченням соціально-економічних проб
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лем періоду Київської Русі не особливо переймалися 
розкриттям питань етногенезу східних слов’ян цього пе
ріоду. Розвиток ідей О.Прєснякова знайшов своє місце в 
працях Б.Д.Грекова кінця 30-х - 40-х років. Цей відомий 
ДОСЛІДНИ К в більш чіткішій формі підкреслює етнічну 
єдність руського народу в київський період. В книзі ж 
“Київська Русь” (1949) вказує на те, що Київська держа
ва “сприяла злиттю слов’янських племен в єдиний русь
кий народ”33. Порівнюючи ці положення Б.Д.Грекова з 
уже цитованим положенням В.В. Мавродіна 1947 р. неу- 
переджений дослідник дійде висновку, що вони практич
но одинакові. Більше того, в своїй фундаментальній пра
ці “Київська Русь” (перевидання 1944) Б.Д. Греков пише, 
що в цей період етногенетичний процес завершився 
“формуванням слов’янської народності”34. Причому, з 
наведених вище робіт стає зрозумілим, що для Б.Д. Гре
кова поняття “східні слов’яни”, “слов’янська народ
ність” і “руський народ” виступають як рівноцінні. 
Б.Д. Греков також підкреслює спільність єдність цієї на
родності такими ознаками, як: єдність мови, в першу 
чергу - літературної, - почуття єдності Русі і руського 
народу35. Першим саме Б.Д. Греков сформулював і тезу 
про “спільну колиску” східнослов’янських народів: 
“Київська держава - колиска великоруського, українсько
го і білоруського народів”36. Ця теза швидко завоювала 
свою популярність серед радянських вчених, зокрема, 
українських. Серед останніх біув і знаний історик, етно
лог К. Г. Гуслистий, який в 1950 р. видав науково-попу
лярну книгу з подібною назвою - “Київська Русь - колис
ка трьох братніх народів - російського, українського і бі
лоруського”37. Отже, “пальму першості” у висуванні 
концепції єдиної східнослов’янської спільноти періоду 
Київської Русі - близької до концепції “давньоруської на
родності”, слід віддати Б.Д. Грекову.

Більшу увагу етногенезу східних слов’ян в давньо-
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руську добу приділив увагу послідовник Б.Д. Грекова - 
В.В. Мавродін.

В період між 1946 та 1950 рр. В.В. Мавродін, притри
мувався термінології Б.Д. Грекова й іншого визначного 
радянського академіка - М.С. Державіна, що підкреслює 
й І .Я. Фроянов38. Обидва академіки використовували 
термін “руський народ” стосовно етнічної спільноти ки
ївського часу. Показово, що в “знаковій” для Л.Залізняка 
роботі В.В. Мавродіна “Формування руської нації” 
(1947-1948?!) вчений саме під впливом Б.Д. Грекова та 
М.С. Державіна використовує вищевказаний термін39. 
Хоча М.С. Державін в своїх працях середини 40-х рр. 
“Походження руського народу”(1944), “Слов’яни в дав
нину” (1945) не розкриваючи детально міру ступеня єд
ності давньоруських племен, стверджує, що останні в 
київський період складали “собою в цілому руський на
род”40. Але найбільш чітко й виразно на теоретичному 
рівні виклав концепцію “давньоруської народності”, дій
сно, В.В. Мавродін. Цю концепцію він поставив як проб
лему, але сталося це аж ніяк не в 1948 р., і навіть не в 
47-у, коли ним була прочитана публічна лекція “Форму
вання руської нації"” в Товаристві по розповсюдженню 
політичних та наукових знань.

Вперше свої погляди в розгорнутому вигляді щодо ет
нічного розвитку східних слов’ян в давньоруську добу 
В.Мавродін виклав у 1945 р. в науковій монографії “Ут
ворення давньоруської держави”. В зазначеній праці цей 
вчений, на відміну від інших дослідників, запропонував 
нове найменування етнічного утворення східного 
слов’янства вказаного періоду - “давньоруська народ
ність”. В цей термін В.Мавродін вкладав дещо інший 
зміст, ніж той, що мався на увазі при вживання терміну 
“руський народ”. Головна мета введення нового терміну 
науковцем полягала в тому, щоб показати, що східносло
в ’янська спільнота періоду Київської Русі є попе
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редницею трьох наступних східнослов’янських народ
ностей, а не тільки російського народу41. Проблемним 
для В.Мародіна видавався не сам термін, а виникнення, 
розвиток, розпад, ступінь і ознаки етнічної єдності дав
ньоруської народності та її стійкість.

У главі IX цієї монографії вчений ставить для май
бутньої дискусії чотири питання, серед яких третє так і 
називається “Проблема давньоруської народності”42 . 
Своє бачення цієї проблеми В.В. Мавродін розкриває в 
даній монографії. Він вважає, що головним чинником 
для формування був той суспільний розвиток, який при
вів до створення Давньоруської держави. Остання, за 
В.В. Мавродіним, політично об’єднала східнослов’янсь
кі, “руські”, племена, з ’єднала їх спільністю політичного 
життя, культури, релігії, спільною боротьбою з зовніш
німи ворогами та спільними інтересами на міжнародній 
арені, історичними традиціями, сприяла появі та закріп
ленню поняття єдності “Русі та руських”. Всі ці явища у 
сукупності обумовили формування давньоруської народ
ності. В основі названого процесу лежала не тільки 
спільність походження східних слов’ян та їх побуту, але 
й єдність історично витворених форм суспільно-полі
тичного, державного життя, єдність культури та релігії, 
спільність традиції, державних кордонів та інтересів43. 
Згідно В.В. Мавродіну, народність як поняття етнічне 
визначають два основних фактори: мова й національна 
самосвідомість44. Тому вчений приділяє достатньо уваги 
аргументації наявності у східних слов’ян київського пе
ріоду єдиної літературної мови, нетотожної давньоцер- 
ковній, та національної самосвідомості. Історик особли
во підкреслює, що “... зміни в бік єдності в етнокультур
ному вигляді руського населення Східної Європи ідуть 
передусім по лінії встановлення єдності в мові, так як 
мова - основа народності”45. На основі всіх вище перелі
чених ознак вчений робить висновок про єдину народ
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ність, етнічну спільноту, яка слідує за племенами і сою
зами племен. Цю спільноту він називає “давньоруською 
народністю”46. Необхідно відмітити, що В.В. Мавродін 
в зазначеній монографії не переоцінював ступень етніч
ної єдності у східнослов’янських племен. На його думку 
давньоруська народність не була одноманітною47, вона 
зберігала “яскраві, живі сліди етнічної, племінної стро
катості в діалектах, матеріальній, духовній культурі”48. 
До того ж В.В. Мавродін в цій праці неодноразово наго
лошує, що процес складання давньоруської народності 
не завершився49. “Руські” (“русские”) ІХ-ХІ ст. тільки 
почали об’єднуватися в певний етнічний масив, про них 
можна казати, “як про єдину народність, яка перебувала 
в стані формування, але, правда, так до кінця і не ство
рилася”60. В той же час ця народність, на думку 
В.В. Мавродіна, дала початок всім трьом слов’янським 
народностям Східної Європи, а “Київська Русь була ко
лискою всіх трьох братніх слов’янських народів, київ
ський період був їх далеким дитинством”51. Підкресли
мо, що В.В. Мавродін поняття "колиска..." вживає по від
ношенню до держави, а не до народності, як це чомусь 
видається Л.Залізняку52. Проте, згідно В.В. Мавродіну, 
Київська держава не тільки не встигла, але "не могла 
злити східнослов'янські племена в єдину народність" 
53. Головну причину того, що процес формування дав
ньоруської народності перервався, В.В. Мавродін вба
чав у феодальній роздробленості, яка розчленила її на 
частини, створила передумови виникнення етнічних 
утворень відповідних значним самостійним феодаль
ним державам 54 У більш популярній формі свою кон
цепцію давньоруської народності В.В. Мавродін вик
лав у науково-популярній книзі "Давня Русь"(1946)55. 
Зазначимо, що Г.Півторак на відміну від Л.Залізняка, 
саме в цій книзі вбачає початковий момент виникнення 
концепції давньоруської народності56.
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За другою тезою Л.Залізняка "радикальні суджен
ня" 52, "контраверсійність і бездоказовість висловлю
вань"5̂  В.В. Мавродіна викликали не сприйняття кон
цепції провідними московськими вченими, що ніби-то 
засвідчила дискусія в Інституті історії АН СРСР у лю
тому 1951 року.

В своїй статті "Основні етапи етнічного розвитку 
руського народу", написані в 1950 р., що й стала осно
вою доповіді на дискусії в Інституті історії В.В. Мавро- 
дін не сумнівається в тому, що в ІХ-ХІ ст. "склався русь
кий народ", "східне слов'янство консолідувалося в єдину 
руську народність" 59. Але і тут науковець дає зрозуміти, 
що цей процес не прийняв остаточно стійкої форми, а то
му й не міг дійти до свого завершення. Він знову вказує, 
що даний процес в ХІ-ХП ст. уповільнився, а згодом і 
зовсім переривається, "намічаються етнічні утворення, 
які відповідають значним самостійним феодальним дер
жавам періоду феодальної роздробленості"60. Старі мов
ні й етнокультурні особливості, успадковані від племен і 
земель Русі і не ліквідовані спільністю київських часів, 
ускладнюються новими, що виникали в період феодаль
ної роздробленості й обумовлювалися економічною й 
політичною ізольованістю давньоруських князівств 61. 
Однак, на цей раз В.В. Мавродін уже не вважає феодаль
ну роздробленість головною причиною розчленування 
давньоруської народності на три більш пізніші народ
ності східних слов'ян. Він рахує, що процес подальшої 
консолідації і розвитку єдиної народності у східних 
слов'ян був перерваний Батиєвим нашестям, відчужен
ням руських земель, загарбанням багатьох руських зе
мель сусідніми державами62. Як уже вище зазначалося, 
В.В. Мавродін в концептуальному плані не висловив 
принципово нового твердження щодо єдності східнос
лов'янських племен в київський період порівняно із Б.Д. 
Трековим та М.С. Державіним. В своїй новій монографії
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"Київська Русь" (1951) Б.Д. Греков повторював свої по
ложення І половини 40-х років; він як і В.В. Мавродін 
писав про початок розпаду давньоруської народності ще 
в надрах Київської Русі, щоправда не пов'язуючи цей 
процес безпосередньо з феодальною роздробленістю 63. 
Підтримував положення В. Мавродіна й інший відомий 
дослідник давньоруської історії А.М. Насонов, який пи
сав на початку 1951 р., що давньоруська держава злила 
воєдино північну і південну групу східнослов'янських 
племен 64. В цій статті, як і в монографії того ж року ви
дання "Руська земля" і утворення території Давньорусь
кої держави" А.Насонов приймає термін Мавродіна 
"давньоруська народність" б5. Причому А.М.Насонов 
вважає, що дана народність склалася уже в VI-XI ст. 66 
Майже одночасно (1950 р.) український історик Кость 
Гуслистий зазначає, що в період Київської Русі "йшов 
процес злиття цих племен в єдину давньоруську народ
ність" 67 Він вказує на ті ж самі ознаки єдності, що й 
Б.Д. Греков та В.В. Мавродін: "Спільність державно-по
літичного життя, єдність права, культури, релігії, бороть
ба проти спільного ворога ... почуття єдності Руської 
зем лі..." 68. Як і Мавродін в працях 1945-46 років К.Гус- 
листий пише, що "процес складання єдиного давньо
руського народу в період Київської Русі не завершився. 
Він був перерваний розвитком феодальної роздробле
ності"69 . Ці ж висновки К. Гуслистий повторює і в 1963 
р. 70. Підкреслимо тут, що особиста позиція К.Гуслисто- 
го практично однакова, як задовго до виходу відомих тез 
ЦК КПРС 1954 р., так і після. Відразу сприйняв термін 
"давньоруська народність" і провідний московський 
спеціаліст із проблем давньоруської історії Б.О. Риба- 
ков, але, на відміну від вищеназваних вчених, він ро
бив більш радикальніші висновки щодо початку фор
мування даної народності та її стійкості, він вважав, 
що вона почала обособлюватися і формуватися на сході
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Середнього Придніпров'я в V-VII ст., а в ІХ-Х ст. "за
кінчився ранній період формування давньоруської на
родності" 71. За Б.О. Рибаковим єдність давньоруської 
народності утримувалась аж до XIV ст. Вчений вва
жав: "По археологічним матеріалам руського міста і се
ла ХІІ-ХПІ ст. ми не можемо уловити ознаки розкладу 
на три групи" 72. Про формування єдиної давньорусь
кої самосвідомості, як ознаки єдиного народу писав ще 
в 1945 р. і Д.С. Лихачов в своїй монографії під промо
вистою назвою "Національна самосвідомість давньої 
Русі. Нариси історії руської літератури" 73.

Тепер розглянемо погляди вчених, які були присутні 
на теоретичній конференції в Інституті історії АН 
СРСР 1-2 лютого 1951 р. Десь приблизно в той час, ко
ли відбувалася ця конференція вийшов другий номер 
наукового історичного часопису "Вопросы истории" за 
1951 р., де була опублікована дискусійна стаття 
В.Т. Пашуто та Л.В. Черепніна "Про періодизацію істо
рії Росії епохи феодалізму"74 . В статті, тема якої сто
сувалася періодизації, між іншим, в категоричній фор
мі сказано про період феодальної роздробленості: "Всі 
руські феодальні "напівдержави" були населенні русь
ким народом"75. Мається на увазі саме єдиний "русь
кий народ", бо далі автори перераховують всі основні 
ознаки єдності, відомі нам з робіт Б.Д. Грекова і 
В.В. Мавродіна 76. Тому, В.Пашуто, який був присут
ній на названій конференції, не міг відкидати на диску
сії "саму можливість існування давньоруської народ
ності", як це здається Л.Залізняку 77. Як Б.Д. Греков і 
М.С. Державін, В.Т.Пашуто східнослов'янську етнічну 
спільноту київських часів просто називає "руським на
родом", але він на дискусії не відкидає і терміну "дав
ньоруська народність" 78. Він вказує В.Мавродіну, що 
"формування давньоруської народності потрібно пос
тавити у взаємозв'язок із формуванням народності
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східнослов'янської, інакше поява в УПІ-ІХ ст., єдиної 
народності Київської Русі, що перебувала в процесі 
складання, виявляється несподіваною й історично не 
підготовленою" 79.3  наведеної цитати видно, що В.Па- 
шуто правильно зрозумів: Мавродін не стверджував 
концепт повного завершення процесу формування дав
ньоруської народності та її стійкість. Ймовірно, ідео
логічним затьмаренням під впливом книги Й.В. Сталі
на, що вийшла в 1950 р. "Марксизм і питання мовоз
навства" та дискусії на сторінках газети "Правда" з 
проблем формування нації і мови, можна пояснити, що 
Г.Д. Санжеєв, В.Н. Сидоров та інші піддали критиці 
"уявлення В.В. Мавродіна про давньоруську народ
ність як таку, що цілком сформувалася і була стійкою 
загальною спільнотою"80. Як видно із статті В.Мавро
діна "Основні етапи..." та робіт 1945-46 років він тако
го і не стверджував, хоча, можливо, під час дискусії 
задля полемічного загострення вчений міг допуститися 
більш радикальних висловлювань. Тому він так легко в 
кінці конференції погоджується "переглянути питання 
ступеню єдності й спільності народності Юіївської Ру
сі"81. З інформаційного звіту про хід дискусії не бачи
мо жодного натяку на те, щоби її учасники не сприйня
ли терміну "давньоруська народність". На думку, В.Па- 
шуто, до якої приєднався і Г.Санжеєв: "Великоруська 
представляє собою певний етап розвитку давньорусь
кої народності"82. В кінці дискусії, якби її учасники ка
тегорично не сприйняли концепцію "давньоруської на
родності", В.В.Мавродіну тоді б не довелося б відсто
ювати свою тезу "про державний розпад давньоруської 
народності в ХІІ-ХІІІ ст." та своє розуміння періоду фе
одальної роздробленості "як часу розпаду економіч
них, культурних, політичних й етнічних зв'язків між 
населенням руських земель"83. Ця точка зору В.В. Ма
вродіна якраз і була піддана критиці зі сторони учасни
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ків дискусії. Навпаки, опоненти В.В. Мавродіна вважа
ли, що "політичні взаємовідносини між руськими зем
лями в період феодальної роздробленості стали більш 
розвинутими й складнішими, ніж в київський час"84. 
Теж саме стосується й економічних зв'язків. Про пог
либлення культурної єдності в період феодальної роз
дробленості у своєму виступі вказав Н.Н. Вороній85. 
Думка ж Г.Санжеєва, до якої приєдналися В.Т. Пашуто 
та О.О. Зімин про те, що "в Київській Русі були ті три 
різновидності східнослов'янської єдності, котрі пізні
ше дали початок трьом братнім східнослов'янським 
народностям - російській, українській та білорусь
кій"86 в принципі не заперечує існування єдиної дав
ньоруської народності, яка була в процесі становлен
ня. Взагалі, з інформаційного звіту про дискусію, зде
більшого важко зрозуміти до кінця позиції її учасни
ків. Але й із цієї скупої інформації можна зробити 
висновок, що "провідні московські вчені" не запере
чували існування етнічної єдності східних слов'ян пе
ріоду Київської Русі, вони тільки вказували на необ
хідність визначення міри ступеня єдності та про не
обхідність підсилення лінгвістичного та включення 
цілої низки інших аргументів на користь існування 
цієї єдності87. Аналогічного висновку про хід диску
сії 1951 р. дотримується й О.Моця 8°. Також, як вже 
зазначалося, не викликав заперечення термін 
В.В.Мавродіна "давньоруська народність".

Нарешті, розглянемо останню дискусійну тезу Л.Л. 
Залізняка, яку він постійно підкреслює - тезу про форму
вання концепції давньоруської народності з ініціативи 
ЦК КПРС, спираючись на тези пленуму 1954 р. Наряду 
з В.В.Мавродіним "батьком" цього "типового витвору 
кремлівських ідеологів"89 Л.Залізняк вважає ЦК КПРС 
9 .̂ Отже, за Л.Залізняком "провідні російські історики" 
розкритикували "давньоруську народність", а ЦК КПРС
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втрутився в дискусію і поклав їй край 91. Насправді, 
КПРС втрутилася в хід дискусії не в 1954 р., і не стіль
ки В.Мавродін виявився "на коні", як вважає слідом за 
Л.Залізняком і Г.Півторак92 , як інші вчені.

Значний вплив на вивчення давньоруської народ
ності справила відкрита "Правдою" дискусія з питань 
мовознавства та публікація книги Й.В. Сталіна "Мар
ксизм і питання мовознавства" (1950).Як зазначає 
І.Я. Фроянов93, саме ця праця Й.Сталіна наклала "різ
кий відбиток на характер вивчення спеціалістами 
проблем вивчення історії давньоруської народності", 
вона паралізувала "творче дослідження питання дав
ньоруської народності" . Передусім тут історіограф ви
діляє Б.Рибакова. Перша його робота на цю тему "До пи
тання про утворення давньоруської народності" (1951) 
вже написана під впливом книги Й.Сталіна. Наступна 
праця Б.Рибакова уже самою своєю назвою підкреслює її 
ідеологічну заданість. Вона називається "Проблема ут- 
ворення давньоруської народності в світлі праць Й.В. 
Сталіна" (1952). З першої сторіїпси автор пише, що "пра
ця Й.В. Сталіна "Марксизм і питання мовознавства" від
крила нову еру у вивченні проблеми утворення племен, 
народів і націй" 94 В цій статті Б.Рибаков повторює і 
уточнює визначення давньоруської народності, яке бу
ло сформульоване ним в попередній роботі. Тут він пи
ше, що ІХ-Х ст. - це період складання "єдиної культу
ри, єдиної мови, єдиної державної території ... В цю 
пору склалася давньоруська народність"95 . Вчений ро
бить досить радикальний висновок про пізнє виокрем
лення українського й білоруського народу із єдиної 

(руської народності: "Лиш після монгольського завою
вання й подальшої політичної роздробленості - єдина 
руська народність виділяє... український і білоруський 
народи" 96. І в цій праці Б.Рибаков акцентує увагу на 
думці щодо існування давньоруської народності аж до
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XIV ст. Свої погляди щодо першопочатку виникнення 
давньоруської народності Б.Рибаков розвиває у нас
тупній статті "Давні руси: (До питання про утворення 
ядра давньоруської народності в світлі праць Й.В. Ста
ліна" (1953). На думку Б.Рибакова руська народність 
складається вже в VI-VII ст. 97. Між іншим, це поло
ження автор висловлює, спираючись на тезу мовознав
ців, зокрема В.Н. Сидорова - опонента В.Мавродіна на 
конференції 1951 р. Ось ця теза: "Союз споріднених 
племен, виявившись в силу тих, чи інших історичних 
умов міцним і довготривалим, неминуче вже через од- 
но-два століття перетворюється в народність" " .  Відо
мий український історик та археолог В.Й. Довженок, 
взагалі, в своїй доповіді "До питання про формування 
давньоруської народності" на VI Науковій конференції 
Інституту археології HAH СРСР (Київ, 1953), ствер
джував, що постановка питання про давньоруську на
родність "стало можливим тільки після виходу в світ 
праці Й.В. Сталіна з мовознавства" " .  В своїй допові
ді В.Й. Довженок відмічав, що часом формування на
родності являється період розкладу первісного ладу і 
перехід до класового суспільства. На думку вченого в 
основі давньоруської народності лежала передусім 
культурна та етнічна спільність, хоча Київська держава 
й зіграла певну роль у формуванні народності. Україн
ський дослідник вважав, що єдність давньоруської на
родності була порушена татарським нашестям 100 В 
1954 р. В.Довженок уже вважав, що початок створення 
давньоруської народності варто відносити до антських 
часів 101 . Отримали свій подальший розвиток і погля
ди на давньоруську народність Д.С. Лихачова, який в 
своїй монографії "Виникнення руської літерату- 
ри"(1952) пише, що "процес утворення давньоруської 
народності почався, очевидно, задовго до появи ран
ньофеодальної давньоруської держави"102 . Він також
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вважав, що "з розвитком феодального устрою і розкла
дом відносин родового суспільства окреслився перехід 
від східнослов'янських племен до єдиної давньоруської 
народності"103. Д.Лихачов відмічає мовну, економічну, 
територіальну, психічну й культурну єдність даної на
родності, хоча, на відміну від нації, перелічені ознаки 
єдності не були усталеними 104. Руська література XI- 
ХІП ст., яка виросла "на єдиній основі давньоруської 
народності", на думку Д.Лихачова, в свою чергу, "спри
яла складанню цієї народності, створюючи ту спільність 
культури, яка являється однією із необхідних ознак ство
рення народності, а потім і нації" 105.

В 1953 р. вийшла І частина нових "Нарисів історії 
СРСР: Період феодалізму XIV-XV ст " під редакцією 
БД . Грекова. Одна із глав цього тому написана Л.В. Че- 
репніним, який був також відомим дослідником цього
періоду, і має назву - "Виникнення давньоруської народ
ності"106. В цій гладі Л.Черепній відштовхуючись від ви
щеназваної праці И. Сталіна, якого кілька раз цитує, ро
бить висновок: "Із окремих слов'янських племен склала
ся давньоруська народність; із неї згодом виросли народ
ності великоруська, українська, білоруська, історична і 
мовна основа яких була єдиною . . ." 107 Він також вва
жає, що давньоруська народність склалася в епоху роз
кладу первісного ладу та виникнення класового сус
пільства. Л. Черепній вказує на такі ознаки єдності на
родності, як територія, мова, психічний склад, при цьо
му він вважає, що ці форми єдності могли мати місце 
"лише на основі певної ... економічної спільності"108 . 
Л.Черепнін надає великого значення мовній єдності дав- 
дьоруської народності та особливо робить акцент на по
чутті єдності всіх руських людей та Русі, національній 
свідомості, патріотизму, якими проникнуті. фольклор, 
літературні твори, літописи Київської Русі10̂  .

Отже, в період з 1950 р., коїш вийшла книга И. Ста-
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ліна "Марксизм і питання мовознаства" та стаття 
В.Мавродіна "Основні етапи розвитку..." і до 1954 р., 
коли вийшли "Тези про 300-ліття возз'єднання України 
з Росією (1654-1954 рр.) - майже всі провідні радян
ські спеціалісти з давньоруської історії сприйняли кон
цепцію і сам термін давньоруської народності. При 
цьому погляди на єдність і стійкість цієї народності ба
гатьох з них були більш радикальніші, а ніж погляди 
В.Мавродіна. На думку історика, археолога В.Д. Бара
на, погляди В.Мавродіна, викладені ним в "Основних 
етапах..." навіть прозвучали "дисонансом у ... вельми 
згуртованому хорі" перебільшувачів етнічної єдності 
східнослов'янських племен в період Київської Р у с і110. 
В.Баран підкреслює, що В.Мавродін визнає "етногра
фічні і мовні відмінності спочатку племен, потім зе
мель Русі, які не були повністю знівельовані в часи Ки- 
єво-Руської держави", а - "етнічні утворення, що відпові
дали "самостійним" державам періоду феодальної роз
дробленості визначають хід історичного процесу" " 1 . 
Вихід у світ у 1953 р. першої частини "Нарисів СРСР ..." 
під редакцією Б.Грекова остаточно легалізував термін і 
концепцію давньоруської народності в радянській істо
ричній науці ще до виходу в 1954 р. тез ЦК КПРС. Ос
танні тільки констатували загальний висновок, зробле
ний радянськими істориками давньоруської доби про те, 
що з ІХ-ХІ ст. у державі Русь склалася праруська народ
ність з єдиною мовою, культурою, самосвідомістю і пат
ріотизмом; що внаслідок окупації Русі татарами, Литвою 
та Польшею розпалася на три східнослов'янські народ
ності. "Російські, українські та білоруські народи похо
дять від єдиного кореня - давньоруської народності, яка 
створила давньоруську державу Київську Русь" - такий 
остаточний висновок, сформульований в названих тезах 
ЦК КПРС на основі колективного доробку радянських 
учених тієї доби. 112
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Таким чином:
- концепція етнічної єдності східнослов'янських на

родів доби Київської Русі виникла не в російській, а в ук
раїнській історіографії в другій половині XVII ст., діста
ла свій розвиток у XVIII- першій половині XIX ст. в пра
цях, як українських, так і у російських вчених;

- відновив цю концепцію в 1915-16 рр. О.Прєсняков, 
а розвинув в кінці 30-х та в першій половині 40-х рр. 
Б.Д.Греков. Останній вперше висловив тезу - "Київська 
держава - колиска великоруського, українського і біло
руського народів".

- найбільш чітко й розгорнуто на теоретичному рівні 
сформулював концепцію і поставив її як проблему в 
1945 р. В.В.Мавродін. Він також у 1945 р. вперше ввів 
термін "давньоруська народність", від якого під впливом 
Б.Д.Грекова та М.С.Державіна між 1946-1950 рр. відмо
вився, але знову обережно запропонував його в 1950 р.;

- у 1950-51 рр. даний термін був сприйнятий К.Г.Гус- 
листим, Б.О. Рибаковим, А.Н.Насоновим та іншими ра
дянськими істориками;

- на конференції в Інституті історії АН СРСР у 1951 
концепція В.В.Мавродіна в деяких положеннях була 
піддана критиці, але етнічна єдність східнослов'янських 
народів періоду Київської Русі не викликала сумнівів, 
принципово не був відкинутий і термін "давньоруська 
народність";

- між 1950 та 1954 рр. в рамках концепції висловлю
валися більш радикальні погляди, ніж у В.В.Мавродіна, 
зокрема Б.О.Рибаковим. В цей період її розвивали прак
тично всі радянськи фахівці з проблем давньоруської іс
торії. Ними був також сприйнятий термін "давньоруська 
народність". Остаточно "легалізовано" термін і саму кон
цепцію в і ч .  "Нарисів історії СРСР", яка вийшла під ре
дакцією Б.Д.Грекова в 1953 р.;

- ідеологічний відбиток, який в певній мірі паралізу-
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вав творче дослідження питання давньоруської народ
ності, наклала праця Й.Сталіна "Марксизм і питання мо
вознавства" (1950), а не Пленум ЦК КПРС 1954, який у 
своїх тезах тільки підвів підсумок колективного науково
го доробку з названої проблеми радянських істориків.
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Шевчук Ж.А.

ПИТАННЯ MQBHOI ПОЛІТИКИ В 
УКРАЇНСЬКІЙ іс т о р іо г р а ф ії

60-80-х рр. X X  ст.

Питання мовної політики в Україні постійно знаходи
лися в полі зору як вітчизняних, так і зарубіжних дослід
ників. При цьому необхідно відзначити певні тенденції, 
що мали місце в історіографії 60-80-х років. Виходячи з 
програмних документів вищого політичного керівництва 
СРСР та УРСР історики, філософи, мовознавці всебічно 
обгрунтовували тезу щодо відмирання національних мов 
і ствердження російської мови як мови міжнаціонально
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го спілкування народів Радянського Союзу. Характерни
ми у цьому відношенні є праці академіка Української 
академії наук І.К.Білодіда, який без тіні сумніву доводив, 
що російська мова може і повинна займати домінуюче 
положення на теренах СРСР, давав рішучу відсіч всім, 
хто виступав за збереження рідної мови, розширення її 
сфер вжитку в політичному, економічному і культурному 
житті українського народу1.

Наявність українсько-російської двомовності вва
жала цілком об'єктивним явищем Т.Ужакевич, яка пи
сала: "Українсько-російська мовна взаємодія уже до 
Жовтня носила двосторонній характер. Однак вплив 
більш розвиненої на той час і позбавленої обмежень в 
своєму розвитку російської літературної мови на укра
їнську було більш глибоким: російська мова була дже
релом збагачення лексичного складу української літе
ратурної мови і вдосконалення його окремих грамати- 
ко-синтетичних заходів 2.

Подібні підходи спостерігаються в працях докто
ра історичних наук Л.А.Шевченко, яка, ігноруючи 
серйозні проблеми у мовній політиці, всебічно об
грунтовувала поступальний розвиток української 
культури, яка, на її думку, досягла у 60-80-х рр. ви
няткового високого рівняв

Кардинально іншої думки дотримувалися зарубіж
ні дослідники, які констатували наявність політики 
русифікації України, що завдала непоправної шкоди 
українському народові, породжувала негативні яви
ща в його історії та культурі 4.

Ця ж думка проходила червоною ниткою через 
.праці українських правозахисників, які долаючи всі 
перепони змогли оприлюднити свої погляди перед 
світовою громадськістю 5.

Ствердження державної незалежності України від
крило широкі можливості для об'єктивного висвіт
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лення мовної політики українськими дослідниками. 
Одним із перших підняв ці проблеми В.Лизанчук, 
який підготував до друку ряд оригінальних ішаць, на
писаних на великому фактичному матеріалі °. Цілком 
слушним є висновок автора про те, що "...внаслідок 
ігнорування гуманістичних принципів національної 
політики і насаджування політики великодержавного 
шовінізму надзвичайно великої шкоди завдано етніч
ній цілісності українського народу; мільйони україн
ців денаціоналізувались і зросійщилися".

Введення у науковий обіг нових документальних ма
теріалів, розсекречення архівів вищого політичного ке
рівництва дало можливість показати наявність серйозно
го і організованого опору політиці русифікації України. 
Одним із перших це зробив Г.Касьянов, який розкрив по
зицію щодо мовних питань національно-свідомих кіл в 
середовищі української інтелігенції, проаналізував місце 
і роль в русі за збереження рідної мови творчих спілок 
громадських організацій 7. Окремих аспектів цієї ж 
проблеми тією чи іншою мірою торкаються Ю.Курно- 
сов, Ю.Зайцев, Д.Коханова 8.

З огляду досліджуваних проблем привертає увагу 
фундаментальна монографія А.Русначенка, який ак
центує увагу на тому, що мовні питання були стрижнем 
українського національного руху, визначали його спря
мування, форми та методи. Зазначену монографію ор
ганічно доповнюють близько 140 оригінальних доку
ментів, серед яких матеріали народного руху України, 
демократичної партії України, Української республі
канської партії тощо 9.

Новий погляд на проблему українського національно
го руху другої половини 50-80-х рр. XX ст. викладають у 
своїй монографії Ю.Данилюк та О.Бажан. Вони серед ін
шого підкреслюють, що в цей період "...зростає напру
ження в усіх прошарках українського суспільства: в се
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редовищі інтелігенції, робітництва, селянства, молоді, 
викликане, насамперед політикою русифікації України, 
зневагою до національних, історичних, культурних тра
дицій народу. Одночасно формуються сили, здатні до ак
тивної боротьби за духовне відродження Батьківщини, її 
ствердження як незалежної держави"10.

Доцільно відзначити, що український національний 
рух мав широку підтримку з боку української діаспори, 
яка найнегативнішим чином реагувала на політику руси
фікації України, виступала з різноманітними акціями 
протесту, організовувала петиційні кампанії, створювала 
всі умови для збереження рідної мови в середовищі ук
раїнців зарубіжжя. Останнє переконливо доводять праці 
Ю.Бачі, В.Нагірняка, Ю.Красноштана, В.Омельченка, 
В.Малєжека, Н.Білоцерківець, В.Євтуха, Є.Камінського, 
О.Ковалечука, В.Трощинського, К.Кайданського и .

Окрему групу літератури, що торкається питань мов
ної політики складають мемуарні видання. Серед них, у 
першу чергу, слід відзначити щоденникові записи пер
шого секретаря ЦК Компартії України П.Ю.Шелеста з 
іменем якого нерозривно пов'язуються певні позитивні 
кроки у сфері національно-культурної політики. Зокре
ма, стосовно функціонування української мови останній 
писав: "Дуже турбує чистота і грамотність української 
мови. В ньому дуже багато проникає Західно-Європей
ського "суржика". Українська мова з часом може втрати
ти свою чистоту, співучість, глибину, колорит. Дав зав
дання продумати пропозиції з цього питання, можливо, 
треба порадитись з вченими, філологами, мовознавцями, 
письменниками. Нехай вони висловлять свою думку, як 
зберегти прекрасну українську мову від засмічення"*2.

Яскравим і цінним свідченням є також мемуари ві
домого діяча української громади в Канаді, письменни
ка, публіциста, лауреата літературної премії ім.В.Вин- 
ниченка, П.Кравчука. У них серед іншого йдеться про
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поїздку спеціальної делегації Компартії Канади, яка в 
1967 році відвідала Україну з метою з'ясування стану 
української мови у республіці. Опублікований нею звіт 
викликав рішучу протидію вищого політичного керів
ництва СРСР і УРСР 13.

Глибинні мотиви українського національного руху 
дозволяють зрозуміти мемуари Л.Лук'яненка, С.Хмари, 
посмертні статті В.Марченка 14 Не зважаючи на певний 
на певний суб'єктивізм, вони досить повно розкривають 
ті причини, які обумовили виступ проти тоталітарної 
системи кращих представників української інтелігенції, 
робітництва, селянства, молоді.

Позицію української творчої інтелігенції, яка піднес
ла свій голос за збереження рідної мови, відображають 
мемуари талановитого українського письменника Р.Іва- 
ничука, який в кінці 80-х років виступив одним з органі
заторів Товариства української мови ім. Тараса Шевчен
ка. В них особлива увага звертається на процес форму
вання у 60-80-х роках демократичних сил в Україні, які 
згуртувалися навколо національної ідей 15.

В осмисленні поставлених проблем важливу роль ві
діграють збірники документів, видані у 70-80-х рр. за 
кордоном і в 90-х рр. в Україні. Так, програмні докумен
ти ряду правозахисник організацій, заяви і звернення ук
раїнських інакодумців були оприлюднені у документаль
ному збірнику "Український правозахисний рух", опуб
лікованому 1978 р. видавництвом "Смолоскип" ім.В.Си- 
моненка. Пояснюючи мету і завдання упорядників зазна
ченого документального збірника, автор передмови 
А.Зварун писав: "Виринає питання: що саме раптово ки
нуло світло на Україну? Джерела цієї зміни слід шукати 
в українському рухові опору, творах українського самви- 
даву, а в останні роки - в Гельсінських угодах, що їх у 
1975 році підписали уряди тридцятип'яти країн з обох 
боків Північно-Атлантичного океану. Хоч ці угоди не
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звертали уваги світової громадськості на українське пи
тання, вони послужили нагодою для створення унікаль
ної групи людей, які дорого заплатили за те, щоб витяг
нути український фенікс з попелу русифікації, а Україну 
з повного забуття...

Документи і матеріали Київської Української Гельсін
ської групи показують рівень її логічного й юридичного 
підходу до Гельсінських Угод і реакцію на них радян
ської влади, яка виявилась безсилою у світлі нездолан
ності членів Групи"16.

Зазначений збірник містить 445 документів. Серед 
них програмні документи Української Гельсінської гру
пи, меморандуми, листи і звернення правозахисників 
І.Кандиби, О.Мешко, ЗВівчар, Н.Сгрокаюї, П.Вінса, О.Бер- 
дника, М.Руденка, Й.Терелі. Особливо цікаві і оригіналь
ні матеріали суду над М.Руденком, О.Тихим, В.Барладя- 
ну. Відкриті звернення до міжнародної громадськості 
Петра Григоренка. Раїси Руденко, протест А.Сахарова, 
О.Боннер та ін. 1 \  У них серед іншого багато йдеться 
про стан мовної ситуації, проблеми її реалізації.

У 1983 році видавництво ім.В.Симоненка "Смолос
кип" видала інший фундаментальний збірник докумен
тів: "Українська Гельсінська група. 1978-1982. Докумен
ти і матеріали". Для його підготовки було використано 
чотири основних джерела - архів "Смолоскипу", "Хро
нику текущих событий" (Савидавна публікація, яка по
являлася в Москві), "Вести из СССР" (Мюнхен-Брю- 
сель), "Вестник репрессий на Украине" (Нью-Йорк, В-во 
Закордонного представництва Української Гельсінської 
групи, ред. Н.Світлична).
, Визначаючи програму зазначеного збірника, його 
упорядник О.Зінкевич підкреслював: "Як у збірних до
кументах Групи, так і в окремих листах і зверненнях, ду
же виразно підкреслено, що Українська Гельсінська гру
па не обмежувалася лише обороною людських прав і за
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хистом українських політв'язнів. Група від початку сво
го заснування і аж дотепер боронила національні, релі
гійні й, в першу чергу, політичні права нашого народу - 
себто виконувала ті завдання, які відзначено в Заключно
му Акті Гельсінських угод" 18

Позитивно оцінюючи сам факт видання в зазначених 
документальних збірниках, не можна водночас не визна
ти, що вони носять, з цілком зрозумілих причин, одно
бічний характер, не висвітлюють документальні матері
али стосовно національно-культурної політики в цілому 
і мовної зокрема, які містяться в центральних та місце
вих державних архівах України.

В цьому плані дещо виграє збірник документів і мате
ріалів "Національні відносини в Україні у XX ст.", підго
товлений до друку в 1994 р. Інститутом національних 
відносин і політології НАН України. Серед опублікова
них 223 документів, особливу увагу привертають опри
люднені "Висновок комісії ЦІС КП України про лист 
І.Дзюби з матеріалами "Інтернаціоналізм чи русифіка
ція?" (1972 р.), "Інформація ЦК Компартії України Цен
тральному Комітету КПРС "Про хід виконання постано
ви ЦК КПРС і Ради Міністрів СРСР", "Про додаткові за
ходи по поліпшенню вивчення російської мови в загаль
ноосвітніх школах та інших учбових закладах союзних 
республік" (1983) тощо 19.

Ніскільки не заперечуючи високий науковий рівень 
згаданої документальної збірки, спорядженої необхід
ним науковим апаратом, не можна не зауважити, що на
явні в ній документи, викладені в ній, дещо непропор
ційно. Наприклад, лише 4 документи висвітлюють події 
70-х рр., в той час, коли в цей період політика русифіка
ції набула свого найбільшого розмаху.

Дещо популяризаторський характер носить докумен
тальний збірник "Національні процеси в Україні: Історія 
і сучасність", підготовлений спільними зусиллями ка
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федри політичних наук Київського державного технічно
го університету будівництва та архітектури і Інституту 
українознавства Київського університету імені Тараса 
Шевченка під редакцією В.Ф.Панібудьласки. Відсут
ність необхідних коментарів, докладно оформлених ле
генд опублікованих документів,‘значною мірою обмежує 
користування збірником 20.

Таким чином, проаналізувавши опубліковану літера
туру, присвячену здійсненню національно-культурної 
політики в Україні кінця 50-80-х рр., можна стверджува
ти, що в українській історіографії практично відсутні 
праці, в яких би розглядалися питання мовної політики в 
Україні, її формування, хід, причини та наслідки.
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