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Тронъко П. Т.

ПІДСУМКИ І ПЕРСПЕКТИВИ р о з в и т к у  
ІСТОРИЧНОГО КРАЄЗНАВСТВА В УКРАЇНІ*

Народи планети вступили в третє тисячоліття. Ро
ки минулого століття були позначені глобальними 
змінами величезного соціального значення. Вікопом
ною подією XX століття став розпад Радянського Со
юзу і утворення незалежних держав. Одинадцять ро
ків тому український народ на всеукраїнському рефе
рендумі в єдиному пориві створив власну незалежну 
Українську державу, в боротьбі за волю якої, за віко
вічне прагнення стати господарем у своєму власному 
домі склали голови сотні тисяч представників нашо
го народу. Це був акт історичної справедливості, вис
тражданої українським народом.

В розбудові Української незалежної держави 
постає таке першочергове завдання як формуван
ня національної свідомості та історичної пам'яті 
українського народу. В його реалізації велика 
роль належить скарбниці пам'яті народної -  істо
ричному краєзнавству.

На зламі тисячоліть український краєзнавчий за
гал, який веде свій славетний родовід від легендарних 
літописців часів Київської Русі та героїчної доби ко
заччини, урочисто відзначив ювілей інституції, що за
початкувала понад 75 років тому організаційне об'єд
нання розпорошених на українських теренах регіо
нальних і місцевих осередків дослідників рідного краю.

23 січня 2001 року Президент України Леонід 
Кучма, враховуючи важливу роль краєзнавчого ру- 
ху у відродженні традицій та історичної пам'яті на-

* Доповідь на ювілейному пленумі Всеукраїнської спілки 
краєзнавців 25 жовтня 2001 р. Подається у скороченому 
вигляді.
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роду, національно-патріотичному вихованні молоді, 
підписав Указ "Про заходи щодо підтримки краєз
навчого руху в Україні", який зокрема, передбачав 
відзначення 2001 року на державному рівні 75-річчя 
Всеукраїнської спілки краєзнавців, витоки біографії 
якої сягають середини 20-х років XX століття.

Після проведення за участю таких корифеїв на
ціональної наукової думки, як Д.Багалій, Д.Явор- 
ницький і багато інших першої Всеукраїнської кра
єзнавчої конференції (Харків, 1925), на якій було 
проголошено створення Українського комітету 
краєзнавства, розпочалася копітка робота з обліку, 
систематизації та забезпечення діяльності існуючих 
і утворення нових краєзнавчих осередків. Над цим 
плідно працювали авторитетні діячі -  М.Криворот- 
ченко, М.Яворський, О.Яната, В.Геринович, С.Руд- 
ницький, О.Лазаріс та багато інших.

Координаційним центром Комітету стало мето
дичне бюро, в яке входили К.Дубняк, В.Левицький, 
Д.Зайцев, І.Шатунов, П.Ковалівський. За його ак
тивним сприянням краєзнавчі осередки на місцях 
регулярно отримували програми, інструкції, мето
дичні вказівки та матеріали. Бюро розробило 
структурну схему головних етапів краєзнавчої ро
боти, яка стала документом для широкого розгор
тання краєзнавчих досліджень.

Незважаючи на певні труднощі, здебільшого ма
теріального характеру, в 1927 р. співробітникам Ук
раїнського комітету краєзнавства вдалося налаго
дити у м. Харкові випуск науково-методичного 
журналу "Краєзнавство", розрахованого і на нау
ковців, і на широкий краєзнавчий актив.

Про досвід і. ефективність роботи Українського ко
мітету краєзнавства в ті часи свідчить реальне зрос
тання краєзнавчих організацій і осередків. Якщо в
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1925 р. в республіці нараховувалось 5 товариств, 11 
гуртків у 5 округах, то на 1 січня 1929 р. діяло 51 то
вариство, 658 гуртків в 32 округах. Український комі
тет краєзнавства всебічно сприяв дослідженню історії 
населених пунктів України, вивченню окремих про
мислових і сільськогосподарських підприємств, роз
робці наукових засад пам'яткоохоронної роботи. То 
був зоряний час у розвитку краєзнавства.

В умовах активного формування тоталітарної 
системи, панування вульгарно-соціологічних схем, 
демократичний за своїм характером краєзнавчий 
пошук, студіювання історії певних регіонів не вкла
далися в тогочасні концепції вітчизняної історії, не 
узгоджувалися з монопольним правом кремлів
ських ідеологів на істину. Саме це і стало однією з 
причин ліквідації численних краєзнавчих організа
цій, масових незаконних репресій в середовищі са
мовідданих дослідників рідного краю.

Звинувачені в українському буржуазному націона
лізмі, ідеалізації патріархальщини, зв'язках з міфічни
ми контрреволюційними організаціями краєзнавчі 
осередки були розгромлені, журнали і інші краєзнав
чі видання закриті, зруйновано велику кількість уні
кальних пам'яток історії та культури, а найактивніші 
діячі стали жертвами політичних репресій. Так, на ос
нові сфабрикованих справ були репресовані голова 
українського комітету краєзнавства М.Яворський, 
заступник голови УКІС М.Криворотченко, члени ко
мітету М.Волобуєв, В.Геринович, С.Рудницький, 
О.Яната і багато інших. Масові незаконні репресії 
проводилися на місцях. їх жертвами стали директори 
і працівники багатьох музеїв, організатори та члени 
краєзнавчих товариств, багато авторів і видавців 
краєзнавчої літератури. Не можна не погодитись з ві
домим вченим-істориком С.Шмідтом, який вважає
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за необхідне говорити не про окремі репресії в сере
довищі краєзнавців, а про репресований краєзнав
чий рух в цілому.

Минуло майже шість десятиліть до того часу, ко
ли за ініціативою громадськості на хвилі демокра
тизації суспільства у Києві 27 березня 1990 р. нареш
ті було проведено з'їзд краєзнавців України, який 
одностайно ухвалив рішення про відродження за
гальноукраїнської організації краєзнавців, ліквідо
ваної в 30-х роках. Оновлена інституція дістала наз
ву -  Всеукраїнська спілка краєзнавців.

Наша спілка, що по праву є спадкоємицею Укра
їнського комітету краєзнавства, активно продовжує 
традиції, започатковані українськими інституціями, 
патріотична діяльність яких на ниві ретельного вив
чення і дбайливого збереження для прийдешніх по
колінь українства історичних, мистецьких, фоль
клорно-етнографічних надбань та побутово-госпо
дарських традицій рідного народу впродовж трива
лого часу або замовчувалася взагалі, або таврува
лася як буржуазно-націоналістична. Це стосується 
Київської Тимчасової (Археографічної) комісії для 
розгляду давніх актів, створеної 1843 р., Одеського 
товариства історії і старожитностей (1839), Поділь
ського єпархіального історико-статистичного комі
тету (1865), Наукового товариства ім. Т. Шевченка у 
Львові (1873), Товариства Нестора-Літописця при 
Київському університеті (1874), Харківського нау
кового історико-філологічного товариства (1887), 
Товариства дослідників Волині в Житомирі (1900) 
та ін., Таврійської (1887), Чернігівської (1896), Хер
сонської (1898), Катеринославської і Полтавської 
(1903), Київської (1914) і Харківської (1915) губерн
ських вчених архівних комісій.

Характерно, що саме подвижницька діяльність
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цих комісій, активна участь у них української нау
кової творчої інтелігенції заклала належний фунда
мент подальшого розвитку краєзнавства. Не випад
ково, що навіть у буремні роки національно-виз
вольних змагань, в умовах громадського протисто
яння зароджувалися та функціонували численні 
краєзнавчі інституції, які мали реальну підтримку 
урядів Центральної Ради, гетьмана, Директори.

Провідну роль у розвитку і організації краєзнав
чої роботи взяла на себе Всеукраїнська Академія на
ук. Вже в першому своєму Статуті, затвердженому в 
1918 р. говорилося, що Академія наук у Києві "як 
найвища українська наукова установа, ставить собі 
на меті, окрім загальних наукових завдань, виучува
ти сучасне й минуле Вкраїни, української землі та 
народу". Цій меті служили створені на початку 20-х 
рр. у структурі історико-філологічного відділу ВУ- 
АН комісії краєзнавчого профілю.

Важливе значення для розгортання краєзнавчого 
руху мало залучення десятків тисяч громадських 
дослідників рідного краю до роботи над випуском 
"Історії міст і сіл Української РСР" у 26 томах. За
гальний обсяг цієї титанічної праці становив 2360 
авторських аркушів, у томах вміщено 1340 статей з 
історії обласних і районних центрів та інших най
більш значних населених пунктів, 8319 статей про 
всі селища міського типу і центри сільських рад, 
вміщено понад 9 тисяч ілюстрацій.

З перших днів оновлення Спілки її члени брали 
найдійовішу участь у громадсько-політичних, де
мократичних процесах, спрямованих на проголо
шення суверенітету і державної незалежності Украї
ни. Краєзнавці спрямовують свою роботу на фор
мування насамперед почуття гордості за свою Бать- 
ківщину-Україну, адже поняття "Батьківщина",
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"Україна", "національна гідність", святе поняття 
батьківського дому й рідної землі починаються са
ме з рідного краю, своєї домівки, села, вулиці, де 
людина народилася і виросла, де пройшло її ди
тинство. Вони передаються із покоління в поколін
ня з молоком матері, мелодією народної пісні, пое
тикою рідної мови. Почуття любові до отчого 
краю, глибокої поваги до вікових нетлінних тради
цій є невичерпним джерелом духовності, мораль
ності та культури сучасної людини.

За останнє десятиріччя ми значно збагатилися 
новим досвідом: краєзнавчий рух став справді ма
совим. В ньому беруть участь люди різних профе
сій, різного віку. Можна без перебільшення сказа
ти, що за роки державної незалежності України 
краєзнавчий рух, як явище громадсько-політично
го, культурного і наукового життя, засіб глибоко
го пізнання і всебічного вивчення рідного краю, 
по праву став всенародним, авангардом націо
нального відродження й національно-патріотич
ного виховання в країні. З 1980 по 2001 проведено 
10 Всеукраїнських наукових конференцій з істо
ричного краєзнавства (Вінниця, Полтава, Черні
гів, Кам'янець-Подільський, Миколаїв, Луцьк, 
Черкаси, Харків, Дніпропетровськ, Донецьк), пер
шу Всесоюзну краєзнавчу конференцію (Полтава), 
десятки круглих столів, симпозіумів, семінарів, 
значення яких для розвитку історичного краєз
навства було величезним.

Глибоко символічно, що саме на початку нового 
тисячоліття українські дослідники і літописці рідно
го краю отримали важливий державний документ, 
який відкриває нові перспективи ^перед членами 
Всеукраїнської спілки краєзнавців. Йдеться про вже 
згадуваний Указ Президента від 23 січня 2001 року
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"Про заходи щодо підтримки краєзнавчого Руху в 
Україні", яким зобов'язано Кабінет Міністрів Укра
їни розробити і затвердити програму розвитку кра
єзнавчого руху на період до 2010 року, передбачити 
щорічно, під час розроблення проекту про Держав
ний бюджет України, кошти на фінансування цієї 
програми, розглянути в установленому порядку пи
тання щодо віднесення Всеукраїнської спілки краєз
навців до числа творчих спілок.

На виконання Указу Президента Кабінет Мініс
трів України 10 червня 2002 р. своєю Постановою 
затвердив Програму розвитку краєзнавства на пе
ріод до 2010 року і зобов'язав Раду Міністрів АРК, 
обласні, Київську й Севастопольську міські дер
жавні адміністрації затвердити відповідні регіо
нальні програми розвитку краєзнавства. Цією 
урядовою постановою на міністерство освіти й на
уки, Міністерство фінансів, Національну акаде
мію наук покладено завдання внести пропозиції 
про видання багатотомного зібрання "Історія міст 
і сіл України" у новій редакції, а Міністерство 
культури і мистецтв та Міністерство юстиції зо
бов'язуються розглянути в установленому поряд
ку питання щодо віднесення Всеукраїнської спілки 
краєзнавців до числа творчих спілок.

У Програмі розвитку краєзнавства на період до 
2010 року чітко сформульовано статус краєзнавства 
як невід'ємної складової громадського руху та сис
теми наукових досліджень, підпорядкованих зав
данням відродження духовності, історичної пам'яті, 
формування у громадян і передусім у молоді любо
ві до рідного краю, національного патріотизму, по
ваги до людини, відповідальності за збереження іс- 
торико-культурного надбання. У ній зазначається, 
що, зародившись як самодіяльний громадський рух
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учених-краезнавців в кінці XIX -  на початку XX ст., 
українське краєзнавство, починаючи з 20-х рр., роз
вивається як наука. З виданням 26-томної "Історії 
міст і сіл України" в програмі пов'язується новий нап
рямок вітчизняної історіографії. Наголошується на 
важливості роботи з розроблення основ науково-ме
тодичного забезпечення викладання краєзнавства у 
вищих, професійно-технічних та загальноосвітніх 
навчальних закладах, підготовки у педагогічних уні
верситетах педагогів-організаторів позакласної ро
боти за туристсько-краєзнавчими напрямами.

Водночас у програмі йдеться і про недостатню 
розвинутість краєзнавства як галузі науки, відсут
ність загальнотеоретичних розробок у цій сфері, 
узагальнюючих праць з окремих напрямів краєз
навства. Не відповідає сучасним вимогам інформа
ційне забезпечення. Не налагоджено належної ко
ординації діяльності осередків Всеукраїнської спіл
ки краєзнавців, установ і окремих дослідників, залу
чених до краєзнавчої роботи.

Відповідно до цієї програми розроблено систему 
науково-організаційних та видавничих заходів, яка 
включає запровадження курсу "Краєзнавство" у ву
зах гуманітарного профілю, загальноосвітніх нав
чальних закладах та при перепідготовці вчителів на 
базі інститутів післядипломної педагогічної освіти, 
складання перспективного плану підготовки та ви
дання краєзнавчої літератури. Передбачено видан
ня не лише багатотомної енциклопедії "Історія міст 
і сіл", але й багатотомного Українського біографіч
ного довідника, енциклопедичного довідника "Істо
ричні міста України", довідника "Музеї та заповід
ники України" тощо.

На реалізацію Постанови Кабміну Президія На
ціональної академії наук України утворила Міжві
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домчу координаційну раду з питань краєзнавства і 
затвердила її персональний склад. Основним зав
данням Ради визначено координацію наукових дос
ліджень та громадської діяльності в галузі краєз
навства, науково-методичне забезпечення та кон
троль за реалізацією Державної програми.

Маючи на руках такі важливі документи, слід 
глибоко проаналізувати зроблене, виявити основні 
питання, над якими повинні працювати краєзнавці, 
сконцентрувати увагу на нерозв'язаних проблемах. 
Насамперед потрібно вжити заходів з організацій
ного зміцнення краєзнавчих осередків. Краєзнавчі 
організації мають бути створені у всіх районах і міс
тах. Ми глибоко переконані, що відповідно до Ука
зу Президента, після розгляду Урядом в установле
ному порядку питання віднесення Всеукраїнської 
спілки краєзнавців до Числа творчих спілок буде ви
рішене позитивно. Таке рішення, безумовно, поси
лить авторитет Спілки і сприятиме подальшому за
лученню до Спілки нових наукових і творчих сил, 
спроможних на основі сучасних історичних, еконо
мічних та інших наукових досліджень підготувати і 
видати енциклопедичне багатотомне видання "Істо
рія міст і сіл України", належним чином виконати 
всі завдання, визначені Указом Президента.

У зв'язку з цим виникає нагальна потреба привес
ти Статут Спілки на всеукраїнському і регіонально
му рівнях у відповідність до статутів творчих спі
лок, здійснити перереєстрацію членів краєзнавчих 
об'єднань, подбати про створення надійної матері
альної бази для краєзнавства, визначитися з випус
ком регіональних періодичних видань.

Головне завдання краєзнавчого загалу сьогодні -  
концентрація зусиль навколо видання на високому 
науковому рівні нової редакції "Історії міст і сіл Ук
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раїни". У цьому зв'язку доречно згадати ще один, 
більш ранній, документ, в якому вперше на офіцій
ному рівні прозвучала ідея нової редакції -  Розпо
рядження Президента України від 19 жовтня 2000 р. 
"Про забезпечення комплексного розвитку малих 
міст України". Президент доручив Кабінету Мініс
трів "забезпечити підготовку за участю Національ
ної Академії Наук України "Історії міст і сіл Украї
ни" у новій редакції".

Це оновлене видання повинне красномовно зас
відчити перед усім світом, що ми велика нація, що, 
незважаючи на жорстокі удари долі впродовж бага
тьох тисячоліть, український народ зберіг свою 
ментальність, культуру, традиції, зробив величез
ний внесок у світову цивілізацію. Підготовка і ви
дання багатотомної історії міст і сіл повинна дати 
могутній поштовх у розвитку краєзнавства, його 
наукових і громадських форм, сприяти національ
но-патріотичному вихованню нашого народу, бути 
гідним пам'ятником історії нашої землі.

Пройдуть роки, зміняться покоління. Але зали
шаться нащадкам реставровані пам'ятки, цікаві 
книги, музейні колекції. В руках сьогоднішніх кра
єзнавців -  благородна справа збереження і підтри
мання зв'язку часів. Поки є небайдужі люди, не пе
рерветься нитка духовності, що єднає минуле, су
часне, майбутнє. Кожен з нас має шанс донести свої 
діла і думки до свідомості майбутніх поколінь.

Обличчя України, її авторитет у світі чималою 
мірою залежатиме від того, наскільки уважно вона 
ставитиметься до своєї історико-культурної спад
щини і як швидко й ефективно примножуватиме 
свої духовні надбання. А, отже, краєзнавцям і 
пам'яткознавцям вистачить роботи надовго. Усі ми 
спільним загалом повинні прикласти чимало зусиль
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аби краєзнавство у його науковій, громадській і 
шкільній формах було високо піднесено в Україн
ській державі, а добре ім'я невтомного, безкорисли
вого дослідника малої батьківщини було оточене 
належною увагою і звучало гордо. Це залежатиме, 
передусім, від нас -  учених і аматорів, від нашої на
полегливості, самовідданої праці на цій благород
ній ниві.
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Савчук В. О.

КРАЄЗНАВЧИЙ РУХ 20-30-х рр. XX ст.: 
НОВЕ БАЧЕННЯ ПРОБЛЕМИ

Розпорядження Президента України Л. Д . Кучми 
про підготовку та перевидання “Історії міст і сіл Ук
раїни” в новій редакції, вимагає переосмислення ба
гатьох історичних процесів, подій і фактів, які з іде
ологічних причин не увійшли до цього унікального 
видання в 60-70-х роках XX ст. До таких проблем, 
котрі мають бути висвітлені є історія краєзнавчого 
руху. Краєзнавство визначило ряд оригінальних, 
магістральних ідей та напрямів, що змогли реалізу
ватися лише у 70-80-х рр. та в часи незалежності Ук
раїни. Його живили тисячі ентузіастів, які не покла- 
даючи сил дбали про національно-культурне від
родження, висвітлення нових пластів історії україн
ського народу. Було б цілком справедливо, щоб у 
кожному регіоні при підготовці нової редакції істо
рії міст та сіл імена подвижників-краєзнавців посіли 
належне їм місце.

Саме на кінець 20-х -  початок 30-х років припа
дають апогей розвитку і початок нищення краєз
навчих організацій, репресій проти краєзнавців, 
організаторів краєзнавчого руху. Дослідники по- 
різному ставляться до оцінки 20-30-х років щодо 
краєзнавства. Академік НАН України П.Т. Тронь- 
ко оцінює його як “злет краєзнавства”, “золотий 
час краєзнавства”1. На таких позиціях знаходить
ся і академік РАН С.О. Шмідт. Він характеризує 
його як “золоте десятиріччя” радянського краєз
навства, мотивуючи тим, що у 20-х роках воно 
сприймалося як “одне із характерних явищ Радян
ської Росії. Про його важливість відзначалося у ре
14
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золюціях з’їздів Рад, а краєзнавчі товариства квалі
фікувалися як “органи самопізнання країни”2.

Українське краєзнавство мало свої характерні 
відмінності від російського. По-перше, загальнона
ціональних ознак воно набуло лише у період укра
їнської революції. По-друге, краєзнавство України 
формувалося спершу під могутнім пресом царської 
антиукраїнської політики, а згодом в атмосфері 
постійної недовіри більшовицької влади. По-третє, 
на відміну від російського, українське краєзнавство 
майже не отримувало державних асигнувань, а існу
вало в основному завдяки ініціативі його організа
торів та підтримці поціновувачів. По-четверте, ук
раїнське краєзнавство як загальнонаціональна суб
станція формувалося в умовах гострого протистоян
ня у період національно-визвольних змагань. Звідси 
перед ним, у першу чергу, гостро постало питання 
збереження національно-культурної спадщини у пері
од воєнних лихоліть, повернення вивезених культур
них цінностей тощо. І останнє, краєзнавство України 
у силу історичної специфіки не було єдиним організ
мом, воно складалося із різних шкіл і, на превеликий 
жаль, їх ідеологи та натхненники через амбітність 
створювали непотрібну конкуренцію, напруженість у 
відносинах, що згодом було вміло використано вла
дою у час політичних репресій.

Зовсім протилежної оцінки розвитку краєзнавства 
у згаданий період притримується ряд молодих дос
лідників, зокрема, В. І. Очеретянко. Закликаючи не 
ідеалізувати краєзнавчий рух 20-х років, він підкрес
лює, що у цілому краєзнавчий рух не виправдав пок
ладених на нього історичних завдань, що випливали 
з політики коренізації. Це, зокрема, стосується реалі
зації ідеї О. М. Горького щодо підготовки історії 
фабрик і заводів, відсутності результативності у русі
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за збереження пам’яток історії та культури. Дослід
ник стверджує, що період 20-30-х років не лише не був 
періодом піднесення українською краєзнавства, а й 
до певної міри загальмував серйозні наукові дослід
ження рідного краю. Нав’язування марксистсько-ле
нінської методології, підміна наукових підходів при
мітивними схемами, намагання націлити краєзнавс
тво на вирішення тогочасних економічних проблем, 
ліквідація започаткованих у дожовтневий період нау
ково-дослідних і громадських організацій, постійне 
переслідування, а то й відлучення від роботи провід
них учених найнегативнішим чином вплинуло на по
дальший розвиток краєзнавчих досліджень^.

Більш поміркованими оцінками позначаються 
роботи В. В. Ченцова4,0 .А . Удода5, А.Ю. Теодоро
вича6. Зокрема, О. А. Удод позитивно оцінює вклад 
інституцій Всеукраїнської академії наук у розгор
танні історико-краєзнавчих досліджень, зокрема 
комісій краєзнавства Київської, Слобожанської, 
Одеської, комісій порайонного дослідження Украї
ни тощо. Одночасно він підкреслює, що краєзнавс
тво початку 30-х років уже не могло відігравати по
мітної ролі у громадському житті України, вплива
ти на вивчення проблем регіональної історії7.

Серед дослідників, які притримуються такої ж 
оцінки, знаходиться і Л. Л. Бабенко, яка вперше по
рушила ці проблеми. Однак відсутність достатньої 
кількості джерел не дозволило дослідниці розстави
ти акценти у цьому питанні8.

Вочевидь, всі ці думки мають право на існування. 
З одного боку, краєзнавство у 20-х роках насправді 
пустило міцні корені у суспільне життя. Воно при
вернуло увагу громадськості до нагальних проблем 
у вивченні історії, до збереження історико-культур- 
ної спадщини, розвитку народних традицій. Його
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характерною ознакою було ще й те, що краєзнавс
тво спиралося на міцні наукові підвалини. Серед ор
ганізаторів краєзнавчих осередків були відомі в Ук
раїні вчені Д. І. Баталій, М. С. Грушевський, П. А. 
Тутковський, М.І. Яворський, О. П. Новицький, 
А. М. Лобода, С. С. Дложенський, Ф. І. ІНміт,
A. Ю. Кримський, В. І. Вернадський, С. О. Єфремов, 
К. Й. Студиський, М. Є. Слабченко. В. М. Перетц,
B. О. Геринович та інші. З іншого боку - усі інститу
ції ВУАН спиралися на активну допомогу добровіль
них позаштатних дописувачів. Скажімо, у Комісії по 
вивченню Правобережної України було більше 150 
добровільних помічників, у Кабінеті національних 
меншин - близько 200, а Етнографічна комісія у 1929 
році мала близько 2000 кореспондентів9.

Широкою була також мережа краєзнавчих орга
нізацій. Це і краєзнавчі гуртки при школах (300), 
сільських клубах, хатах-читальнях, музеях, будин
ках освіти; краєзнавчі товариства районні, окружні; 
наукові товариства; комісії краєзнавства; бюро кра
єзнавства; кабінети; краєзнавчий семінар: краєзнав
чі музеї10. Крім цього, в системі Українського комі
тету краєзнавства існував інститут кореспондентів, 
яких на 1 січня 1929 року нараховувалося 65 і ̂

В основному вони діяли при культурно-освітніх 
закладах. Як засвідчує статистика, в Україні на 1 січ
ня 1930 року діяло 5707 сільбудів, 4550 хат-чита- 
лень12. Із 40 окружних центрів краєзнавчі товариства 
діяли у 3213, численними були і наукові товариства, 
тільки при ВУАН фінансувалося близько 201̂ . Най
більш чисельними були: Харківське наукове товарис
тво. що мало у своєму складі 808 членів15, Одеське - 
19816, Кам’янець-Подільське - 9717, Полтавське - 4818, 
Економічне товариство при ВУАН - 13519, Всеукра
їнське наукове товариство -  300 членів20.
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У 1928-1929 роках Одеське наукове товариство 
провело 86 засідань, на яких розглядалася низка ак
туальних питань історико-краєзнавчого характе
ру21. За цей час видруковано збірник з творами 
Песталоцці, 2 збірника праць природничо-матема
тичної секції, 3 збірника праць соціально-економіч
ної секції, праці Комарова про Максимовича. На це 
затрачено 3222 крб.22 45 праць видрукувало науко
ве товариство на Донеччині (Луганську)23.

37 разів засідало у 1928 р. Товариство дослідників 
української історії, письменства та мови у Ленінграді, 
на яких було розглянуто 52 доповіді, що торкалися 
актуальних питань духовного життя України24. У 
1927-1928 роках провело 131 засідання Харківське на
укове товариство, на яких було розглянуто 141 допо
відь і повідомлення. Ним за цей короткий проміжок 
часу видано другий том у двох книгах Українського 
медичного архіву, Бюлетень постійного комітету 
кров’яних угруповань (перший том - удвох книгах), 
Вісника природознавства (7 номерів), три бюлетеня 
Харківського наукового товариства. Все це разом 
склало 96,5 арк. у 1013 відбитки 25.

Помітний слід в історії краєзнавчого руху Украї
ни залишило товариство дослідників Волині. Його 
учасники стали фундаторами першого на Волині 
вузу -  Інституту народної освіти, що розпочав діяти 
в Житомирі у 1919 р. На жаль, воно припинило 
свою діяльність у 1920 р. 26

За даними довідника “Наукові установи та орга
нізації УСРР”, на 1930 рік в Україні було 163 краєз
навчих організацій, установ та музеїв. З цієї кількос
ті у Харкові та окрузі -  27, Києві та окрузі -  32, Оде
сі та окрузі -  21, Волині -  14 27.

Про здобутки краєзнавства 20-х років засвідчує 
випуск краєзнавчої літератури. У списку праць Все
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української академії наук, виданих з 1918 по 1928 
рік, міститься 380 назв літератури, що мала непере
січне значення для української історії, культури, 
точних та економічних наук. У цьому переліку міс
титься більше ЗО назв тільки термінологічних слов
ників28. За даними етнолого-краєзнавчої секції ка
федри історії української культури, що вивчала кар
тки Книжкової палати УСРР, список краєзнавчої 
літератури складав близько 1200 примірників, із 
них окремо виданих - 100029. У матеріалах до краєз
навчої бібліографії України, підготовленої співро
бітником ВБУ Ф. Максименком, що охоплювала 
період з 1847 по 1929 рік і видана у 1930 році, наве
дено більше 1200 назв краєзнавчої літератури30. Це 
видання складається із 12 розділів. Перший харак
теризує літературу, що стосується всієї України, у 
решті 11 розділах зібрана бібліографія по колишніх 
губерніях України (Бессарабії, Волині, Донеччині, 
Катеринославщині, Поділлі, Полтавщині, Таврії -  
Крим, Харківщині, Чернігівщині, Херсонщині)31. 
Крім цього, була опублікована величезна кількість 
краєзнавчих публікацій у періодичній пресі.

Здавалося, що така результативність у діяльності 
краєзнавців, краєзнавчих організацій могла б задо
вольнити владні структури, які на той час проголо
сили політику українізації. Однак розвій краєзнавс
тва не відповідав стратегічній меті політичного і 
державного керівництва. Його не влаштовував, де
мократичний за своїм змістом, краєзнавчий рух, що 
об’єднував у своїх лавах представників різних 
верств населення на ниві любові до власної історії, 
культури, мови. Владні структури все більше і біль
ше проштовхували в суспільну свідомість тезу про 
загострення класової боротьби, про посилення опо
ру соціалістичним перетворенням, закладаючи цим
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підвалини тоталітаризму, формувати атмосферу не
довіри, протиставлення.

Різноманітні наукові товариства, гуртки краєз
навства, літературно-драматичні гуртки, товариство 
ім. Леонтовича та інші бачилися владі як форма “об
робки української громадськості в антирадянському 
шовіністичному дусі”32. Громадська ініціатива не 
вписувалась у жорстокі рамки регламентації суспіль
ного життя як необхідного елементу тоталітаризму. 
Щоб покінчити з цим влада висунула звинувачення 
проти краєзнавства під тезою “стихійності його роз
витку”. По-друге, владні структури поставили за ме
ту встановити ідеологічний контроль над суспільним 
життям, і краєзнавство як важлива форма самоорга
нізації інтелігенції стояло па перешкоді цим намаган
ням, насамперед тим, що зібрало у своїх лавах весь 
національно-свідомий елемент в Україні. З цього 
приводу в резолюції зборів краєзнавців-марксистів 
при Комакадемії ЦБК СРСР у Москві 28 січня 1931 
року підкреслювалося, що до останнього часу краєз
навча ділянка ідеологічного фронту виявилася одні
єю із найбільш відсталих. “Через майже повну відсут
ність уваги до справи краєзнавства зі сторони партій
но-радянської громадськості, через недостатнє залу
чення марксистів та партійних сил в краєзнавчі орга
нізації останні перетворились в один із центрів зби
рання ворожих соціалістичному будівництву елемен
тів: Кондратьєвців, представників різних шкідниць
ких угрупувань і т. д. На Україні, зокрема в керівних 
центрах краєзнавства панували Єфремівці і інші 
контрреволюційні шкідники”33.

Це засвідчує атмосфера, що склалася навколо 
Українського Комітету краєзнавства, обраного на 
1-й Всеукраїнській краєзнавчій конференції, яка 
проходила у Харкові 28-31 травня 1925 року. Уже
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принцип формування названого комітету засвідчив 
про недовіру влади до широкого кола учених, про
відних краєзнавців. Він створювався на основі деле
гування від різних організацій, установ, таких як 
Укрдержплан, Упрполітосвіта, ЦК Нацмен, ЦК 
ЛКСМУ та ін. для яких краєзнавча робота здебіль
шого була непотрібною. Спершу була думка обра
ти на голову комітету секретаря ВУЦВКу О.І. Бу- 
ценка, однак він від цього відмовився. Тоді комітет 
очолив М. І. Яворський, який виконував ці обов’яз
ки до 1928 року3*.

З цього часу УКК працює без керівника. Не див
лячись на те, що за рішенням 1-ої Всеукраїнської 
конференції комітет перебував у віданні Головнау- 
ки, через відсутність фінансування він так і не зміг 
розпочати роботу і виконувати завдання, покладені 
конференцією, а саме: підготовку Всеукраїнського 
з’їзду краєзнавства (не пізніше 1926 року); встанов
лення зв’язку з усіма організаціями, що ведуть кра
єзнавчу роботу з планового дослідження України; 
вироблення загального плану краєзнавчої роботи; 
забезпечення краєзнавчої роботи виданням відпо
відної літератури, складання бібліографії краєзнав
чої літератури, випуску періодичного органу і, в 
першу чергу, публікацію матеріалів конференції; 
вжиття заходів до збирання матеріалів до розробки 
методів краєзнавчої діяльності; вироблення зразко
вого статуту для всієї мережі краєзнавчих організа
цій та їх остаточної структури; ведення підготовчої 
роботи по створенню Центрального науково-дос
лідного інституту краєзнавства 35.

Визнаючи, що краєзнавчий рух підпорядкувати не 
вдається, владні структури намагаються відвернути 
його від вирішення проблем національно-культурно
го відродження, насамперед від вивчення української
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історії, самобутньої культури, багатої історико-архі- 
тектурної спадщини. З цією метою йому нав’язується 
так званий виробничий ухил, себто спрямовування 
краєзнавства у виконання питань економічного роз
витку. На жаль, у пропагування виробничого краєз
навства включилися і окремі члени УКК, зокрема 
К. Дубняк. 21 липня 1926 року у газеті “Известия” він 
виступив із статтею “Нові шляхи краєзнавчої праці”. 
У ній автор наголосив, що дореволюційний історико- 
археологічний і етнографічний напрямок у краєз
навстві носив кабінетний, академічний характер, що 
йому був притаманний “любительський дилетантизм 
поміщиків, архієреїв, земських начальників, попів”, 
котрий уже відійшов у минуле і став спомином. Нині, 
на думку дописувача, на передній план виступає ви
робниче краєзнавство, котре стає могутньою колек
тивною роботою. Оскільки органи, що планують 
краєзнавчу роботу, Центральне бюро краєзнавства 
(Ленінград), державний дослідний Тімірязєвський 
інститут (Москва), Український комітет краєзнавства 
(Харків) як структура наркомосу відірвані від плану
ючих господарських органів, і не в змозі розвивати 
виробниче краєзнавство, то, краєзнавство, на думку 
К. Дубняка, необхідно передати Держплану, який у 
змозі створити необхідні умови для організації вив
чення продуктивних сил36.

Із різкою критикою такої позиції та висунутих 
аргументів у тій же газеті вже 13 серпня цього ж ро
ку виступив голова ЦБК Росії академік С.Ф. Оль
денбург. У статті він писав, що краєзнавство -  це 
школа життя, з якої людина не повинна йти до кін
ця своїх днів. Це школа безперервного творчого 
ставлення до всього оточуючого, учнями якої ми хо
чемо бачити всю народну масу. Ніщо не зможе так 
зашкодити відповідальній державній масштабній ро
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боті, на терені краєзнавства як те, що її будуть вести 
непідготовлені люди. А завдання краєзнавчих органі
зацій полягає в тому, щоб створити масові спостере
ження тих явищ природи або людського життя, котрі 
потрібні як науковий і практичний матеріал. Із сар
казмом він підкреслював, що нове краєзнавство зов
сім не те, що собі уявляє К. Дубняк, його організація 
дуже важка і вимагає, у першу чергу, не паперово- 
академічного ставлення, а обліку великої різноманіт
ності форм краєзнавчої роботи3'.

Такі ж думки в підходах до оцінки краєзнавчо- 
пошукової, музейної роботи висловлювали навіть 
окремі представники керівної партійно-державної 
еліти. Зокрема, нарком освіти РСФРР А. В. Луна- 
чарський у 1929 році у статті “Через музеї до худож
ньої освіти мас” зазначав: “Надо ли нам с величай
шей энергией идти вперед? Надо ли нам пополнять 
наши ряды действительно преданными людьми? 
Надо ли нам продвигать все методы музейной рабо
ты? Все это надо, но ни в коем случае не надо пере
барщивать, не надо высказывать морального него
дования, что это пахнет реакцией. Это чересчур и 
это приведет к большому разочарованию”38.

Все ж, ідея виробничого краєзнавства все більше і 
більше нав’язувалася як окремим краєзнавцям, так і у 
цілому краєзнавству як руху. Так зване “старе”, “ака
демічне” краєзнавство продовжує шельмуватися. Йо
му протиставляється радянське краєзнавство. Пока
зовою у цьому зв’язку стала стаття у тих же “Извести
ях” одного із керівників товариства марксистів-кра- 
єзнавців при Комакадемії В. Ф. Карпича. 12 серпня 
1930 року в статті “Классовая борьба и советское 
краеведение” він писав, що на відміну від “замкнутих 
інтелігентських, буржуазних гуртків шанувальників 
старовини” радянські краєзнавчі організації є масо
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вими органами пролетарської громадськості... на від- 
міну від “географічних, археологічних та інших ухи
лів в роботі старих краєзнавчих організацій” радян
ське краєзнавство ставить своїм завданням всебічне 
комплексне вивчення краю, замість байдужого спог
лядання в ім’я самої фіксації, що спостерігалася у ста
рих краєзнавців, радянські краєзнавці ставлять за ме
ту активно вивчати свій край (вивчати, щоб переро
бити). На противагу бурхливій аполітичності “старо
го краєзнавчого руху радянське краєзнавство заяв
ляє, що воно є одним із провідників класової бороть
би... на ідеологічному фронті”39.

Загострення політичної ситуації в країні адекватно 
позначилося на ставленні влади до краєзнавства. Від
працьовуючи різноманітні методи обмежень, тиску 
на стару інтелігенцію, чинячи перепони участі її у 
краєзнавчій роботі, партійно-державне керівництво 
шукає нові методи в організації краєзнавчої роботи. 
Причому такі, котрі розмежовували б краєзнавчі си
ли і одночасно не виштовхували б краєзнавство з сус
пільного життя. Таким методом мали стати декадни
ки краєзнавчої роботи. Вони, за задумом, імітували б 
прийнятність краєзнавчим рухом нових політичних 
цілей, з одного боку, а з іншої - демонстрували б зго
ду старої інтелігенції з тією роллю, яка їй відводила
ся у обстановці політичного цькування і залякування.

ЗО листопада культпроп ЦК ВКП(б) звернувся до 
ЦК нацкомпартій, обкомів, крайкомів ВКП(б) з 
листом. У ньому ставилися конкретні завдання, які 
могли б встановити політичний контроль над кра
єзнавчим рухом у національних адміністративних 
територіях.

У листі вимагалося переглянути склад обласних, 
республіканських бюро краєзнавства; районні комі
тети зобов’язувалися сприяти розвитку краєзнавчої
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мережі, оформити районні бюро і зміцнити їх чле
нами партії; дати директиву місцевим партійним 
організаціям про сприяння і керівництво краєзнав
чими осередками і гуртками, заслуховуючи періо
дично звітні доповіді з краєзнавства; культпросвіт- 
нім відділам пропонувалося активно сприяти про
веденню краєзнавчої п’ятиденки (організовувалася 
в першій половині грудня), зокрема широко висвіт
лювати її у пресі; пропонувалося дати директиву 
парторганізаціям про врегулювання партійних на
вантажень товаришам, котрі ведуть роботу в краєз
навчих організаціях40.

Кінець 1930 року був відмічений у краєзнавчому 
русі важливою подією. У середині листопада до ке
рівництва сектором науки НКО приходить ректор 
Київського кооперативного інституту ім. Чубаря 
Мінкевич (Денисенко) Сергій Андрійович. Родом з 
Полтавщини Прилуцької округи с. Воробійовки. Як 
член УПСР неодноразово заарештовувався. З 1922 р. 
на кооперативній роботі41. Енергійна людина, обіз
нана з методами краєзнавчої роботи, він активно 
включається у її перебудову, щиро вірячи у можли
вість перевести краєзнавчий рух на нові рейки.

Як заступник голови Українського комітету кра
єзнавства, підписав договір на соціалістичне зма
гання з ЦБК Росії і краєзнавчим комітетом Білору
сії. Все ж аналіз текст цього договору свідчив що він 
вже мало чим відповідав меті та завданням краєз
навчого руху, тому досвіду, який він накопичив за 
попередній час. В договорі - намагання перетвори
ти краєзнавчі організації на політичні осередки, 
звучить теза про боротьбу з ліво-троцькістським 
перегином і право-лівацькими тенденціями. З огля
ду на нинішній час, мабуть, учасники підписання не 
змогли б визначити не лише відмінність між цими
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течіями, а й взагалі суть цих термінів.
Договір містив такі зобов’язання: УКК мав тісно 

пов’язувати роботу з товариством пролетарського 
туризму; перебудувати музейну справу, охопити кра
єзнавчою роботою не менше 15% шкіл УСРР; протя
гом 1931 року здійснити облік усієї краєзнавчої мере
жі та її роботи; видати не менше 5 брошур з організа
ційних і методичних питань краєзнавства; в одному з 
промислових районів та в районі суцільної колективі
зації організувати комплексне обстеження з метою 
створення господарського і соціально-культурного 
паспорту. Окрім цього, додатково УКК зобов’язував
ся остаточно перевірити друковану продукцію УКК і 
місцевих краєзнавчих організацій для виявлення в 
краєзнавчих виданнях контрреволюційного націо- 
нал-демократизму (термінологія того часу - В.С.) і 
буржуазної ідеології; спільно з ВРНГ і Колгоспцен- 
тром організувати і провести конкурс на кращий мо
нографічний опис фабрики, заводу, радгоспу і кол
госпу; розгорнути краєзнавчу роботу серед націо
нальних меншин УСРР у тісному зв’язку з ЦК Нац
мен ВУЦВКа і нацсектором ВУАН, організувати гур
тки в національних колгоспах42.

Такий договір - свідчення перетворення краєзнав
чого руху в політичну організацію, котра виконує не 
завдання національно-культурного розвитку, а забез
печує потреби тогочасних партійних організацій.

На жаль, названий договір не тільки не стимулю
вав перехід українського краєзнавства на нові рей
ки, а взагалі став свідченням його занепаду. Про це 
йдеться у висновку супер-арбітра - президії Товарис
тва марксистів-краєзнавців при Комакадемі - про під
сумки соціалістичного змагання між ЦБК РСФРР 
ЦБК БРСР та Українським комітетом краєзнавства, 
підписаного на X пленумі ЦБК РСФРР. В ньому, зок-
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рема, говорилося: “Оценивая выполнение договора, 
приходится отметить недопустимое отношение к это
му делу и выполнению своих обязательств названных 
сторон: ЦБК БРСР, который ограничился лишь 
представлением краткого отчета о своей работе и не 
явился на XI пленум ЦБК РСФРР для обсуждения 
итогов и особенно Украинского комитета краеведе
ния, который вообще никак не реагировал на предло
жение ОКРАМА и не дал никаких материалов о вы
полнении заключенного им договора”43.

В кінцевому рахунку і це не влаштувало владні та 
політичні структури і вони вжили заходів до роз
грому краєзнавчого руку і, в першу чергу, розпоча
ли репресії проти його організаторів. До 1938 року 
через жорна репресій пройшло сотні відомих осо
бистостей. Були репресовані всі члени Українського 
комітету краєзнавства, більша половина членів 
трьох комісій краєзнавства, 40 відсотків завідувачів 
науково-дослідних кафедр тощо.

Таким чином, введення в науковий обіг нових 
джерел, свідчень, фактів з історії краєзнавчого руху 
значно збагатило б історію міст і сіл України, одно
часно відновило б історичну правду про окремих 
краєзнавців, краєзнавчі структури. Це, у свою чер
гу, розширило б бачення перспектив розвитку регі
ональної науки незалежної України. 1
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4 * ЦДАВО України. -  Ф. 166, оп.12, спр. 5048. -  Арк. 1-2.
42 За большевистскую партийность в краеведении. -  Мос

ква* Советская Азия, 1931. -  С.26-28.
43 Архів РАН. -  Ф. 367, оп.1, спр. 12. -  Арк. 27.

29



Історія України:

Головатенко В.А.

ГРОМАДСЬКІ ФОРМИ ОХОРОНИ ПАМ’ЯТОК 
КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ В СЕРЕДИНІ 1920-х РР.

16 червня 1926 р. Всеукраїнський Центральний 
виконавчий комітет і Рада Народних комісарів 
УСРР затвердили «Положення про пам’ятники 
культури й природи»1. Як зазначає відомий дослід
ник історії пам’яткоохоронного руху В.Акуленко, 
воно “стало найвищим законодавчим досягненням 
у галузі правового регулювання охорони і викорис
тання нерухомих пам’яток в Україні 20-х років. Ко
дифіковані в “Положенні...” чинні правові норми, а 
також встановлені нові законоположення про охо
рону, використання і дослідження культурних цін
ностей відкривали широкі можливості в діяльності 
державних і громадських органів у цій галузі куль
турного будівництва на Україні» ~

Дійсно, “Положення...” вплинуло на розвиток 
громадського пам’яткоохоронного руху в Україні. 
Перш за все, на законодавчому рівні визнавалося 
значення громадських ініціатив у збереженні істо- 
рико-культурної спадщини. Зокрема, у третій статті 
“Положення...” наголошувалось: «Для допомоги 
Народному Комісаріатові Освіти УСРР і його міс
цевим органам у здійсненні покладених на них зав
дань дотично пам’ятників культури..., при Народ
ному Комісаріатові Освіти УСРР засновується Ук
раїнський Комітет охорони пам’ятників культури».

Останній був представницьким дорадчо-кон- 
сультативним органом при головній інспектурі охо
рони пам’яток культури Наркомату освіти України, 
який мав об’єднати й координувати діяльність від
повідних комісій при крайових інспектурах ( Дніп- 
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ропетровськ, Київ, Одеса, Харків) та на місцях. На 
актуальності їх створення наголошувалося на про
веденій з ініціативи НКО УСРР нараді працівників 
пам’яткоохоронних органів, музеїв, на якій обгово
рювались шляхи поліпшення стану охорони 
пам’яток культури республіки. Учасники наради 
цілком слушно підкреслювали у своїх виступах, що 
забезпечити належний догляд за пам’ятками лише 
державні органи їх охорони об’єктивно не зможуть, 
оскільки в межах інспектур його здійснювали усьо
го по два штатні співробітники. Зрозуміло, що вони 
просто фізично не могли стежити за охороною вели
чезної кількості пам’яток, які, до того ж, потребува
ли значних коштів на ремонт, реставрацію, наукові 
дослідження. Учасники наради були одностайними у 
визнанні необхідності залучення до охорони 
пам’яток культури громадськості 3. «Справді, - писав 
незабаром головний інспектор охорони пам’яток 
культури В.Дубровський, - оскільки пам’ятки культу
ри здебільшого гинуть не від природних сил, а від 
руйнацької діяльності несвідомих людей, треба йти 
не тільки шляхом судового та адміністративного при
мусу, але й шляхом підвищення свідомості самого на
селення. Треба зробити охорону пам’яток культури 
ділом самих же працюючих мас, для яких, власне, ці 
пам’ятки й охороняютимуться”4.

Отже, не випадково, ще до прийняття “Положен
ня...” від 16 червня 1926 р. управління науковими 
установами (Укрнаука) НКО УСРР, при якому дія
ла головна інспектура охорони пам’яток культури, 
розпочало підготовку до створення Українського 
комітету охорони пам’яток культури ( УКОПК). 
Зокрема, 10 червня 1926 р. президія Укрнауки зат
вердила орієнтовний склад комітету. До нього мали 
увійти представники від Укрнауки, Укрполітосвіти,
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Ради національних меншин, Всеукраїнської академії 
наук, Українського комітету краєзнавства, Харків
ського наукового товариства, Інституту марксизму, 
Істпарту ЦК КП(б)У, Наркомату внутрішніх справ 
УСРР. В роботі УКОПКу мали брати участь крайові 
інспектори П.Козар (Дніпропетровськ), Ф.Ернст 
(Київ), С.Дложевський (Одеса), С.Таранушенко 
(Харків) а також відомі учені-пам’яткознавці Д.Бага- 
лій, М.Грушевський, Д.Яворницький, Д.ІЦербаків- 
ський, М.Рудинський, С.Гамченко, О.Федоровський 
та інші. Проте через адміністративні та фінансові не
узгодження створити УКОПК ні в 1926 р, ні в наступ
ні два роки так і не вдалося 5.

Весною 1927 р. в наукових колах Харкова виник
ла ідея заснувати Всеукраїнське товариство охоро
ни пам’яток старовини та мистецтва. 11 травня 1927 
р. учасники засідання ініціативної групи затвердили 
принципові положення діяльності товариства. Зок
рема, метою проголошувалось: «а). Організація ши
рокої радянської громадськості у справі захисту й 
збереження на території УСРР і АМСРР пам’яток 
старовини та мистецтва художнього, соціального, 
етнографічного та історичного значення; б). Вив
чення пам’яток мистецтва та старовини і ознайом
лення з ними і їх значенням широких трудящих мас 
міста і села; в). Сприяння засвоєнню найбільш цін
ної й прийнятної культурної спадщини минулого 
України й перенесенні в різні форми культурного 
будівництва сьогодення й майбутнього; г). Активне 
сприяння Наркомосвіти та іншим державним орга
нам у здійсненні останніми покладених на них зав
дань по охороні пам’яток культури”. Товариство 
мало опікуватися питаннями збору даних про 
пам’ятки культури та їх реєстрації й охорони як 
власними силами, так і відповідними державними
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органами. Важливого значення надавалось широ
кій популяризації значення пам’яток та їх охорони 
серед населення шляхом організації публічних чи
тань, лекцій, екскурсій, гуртків при клубах, шко
лах та ін. Передбачалось, що товариство буде зай
матися організацією наукових досліджень 
пам’яток культури та їх збору, “залучаючи до цьо
го як своїх членів, так і знавців, спеціалістів в цій 
сфері”, утворення “у встановленому порядку музе
їв і т.п. сховищ предметів мистецтва й старовини”, 
а також “придбання з метою пожертвування в дер
жавні музеї й сховища предметів мистецтва та ста
ровини”. В планах ініціаторів створення товарис
тва було й видання як періодичних, так і епізодич
них праць по науково-дослідній роботі”, співро
бітництво з іншими товариствами й організаціями 
в УСРР і СРСР та інших країнах.

Для вироблення статуту товариства учасники 
зборів обрали досить представницьке організаційне 
бюро. Вони також звернулися до наркома освіти 
М.Скрипника та ряду відповідальних працівників 
НКО УСРР з пропозицією взяти участь у його ро
боті 6. Проте необхідної підтримки не отримали.

Очевидно в Наркоматі освіти України не захоті
ли створення товариства, яке багато в чому дублю
вало б спроектований там УКОПК. Проте це не оз
начало, що НКО УСРР відійшов від проголошених 
в “Положенні...” від 16 червня 1926 р. принципів за
лучення громадськості до пам’яткоохоронної діяль
ності. Зокрема, ще в липні 1927 р. у листі до крайо
вих інспекторів Укрнаука поставила перед ними ви
могу утворити з представників зацікавлених уста
нов та громадськості крайові комісії, які б допома
гали інспекторам у їх роботі 7.

Визнавали актуальність цього завдання і самі інс-
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лектори. Наприклад, у операційному плані Київ
ської крайової інспектури охорони пам’яток куль
тури на 1926/27 рік Ф.Ернст наголошував, що для 
підвищення ефективності роботи інспектури край 
необхідні члени комісії -  “фахівці й експерти з різ
них галузей матеріальної культури, а саме: 1) з галу
зі археології; 2) пам’яток будівництва; 3) пам’яток 
малярства, різьби, художньої промисловості; 4) на
родного (селянського) мистецтва”. Зокрема, він 
планував отримати згоду на роботу у складі комісії 
директора Лаврського музею і відомого нумізмата 
П.Курінного, вченого секретаря Всеукраїнського 
Археологічного комітету М.Рудинського, завідува
ча відділом Лаврського музею, архітектора за осві
тою К.Мощенка, завідувача історико-побутовим 
відділом Всеукраїнського історичного музею 
ім.Т.Шевченка Д.Щербаківського, наукового спів
робітника Київського сільськогосподарського му
зею Є.Спаської8.

До участі в роботі комісії Ф.Ернст планував 
запросити також представників Київського окр- 
виконкому та агітпропу, ВУАН, ВУАКу, окрко- 
мунвідділу, окрполітосвіти, командування 14-го 
стрілецького корпусу, науково-дослідної кафедри 
мистецтвознавства, профспілки працівників осві
ти, управління окружного інженера, Музею рево
люції, РАТАУ, редакцій газет “Пролетарська 
правда” та “Київський пролетарій”.

Проте більшість з них не відгукнулися на пропо
зицію ф.Ернста. Так, 2 листопада 1926 р. на засі
дання Київської краєвої комісії охорони пам’яток 
культури й природи прибули переважно представ
ники наукових установ та музейних закладів. Зокре
ма, Всеукраїнський історичний музей ім.Т.Шевчен
ка представляв його директор А.Вінницький, Лавр
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ський музей -  заступник його директора В.Ляско- 
ронський, ВУАН -  О.Новицький, ВУАК -  Д.Щер- 
баківський та В.Козловська, кафедру мистецтвоз
навства -  К.Мощенко, РАТАУ -  П.Шемет, штаб 
14-го стрілецького корпусу -  П.Кіячницький.

Незважаючи на це, склад учасників засідання був 
досить представницьким, а головне -  на ньому були 
присутні компетентні учені-пам’яткознавці, небайду
жі до долі пам’яток. З головною доповіддю на засі
данні виступив Ф.Ернст. Визначивши основні нап
рямки діяльності комісії та завдання по розбудові ме
режі провінційних кореспондентів і округових комі
сій, головну увагу він приділив характеристиці стану 
охорони пам’яток в межах інспектури -16  округ Пра
вобережної України. Найбільше занепокоєння він 
висловив з приводу свідомого нищення пам’яток 
культури державними установами й організаціями, 
представники яких, якраз, і не прибули на засідання 
комісії. Зокрема, Ф.Ернст навів приклади розпрода
жу на цеглу старовинних споруд Мовчанівського мо
настиря установами, які були в ньому розміщені. В 
Тульчині органи місцевої влади намагалися знищити 
обеліск, збудований на честь відвідин міста поль
ським королем Сігізмундом Августом. Розміщені у 
Кармелітанському кляшторі військові частини попсу
вали підземні галереї. Без будь-яких пам’яткоохорон- 
них застережень військові пристосували для своїх 
потреб історичні будівлі в містах Ізяслав, Старокос- 
тянтинів, Проскурів. Потерпали від них і пам’ятки 
Києва, особливо мури та фортифікаційні будови Ки
єво-Печерської фортеці, збудованої за часів І.Мазепи 
та Петра І. Ф.Ернст повідомив також про загрозу 
шевченківським пам’яткам у Яготині.

Картину руйнувань пам’яток на Волині і Поділлі 
доповнив Д.ІЦербаківський, який влітку 1926 р. на

35



Історія України:

кошти інспектури, ВУАКу та Всеукраїнського істо
ричного музею ім.Т.Г.Шевченка здійснив їх обсте
ження. Відомий учений-пам’яткознавець констату
вав “загрозливий стан, в якому знаходяться пам’ят
ки археології й мистецтва, нищення яких останніми 
роками набуває усе ширших розмірів”. В зв’язку з 
цим він запропонував “визнати пам’ятки мистецтва 
в небезпеці й тому працю по охороні їх ударною”.

Учасники засідання підтримали пропозицію 
Д.Щербаківського. Погодилися вони і з іншими 
пунктами запропонованого ним проекту резолюції. 
Зокрема, “запросити від округ списки будівель, 
призначених до руйнування з фотографічними знім
ками з них”. Було вирішено звернутись також до ін
ших відомств, які використовували пам’ятки, із за
питами про їх стан. Актуальним було й рішення 
“скласти список найважливіших будівель в районі 
інспектури, що потребують реставрації” та план 
відповідних робіт. Для зміцнення організаційних 
підвалин пам’яткоохоронного руху було вирішено 
“притягти до безпосередньої активної роботи по 
охороні представників відомств, що фактично воло
діють старовинними будівлями..., й особливо втяг
ти у роботу провінціальне вчительство”. Нарешті, 
пропонувалось “розпочати широку агітацію в пресі 
для усвідомлення широкими колами громадянства 
потреби зберігати пам’ятки минулого”. Закінчили 
свою роботу присутні на засіданні члени комісії ог
лядом на місці стану Золотих воріт 9.

Йогр обговорення стало одним з головних пи
тань на спільному засіданні крайової комісії охоро
ни пам’яток культури та Всеукраїнського археоло
гічного комітету, яке відбулося 8 грудня 1926 р. за 
участі О.Новицького, Ф.Ернста, М.Макаренка, 
Д.Щербаківського, М.Рудинського, П.Курінного,
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Г.Адольфа. Зокрема, Ф.Ернст ознайомив присутніх з 
актом огляду пам’ятки спільно з представниками ок
ружного відділу комунального господарства, в якому 
зазначались її пошкодження та пропозиції по консер
вації. Для цього пропонувалось відреставрувати по
руйновану старовинну кладку, зробити нове покрит
тя над мурами та металеві підпірки під них. Найкра
щим же заходом до збереження Золотих воріт визна
валось будівництво над ними скляного павільйону, 
який би захищав пам’ятку від згубних атмосферних 
впливів і дозволяв, водночас, відвідувачам знайоми
тися з нею. Зрозуміло, що для проведення комплексу 
охоронних робіт, намічених у акті потрібні були 
значні кошти. Між тим інспектура мала у своєму роз
порядженні лише 500 крб, перерахованих Укрнаукою 
УСРР “ на консервацію Золотої Брами”. Проте біль
шість учасників засідання зійшлися на тому, що ре
монт без детального наукового дослідження пам’ятки 
може призвести до непередбачених наслідків. В зв’яз
ку з цим було ухвалено лише частину коштів витрати
ти на невідкладні ремонтні роботи, а 400 крб. виділи
ти на наукові досліди, кошторис яких на пропозицію 
Д.Щербаківського мала розробити комісія у складі 
Ф.Ернста, В.Осьмака та М.Макаренка.

Жваве обговорення учасників наради викликала 
й інформація Ф.Ернста про загрозливий стан від
критої у 1923 р. І.Моргілевським та М.Макаренком 
фрески XI ст. у Спаському соборі Чернігова. Завдя
ки зусиллям місцевих пам’яткоохоронців, Черні- 
говський окрвиконком виділив на закріплення 
фрески 100 крб. Однак, за відсутності досвідченого 
реставратора М.Бойчука ( перебував у закордонно
му відрядженні) виникла проблема кому доручити її 
порятунок. До того ж М.Макаренко запропонував 
“не закріпляти її на тім місці, де вона міститься тепер,
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а негайно відділити її від муру та перевезти до місце- 
вого музею”. Після обговорення з його пропозицією 
погодились. “З огляду на відсутність фахівців для рес
тавраційних робіт і зокрема для праці над Чернігів
ською фрескою”, крайова інспектура мала “звернути
ся до члена реставраційної комісії РСФСР М.П.Сичо- 
ва з проханням вказати на досвідченого реставратора 
для переведення праці в Чернігові”. Водночас, на 
пропозицію Ф.Ернста учасники засідання розглянули 
“у всій широті справу про відсутність в даний момент 
кваліфікованих реставраторів в межах УСРР”. Ре
зультати обговорення піднятого питання знайшли ві
дображення у прийнятій резолюції. Зокрема, у ній 
приверталась увага Укрнауки до “важкого стану, що 
утворився в галузі охорони пам’яток мистецтва та 
старовини завдяки відсутності на Україні потрібних 
реставраційних сил” 10.

Переконавшись в ефективності зацікавленого об
говорення пам’яткоохоронних проблем саме серед 
фахівців, інспектура і надалі зверталася за допомо
гою переважно до них. Нерідко вона влаштовувала 
спільні засідання з членами відділів і комісій Всеук
раїнського Археологічного комітету. Так, 11 січня 
1927 р. відбулося спільне засідання інспектури й 
Софійського комітету ВУАКу, в якому взяли участь 
В.Зуммер, В.Козловська, М.Макаренко, В.Осьмак, 
Д.Щербаківський, Ф.Ернст та Ю.Красицький. 
Предметом їх уваги стали фрески Софійського со
бору. Уважно оглянувши фрески та склавши де
тальний акт про їх стан, учасники засідання ухвали
ли запросити “для детального огляду стану фресок” 
відомого російського реставратора Д.Кіпліка, забо
ронити доступ екскурсантів на хори, а самі “екскур
сії пропускати лише за дозволом інспектури охоро
ни пам’яток культури”
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У травні 1927 р. відбулося два спільних засідання 
інспектури та мистецького відділу ВУАКу, у яких 
брали участь В.Безсмертний, Ф.Ернст, О.Кобєлєв, 
М.Макаренко, К.Мощенко, О.Новицький, В.Ось- 
мак, М.Рудинський, Д.Щербаківський. На них та
кож обговорювались важливі питання охорони 
пам’яток: церкви 18 ст. у с. Свідівок на Черкащині, 
башти і мурів у м. Сатанів, садиби П.Пестеля у Він
ниці, Молчанського монастиря у Путивлі, Золотих 
воріт у Києві та ін 12.

Неодноразово питання, пов’язані з охороною 
пам’яток культури в межах крайової інспектури обго
ворювались також на пленумах та президії Всеукраїн
ського Археологічного комітету. Отже, не випадково 
в звітних матеріалах НКО УСРР зазначалось, що ВУ- 
АК, який на той час об’єднав провідних пам’яткоз- 
навців України, по суті, виконував функції Київської 
крайової комісії охорони пам’яток культури 13.

Досить представницьким був склад також ство
реної у 1926 р. Одеської крайової комісії охорони 
пам’яток культури. До неї входили представники 
окрполітосвіти, окружного архіву, Істпарту, управ
ління окружного інженера, окрпрофради, адмінвід- 
ділу окрвиконкому, агітпропу окружного комітету 
КП(б)У, окружкому ЛКСМУ, робітничо-селянської 
інспекції, Товариства ім.Костанді, Одеської комісії 
краєзнавства, Товариства культзмички міста з се
лом, Товариства мистецтв, Центральної наукової 
бібліотеки, персонально запрошені для роботи в ко
місії М.Болтенко, Г.Комар, О.Дерібас, В.Смирнов, 
Третьяков, Замечек 14.

Наступного року до роботи в комісії долучилися 
І.Зейлігер, М.Безчасний, Ф.Кюнер, Ф.Камінський, 
Д.Сердюков, І.Фабриціус. Всього у 1927 р. комісія 
налічувала 27 чоловік. За рік відбулося шість її пле
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нарних засідань, на яких розглядались принципові 
питання організації охорони пам’яток культури в ме
жах інспектури 15. Наприклад, на засіданні 8 квітня 
1927 р. пленум комісії заслухав доповідь М.Болтенка 
про Усатовське городище. Після її обговорення учас
ники зібрання ухвалили підняти перед НКО УСРР 
клопотання про оголошення пам’яток археології біля 
с.Усатово та на території Хаджибеєвського лиману 
державними заповідниками та доручили комісії на 
чолі з М.Болтенком зробити точні їх обміри.

На тому ж засіданні був утворений комітет по 
підготовці першої Всеукраїнської археологічної 
конференції. Його очолив голова крайової комісії 
С.Дложевський, а до складу увійшли: М.Болтенко 
(Археологічний музей та Комісія краєзнавства), 
О.Дерібас (Публічна бібліотека), І.Зейлігер (Інсти
тут образотворчого мистецтва), М.Кофф (Іспарт), 
О.Рябінін -  Скляревський (Історичний архів), А. По
сохов (військово-історичний музей). Передбачалось 
поповнити склад комітету представниками від 
Одеської інспектури народної освіти та Миколаїв
ського, Зінов’євського, Херсонського музеїв. Важ
ливе значення мало й рішення пленуму комісії під
тримати пропозицію О.Дерібаса “подати до Укрна- 
уки спеціальне клопотання про заснування спеці
ального фонду на підтримання, охорону і реставра
цію пам’ятників матеріальної культури”. Нарешті, 
пленум затвердив висновки створеної раніше комі
сії, яка вивчала можливість перебудови військови
ми колишнього будинку коменданта Одеси. Врахо
вуючи його історико-архітектурну цінність, учасни
ки пленуму погодилися з висновками комісії “про 
неможливість перебудування цього будинку” 16.

Окрім пленарних, у 1927 р. відбулося також сім 
спеціальних засідань комісії, на яких обговорюва

40



маловідомі імена, події, факти

лись поточні питання охорони пам’яток культури17. 
Головні з них знайшли відображення в опублікова
ному у 1927 р. збірнику матеріалів Одеської комісії 
охорони пам’яток культури

Не менш плідно та напружено працювала комісія 
й наступного року. В цьому переконує лише корот
кий перелік питань, які розглядалися на її шести 
пленарних засіданнях: затвердження висновків спе
ціальної комісії про можливість перебудови старо
винних казарм, затвердження результатів обсліду
вання кладовищ м. Одеси, в ході якого В.Смирно- 
вим було складено картковий каталог на 18822 
пам’ятники, обговорення результатів роботи спеці
альної комісії про художньо-історичне значення 
Воронцовського палацу та можливість встановлен
ня заповідної форми його охорони, визначення по
рядку збереження та охорони башти Старого база
ру в Одесі, встановлення точних меж Усатівського 
заповідника, визначення умов реставрації фасаду 
Наришкінського палацу, в якому знаходився ху
дожній народний музей та ін. 19.

Таким чином, Одеська крайова комісія охорони 
пам’яток культури стала помітним чинником гро
мадського впливу на стан збереження історико- 
культурних скарбів Півдня України.

Дещо по-іншому це питання вирішувалось Дніп
ропетровською та Харківською інспектурами. Тут 
пішли по шляху створення і розширення мережі ко
респондентів на місцях. їх статус визначала "Інс
трукція по утворенню мережі кореспондентів комі
тетів охорони пам’яток культури і природи", зат
верджена 24 грудня 1926 р. Укрнаукою НКО 
УСРР20. У відповідності до неї на кореспондентів 
покладались обов’язки інформувати державні 
пам’яткоохоронні органи про стан окремих
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пам’яток, брати їх на облік та вивчати об’єкти і міс
цевості, що підлягали охороні, популяризувати зав
дання охорони пам’яток серед населення шляхом 
організації відповідних лекцій, доповідей, утворен
ня гуртків “Друзів охорони пам’яток” та ін.

Як зазначалось у звіті Дніпропетровської крайо
вої інспектури охорони пам’яток культури за 
1926/27 рік, “протягом року інспектура зі значним 
успіхом набрала кореспондентів з таким розрахун
ком, щоб від кожного району тієї чи іншої округи 
був би кореспондент.” З цією метою крайовий інс
пектор вів інтенсивну переписку з окружними інс
пектурами народної освіти, виступав на окружних 
нарадах працівників освіти та культури, у школах, 
педтехнікумах. В результаті на осінь 1927 р. інспек
тура мала 40 кореспондентів у Дніпропетровській, 
ЗО -  Запорізькій, 60 -  Кременчуцькій, 65 -  Шевчен
ківській округах. “За допомогою кореспондентів, - 
наголошувалося у звіті, - вдалося роботу на місцях 
провести так, що цілком припинилися скарбошу- 
кання і руйнація пам’яток культури” 21.

В наступному мережа кореспондентів в межах 
інспектури дещо скоротилась, оскільки не всі з тих, 
хто виявив бажання працювати на пам’яткоохорон- 
ній ниві мали відповідну підготовку. Так, на кінець 
1928 р. кореспондентами інспектури в Дніпропет
ровській окрузі працювали 29, Запорізькій 8, Кре
менчуцькій -29, Шевченківській -  38 чоловік. За 
своїм фаховим складом це були, переважно, праців
ники орвіти, які мали необхідні знання, авторитет 
на місцях і могли реально впливати на громадську 
думку щодо охорони пам’яток культури 22

В межах Харківської крайової інспектури основу 
її кореспондентського активу склали працівники 
музеїв, які проводили значну пам’яткоохоронну ро
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боту на місцях. Про це свідчать матеріали звіту інс
пектури за 1927 р. Так, завідуючий Миргородським 
музеєм В.Омельченко за дорученням інспектури в 
липні 1927 р. брав участь у обстеженні будинку Му- 
равйових-Апостолів у с. Хомутець, доглядав за ста
ном церкви Данила Апостола в с.Нероновичі (Вели
кі Сорочинці). Під час обстеження старовинної цер
кви в с. Шафоростівка він виявив стародруки з ав
тографами Д.Апостола та ікони Л.Боровиковсько- 
го, які вилучив для зберігання в музеї.

Завідувач Роменського округового музею М.Се- 
менчик основну увагу звернув на реєстрацію та обслі
дування пам’яток, яким, на його думку, загрожувала 
найбільша небезпека -  археологічних. Директор Сум
ського округового музею Н.Онацький провів попе
редній облік пам’яток в Сумах і окрузі, виїздив до 
мм.Тростянець і Славноград для обстеження культо
вого майна, вивіз до музею мармурові надгробки, 18 
карт і цінні зразки порцеляни, скла, меблів з тростя- 
нецького маєтку Кеніга. Особливу увагу він приділив 
питанням популяризації завдань охорони пам’яток 
серед відвідувачів музею, працівників освіти, учнів
ської та студентської молоді. Плідно працювали й 
решта з числа 14 кореспондентів інспектури. Не ви
падково у звіті наголошувалось, що їх робота “принес
ла гарні результати і утворення сітки себе виправдало”23.

Позитивно оцінюється робота кореспондентів і у 
звіті інспектури за 1927/28 операційний рік. “Робота 
кореспондентів у звітному періоді, - зазначається в 
ньому, - провадилась нормально і в залежності від 
більших чи менших можливостей, ними виконана в 
сумі значна робота” 24.

Не можна обійти увагою й округові та районні ко
місії охорони пам’яток культури, створені в ряді регі
онів республіки згідно з відповідним положенням,
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затвердженим Укрнаукою НКО УСРР 24 грудня 1926 
р. 25. Не маючи адміністративно-розпорядчих повно
важень, вони в багатьох випадках помітно впливали 
на стан збереження історико-культурної спадщини.

Саме такою була, наприклад, комісія по охороні 
пам’яток культури та природи на Черкащині, яка 
конституювалась на організаційних зборах 21 грудня 
1926 р. До початку жовтня 1927 р. відбулося п’ять за
сідань комісії, на яких обговорювались актуальні пи
тання охорони пам’яток: організація їх реєстрації та 
дослідження, визначення умов користування релігій
ними громадами культовими спорудами та майном 
мистецького значення, формування пам’яткоохорон- 
ного активу на місцях, розробка положень пам’ятко- 
охоронних постанов місцевих органів влади тощо 26.

Всього ж за даними головної інспектури охорони 
пам’яток культури в Україні на початок 1929 р. діяли 
12 округових та місцевих комісій 22. Разом з комісія
ми крайових інспектур та їх кореспондентами вони й 
склали громадський актив пам’яткоохоронного руху 
в Україні середини 1920-х років. Оцінюючи його зна
чення В.Дубровський ще у 1927 р. писав: “Може ця 
система організації органів охорони пам’яток після 
перевірки її в житті й роботі потребуватиме яких не- 
будь змін, але самий принцип сполучення в цій систе
мі державних заходів і громадської ініціативи треба 
за всяку ціну зберегти, бо тільки він може забезпечи
ти нормальний розвиток діла” 28. 1

1 Збірник узаконень та розпоряджень робітничо- 
селянського Уряду України. -  1926. - №32-№33. -  Ст.259.

2 Акуленко В.І. Охорона пам’яток культури в Україні 1917- 
1990.- К . ,  1991.-С .76.
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3 Український музей. -  К, 1927. -  36.1. -  С.189.
4 Дубровський В. В. Охорона пам’яток культури в УСРР // 

Охорона пам’яток культури на Україні. -  Харків, 1927. -  С.7.
5 Охорона, використання та пропаганда пам’яток історії та 

культури в Українській РСР ( Збірник методичних матеріалів 
в шести частинах). Частина друга. Охорона пам’яток історії та
культури. 1926-1941рр. -  К., 1988. -  С.12-13.

6 Центральний державний архів вищих органів влади і 
управління України (далі - ЦЦАВОУ). -  Ф.166, оп.6, спр.9079.
-  Арк.87-88.

' Там само. -  Спр. 9367. -  Арк.ЗЗ.
° Державний архів Київської області (далі - ДАКО). -  Ф.Р- 

212^ оп.1,спр.15. -  Арк.41.
'  Там само. -  Спр.4. -  Арк.1-2 зв.
ІУ Там само. -  Арк. 3-6.
“  Там само. -  Арк. 7-9 зв.
}2 Там само. - Арк.10-13.
13 ЦЦАВОУ. -  Ф.166, оп.8,спр.48. -  Арк.302.
14 Науковий архів Інституту археології України 

Національної Академії наук України (далі -  НА ІАУ НА НУ).
-  Ф.ВУАК, спр. 155. -  Арк. 14.

\ \  ДАКО. -  Ф.Р-212, оп.1, спр. 15. -  Арк.51.
НА ІАУ НАНУ. -  Ф.ВУАК, спр.155. -  Арк.14-15. 
ДАКО. -  Ф.Р-212, оп.1, спр.15. -  Арк.51.

1° Збірник матеріалів Одеської крайової комісії охорони 
пам’яток матеріальної культури та природи. -  Одеса, 1927.

19 ДАКО. -  Ф.Р-212, оп.1, спр.15. -  Арк.57-61.
2у Охорона пам’яток культури на Україні. -  С.154.

ДАКО. -  Ф. Р-212, оп.1, спр.15. -  Арк.26-27.
22 ЦЦАВОУ. -  Ф.166, оп.6, спр.9414. -  Арк.92.
23 іНСТИХуТ рукопису Національної бібліотеки України 

ім.В.І.Вернадського. -  Ф.270, №1370. -  Арк.11-17.
24 ДАКО. -  Ф.Р-212, оп.1, спр.15. -  Арк.63.
2  ̂Охорона пам’яток культури на Україні. -  С.151-152.
26 НА ІАУ НАНУ. -  Ф.ВУАК, спр. 134. -  Арк. 103-103 зв., 

163-163 зв, 267-268.
11 Дубровський 2?.2?.Історично-культурні заповідники та 

пам’ятки України. -  Харків, 1930. -  С.14.
2° Дубровський В. В. Охорона пам’яток культури в УСРР. -
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Крук О. І.

УКРАЇНСЬКІ МУЗЕЇ У 1940-х -  1970-х РР.

Тяжким випробуванням для українського музей
ництва стала Друга світова війна. Фашистський 
окупаційний режим активно розробляв і втілював у 
життя спеціальні програми вивезення до рейху най
цінніших експонатів, підпорядковував злочинній 
меті військові підрозділи.

Навіть сьогодні лише умовно можна охарактери
зувати ті величезні збитки, яких зазнали українські 
музеї внаслідок військових дій, а також варварсько
го хазяйнування гітлерівців в період окупації. На 5- 
му післявоєнному пленумі Спілки українських ху
дожників наводилися численні факти пограбування 
і нищення музейних колекцій. Наприклад, Харків
ський державний музей імені Григорія Сковороди, 
фонди якого у 1941 році налічували понад ЗО тис. 
експонатів під час окупації втратив найбільш рари
тетні екземпляри1.

В Полтавському музеї загинули колекції тради
ційного народного одягу, різьблення, картини ху
дожників Сластіона, Левченка, Мартиновича, осо
бисті речі Котляревського, Лесі Українки, Гоголя, 
Короленка. Будь-які спроби музейних працівників 
врятувати безцінні пам’ятки культури виявилися 
безрезультатними2

Серед експонатів Дніпропетровського історич
ного музею окупанти вилучили колекцію козацьких 
пістолів, шабель, порохівниць, знищили прапори — 
свідків славних боїв з загарбниками українських зе
мель періоду XV — XVIII ст.3

Не стала виключенням у цьому сумному списку і 
столиця України — стародавній Київ. Його уні- 
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кальні колекції привертали особливу увагу спеці
ального оперативного штабу по виявленню і кон
фіскації культурних цінностей, створеного з ініціа
тиви рейхміністра окупованих східних територій 
Розенберга 4

З Державного Російського музею під час окупації 
було вивезено 4878 експонатів. Серед них зібрання 
рідкісних ікон, полотна І.Рєпіна, В.Верещагіна, 
А.Куїнджі, В.Маковського, творів декоративно- 
прикладного мистецтва. Втрати музею Західного і 
Східного мистецтва становили 24714 експонатів5.

Всього на території України зруйнували та пош
кодили 151 музей різного профілю, завдали музей
ному господарству республіки шкоди на суму 1350 
млн.крб6.

Доля національних і культурних скарбів, музей
них цінностей постійно хвилювала представників 
української інтелігенції. Зокрема, у 1943 році в лис
ті до Голови Ради Народних Комісарів УРСР 
Л.Р.Корнійця видатний український письменник і 
кінорежисер О.П.Довженко писав: “Тяжкий, але ве
ликий і гордий талан присудила історія нашому по
колінню. Так і увійде воно в історію як покоління 
мучеників, воїнів і переможців. Та ні один народ у 
світі не поніс таких важких втрат, як наш україн
ський народ. Ми втратили силу людей і множество 
пам’ятників історії нашої культури цілих століть. 
Тому гріх буде великий нам, коли ми, не подбаємо 
про нащадків наших...”7.

Характерно, що опіка над музейними колекціями 
стала одним з важливих і провідних завдань україн
ської інтелігенції вже в ході Другої світової війни. 
Так, взимку 1942 року за розпорядженням уряду 
УРСР було утворено “Музейний фонд України”, 
який об’єднав навколо себе науковців, художників,
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архітекторів, фахівців-реставраторів^.
Очолив фонд відомий український живописець 

Михайло Андрійович Шаронов. Під його керівниц
твом працівниками та громадським активом “Му
зейного фонду України” в 1942 — 1943 рр. було 
складено інвентарні описи на більш ніж 23 тисячі 
експонатів 9.

Звільнення українських земель від фашистської 
окупації поставило на порядок денний завдання ре
евакуації збережених музейних цінностей. Вже в ро
ки війни вищим політичним керівництвом та уря
дом республіки було схвалено ряд важливих поста
нов, спрямованих на реалізацію зазначеної мети . 
Йшлося, перш за все, про зосередження матеріаль
но-технічних засобів для реевакуації експонатів, по
новлення роботи музеїв, повернення та підготовку 
необхідних висококваліфікованих кадрів.

Конкретну роботу по реевакуації та обліку му
зейних експонатів взяла на себе спеціальна комісія 
по прийняттю повернених фондів, затверджена на
казом наркома освіти України, відомого україн
ського письменника, культурного і громадського 
діяча П.Г.Тичини 10 жовтня 1944 року*0.

Вже в перші післявоєнні роки цілеспрямована ді
яльність у сфері музейництва почала давати свої 
конкретні результати. Якщо в 1943 році поновили 
свою діяльність 11 музеїв, то в січні 1945 року в рес
публіці вже працювало 97 музеїв, з яких 19 респуб
ліканського і 78 обласного значення }1.

В другій половині 40-х рр. для роботи в історич
них, краєзнавчих, меморіальних музеях було залу
чено близько 500 наукових працівників, включаючи 
співробітників академічних установ, викладачів ви
щих учбових закладів, членів творчих спілок. За їх 
безпосередньою участю було вироблено “Положен
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ня про охорону пам’яток культури на території Ук
раїнської РСР”, затверджене постановою Ради Мі
ністрів УРСР від ЗО грудня 1948 р. Останнє, серед ін
шого, ставило і вирішувало нагальні питання му
зейництва. Так, “Положення...” передбачало прове
дення суцільної реєстрації пам’яток історії і культу
ри, які перебували в експозиціях і фондах держав
них музеїв, які поділялися на:

а) музеї загальносоюзного значення;
б) музеї республіканського значення;
б) музеї місцевого значення.
“Положенням...” категорично заборонялося

будь-яке вилучення з музеїв художніх, археологіч
них, історичних і наукових колекцій або окремих 
речей з цих колекцій без спеціального дозволу в 
кожному окремому випадку центральних органів 
управління, у віданні яких перебували музеї. Визна
чалося також, що ліквідація музеїв республікан
ського або місцевого значення} могла проводитися 
лише з дозволу уряду України *2.

Втілювалися в практику музейної роботи і науко
ві засади. Цьому сприяла, зокрема, позиція Акаде
мії наук України. На основі доповіді одного з орга
нізаторів краєзнавчого руху 20 — 30-х рр., колиш
нього члена Українського комітету краєзнавства, 
відомого українського демографа, академіка АН 
України М.В.Птухи була схвалена постанова її Пре
зидії від 18 січня 1950 р. “Про стан та заходи по по
ліпшенню роботи музеїв України”. Відповідно з 
постановою, науково-дослідним установам Акаде
мії доручалось: 1) розглянути тематику і структуру 
експозицій провідних музейних закладів України, 
висловити щодо цього необхідні рекомендації; 
2) обговорити плани науково-дослідної роботи му
зеїв, їх видавничі проекти. Координацію діяльності
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у сфері музейництва мала здійснювати постійна му
зейна комісія при Відділі суспільних наук Академії у 
складі І.Д.Шовкопляса, Ф.П.Шевченка, І.О.Гуржія, 
Д.М.Косарика та інших 13.

Незважаючи на те, що затверджена Президією 
комісія виявила певну пасивність у роботі, її діяль
ність позитивно вплинула на розробку проблем му
зейництва в системі АН УРСР, залучення провідних 
наукових працівників до практичної роботи музеїв.

На жаль, в кінці 50-х — на початку 60-х рр. вплив 
академічних установ на процеси в українському му
зейництві суттєво послабився. Останнє відзначалося 
на Всеукраїнській музейній нараді 24 — 28 квітня 
1962 р. Так, директор Чернівецького краєзнавчого 
музею М.Новицький, звертаючись до президії нара
ди, запитував: “До якого часу ми будемо музейника- 
ми-одноосібниками? Чому у нас немає координації з 
Інститутом історії України?.. Невже наш Інститут іс
торії не цікавиться цією справою?”14.

Відповідаючи на критику, Інститут історії АН 
України провів 3 червня 1963 р. об’єднану Вчену ра
ду спільно з Державним історичним музеєм України 
з питань подальшого вдосконалення експозиції зга
даного культурно-освітнього закладу. В обговорен
ні питання взяли участь провідні вчені інституту 
І.О.Гуржій, М.А.Рубач, ВА.Дядиченко, С.М.Білоу- 
сов, П.Н.Стоян, Л.П.Лещенко, Г.М.Шевчук, 
Л.А.Шевченко та інш і15.

В кінці 50-х — на початку 60-х років у сфері 
культури в цілому, і музейництва зокрема, спостері
гається посилення негативних тенденцій. Реальні 
скорочення асигнувань на культуру, нігілістичне 
ставлення до неї виходило безпосередньо від пер
ших посадових осіб країни, керівників Комуністич
ної партії та радянської держави.
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Загальносоюзні тенденції відображають наступні 
показники. У ході впорядкування музейної мережі 
СРСР 36 музеїв були перетворені у філіали, 64 лікві
довані, 82 переведені у народні. Водночас було ско
рочено біля 1500 штатних одиниць, а витрати на їх 
утримання — на 2 млн.крб. 16

За дорученням ЦК КПРС та союзного уряду від
повідні рішення ухвалили ЦК КПУ та Рада Мініс
трів України. В результаті проведеної в республіці 
реорганізації було звільнено близько 400 музейних 
працівників 17 , а кількість державних музеїв скоро
тилася до 89 18.

Різке скорочення штатів музейних закладів, від
лучення від роботи ряду досвідчених працівників 
змушували органи державного управління, зокрема 
Міністерство культури УРСР, шукати реальний ви
хід з ситуації, яка склалася внаслідок проведених 
реорганізацій.

Одним з них стало створення в музеях масових 
відділів на громадських засадах, які забезпечували 
певні ділянки екскурсійної, експозиційної і науково- 
дослідної роботи. У Керченському історико-архео- 
логічному музеї такий від діл на середину 60-х років 
налічував близько двадцяти краєзнавців 19.

В Уманському краєзнавчому музеї на цей же пері
од на громадських засадах працювало 20 громад
ських музейників, Корсунь-Шевченківському — 1520.

Актив Миколаївського краєзнавчого музею нара
ховував 60 чоловік, поділених на 5 секцій, Вінницько
го краєзнавчого музею-79 21. Діяльність Києво-Пе
черського заповідника підтримувало більше 80 крає
знавців 22 Більше 50 дослідників рідного краю об’єд
налося біля Львівського краєзнавчого музею 23.

Колегія Міністерства культури України, розгля
нувши 13 квітня 1963 р. питання про стан і заходи
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до поліпшення культурно-освітньої роботи музеїв, 
схвалила ініціативу створення масових відділів на 
громадських засадах в ряді музейних закладів рес
публіки і зобов’язала створити такі відділи в усіх іс
торичних, краєзнавчих, художніх та літературно- 
меморіальних музеях.

На 1 січня 1965 р. масові відділи на громадських 
засадах були створені у 64-х музеях 24. Вони спира
лися на самовіддану безкорисливу працю близько 
2-х тисяч ентузіастів 25.

Як правило, масові відділи очолювали досвідчені 
наукові працівники. Так, відділ при Кам’янець-По- 
дільському державному історичному музеї, створе
ному 14 листопада 1963 р., очолював завідуючий 
кафедрою місцевого педінституту кандидат істо
ричних наук І.І.Винокур.

Масовий відділ при Харківському державному іс
торичному музеї працював під безпосереднім керів
ництвом доцента Харківського вищого авіаційного 
училища, кандидата історичних наук А.І.Епштейна 26.

До наукової ради Уманського краєзнавчого му
зею входили професор сільськогосподарського інс
титуту, доктор сільсько-господарських наук 
М.Шкварчук, кандидат історичних наук В.Кри- 
вулько, письменник-краєзнавець Н.Суровцева, біб
ліограф і журналіст М.Комарницький 27.

Вчені, письменники, художники, громадські діячі 
увійшли до складу громадського відділу Державно
го літературного музею Лесі Українки 28. В Івано- 
Франківському обласному краєзнавчому музеї ак
тивною роботою відзначався історик і археолог 
П.І.Арсенич 29.

Наскільки ефективною була діяльність масових 
відділів, засвідчує приклад Жданівського краєзнав
чого музею, де зусиллями громадського активу бу
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ло зібрано близько ста високохудожніх творів — 
живописних полотен, графіка, скульптура 30.

Активно підтримуючи експозиційну, пошукову, 
масову роботу державних музеїв, творча інтелігенція, 
краєзнавчий актив настійно ставили питання понов
лення їх мережі. Так, під їх тиском Міністерство куль
тури України в 1964 р. неодноразово зверталося до 
Ради Міністрів республіки з пропозицією відновити 
роботу 10 державних музеїв і 2-х філіалів31.

За поданням Міністерства культури урядом 
республіки також було схвалено ряд нормативних 
актів, які регламентували окремі напрямки діяль
ності музеїв. Так, відповідно до постанови Ради 
Міністрів СРСР від 2 червня 1965 р. “Про музей
ний фонд Союзу РСР” уряд України схвалив пос
танову від 22 червня 1965 р. “Про порядок попов
нення музеїв експонатами” .

Рада Міністрів України зобов’язала міністерства 
і відомства, органи місцевої виконавчої влади бе
зоплатно передавати музеям окремі зразки продук
ції промислових підприємств, дослідні розробки на
укових установ, конструкторських бюро тощо. Ква
ліфікований їх відбір покладався на Міністерство 
культури та Академію наук України.

Винятково важливим у згаданому документі 
став пункт, який передбачав: “Зобов’язати Мініс
терство культури УРСР провести реєстрацію 
пам’ятників природничої історії, матеріальної і 
духовної культури, що не знаходяться в музеях, 
але таких, що підлягають включенню у склад му
зейного фонду Союзу РСР і приступити до підго
товки матеріалів для видання зведених наукових 
каталогів музейних фондів”32.

Реальному покращенню стану українського му
зейництва мала служити постанова Ради Міністрів
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України, якою затверджувалась мережа державних 
музеїв в системі Міністерства культури України, 
визначався їх профіль33.

Таким чином, на кінець 60-х років музейна мере
жа України налічувала 132 історичних, краєзнав
чих, літературно-меморіальних, художніх та інших 
музеїв 34; Провідне місце серед музейних закладів 
по праву посідали Державний історичний музей у м. 
Києві, Харківський історичний музей, Київський 
державний музей Т.Г. Шевченка, Державний музей 
українського образотворчого мистецтва, Київський 
музей російського мистецтва, Київський музей за
хідного та східного мистецтва, Харківський худож
ній музей, Львівський музей етнографії та худож
нього промислу, Дніпропетровський історичний 
музей, Державний музей українського декоративно
го мистецтва та інші.

Важливі рішення стосовно музейної справи були 
прийняті в 70-х рр. Зокрема, надзвичайно гостро у 
згаданий період стояло питання зберігання експо
натів у музейній роботі. Спеціальна комісія, затвер
джена вищим політичним керівництвом, виявила 
серйозні недоліки у зберіганні експонатів у музеях 
Київської, Кримської, Львівської, Одеської, Пол
тавської, Херсонської, Чернігівської областей, міст 
Києва і Севастополя.

Пізніше, 16 липня 1976 року, гостра розмова що
до цього питання відбулася на засіданні політбюро 
ЦК КПУ, в якій взяли участь В.В.Щербицький, 
В.Ю.Гуїаланчук, О.П.Ляшко, П.Т.Тронько.

У прийнятій постанові Міністерству культури 
УРСР, місцевим владним структурам доручалося 
навести порядок у зберіганні експонатів. Одночас
но з цим, Держбуд республіки, Українське товарис
тво охорони пам’яток історії та культури зобов’язу-
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валися “...взяти на облік і організувати збереження 
визначних пам’яток матеріальної і духовної культу
ри В ДІЮЧИХ І недіючих культових спорудах” 35.

За дорученням вищого політичного керівництва 
Міністерство культури, Держбуд республіки провели 
велику роботу по обстеженню культових споруд. До 
цієї справи залучалися провідні українські архітекто
ри, мистецтвознавці, книгознавці, реставратори.

Вже до 1 травня 1977 р. лише на Вінниччині ними 
було обстежено 263 діючих і недіючих культових спо
руд, виявлено близько 400 цінних пам’яток. Більше 
100 з них, зважаючи на виняткову історичну і куль
турну цінність, були відразу передані до місцевого 
музею, на інші — оформлялися охоронні зобов’язання 36.

На Київщині за цей же період зусиллями фахівців 
було обстежено 146 культових споруд. Переяслав- 
Хмельницькими історичним та Білоцерківським кра
єзнавчим музеями взято на облік 1278 експонатів, з 
них 191 передано до музейних фондів 37. Всього ж по 
республіці на 20 травня 1977 р. було обстежено 2896 
культових споруд, в яких виявлено 13004 експонати, 
які мали велику художню та історичну цінність 38.

Отже, в досліджуваний період українські музеї не 
тільки змогли подолати післявоєнну руїну, посла
бити наслідки нерозуміння вищого партійно-дер
жавного керівництва ролі музеїв в громадському 
житті України, а й стали центрами національно- 
культурного відродження нації. * 3

* Центральний державний архів -  музей літератури і мис
тецтва України (далі - ЦДАМЛМ України). 
Ф.5£1,оп.1,спр.7. -  Арк.19-20.

 ̂Там само. -  Арк.26-27.
3 Там само. - Арк.28.
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4 Історія застерігає : Трофейні документи про злочини ні
мецько -  фашистських загарбників та їх посібників на тимча
сово окупованій території України в роки Великої Вітчизняної 
війни. -  К.: Політвидав, 1986. -  С.173-174.

 ̂Кот С.І. Охорона пам’яток історії і культури в 1945 -  на 
початку 60-х років // Охорона, використання та пропаганда 
пам’яток історії та культури в Українській РСР. -  К.: Інститут 
історії АН УРСР. -  1989. -  Ч.ІІІ. -  С.35-36.

~Там само. -  С.34.
' Центральний державний архів літератури і мистецтва Ро

сійської Федерації. -  Ф.2081, оп.1, спр.727. -  Арк.2.
° Кот С.І. Збереження пам’яток історії та культури в Укра

їнській РСР в роки Великої Вітчизняної війни // Охорона, ви
користання та пропаганда пам’яток історії та культури в Ук
раїнській РСР -  К.: Інститут історії АН УРСР. -  1989. -  Ч.ІІІ. 
-  С22-23.

; Там само. -  С.24.
}у ЦДАМЛМ Укрїни. -  Ф.590, оп.1, спр.513. -  Арк.1.

Кот С.І. Збереження пам’яток... - С.69.
;2 Збірник постанов УРСР. -  1948. - №23-27 . -  С.91.
J3 ЦДАМЛМ України. -  Ф.513, оп.8, спр.22. -  Арк.З.
14 Центральний державний архів вищих органів влади та 

управління України (далі-ЦДАВО Ураїни). -  Ф.5116, оп.10, 
спрТОЭ. -  Арк.57.

Там само. - Спр.217. -  Арк.29.
Там само. - Спр.213. -  Арк.60.
Там само. - Спр.188. -  Арк.74.
Там само. - Спр.204. -  Арк.51.

~  Там само. - Спр.271. -  Арк.66.
2(/ Там само. - Спр.396. -  Арк.47,61.
2* Там само. - Спр.291. -  Арк.152,205.
22 Там само. - Спр.277. -  Арк.Ю.
23 Там само. -  Арк.58.
24 Там само. - Спр.271. -  Арк.63.
2~ Там само. - Спр.254. -  Арк.68.
”  Там само. - Спр.277. -  Арк.47,77.
22 Там само. - Спр.218. -  Арк.66.
2£ Там само. - Спр.238. -  Арк.226.
~  Там само. - Спр.244. -  Арк.З.
3~ Там само. - Спр.218. -  Арк.79.
3Д Там само. - Спр.254. -  Арк.68.
32 ЗП УРСР. -  1965. - №6. -  С.75.
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Ц  ЗП УРСР. -  1965. - №9. -  С.132.
34 Законодавство про пам'ятники історії та культурури. -  

К.: Політвидав України, 1970. -  С.403.
35 Російський державний архів соціально -  політичної істо

р і ї - о п . 1 4 5 ,  спр.2467. -  Арк.12-14.
з® ЦДАВО України. -  Ф.4760, оп.1, спр.366. -  Арк.47.
3  ̂Там само. -  Арк.48.
3° Там само. - Спр.1726. -  Арк.14.
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Зінченко В.А.

ПРОБЛЕМИ ВНУТРІШНЬОГО .. 
МОЛОДІЖНОГО ТУРИЗМУ В УКРАЇНІ 

у 70-80-х рр. XX ст. (на прикладі діяльності БММТ 
“Супутник” ЦК ЛКСМУ)

Значного розвитку внутрішній туризм серед шко
лярів та молоді в Україні набув у 70-80-х рр. XX ст. 
З кінця 50-х рр. однією з провідних туристичних ор
ганізацій в Радянському Союзі стало Бюро міжна
родного молодіжного туризму (БММТ) “Супут
ник” Центрального Комітету Всесоюзної Ленін
ської Комуністичної Спілки Молоді та його респуб
ліканські відділення. В 70-ті рр. близько 80% обсягу 
усієї діяльності “Супутника” припадало саме на 
внутрішній молодіжний туризм.

З перших років діяльності БММТ “Супутник” 
ЦК ВЛКСМ (заснованого у 1958 р.) Україна посіда
ла провідне місце в СРСР з відвідування її туриста
ми з інших республік Радянського Союзу. Відповід
но в УРСР створювалися обласні та міські відділен
ня “Супутника”. Зважаючи на постійне зростання 
обсягів роботи у цій сфері в республіках та необхід
ність більш чіткої її організації, ЦК ВЛКСМ 6 груд
ня 1972 р. прийняв постанову “Про перетворення 
республіканських, крайових, обласних відділень 
“Супутника” і створення Бюро міжнародного моло
діжного туризму ЦК ЛКСМ союзних республік, 
крайкомів, обкомів, міськкомів комсомолу”. Згідно 
з цим документом, було створено БММТ “Супут
ник” комсомолу України, яке спочатку об’єднувало 
дев’ять обласних та міських бюро1.

Наприкінці 80-х рр. Бюро міжнародного моло
діжного туризму “Супутник” ЛКСМУ підпорядко
вувалося вже 44 відділень при обкомах і міськкомах
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комсомолу, які представляли всі обласні центри Ук
раїни та міста підвищеного туристичного попиту. 
Республіканське бюро “Супутник” мало у своєму 
розпорядженні 4 міжнародні молодіжні центри і та
бори та 4 готельні комплекси, чималу кількість як 
штатних працівників, так і позаштатних -  гідів-пе- 
рекладачів, екскурсоводів й ін.2

З перших років діяльності українського бюро 
“Супутник” уряд республіки надавав відчутну дер
жавну підтримку його діяльності по розширенню 
географії туристичних подорожей молоді, підви
щенню якості їх обслуговування, зміцненню матері
ально-технічної бази усієї галузі. Найбільші за свої
ми показниками обсяги молодіжного туризму по лі
нії бюро “Супутник” в Україні припадали на 
1979-1990 рр., коли щорічно у середньому обслуго
вувалося понад 1 млн радянських і зарубіжних ту
ристів. Зокрема, в 1987 р., коли були досягнуті най
вищі річні показники за весь час функціонування 
українського республіканського БММТ “Супут
ник”, до всіх видів туристичних подорожей було за
лучено 1 млн 394,8 тис. чол., з них 629,6 тис. чол. по
дорожували на внутрішньосоюзних маршрутах, а 
розмір наданих ним послуг становив 53,8 млн крб. 
(майже четверту частину всіх доходів від усієї діяль
ності загальносоюзного бюро “Супутник”). Усього 
ж за 15 років (1973-1987) в Україні останнє надало 
відповідні послуги для 14 млн 115 тис. радянських 
та іноземних туристів, які у грошовому вимірі ста
новили 394 млн 427 тис. крб.3

Виходячи з ідеологічних настанов КПРС, комсо
мол був покликаний виховувати підростаюче поко
ління “в дусі комуністичної ідейності, радянського 
патріотизму й пролетарського інтернаціоналізму, 
активно пропагувати серед юнацтва досягнення і
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переваги соціалістичного ладу, добиватися, щоб 
молоді люди високо несли почесне звання громадя
нина Країни Рад”4. Важливе місце у цій роботі 
ВЛКСМ відводив розвитку внутрішнього туризму, 
який був покликаний стати “активною формою ко
муністичного виховання молоді, випробуваним за
собом її глибокого ознайомлення зі славними рево
люційними, бойовими та трудовими традиціями ра
дянського народу, ефективним каналом зміцнення 
інтернаціональних зв’язків юнаків і дівчат, органі
зації змістовного дозвілля молоді”5.

Бюро міжнародного молодіжного туризму “Су
путник” організовували групові подорожі й екскурсії 
для піонерів та школярів 7-10 класів, учнів професій
но-технічних училищ (ПТУ), студентів вищих і серед
ніх спеціальних навчальних закладів під час канікул, 
а також для робітників, колгоспників, службовців та 
представників інших соціальних груп молоді у віці до 
ЗО років. Обслуговування туристів на обласних мар
шрутах здійснювалося без вікових обмежень. До 
складу їх груп рекомендувалося зараховувати ветера
нів партії, комсомолу, війни й праці, осіб, відзначе
них вищими державними нагородами.

Значною мірою саме завдяки бюро “Супутник” в 
першій половині 70-х рр. активізувалася екскурсій
на робота у школах, училищах, вузах, розширилася 
географія туризму, покращилася тематика подоро
жей. Серед загальної кількості туристів, які подоро
жували по маршрутах, що були запропоновані 
БММТ “Супутник”, вже на початку 70-х рр. понад 
70% становили школярі, учні технікумів, училищ і 
студенти6. Внутрішньосоюзні подорожі радянської 
молоді проводилися згідно з централізованим пла
нуванням Бюро міжнародного молодіжного туриз
му “Супутник” ЦК ВЛКСМ, а також за домовленіс
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тю з БММТ республіканських і обласних комітетів 
комсомолу, яка оформлялася договором. Розподіл 
путівок, що виділялися централізовано, здійснював
ся згідно з рішенням відповідного комітету 
ЛКСМУ7.

Під час перебування на маршрутах БММТ “Су
путник” туристам обов’язково надавалися такі пос
луги як супровід екскурсовода, культурна програ
ма, проживання, харчування, транспортне обслуго
вування. Розміщення туристів -  школярів й учнів 
професійно-технічних училищ -  здійснювалися у 
приміщеннях загальноосвітніх шкіл та шкіл-інтер- 
натів, гуртожитках ПТУ, а інколи й готелях. Робіт
нича молодь та студенти розташовувалися в готе
лях або студентських гуртожитках. Заявки на екс
курсії надходили до Бюро міжнародного молодіж
ного туризму “Супутник” від комсомольських, 
профспілкових організацій, органів народної осві
ти, навчальних закладів і підприємств тільки на гру
пові поїздки в межах 15-45 чол.8

У сфері внутрішнього молодіжного туризму 
практикувалася ціла система пільг: 50%-і знижки на 
залізничні та 30%-і -  на авіаперевезення в літній се
зон, а також на вартість вхідних квитків до культур
них установ й інших екскурсійних об’єктів. До того 
ж для груп школярів загальні знижки вартості турів 
становила до 35%л

Культурно-екскурсійна програма складалася бюро 
“Супутник” з урахуванням вікових і професійних ін
тересів учасників туристичних груп та затверджува
лася на бюро відповідних комітетів комсомолу. Вона 
передбачала знайомство з історико-архітектурними 
пам’ятниками, музеями, виставками, картинними га
лереями тощо. З 1973 р. до неї обов’язково входили 
історико-екскурсійні об’єкти всесоюзної туристичної
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експедиції радянської молоді під гаслом “Моя Бать
ківщина -  СРСР”, які знаходилися у даному місті або 
області. Значне місце в культурній програмі відводи
лося соціально-пропагандистським заходам: зустрі
чам і бесідам з ветеранами партії, комсомолу, піонер
ського руху, учасниками Великої Вітчизняної й гро
мадянської воєн, діячами літератури та мистецтва, 
передовиками промислового і сільськогосподарсько
го виробництва; проведенню обмінних вечорів друж
би; відвіданню передових підприємств, колгоспів, 
радгоспів, піонерських таборів, навчальних та соці
ально-культурних закладів тощо.

Однією з важливих складових туристичних прог
рам були екскурсії по містах, які проводили високок
валіфіковані екскурсоводи, як штатні, так і позаштат
ні. Останні підбиралися з числа комсомольських ак
тивістів, студентів, працівників різних організацій, 
які могли у вільний від основної роботи час працюва
ти з групою туристів, маючи відповідну підготовку 
для проведення екскурсій. Вони проходили підготов
ку, як правило, в республіканських комсомольських 
школах, до програми яких входили лекції й семінари 
з теорії молодіжного внутрішнього туризму, щодо 
форм і методів його здійснення на практиці1®.

БММТ “Супутник” ЛКСМУ використовували 
такі види внутрішньої туристично-екскурсійної ро
боти: 1) спеціалізовані подорожі на пільгових умо
вах різних категорій молоді відповідно до постанов 
партійних, комсомольських та державних органів 
(переможців соціалістичного змагання, молодих 
викладачів і студентів педагогічних вузів, вихован
ців дитячих будинків та шкіл-інтернатів, відмінни
ків навчання, переможців олімпіад, спортивних 
змагань й ін.); 2) тематичні поїздки, пов’язані з по- 
літико-пропагандистськими заходами; 3) туристич
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но-екскурсійні поїзди; 4) річкові та морські круїзи; 
5) туристично-патріотичні клуби; 6) маршрути ви
хідного дня; 7) оглядові й тематичні екскурсії; 8) по
дорожі та екскурсії в межах навчально-виховного і 
виробничого процесу; 9) туристично-оздоровчі 
програми під час літніх канікул для школярів й уч
нів ПТУ з районів Крайньої Півночі, Сибіру та Да
лекого Сходу РРФСР у рамках спеціальної багато
річної акції “Північ-Південь” 11.

Враховуючи рішення XX з’їзду ВЛКСМ (1987 р.), 
пов’язані з початком перебудови в роботі комсомолу, 
загальносоюзне бюро “Супутник” почало розробля
ти концепцію розвитку активних форм туризму, ор
ганізовувати і впроваджувати у своїй практичній ді
яльності сімейний туризм та відпочинок з дітьми12.

До 1987 р. внутрішні подорожі й екскурсії школя
рів та молоді відбувалися в межах всесоюзної турис
тичної експедиції “Моя Батьківщина -  СРСР”, яку 
було проголошено Секретаріатом ЦК ВЛКСМ на
передодні чергової річниці -  50-річчя створення Ра
дянського Союзу. Згідно з постановою від 11 груд
ня 1972 р. “Про туристичну експедицію радянської 
молоді “Моя Батьківщина -  СРСР”, остання роз
глядалася як “складова частина Всесоюзного похо
ду комсомольців і молоді по місцях революційної, 
бойової і трудової слави радянського народу” та 
спрямовувалася на цілеспрямоване ознайомлення 
юнаками й дівчатами з минулим, у першу чергу 
пов’язаним з післяжовтневим періодом історії, та 
сьогоденням республік Країни Рад13. Ця експедиція 
була постійним туристичним заходом, який здій
снювався в усіх республіках, краях й областях Ра
дянського Союзу. Маршрути експедиції передбача
ли ознайомлення туристів спочатку з історико-ек- 
скурсійними об’єктами свого району і міста, а потім
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з обласними, республіканськими та всесоюзними.
Учасникам експедиції “Моя Батьківщина -  

СРСР” пропонувалося вісім всесоюзних і республі
канських тематичних маршрутів, які знайомили, 
відповідно до партійно-ідеологічних завдань по ви
хованню молоді, з одним з напрямків в історії, еко
номіці, культурному житті республік Радянського 
Союзу -  зокрема УРСР: “Пам’ятні Ленінські місця”, 
“Дорогою Великого Жовтня”, “Ніхто не забутий, 
ніщо не забуте”, “Будні великих будов”, “Ордена 
Батьківщини на знаменах комсомолу”, “Дорогами 
дружби”, “Вітчизни вірні сини”, “Історико-архітек- 
турні місця та природні багатства рідного краю”14.

В дійсності експедиція ставила на меті насампе
ред виховання у підростаючого покоління непохит
них комуністичних переконань, відданості соціаліс
тичному режиму, впевненості в перевагах радян
ського ладу, цінностей тодішнього способу життя, 
нівелювання національних відмінностей і поступо
вої русифікації неросійських народів країни. Проте, 
не зважуючи на заідеологізованість програм турис
тичних маршрутів та екскурсій, останні мали вели
чезне пізнавальне й виховне значення для підроста
ючого покоління. Молоді люди, які здійснювали 
внутрішні подорожі та екскурсії, у тому числі й мар
шрутами експедиції “Моя Батьківщина -  СРСР”, 
знайомилися з досягненнями науки, техніки і куль
тури народів Радянського Союзу, передовими про
мисловими та сільськогосподарськими підприємс
твами, історичними, архітектурними й художніми 
пам’ятниками, природними багатствами рідного 
краю, життям і діяльністю видатних земляків, фі
зично та морально загартовувалися, набували не 
тільки загальних, а й певних професійних знань. Не
обхідно зазначити, що участь молоді в експедиції
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мала на меті не тільки відвідання туристично-екскур
сійних об’єктів, а і передбачала проведення громад
сько-корисної та пошукової роботи, шефство над ве
теранами війни й праці, догляд за пам’ятниками і 
братськими могилами воїнів та їх впорядкування.

Чимале позитивне значення в удосконаленні форм 
і методів цієї роботи, зокрема в Україні, мала спів
праця комітетів комсомолу, рад з туризму й екскурсій 
профспілок, екскурсійних бюро та дитячих туристич
них станцій. Така робота полягала у розробці нових 
туристичних маршрутів, проведенні екскурсій, підго
товці груповодів-екскурсоводів, у планомірному за
вантаженні туристичних баз, обслуговуванні спеціа
лізованих груп туристів, проведенні їх тематичних за
їздів, організації зльотів учасників експедиції “Моя 
Батьківщина -  СРСР”, виданні рекламного і мето
дичного матеріалу, проведенні різних місячників, вік
торин, анкетувань, конкурсів й ін.15

Важливою ланкою в справі проведення екскурсій
ної роботи, організації туристичної експедиції “Моя 
Батьківщина -  СРСР” була пропаганда молодіжного 
туризму в Україні. БММТ “Супутник” ЦК ЛКСМУ і 
його підрозділи на місцях поряд з організаційно-ме
тодичною приділяли значну увагу агітаційно-масовій 
і пропагандистській діяльності, широко використову
ючи з цією метою різні засоби інформації. Наприк
лад, питання туристично-екскурсійної роботи сис
тематично висвітлювалися на шпальтах республі
канських комсомольських та піонерських газет і 
журналів, наприклад, таких як “Комсомольское 
знамя”, “Молодь України”, “Юный ленинец”, “Зір
ка”, “Ранок”, “Знання та праця”. Чимале місце при
ділялося тематиці туризму на сторінках обласних 
молодіжних газет. У республіканських і місцевих 
молодіжних виданнях України практикувалися пос
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тійні туристичні рубрики, конкурси й вікторини16. 
Пропаганді внутрішнього молодіжного туризму в 
Україні сприяли також всесоюзні та республікан
ські конкурси на краще висвітлення туристично-ек
скурсійної тематики у пресі, по радіо і телебаченню, 
що проводилися під егідою Бюро міжнародного мо
лодіжного туризму “Супутник”.

Вагоме значення в цій справі мало видання дру
кованої продукції з тематики молодіжного туризму. 
БММТ “Супутник” ЦК ЛКСМУ й обласних комі
тетів комсомолу видавали спеціальні кольорові 
плакати, буклети, листівки, брошури, довідкові ма
теріали, фотоальбоми з описом маршрутів, путівни
ки. Крім цього, вони оформляли виставки, стенди 
на головних вулицях міст, організовували пересувні 
фотовиставки, що розповідали про туристичні те
матичні маршрути1'.

Виконуючи численні постанови партії, уряду та 
комсомолу про “всенародне соціалістичне змагання 
за дострокове виконання народногосподарських 
планів”, БММТ “Супутник” комітетів комсомолу 
проводили певну роботу по використанню пільго
вих туристичних путівок для морального і матері
ального заохочення представників молоді -  пере
можців соціалістичного змагання. Зокрема після 
спільної постанови Секретаріату ЦК ЛКСМУ й ко
легій 14 республіканських міністерств, яка передба
чала організацію виробничо-туристичних поїздів у 
складі молодих передовиків виробництва -  пере
можці? соціалістичного змагання, з 1973 р. стали 
традиційними екскурсії ударників праці по всесоюз
них і республіканських маршрутах експедиції “Моя 
Батьківщина -  СРСР” з метою прямого обміну ту
ристичними групами молоді між спорідненими про
мисловими й сільськогосподарськими підприємс
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твами, а також морські та річкові круїзи, відпочи- 
нок у міжнародних молодіжних центрах і таборах. 
Так, уже того року було організовано 47 поїздів, 
якими подорожували близько 5 тис. молодих ви
робничників по п’яти містах УРСР. Поїздки, як пра
вило, тривали в межах 8-10 днів18. Такій формі ро
боти з молодцю у 70-х рр. уряд і комсомол приділя
ли особливу увагу, в першу чергу з політико-ідеоло- 
гічних міркувань. Наприклад, постанова ’’Про ор
ганізацію туристичних поїздів у складі молодих ро
бітників промисловості, будівництва, транспорту й 
сільського господарства -  переможців соціалістич
ного змагання в 1975-1980 рр.” передбачала наго
родження пільговими путівками 45 420 ударників 
праці19. Набувало традиції перед відправленням ту
ристів проводити мітинги учасників поїздки, під час 
яких виступали секретарі обкомів ЛКСМУ, ветера
ни партії, комсомолу та війни. Всім туристам поїз
дки видавалися маршрутні книжки “Моя Батьків
щина -  СРСР”, з керівниками груп проводилися 
відповідні інструктажі.

Нагороджувалися пільговими путівками не тіль
ки переможці соцзмагання, передовики виробниц
тва, а й інша молодь, яка мала соціально важливі 
досягнення в якійсь окремій сфері діяльності. Зокре
ма, на початку 80-х рр. було прийнято декілька пос
танов ЦК ВЛКСМ про виділення пільгових турис
тичних путівок на внутрішньосоюзні маршрути різ
ним категоріям молоді. Так, республіканським і об
ласним комітетам комсомолу дозволялося надавати 
такі путівки з оплатою їх вартості до 70% за раху
нок коштів місцевих органів влади чи комсомолу 
для заохочення комсомольських активістів, відмін
ників навчання, переможців оглядів, конкурсів, те
матичних олімпіад та спортивних змагань. Почина
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ючи з 1980 р., щорічно, під час канікул, виділялося 
2100 путівок по маршрутах туристичної експедиції 
“Моя Батьківщина -  СРСР” для заохочення студен
тів і молодих викладачів педінститутів -  організато
рів роботи з дітьми й підлітками у школах, профте
хучилищах та за місцем проживання. На комітети 
комсомолу і педінститути України припадало, згід
но з планом розподілу, 280 путівок2®. З 1984 р. цю 
квоту було збільшено. Бюро міжнародного моло
діжного туризму “Супутник” ЦК ВЛКСМ щорічно 
почало надавати молодим учителям 5000 пільгових 
путівок для спеціалізованих поїздок по містах-геро- 
ях, ленінських місцях, ударних будовах п’ятирічки, 
а також 2300 -  для відпочинку в молодіжних табо
рах. Крім цього, бюджет ВЛЇССМ передбачав що
річні асигнування на придбання 2000 безкоштовних 
путівок по лінії БММТ “Супутник” на внутрішньо
союзні маршрути для заохочення кращих вихован
ців дитячих будинків та шкіл-інтернатів21. Складо
вою частиною діяльності БММТ “Супутник” також 
була організація прямого обміну туристичними 
групами молоді між спорідненими промисловими й 
сільськогосподарськими підприємствами, вищими і 
середніми навчальними закладами, школами тощо 
як одна з форм заохочення передовиків виробниц
тва та відмінників навчання22.

Своєрідною нагородою для молоді за ударну 
працю і відмінне навчання був відпочинок у міжна
родних молодіжних центрах (ММЦ) “Супутника”, 
де, крім якісного відпочинку, вона мала змогу без
посередньо зустрічатися з ровесниками із зарубіж
них країн, здійснювати екскурсійні поїздки у розта
шовані поблизу міста. В ММЦ проводилися фести
валі й зустрічі дружби, навчальні курси шкіл пере
дового досвіду, семінари молодих лекторів, комсо
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мольського та молодіжного активу. Вони були цен
трами підготовки пропагандистських кадрів, а соці
ально-політичні заходи - неодмінною складовою 
такого відпочинку. Культурно-масова програма пе
ребування молоді, наприклад, у міжнародному мо
лодіжному центрі “Верховина” на Закарпатті, пе
редбачала тематичні свята, диспути, зустрічі з відо
мими людьми краю, з творчою молоддю, з письмен
никами, кіноакторами, видатними спортсменами. 
Фестивалі пісень, народних талантів, заняття клубів 
“Червона гвоздика”, “Глобус”, “Студентський ме
ридіан”, “У дев’яти муз”, багаття дружби завжди 
збирали сотні учасників і глядачів23.

Підставою для поїздки в ММЦ була рознарядка 
ЦК ВЛКСМ. Реалізовувалися путівки через міські й 
районні комітети комсомолу для всіх категорій мо
лоді, але в першу чергу для переможців у соціаліс
тичному змаганні. Пільги надавалися в розмірі до 
70% вартості путівки, якщо вона не була отримана 
туристом в іншій організації. Її вартість терміном 
перебування 16-18 днів становила 90-130 крб. без 
проїзду24. Зокрема, у 1976 р. за путівками україн
ського “Супутника” в міжнародні молодіжні цен
три і табори було направлено понад 5300 чол. Най
більшу кількість серед них становили робітники -  
40,7%, або 2157 чол. Крім них, працівників сільсько
го господарства було 847 чол., службовців та ІТП -  
1459 чол., студентів й учнів ПТУ -  390 чол., партій
них, комсомольських і творчих працівників -  291 
чол. 3435 переможців трудових вахт (65% від за
гальної кількості туристів) виїхали на відпочинок за 
рахунок промислових та сільськогосподарських 
підприємств25. Через два роки в ММЦ за путівками 
БММТ “Супутник” комітетів комсомолу України 
відпочивали вже понад 9 тис. чол., з них 70% стано
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вили робітники й колгоспники26. Всього ж за 15 ро
ків, з 1973 р. до 1987 р. включно, бюро українсько
го “Супутника” направило у міжнародні молодіжні 
центри і табори 108 тис. чол.27

Однією з ефективних форм по активізації моло
діжного туризму бюро “Супутник” була організація 
тематичних маршрутів вихідного дня. Комітети 
комсомолу України звертали значну увагу на збіль
шення подорожей і екскурсій молоді не лише по за
гальносоюзних та республіканських маршрутах, а й 
по рідному краю, залучаючи, таким чином, юнаків і 
дівчат на обласні об’єкти експедиції “Моя Батьків
щина -  СРСР”. Під час одно- та дводенних походів 
і екскурсій молодь відвідувала культурно-мистецькі 
заклади, передові промислові й сільськогосподар
ські підприємства, зустрічалася з ветеранами війни 
та праці, вивчала історію рідного краю, його при
родні багатства, подорожувала по сусідніх містах. 
Наприклад, 1978 р. в Україні на маршрутах вихід
ного дня побували понад 150 тис. чол.2*

Найбільш повно підрозділи українського “Су
путника” залучали до туризму молодь, яка прожи
вала в гуртожитках. БММТ “Супутник” комітетів 
комсомолу постійно розробляли спеціальні тема
тичні маршрути. Наприклад, з початку 70-х рр. у 
Чернівецькій області серед шкільної й робітничої 
молоді чималою популярністю користувалися поїз
дки по місцях бойових походів партизанського з’єд
нання С.А. Ковпака. В Запоріжжі спеціально для 
школярів було організовано екскурсію, присвячену 
30-річчю звільнення міста від німецько-фашист
ських загарбників. Уже 1973 р. в республіці по мар
шрутах вихідного дня подорожували 25 тис. чол.29

Чималою популярністю серед молоді користува
лися спільні маршрути, які давали їй змогу одночас
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но відвідати історико-туристичні об’єкти як по об
ласних, так і республіканських маршрутах. Вже на 
початку 70-х рр. БММТ “Супутник” ЛКСМУ було 
розроблено ЗО таких маршрутів. Серед них виділя
лися Донецьк-Краснодон-Донецьк, Запоріж- 
жя-Київ-Канів-Запоріжжя, Одеса-Білгород-Дніс- 
тровський-Кишинів-Одеса, Харків-Полтава, Чер- 
каси-Дніпропетровськ, Івано-Франківськ-Коло- 
мия-Ворохта-Яремча та ін.30

З метою розширення географії туристичних 
маршрутів БММТ “Супутник” ЛКСМУ в середи
ні 70-х рр. запровадило морські й річкові круїзи, 
програми яких передбачали оглядові екскурсії по 
містах, що знаходилися на їх шляху, відвідання 
музеїв і картинних галерей останніх, дискотеки на 
борту теплоходів, влітку -  відпочинок на пляжах. 
Так, у 1978 р відбулося 10 круїзів молоді по Дніп
ру, в яких побували 1574 чол.31

Особлива увага комітетами комсомолу приділя
лася роботі республіканських та обласних героїко- 
патріотичних клубів -  “Молодогвардієць” у Воро- 
шиловграді-Краснодоні, “Корчагінець” у Хмель- 
ницькому-Шепетівці, “Тимурівець” у Каневі, “Пар
тизанська слава” в м.Щорс Чернігівської області, 
“Спартак” у Кіровограді й ін. Чимале виховне зна
чення в справі патріотичного виховання молоді на
давалося також діяльності Всесоюзного клубу тру
дової слави “Прометей” у Дніпропетровську-Дніп- 
родзержинську. Зокрема, в середині 80-х рр. мар
шрутами цих клубів щорічно подорожували понад 
4,5 тис. школярів і молодих робітників32.

Досить часто комітети комсомолу, насамперед 
Дніпропетровської, Запорізької, Харківської облас
тей, використовували шкільний туризм з метою 
профорієнтації учнів, закріплення останніми набу

71



Історія України:

тих знань, виховання в них любові до праці під час 
відвідання таких промислових гігантів як завод ім. 
Петровського, “Азовсталь”, “ Дніпроспецсталь”, 
Криворізький металургійний завод ім. В.І Леніна, 
Дніпрогес, ХТЗ та ін.

Подорожуючи по місцевих маршрутах, у тому 
числі туристичної експедиції “Моя Батьківщина -  
СРСР”, учнівська молодь проводила чималу пошу
кову роботу, пов’язану з встановленням імен загиб
лих воїнів, збиранням матеріалів про героїв Великої 
Вітчизняної війни. Так, учні Ковалівської середньої 
школи, що на Миколаївщині, встановили понад 800 
імен воїнів, які загинули під час форсування річки 
Південний Буг. У школі було створено музей бойо
вої слави, а на безіменному обеліску, встановлено
му на місці форсування Південного Бугу, через ЗО 
років з’явилися висічені в бронзі імена героїв, які за
лишилися тут навічно33.

Особливого розмаху пошукова робота серед ук
раїнських школярів набувала напередодні чергової 
круглої річниці перемоги у Великій Вітчизняній вій
ні під керівництвом піонерських та комсомольських 
організацій. Зокрема, в лютому 1983 р. бюро До
нецького обкому комсомолу, президія правління 
обласної організації Українського товариства охо
рони пам’ятників історії й культури, обласний від
діл народної освіти прийняли спільну постанову 
“Про проведення в області пошукової операції 
’’Згадаймо всіх поіменно”, присвячену 40-річчю Пе
ремоги у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 рр., у 
рамках туристичних експедицій “Моя Батьківщина 
-  СРСР” і “Літопис Великої Вітчизняної”. Адже на 
території області знаходилося понад 325 тис. захо- 
ронень радянських воїнів. Проте імен загиблих бу
ло відомо лише близько ЗО тис., тобто приблизно
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одну десяту їх частину. Тому метою пошукової опе
рації стало встановлення імен невідомих героїв, які 
захищали й звільнювали Донбас34.

В другій половині 80-х рр. з метою поглиблення 
змісту туристичних подорожей, їх спеціалізації та 
тематичної спрямованості БММТ “Супутник” ко
мітетів комсомолу України розробляли й пропону
вали молоді нові напрями спеціалізованих програм. 
Так, бюро у Львові розробило туристичні маршру
ти для ознайомлення юнаків і дівчат з досвідом ро
боти промислових підприємств, які працювали по 
новітніх технологіях, госпрозрахункових комсо
мольсько-молодіжних колективів, різних аматор
ських об’єднань, театрів естрадних мініатюр, орга
нізації молодіжних клубів, театрів-студій, котрі 
функціонували за принципом самофінансування. 
Крім цього, студенти технічних та сільськогоспо
дарських вищих навчальних закладів з різних регіо
нів країни мали змогу вивчати роботу молодіжних 
конструкторських бюро в Львові, які працювали на 
повному госпрозрахунку, а також рад молодих уче
них і спеціалістів у Запоріжжі35.

Бюро “Супутник” у Кіровограді, Сімферополі, За
поріжжі й в інших містах України для різних катего
рій молоді пропонували програми відвідань музеїв- 
квартир, будинків-музеїв, місць, пов’язаних з іменами 
відомих російських та українських учених, письмен
ників, поетів, композиторів, художників, педагогів й 
інших діячів науки і культури, наприклад, О. Пушкі
на, М. Лєрмонтова, А. Чехова, П. Чайковського, І. 
Франка, Лесі Українки, А. Макаренка та ін. Юнаки і 
дівчата брали участь у толстовських, єсенінських, 
тютчевських читаннях, днях Маяковського.

З метою військово-патріотичного виховання мо
лоді й ознайомлення її з організацією спортивної
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роботи деякі бюро “Супутник” включали до турис
тичних програм відвідання військових частин, суво- 
ровських училищ, вищих і середніх спеціальних 
шкіл МВС, клубів ДТСААФ, шкіл олімпійського 
резерву, ознайомлення з досвідом роботи ЖЕКів, 
які займалися організацією фізкультурно-спортив
них секцій та гуртків за місцем проживання. Для 
юних моряків, програмістів, екологів, дизайнерів, 
художників, архітекторів також пропонувалися спе
ціалізовані програми3®.

У 80-ті рр. українське бюро “Супутника” брало 
також активну участь в організації багатоденного 
відпочинку учнів з Крайньої Півночі й Сибіру, який 
отримав назву операції “Північ-Південь”. Бюро 
міжнародного молодіжного туризму “Супутник” 
ЦК ВЛКСМ прийняло декілька постанов з цього 
питання. Зокрема програма на 1988-1990 рр. перед
бачала організацію відпочинку для близько 73 тис. 
школярів з північних районів СРСР37.

В останні роки своєї діяльності комітети комсомо
лу і бюро “Супутник” разом з органами народної ос
віти намагалися використовувати туризм та екскурсії 
у навчально-виховному процесі при вивченні історії, 
навколишнього середовища і культури рідного краю, 
більш активно проводити профорієнтаційну роботу 
засобами туризму, організовувати виробничі екскур
сії, розвивати туризм серед сільських школярів шля* 
хом влаштування для них екскурсійних поїздок у сто
лицю республіки й обласні центри. Цьому значною 
мірою .сприяла спільна постанова Секретаріату ЦК 
ВЛКСМ та Міністерства освіти СРСР від 5 серпня 
1987 р. “Про заходи з подальшого вдосконалення ту
ристично-екскурсійної роботи серед школярів”38.

Керуючись цим рішенням, наприклад, відділ ос
віти облвиконкому Кіровоградської області спіль
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но з БММТ “Супутник” обкому комсомолу підго
тували на 1988-1989 навчальний рік перелік мар
шрутів і екскурсій з предметів, що вивчалися в шко
лі, а також розробили триденну програму перебу
вання учнів області у Кіровограді, яка передбачала 
організацію тематичних туристичних поїздок з різ
них навчальних предметів. До них входили нав
чальні екскурсії з географії, історії СРСР, україн
ської мови й літератури, біології, фізики та хімії. 
Так, тема “Дитинство і творчий шлях великого ук
раїнського поета Т.Г. Шевченка” з предмета “Укра
їнська мова і література” передбачала екскурсію за 
маршрутом -  Знам’янка-Моринці-Шевченкове, а 
тема “І.К. Тобілевич -  великий драматург і актор. 
Вивчення комедій “Сто тисяч”, “Хазяїн” -  екскур
сію на хутір “Надія”, до музею-садиби І.К. Тобіле- 
вича (Карпенка-Карого). Крім цього, було розроб
лено перелік підприємств та закладів Кіровограда 
(налічував 20 об’єктів), на які організовувалися екс
курсії школярів з профорієнтації39.

Таким чином, не зважуючи на те, що туристично- 
екскурсійна робота з учнями й молоддю в Україні, 
як і в інших республіках СРСР, перебувала під опі
кою політичного керівництва, регулювалася держа
вою й відзначалася плановістю, шкільний та моло
діжний туризм у республіці набув у 70-80-х рр. знач
ного розвитку, став масовим і реально доступним 
для всіх категорій молоді. Вагомий внесок у його 
розвиток зробило саме Бюро міжнародного моло
діжного туризму “Супутник” ЦК ЛКСМУ. Ця ту
ристична організація, підрозділи якої знаходилися в 
усіх областях України, в своїй практичній діяльнос
ті запроваджувала різноманітні види й форми ту
ристично-екскурсійної роботи зі школярами та мо
лоддю, постійно розробляла нові методики, мар
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шрути, розширювала географію останніх. БММТ 
“Супутник” мали у своєму розпорядженні чималий 
загін висококваліфікованих екскурсоводів і гідів, 
практикували у значних розмірах цілу систему пільг 
та стимулів при наданні туристичних послуг, спри
яли залученню учнів і більш старшої молоді до 
участі в краєзнавчій, пошуковій та профорієнтацій
ній роботі.

Значний позитивний досвід українського БММТ 
“Супутник”, нагромаджений ним в 70-80-ті рр. XX 
ст., не втратив свого значення й у сучасних умовах 
розбудови в Україні туристичної індустрії, реаліза
ції пізнавальних і виховних функцій туристично-ек
скурсійної роботи зі школярами та молодцю. Про 
це свідчить і висока відзнака Всеукраїнської турис
тичної професійної програми “Кришталевий леле
ка”. В 2000 р., під час проведення першої такої 
програми, “Супутник” став лауреатом номінації 
“За активний розвиток внутрішнього туризму” й 
отримав спеціальний приз “За багаторічний внесок 
у розвиток туризму”. *

* Архів туристичної фірми "Супутник", м. Київ (далі - 
АТФС). - Отчет о работе Бюро международного молодежно
го туризма "Спутник" ЦК ЛКСМ Украины в 1973 году. - К., 
1974 - С.1.

2 Зітенко В.А. Міжнародний молодіжний туризм в Укра
їні (70-80-ті роки XX ст.). - К., 2002. - С. 7, 21.

3 ТАм само. - С. 8-9.
 ̂ АТФС. - Отчет о работе Бюро международного моло

дежного туризма "Спутник" ЦК ЛКСМ Украины в 1974 году. 
-К .,1 9 7 5 .-С .1 .

- Там само.
6 Там само. - Отчет о работе Бюро ... в 1973 году. - С.З.
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7 Там само. - Инструкция о порядке организации и опла
ты туристских поездок советской молодежи по внутрисоюз
ным маршрутам. - М., 1986. - С. 1-3.

° Там само. - Инструкция о порядке организации турист
ско-экскурсионных поездок советской молодежи по внутрисо
юзным маршрутам БММТ "Спутник" ЦК ВЛКСМ от 23 нояб
ря 1977 года // Методические рекомендации по организации 
внутрисоюзного туризма. - Алма-Ата, 1984. - С.3-5.

^Генеральныеусловия приема и обслуживания советской 
и зарубежной молодежи БММТ "Спутник" ЦК ВЛКСМ. - М., 
1986 - С. 9.

1и АТФС. - О роли и значении туризма в патриотическом 
и интернациональном воспитании молодежи. - М., 1979. - С. 
20-21.

11 Там само. - Инструкция о порядке организации и опла
ты туристских поездок советской молодежи по внутрисоюз
ным маршрутам. - С. 1-2.

Там само. - О ходе выполнения "Основных мер БММТ 
"Спутник" ЦК ВЛКСМ по реализации решений XX съезда 
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Верменич Я. В.

РОЛЬ І МІСЦЕ ІСТОРИЧНОЇ 
РЕГІОНАЛІСТИКИ В СИСТЕМІ 
СОЦІОГУМАНІТАРНИХ НАУК

Своєрідність нашого часу полягає у тому, що мо
гутні процеси глобалізації та інтеграції супрово
дяться не менш потужними проявами регіоналізації 
та локалізації. На науковому рівні це знаходить ві
дображення у підвищеному інтересі до територіаль
ної організації соціумів, який виводиться поміж ін
шим і з притаманної їм потреби у самовираженні 
шляхом створення власних етнокультурних ком
плексів. Регіональні особливості виступають при 
цьому не реліктами минулого, а безпосереднім ре
зультатом багатогранного за своїми виявами процесу 
культурної еволюції. Дослідження регіональної спе
цифіки дає змогу підкріпити конкретно-історичним 
матеріалом ідею багатомірності історичного проце
су, виявити причини і наслідки існуючого розмаїття 
культурних форм і поведінських реакцій. Зважена ре
гіональна політика немислима без врахування істо
ричних особливостей освоєння простору, характеру 
розселення людності, етнічної багатобарвності і лан
дшафтного розмаїття, ступеня урбанізованості тери
торії, збереженості чи розмитості комплексів тради
ційної культури, мовного багатоголосся.

У зв'язку з виокремленням регіоналістики як між
дисциплінарного напряму досліджень (цим, зокре
ма, останнім часом плідно займаються науковці Ро
сійської Федерації) постає питання про її науковий 
простір, тобто ті межі, в яких відбувається творення 
уявлень про регіональну специфічність в історичній 
ретроспективі і в сучасних умовах. Оскільки ця спе
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цифічність досліджується також в рамках історичної 
географії, етнографії, археології, демографії, культу
рології, краєзнавства, пам'яткознавства, соціолінгвіс
тики і ряду інших дисциплін, важливим є визначити, 
у якому співвідношенні з ними перебуває той науко
вий напрям, який народився на порубіжжі історично
го, географічного, філософського, етнологічного, 
економічного, культурологічного знання.

Особливо важливе завдання -  розмежування 
об’єктно-предметних сфер історичної регіоналісти- 
ки і краєзнавства, оскільки їх часто ототожнюють. 
Історичне краєзнавство як частина загального кра
єзнавства, з одного боку, і як особливий різновид іс
торичної регіоналістики, з другого, спирається на 
величезний пласт інформації, здобутий впродовж 
більш ніж двохсотлітньої його присутності у гео- 
культурному полі України. Історико-регіональні 
дослідження становлять серцевину історичного 
краєзнавства, його наукову основу. Але було б не
вірно цілком вводити їх в об'єктно-предметну сферу 
краєзнавства: у них власні цілі і завдання, власні 
дослідницькі методи. Співвідношення історичного 
краєзнавства і історичної регіоналістики можна бу
ло б зобразити у вигляді двох кіл, які накладені од
не на одне і співпадають лише частково. У краєз
навстві у частині незбігу лишається вся сфера гро
мадського і навчального краєзнавства, а в регіона- 
лістиці -  поглиблені історико-економічні дослід
ження регіонів, вироблення критеріїв економічного 
і політичного районування, розробка наукових на
чал регіональної політики. Значною мірою вихо
дить за межі краєзнавства і та сфера регіональної іс
торіографії, яка досліджує регіональні особливості 
розвитку історичної думки, закономірності різних 
етапів історичного пізнання, теоретико-методоло-
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гічні принципи, застосовувані різними науковими 
школами тощо.

Не менш цікаво з методологічного погляду роз
межувати ті "ніші", які займають історична регіона- 
лістика і історична географія. Доволі часто дово
диться зустрічатися з думкою про те, що для виді
лення історичної регіоналістики з історичної геог
рафії немає достатніх підстав: остання так само вив
чає людину в її природному локалізованому сере
довищі. Дійсно, предмет і об’єкт дослідження у цих 
двох підсистем історичного знання досить близькі. 
Близькі, але зовсім не тотожні. Історична географія 
вивчає лише ті аспекти життєдіяльності людини, які 
безпосередньо залежать від природних умов, від 
ландшафту, або, в свою чергу, самі впливають на 
нього, змінюючи його у той чи інший бік. Поза її 
увагою лишаються історія культури, мов, діалектів, 
обрядів, вірувань, тобто те, що є суттєвою основою 
ментальності населення того чи іншого регіону. Во
на лише побіжно торкається проблем демогенезу, 
історії війн, міграцій, техніки будівництва, і розгля
дає їх не як самостійні об’єкти дослідження, а лише 
як процеси, що відбуваються на фоні того чи іншо
го ландшафту. За межами історичної географії ли
шається історія містобудування й архітектури, яка 
далеко не в останню чергу цікавить регіоналістику.

Спроби простежити зв'язок історичного краєз
навства та історичної географії з іншими суспільни
ми та гуманітарними дисциплінами робилися неод
норазово. Як правило, історичне краєзнавство 
включається в номенклатуру спеціальних історич
них дисциплін. На думку С.Заремби, з якою навряд 
чи можна погодитися, історичне краєзнавство (як і 
джерелознавство) має право на існування в ряду ос
новних (фундаментальних) історичних дисциплін"1.
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За М.Кострицею, "сучасне краєзнавство має вигляд 
досить суперечливого комплексу дисциплін, підхо
дів, принципів та світоглядних орієнтацій". В цьо
му комплексі уживаються між собою регламентова- 
ність і невизначеність, глобальність і локальність, 
грунтовність і верхоглядство, професійність і від
верте аматорство. Як загальна теорія краєзнавства, 
так і теоретико-методологічні засади його окремих 
структурних елементів потребують значно більш 
широкої розробки2.

На наш погляд, найбільш вдала спроба встано
вити ієрархію відносин історичного краєзнавства та 
інших дисциплін належить перу М.Ковальського. 
Ще понад 10 років тому він навів перелік тих істо
ричних та інших дисциплін, які корелюють із систе
мою краєзнавчих, а, отже, і регіональних дослід
жень. Серед них:

- комунікативно-евристичні, інформативні: істо
рична бібліографія і її розділ -  бібліографічна ев
ристика, інформатика, історіографія історичного 
краєзнавства, історіографія джерелознавства, дже
рельна, джерелознавча та архівна евристика;

- комплекс дисциплін, об'єктом вивчення яких є 
різні аспекти і фактура матеріальних джерел: архео
логія, нумізматика, боністика, емблематика, сфра
гістика, геральдика, вексикологія, фалеристика;

- етнографія з усім комплексом джерел, які вона 
вивчає;

- музеєзнавче джерелознавство і музеєлогія;
- дисципліни, що вивчають словесні джерела і 

форми їх фіксації знаковими системами: джерелоз
навство, дипломатика, палеографія, неографія, фі- 
лігранологія, кодикологія, текстологія, епіграфіка, 
літописознавство;

- історико-філологічні дисципліни, особливо
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ономастика і топоніміка;
- комплекс історико-географічних та економіч

них дисциплін: історична географія та картографія, 
демографія, історія народного господарства, про
мислів тощо;

- дисципліни, предметом яких є вивчення кількіс
них показників матеріальних об'єктів чи людських 
спільнот: історична метрологія, хронологія, генеа
логія3.

Уже з цього переліку видно, які обрії відкриває 
перед історичною регіоналістикою застосування 
джерел і методик, запозичених із суміжних галузей 
знання. До нього можна було б додати соціологію і 
соціальну психологію із властивими їм методами 
дослідження інтересів, потреб, ціннісних установок 
(типологізація, контент-аналіз, опитування тощо). 
Або екологію з теорією раціонального природоко
ристування. Не варто скидати з рахунку і той вплив, 
якого зазнає історична наука з боку кібернетики і 
пов'язаного з нею комплексу наукових дисциплін.

Широке використання в історичній регіоналісти- 
ці інформації, запозиченої з багатьох наук, дає під
стави для застосування в ній поняття "інформаційна 
система", яке вже дістало права громадянства в іс
торичному ландшафтознавстві. Кожна така систе
ма складається з певних інформаційних блоків, які 
дають уявлення про її "наповнення" і дослідницькі 
методи. Історична інформаційна система складаєть
ся з інформаційних блоків у вигляді письмових, кар
тографічних, кінофотофонодокументів та історіог
рафічної спадщини.

Коло історичних джерел практично невичерпне; 
в широкому розумінні під це поняття підводять усе, 
ще створене людством і дійшло до наших днів у виг
ляді пам'яток. Умовно їх ділять на шість великих
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груп: писемні, речові, етнографічні, лінгвістичні, ус
ні і кінофотофонодокументальні. З появою Інтерне- 
ту з'явився новий різновид джерел.

Історична регіоналістика має справу з усіма ти
пами джерел, віддаючи перевагу писемним. Для неї 
особливо важливим уявляється встановлення місця 
походження джерела, яке, зрозуміло, не завжди збі
гається із місцем діяльності його автора і подій, у 
ньому відображених. Надзвичайно важливим є дже
релознавчий аналіз пам'ятки, що включає визначен
ня ступеня повноти інформації в ній та її достовір
ності. Адже, як зауважує Я.Калакура, "джерела мо
жуть бути неправдиві, коли їх автори допустили по
милку, або коли вони навмисне перекручують фак
ти і в такий спосіб свідомо переслідують недобрі ці
лі... Суб'єкт пізнання відчуває на собі вплив сучас
них наукових, політичних, культурних, релігійних, 
ідеологічних, соціальних та інших чинників, що не
минуче роблять тиск на мотиви відбору джерел, їх 
оцінку, інтерпретацію. Саме тут і приховується най
більша небезпека суб'єктивізму й однобічності..."4.

В усіх різновидах і жанрах історичних дослід
жень класифікація й систематизація джерел прово
диться в різних структурних зрізах: за основними 
сферами чи змістом відображеної в них людської ді
яльності, за видами джерел, за їх походженням. Для 
дописемної доби описовим джерелом нагромаджен
ня інформації виступає археологічна інформаційна 
система, яка складається з визначених територіаль
но та хронологічно комплексів матеріальних за
лишків -  археологічних культур. Матеріали архео
логічних розкопок та їх фахові узагальнення й опи
сання дають уявлення про знаряддя праці первісних 
людей, особливості житла, щільність поселень, етніч
ні та культові особливості поховальних обрядів, шля
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хи міграцій тощо. Багато краєзнавців-любителів на
магаються проводити власні археологічні розкопки, 
але ставлення археологічної науки до такої самоді
яльності загалом неприхильне. Непрофесіоналізм і 
некомпетентність тут можуть завдати значних, навіть 
непоправних, втрат. Тому обов'язковою умовою 
участі непрофесіоналів-краєзнавців у археологічних 
розкопках є фахові консультації щодо їх технології.

Сказане значною мірою стосується і етнографічної 
інформаційної системи -  поважний вік етнографіч
них джерел вимагає професійного поводження з ни
ми. Відомо багато випадків, коли вийняті з води або 
ґрунту унікальні знахідки під дією повітря розсипали
ся на порох. Етнографія, що вивчає традиційні риси 
повсякденної (побутової) культури народів, дає істо
ричному регіонознавству унікальний шанс вписатися 
у популярні нині у світовій науці напрями вивчення 
"історії повсякденності", соціальної історії, створює 
умови для використання методів безпосереднього 
спостереження, експедиційних досліджень тощо. Ще 
більше здатна дати йому сучасна етнологія як теоре
тична галузь знання, що займається поміж іншим і 
спеціальними дослідженнями етносоціокультурної 
свідомості в регіональному розрізі.

Архетипи поведінки, мислення, образної уяви 
мешканців певних регіонів склалися великою мірою 
під впливом політичних та ідеологічних чинників. 
За висновками багатьох соціологів і політологів, 
внутрішня дискретність українського етносу, поділ 
українського етнічного простору на західну та схід
ну частини виявляється у істотних відмінностях у 
симпатіях та антипатіїїх населення, різному баченні 
оптимальних перспектив розвитку держави. Під час 
виборів історичні, культурні, економічні та посе
ленські відмінності між регіонами України здатні
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набувати політичної форми, безпосередньо впли
ваючи на політичну боротьбу. Регіонально-істо
ричні дослідження дають можливість з'ясувати, як, 
під впливом яких факторів, виникла проблема 
"двох Україн". З другого боку, дослідницькі мето
ди соціології та політології дають можливість оці
нити реальність небезпеки, що випливає із відмін
ностей локальної свідомості. Так, приміром, соці
ологічні дослідження, проведені науковцями- 
львів'янами разом з ученими з Мічиганського уні
верситету (США) показали, що донеччани і 
львів'яни одностайні у небажанні політичного 
роздроблення України6.

Екологи, історики-краєзнавці, етнографи тісно 
співробітничають у зоні Чорнобильської катас
трофи, щоб врятувати та зберегти унікальну етно
культурну спадщину українського Полісся. Пра
батьківщина слов'ян -  Прип'ятське Полісся -  заз
нала внаслідок катастрофи величезних втрат; ком
плекс традиційної народної культури поліщуків 
на значній його території зруйнований. Хоч яко
юсь мірою компенсувати втрати може фіксація і 
системний опис зникаючого етнокультурного 
континууму, створення регіонального науково-ін
формаційного фонду та етнографічного музею по
терпілого Поліського краю. Вирішенням цих 
проблем займається спеціальна історико-культур- 
на експедиція. Вона проводить суцільну інвента
ризацію нерухомих пам'яток історії, археології, 
архітектури, природи, монументального мистец
тва, складає зведений реєстр історико-культурних 
матеріалів та об'єктів. У державних архівах вияв
ляються документи, що стосуються історії сіл, які 
опинилися у зонах відчуження6.

Із завданнями історичної регіоналістики тісно
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переплітаються завдання пам'яткознавства -  нас
тільки, що пам'яткознавство часто розглядають як 
частину історичного краєзнавства. Втім, предмет 
дослідження у них збігається лише частково. Істо
ричне краєзнавство вивчає пам'ятки конкретного 
регіону, пам'яткознавство -  всі види пам'яток, не
залежно від місця їх знаходження. Наявність у 
кожного з цих наукових напрямів власного пред
мета дослідження і власних дослідницьких методів 
дає підстави говорити про них як про самостійні 
дисципліни7.

Пам'яткознавство виникло на стику соціології, 
історії, мистецтвознавства, технічних (вивчення 
стану і методів реставрації) та економічних (здій
снення реставраційних заходів, створення й орга
нізація туристичних комплексів) наук. У сфері 
компетенції пам'яткознавства -  розробка методик 
дослідження пам'яток та їх класифікації, вивчення 
міждисциплінарних питань реставрації, створення 
наукових засад монументальної політики, вивчен
ня стану пам'яток і розробка методів їх викорис
тання й охорони, проблем ідентифікації й реститу
ції, проведення відповідних експертиз8. Незалеж
ній Україні довелося починати всю цю величезну 
роботу практично з "чистого аркуша", тому, що у 
30-х рр. тоталітарна система знищувала разом з 
пам'ятками і пам'яткознавчу науку. Недбалість і 
непрофесіоналізм у ставленні до пам'яток призве
ли до значних прорахунків у галузі охорони істо- 
рико-культурної спадщини.

Створення у травні 1991 р. Центру пам'яткоз
навства АН УРСР і Українського товариства охо
рони пам'яток історії та культури дало змогу іс
тотно піднести теоретико-методологічний рівень 
пам'яткознавства. Центр видав понад ЗО моногра
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фій, три випуски "Праць". Він є також співзаснов- 
ником часопису "Київська старовина".

У величезну роботу по створенню Зводу 
пам'яток історії та культури України включилися 
тисячі краєзнавців з усіх регіонів України. Базо
вою структурою підготовки всіх томів Зводу виз
начено відділ історико-краєзнавчих досліджень 
Інституту історії України НАН України. Як зазна
чається у загальній передмові до видання, його 
підготовка стимулює розвиток краєзнавчого руху. 
Особливого значення набуває вироблення в про
цесі підготовки Зводу більш чітких критеріїв виз
начення історичного значення міст і сіл. Внаслідок 
дослідницької роботи, пов'язаної з підготовкою 
Зводу, статус історичних тепер мають понад 1400 
населених пунктів України9.

У тісному контакті з пам'яткознавцями історич
на регіоналістика шліфує свій термінологічний 
інструментарій. Насамперед це стосується широко 
вживаних понять "пам'ятка" ("пам'ятник"), "куль
турні цінності", "культурна спадщина" та ін., нав
коло яких вже багато років ведуться дискусії. Роз
межування понять "пам'ятка", "пам'ятник" можна 
вважати завершеним, насамперед завдяки зусил
лям В.Акуленка, С.Кота, Д.Гринишина, Я.Даш
кевича та інших фахівців10. З врахуванням думок, 
висловлених у ході дискусій, укладачі Зводу 
пам'яток історії і культури України застосовують 
поняття "пам'ятка" як більш широке і узагальню
юче у порівнянні з поняттям "пам'ятник".

Нині дискусії точаться навколо понять "пам'ят
ка історії і культури", "пам'ятка містобудування", 
"історико-культурна спадщина", "культурні цін
ності". Гостроту цим дискусіям надає той факт, 
що в міжнародно-правових пам'яткоохоронних
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документах відсутня чітка, загальноприйнята де
фініція пам'яток і культурних цінностей. Так нап
риклад, Венеціанська "Міжнародна Хартія по 
консервації й реставрації пам'яток та визначних 
місць" (1964) обмежує коло пам'яток творами архі
тектури, монументальної скульптури та археоло
гічними пам'ятками, тобто нерухомою історич
ною спадщиною. Решта свідків минулого у міжна
родно-правовому тлумаченні охоплюється понят
тям "культурні цінності".

Проте, чіткої дефініції культурних цінностей у 
міжнародному праві також не існує. Зазвичай на їх 
означення застосовуються два поняття -  cultural 
heritage (культурна спадщина) і cultural property 
(доел. -  культурна власність). Поняттям "культур
ні цінності" відповідно до конвенції про охорону 
культурних цінностей 1954 р. охоплюється рухоме 
й нерухоме майно, що має велике значення для 
культурного надбання кожної країни, у тому чис
лі музеї, бібліотеки, архіви тощо11. Проте конвен
ція Ю НЕСКО про заходи, спрямовані на заборо
ну і запобігання незаконному ввезенню, вивезен
ню та передачі права власності на культурні цін
ності (1970), має предметом свого регулювання 
лише рухомі культурні цінності12. Інші докумен
ти, також підготовлені під егідою Ю НЕСКО, да
ють більш широке тлумачення культурних ціннос
тей, включаючи до їхнього переліку і нерухомі 
об'єкти, у тому числі архітектурні ансамблі, істо
ричні квартали в містах, археологічну спадщину.

Поняття "культурна спадщина", закріплене в 
Конвенції про охорону всесвітньої культурної і 
природної спадщини (1972) відносить до культур
ної спадщини лише нерухомі об'єкти, у тому числі:

- пам'ятки: твори архітектури, монументальної
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скульптури та живопису, елементи або структури 
археологічного характеру, написи, печери та гру
пи елементів, що мають значну універсальну цін
ність з точки зору історії, мистецтва або науки;

- ансамблі: групи самостійних або об'єднаних 
будівель, архітектура, спільність або зв'язок з пей
зажем яких становить значну універсальну цін
ність з точки зору історії, мистецтва та науки;

- визначні місця: твори людини або спільні тво
ри людини і природи, а також зони, що включа
ють археологічно визначні місця та становлять 
значну універсальну цінність з точки зору історії, 
естетики, етнографії або антропології13.

У  міжнародних правових документах 90-х рр. 
з'явився і новий термін "cultural patrimony" в розу
мінні культурних надбань, які не підлягають екс
порту з країни свого походження. Термінологічна 
неузгодженість створює чималі ускладнення для 
справи охорони культурних цінностей на держав
ному і регіональному рівнях. В Україні перевага 
віддається поняттю "культурна спадщина" у тому 
її трактуванні, яке закріплене у Конвенції 1972 р. 
Хоч загалом можна погодитися з російським куль
турологом М.Богуславським у тому, що по суті 
поняття "культурні цінності" і "культурна спадщи
на" є однопорядковими14.

Робота по дальшому уточненню понять і кате
горій, які застосовуються у сфері регіоналістики, і 
їх узгодженню з міжнародними стандартами, три
ває, свідченням чого є прийняття у березні 2000 р. 
Закону "Про охорону культурної спадщини". За
гальний напрям цієї роботи визначається завдан
нями переходу від збереження окремих пам'яток 
до турботи про історико-культурне середовище. 
Заповідна справа розширює свої межі -  від окре
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мих споруд, архітектурних ансамблів до старих 
частин міста і міст в цілому. В цьому знаходить 
свій прояв матеріалізація ідеї єдності історико- 
культурного і природно-географічного середови
ща -  як результат гуманізації сучасного суспільс
тва, розвитку нового екологічного і культуроло
гічного мислення.

Тісно пов'язана з історичною регіоналістикою і 
наука про Україну як певну геополітичну реаль
ність та етно-екологічну цілісність -  українознавс
тво. В цілісній, інтегрованій науковій системі 
знань про Україну регіонознавство постає як лан
ка пізнання цього космічно-вселюдського феноме
на. За П.Кононенком, "з першопочатків україноз
навство охоплювало крає-, країно-, народо- (пле- 
мено-), суспільство- та джерелознавство"15. Втім, 
українознавство і історична регіоналістика спів
відносяться не як ціле і частина, а як загальне і спе
цифічне. Українознавство дає цілісний, нерозчле- 
нований образ України, історична регіоналістика 
визначає його просторові і часові параметри, ак
центує на специфічних рисах ментальності, що ма
ють регіональну основу.

Недостатня розробленість концептуальних ос
нов українознавства породжує неоднозначне став
лення до нього; тривають дискусії щодо того, чим 
воно є: окремою науковою галуззю чи "сумою на
ук" про Україну?16 Відповідь на це питання, скорі
ше за все, дасть час. Українознавство як синтетич
на наука про Україну відстоїть своє право на існу
вання, якщо зуміє в рамках власної об'єктно-пред
метної сфери дати цілісний образ реального укра
їнського світу і українства як загальноцивілізацій- 
них феноменів. Зрозуміло, що здатність цієї інтег
ральної галузі наукового знання представити сві-
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тові систему цінностей та духовних здобутків ук
раїнського народу значною мірою залежатиме від 
того, як вона вирішить проблему взаємодії люди
ни і довкілля у певних просторових і часових рам
ках. Наступні здобутки як українознавства, так і 
регіоналістики зумовлюватимуться рівнем їхньої 
взаємодії і взаємозбагачення.

Таким чином, історична регіоналістика перебуває 
у складній системі взаємодії з найрізноманітнішими 
галузями знання, і не лише соціогуманітарного. 
Принципово нові обрії відкриває перед нею застосу
вання математичного аналізу статистичних матеріа
лів, контент-аналізу масивів інформації, використан
ня можливостей Інтернету для розповсюдження ін
формації. Вже сьогодні є реальною можливість акти
візації краєзнавчих досліджень міст і сіл України шля
хом створення в Інтернеті єдиного серверу, який би 
інтегрував у собі інформацію про електронні ресурси 
країни з даної проблеми. Сучасні мультимедійні сис
теми дають змогу зберігати на одному диску до 15 то
мів авторського тексту17.

Соціальний досвід людей, що мешкали в різний 
час на територіях розселення українського етносу, 
відбитий у різних типах історичних джерел. Най
більші масиви їх зосередження у столиці вже знач
ною мірою освоєні; великих "джерельних відкрит
тів" тут можна чекати хіба що у сфері археології. 
Як показав досвід роботи над масштабними кра
єзнавчими проектами типу історії міст і сіл чи Зво
ду пам'яток, значно більші можливості для введен
ня у науковий обіг нової інформації існують на 
місцях. Завдання історичної регіоналістики у тому 
й полягають, щоб повз увагу історичної науки не 
пройшли події й факти, що мають історичну зна
чущість. Емпіричний матеріал, який вона нагро
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маджує, у своїй сукупності здатен дати ґрунтовну 
відповідь на запитання, чому люди у різних регіо
нах України сповідують різні цінності, мають від
мінні життєві установки, різні уявлення про опти
мальні зовнішні орієнтації своєї країни.
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Антонюк О. В.

ІСТОРИЧНІ ОСНОВИ .ЕТНОПОЛІТИКИ в 
УКРАЇНІ

Україна, як і інші незалежні поліетнічні пострадян
ські держави, що виникли внаслідок розпаду СРСР, 
зіткнулась з проблемою формування нової моделі 
співжиття людей - представників різних етнічних 
груп. Цей об'єктивний процес викликав потребу в ут
вердженні в українському соціумі інших, ніж раніше, 
соціальних цінностей і моральних норм та духовної 
атмосфери, що знайшло своє закріплення у відповід
ній законодавчій базі. Політико-правове поле в Укра
їні спрямоване на гармонійне поєднання інтересів 
усіх етнокомпонентів суспільства, створення рівних 
умов для їх активної участі в державних процесах, за
безпечення балансу і потреб розвитку як етнічної 
більшості, так і етнічних меншостей.

Формування концепції етнополітичного розвит
ку відбувається в державі з врахуванням насамперед 
власного історичного досвіду (позитивного й нега
тивного). Історична практика української титуль
ної нації, яка виборола власне право на незалежне 
державницьке існування, сприяла утвердженню гу
маністичного змісту державної етнополітики.

В історичному контексті теоретико-методологіч- 
ні засади етнополітики в Україні закладаються нау
ковими працями та політологічними розробками 
українською інтелігенцією. Цей процес особливо 
активно розвивається з середини XIX століття, ко
ли з кризою феодально-кріпосницької системи в по
чинає визрівати капіталізм. Саме цей час став пе
реломним в націогенезі українського народу. Де
мократично зорієнтована українська інтелігенція у

95



Історія України:

цих умовах висуває нові етнополітичні ідеї, стає на 
шлях створення власних політичних організацій. В 
суспільно-політичній думці виділяється два найваж
ливіші аспекти в прогнозуванні етнополітичного 
розвитку України. Передусім, це створення різно
манітних ідей, концепцій української державності 
та спроби теоретичного моделювання етнополітики 
в Україні. В історичному контексті між цими двома 
напрямами існував і існує тісний взаємозв'язок в те
оретичній і практичній площинах. Обумовлено це 
тим, що тільки за умов здобуття незалежності, пе
ред Україною відкривалась реальна перспектива 
державотворчих процесів у суспільстві, в тому чис
лі й в здійсненні власної державної політики щодо 
численних етнічних груп, які населяли українську 
територію. Перед українською інтелігенцією поста
ли два тісно пов'язані між собою завдання. Перше - 
обґрунтувати в теоретичному плані можливі варіан
ти етнополітичного розвитку України і - друге до
могтися практичного їх вирішення.

Активізували процес етнополітичного мислення 
українців діяльність засновників Кирило-Мефодіїв- 
ського братства^ головним ідеологом якого був 
М.Костомаров. Його "Закон Божий (Книга буття 
українського народу)" став програмою кирило-ме- 
фодіївців. Прагнучи до національного визволення 
України, вони визначали українському народу цен
тральне, месіанське завдання; виступали за створен
ня самостійної української республіки в рамках фе
дерації слов'янських народів з парламентським ла
дом і з наданням кожному з народів рівних прав і 
широкої автономії; за знищення кріпосництва й ут
вердження суспільного ладу на засадах правової і 
соціальної рівності в дусі християнського заповіту, 
а також протиставляли українські демократичні
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традиції традиціям самодержавної Росії й аристок
ратичної Польщі. Через кризу національної ідеї в 
Україні ідея консолідації усіх слов'ян посіла місце 
національної ідеї.

Концептуальні підвалини етнополітичного роз
витку України, розроблені членами Братства, слу
гували політико-теоретичним орієнтиром для усьо
го українського національно-визвольного руху, йо
го лідерів. У подальші роки на формування суспіль
но-політичної думки в Україні в цілому, в тому чис
лі ідей та концепцій, пов'язаних з сферою етнополі- 
тики, визначальний вплив мали як поступова зміна 
традиційного сільськогосподарського укладу життя 
індустріальним, так і поглиблення процесів етно
культурного й національно-політичного відрод
ження України. На вироблення ідейних засад етно- 
політики в Україні також значно впливали демок
ратичні європейські напрями і течії.

Етнополітичні ідеї, концепції, які формувались 
як складові частини української суспільно-політич
ної думки, у своєму розвитку пройшли чотири ос
новні етапи: 1) дореволюційні (1848-1917); 2) міжво
єнний (1918-1939); 3) післявоєнний (1945-1991); 4) 
новітній (з 1992...).

Перший дореволюційний етап характеризувався 
домінуванням демократично-народницького нап
ряму, представниками якого були М.Грушевський, 
Р.Лащенко, С.Шелухін та ін. На арені українського 
політичного руху М.Грушевський, наприклад, вис
тупив з чітко визначеними ідеями федералізму. У 
статті "Конституційне питання і українство в Росії", 
що була опублікована в "Літературно-науковому 
віснику" він аналізує тогочасне становище в Росії, 
місце українського руху в контексті загальноросій- 
ського. Друга частина присвячується спростуванню
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поглядів російських лібералів і викладу нового кон
ституційного проекту, спрямованого на відродження 
національно-державних прав як українського наро
ду, так і інших. М.Грушевський пропонував здійсни
ти децентралізацію імперії, провести прямі парла
ментські вибори, забезпечити регіональну автономію 
з наданням широких прав місцевим органам влади, 
гарантувати права національним меншинам, їх про
порційне представництво в органах місцевого самов
рядування. Український вчений бачив два шляхи ста
новлення федерації - через об'єднання двох і більше 
держав з їх ініціативи або з ініціативи зверху, коли 
унітарна держава стає федерацією, поділивши сувере
нітет з територіями. Згодом, як М.Грушевський уже 
очолив Українську Центральну Раду і приступив до 
практичної реалізації своїх ідей, у його поглядах від
булася еволюція щодо цієї проблеми. Фактично, він 
ніде у своїх працях, виступах не висував ідей рефор
мування державного ладу в Україні на засадах як те
риторіальної автономії, так і федерації. Він та його 
однодумці теоретично обгрунтували і втілили в етно- 
політику принцип позатериторіальної "національно- 
персональної автономії".

Другий міжвоєнний період у теоретичному відно
шенні був найбагатшим та визначальними і у ньому 
були три основні напрями демократично-народниць
кої, консервативний і національно-державницький. 
До них належали відомі українські вчені В.Липин- 
ський, С.Томашівський, В.Кучабський, С.Дністрян- 
ський, В.Старосольський, О. Волховський, С.Руд- 
ницький та інші. Наукова зрілість та теоретична ба
гатоманітність етнополітичних ідей, концепцій, вису
нутих ними, була обумовлена декількома обставина
ми. По-перше, вчені мали вже можливість осмислити 
історичні уроки і помилки державних процесів в
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1917-1920 рр. в Україні, у тому числі й етнополітики 
Української Центральної Ради; по-друге, знайомство 
українських науковців з теоретичними концепціями 
європейських дослідників.

Не зважаючи на притаманні їм особливості та роз
біжності у поглядах на ідейні засади етнополітичного 
розвитку України, представники цих трьох напрям
ків мали багато спільних теоретичних підходів. Пере
дусім ідеологи демократично-народницького і націо
нально-державницького напрямів розглядали україн
ський народ як окрему етнокультурну одиницю, що 
має спиратися на власні демократичні традиції; ак
центували увагу на необхідності для України федера
тивних зв'язків з іншими народами; обстоювали ідеї 
забезпечення прав національних меншин, у тому чис
лі на екстериторіальну культурну автономію. Пред
ставники демократично-народного і консервативно
го напрямів у теоретичному аспекті трактували лю
дину як самоцінну вартість; націю як територіальне 
об'єднання усіх громадян, що проживають на тери
торії України; необхідність опори в державному бу
дівництві на власний політичний досвід та історичні 
традиції. Концептуальні етнополітичні підходи укра
їнських вчених збагатити міжнародну політичну нау
ку рядом теоретичних постулатів. Здійснений, нап
риклад, М.Костомаровим, М.Грушевським психоло- 
го-антропологічний аналіз російського, українського 
та польського народів, нині широко застосовується у 
політичній антропології і біхевіористському підході у 
світовій політичній науці.

У післявоєнний період засади української етнопо
літики розвивались науковцями Б.Крупницьким, 
І.Лисяк-Рудницьким, Е.Пизюром, Я.Пеленським та 
іншими в основному у зарубіжжі, оскільки в умовах 
адміністративно-командної системи від науковців,
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головним чином, вимагалось коментування партій
них постанов, розпоряджень директивних органів. 
Водночас дослідження українських зарубіжних вче
них були не рідко перейняті апологетикою, спрямо
вані на вивчення національної політики у контексті 
так званої радянології.

Важливе теоретичне і практичне значення у вирі
шенні етнополітичних проблем незалежної України 
має осмислення основних історичних уроків (пози
тивних і негативних), які нагромадило українське 
суспільство у процесі власного розвитку під час існу
вання УНР та УРСР.

Особливий політичний інтерес викликає період ді
яльності Української Центральної Ради та її виконав
чих структур, коли фактично відбулось започатку- 
вання державної етнополітики в Україні. Очолили 
цей процес М.Грушевський та його однодумці В.Вин- 
ниченко, С.Єфремов, П.Христюк та ін. Перед ними 
постають завдання, по-перше, втілити ідеї федераліз
му у практику політичного життя і, по-друге, вироби
ти концепцію етнополітичних перетворень в Україні 
активним залученням до них усіх етнічних груп, які 
населяли тодішню Україну. На сторінках брошури 
"Вільна Україна" М.Грушевський пише: "Резолюції 
винесені на вселюдних зборах, громадських і партій
них з'їздах, конференціях і нарадах останніх тижнів, 
не полишають ніякого сумніву щодо тої політичної 
платформи, на якій об'єднуються всі активні елемен
ти української людності. Се старе наше домагання 
широкої національно-територіальної автономії Ук
раїни в російській федеративній республіці, на демок
ратичних підвалинах з міцним забезпеченням мен
шості нашої землі

Відновлення української державності (саме на та
кому контексті наголошував М.Грушевський) розпо
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чалося із створення Центральної Ради
(17 березня 1917 р.), керівництво якої, передусім, 

піклувалось про впровадження принципів автономії 
й федерації в найважливіші законодавчі акти (перші 
три Універсали). По-друге, провідні діячі української 
революції прагнули сформувати правову базу регу
лювання міжетнічних відносин в Україні, де кожен 
четвертий мешканець був неукраїнцем. По-третє, на 
початку діяльності Центральної Ради М.Грушев- 
ський рішуче підкреслював, що оборонці української 
національності не будуть націоналістами. У брошурі 
"Вільна Україна" він запропонував визнати "всякі 
прояви українського шовінізму, виключності, нетоле- 
ранції супроти інших народностей національним зло
чинством^".

Принципово не погоджуючись з гаслом "Україна - 
для українців!" (за яким стояли М.Міхновський та йо
го прихильники), М.Грушевський засуджував прояви 
національної нетерпимості та екстремізму, чинив усе 
можливе для нормалізації міжетнічних відносин в Ук
раїні.

Впроваджуючи у політичну практику гасла феде
ралізму і автономії, керівництво Центральної Ради 
прагнуло досягти компромісу між російськими і ук
раїнськими інтересами, яка найшла втілення у змісті 
перших трьох Універсалів Центральної Ради. Проте, 
історичні події початку XX ст. переконливо довели, 
що Росія, весь спектр її політичних сил навіть і не 
прагнули їх збалансувати. Водночас, вони засвідчили 
і те, що політичне керівництво Центральної Ради спо
чатку не наважувалося на різкий розрив з Росією, 
тобто на більш радикальні дії. Тож наслідком стало 
проголошення у IV Універсалі Центральної Ради ідей 
соборності України. Цим було доведено, що українці 
є державним народом, який здатний не тільки вияви

101



Історія України:

ти, а й реалізувати політичну волю. Ідея незалежнос
ті України стала у перспективі стратегічним гаслом 
українського суспільно-політичного руху, яку вда
лось втілити в життя на початку 90-х рр.

Керівництво Центральної Ради усвідомлювало, 
що в багатоетнічній України, залучити, окрім україн
ців (титульної нації), представників інших національ
ностей до державотворчих процесів можливо було 
лише послідовною демократичною етнонаціональ- 
ною політикою, основу якої складала б відповідна 
правова база, що свідчила б про наміри Центральної 
Ради не на словах, а на ділі вирішувати цю складну 
проблему.

На цьому шляху важливими подіями було прий
няття Центральною Радою двох законодавчих доку
ментів: "Закону Української Національної республіки 
про утворення єврейських рад і проведення виборів 
членів цих рад" (2 грудня 1917 р.); "Закону Україн
ської Центральної Ради про національно-персональ
ну автономію" (9 січня 1918 р.).

Прийняття першого закону було значною мірою 
обумовлене активністю єврейської національної мен
шини, що мешкали по лінії осілості переважно в міс
тах та містечках, рідше - в селах. Представники єв
рейського народу брали активну участь у політично
му житті України. Серед них існували різні націо
нально-політичні течії, що створили кілька впливо
вих політичних партій. Євреї входили до складу Цен
тральної Ради, сприймали її як свій орган, де виступа
ли на форумах як рівні його члени з рівними політич
ними і національними правами. Інтереси українських 
євреїв в уряді Центральної Ради представляло гене
ральне секретарство (міністерство) з єврейських 
справ УНР, яке функціонувало з середини червня 
1917 р. як складова частина Генерального секретарс
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тва (міністерства) з міжнаціональних справ.
Загалом, генеральне секретарство (міністерство) з 

єврейських справ УНР діяло активно і в кінці листо
пада 1917 р. підготувало законопроект про механізм 
створення єврейських органів місцевого самовряду
вання. Останній було прийнято 2 грудня 1917 р. Згід
но з цим законом, у місцевостях із значною кількістю 
єврейської людності обирались єврейські громадські 
ради. У спеціальному розділі закону сформовані тим
часові права про проведення виборів членів єврей
ських громадських рад3.

Кроки, які здійснювала Центральна Рада щодо за
лучення єврейської національної меншості до держа
вотворчих процесів в Україні, свідчили про початок 
персональної автономії єврейського народу в Україні.

У контексті формування сучасного міжнародного 
механізму захисту прав національних меншин досвід 
Центральної Ради заслуговує на особливу увагу з ог
ляду на ухвалу 9 січня 1918 р. закону про національ
ну персональну автономію. Центральна Рада при 
розробленні цього закону використала ідеї націо
нально-персональної автономії, висунуті соціал-де
мократами Австрії, однієї з найбільш багатонаціо
нальних держав світу. Модель національно-персо
нальної автономії австрійських соціал-демократів 
дозволяла задовольнити інтереси особистості, нації 
та держави одночасно, не порушуючи територіальної 
цілісності держав та не перешкоджаючи прогресив
ним інтеграційним процесам. Цей вид автономії мав 
декілька назв. По-перше, її називають національно- 
персональною, як таку, що передбачає входження ін
дивіда у ту чи іншу національну спільність на добро
вільній персональній основі. По-друге, цей вид авто
номії називають ще екстериторіальною, оскільки во
на не пов'язується жорстко з територією. І, по-третє,
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таку автономію іменують культурною, тому що її 
компетенція обмежується, зазвичай, сферою культу- 
ри4.

У світовій практиці це був перший закон про наці
ональну персональну автономію, що включав персо
нальну автономію у загальні конституційні рамки. 
Нагадаємо, що цей закон, який складається з 10 ста
тей, увійшов окремим розділом "Національні Союзи" 
до конституції УНР (Статут про державний устрій 
права і вольності УНР).

Цінним для формування сучасної етнополітичної 
парадигми є і досвід Центральної Ради у справі імп
лементації прав національних меншин. Передусім, це 
діяльність керівників Центральної Ради щодо залу
чення представників національних меншин до її скла
ду. Якщо на початковому етапі існування представ
ництво у ній запроваджувалось за територіальним 
(від губерній, українських колоній у Росії і міст Оде
си, Катеринослава та Харкова), професійним та пар
тійним принципами, то з середини літа 1917 року ос
танні були доповнені ще й національним принци
пом5.

Про необхідність і причини запровадження такої 
політики Центральною Радою виклав П.Христюк -  
один з найближчих соратників М.Грушевського. Він, 
зокрема, писав: “... без введення в склад Центральної 
Ради представництва від національних меншостей не 
можна було так легко перетворитись в орган крайо
вої територіальної влади, до чого так прагнула і Цен
тральна Рада, і Генеральний секретаріат. 13 липня н. 
ст. детально було обговорено Радою питання про не
обхідність досягнення порозуміння і доповнення її 
представниками національних меншостей. У цьому 
питанні Центральна Рада винесла наступну ухвалу: 
“Найбільш відповідним способом поповнення націо
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нального складу Центральної Ради визнати пропор
ційне представництво, по якому національним мен
шостям дається число депутатським місць у складі 
Центральної Ради, згідно з численністю населення 
цих національних меншостей України6 ”.

Цим рішенням Центральна Рада у тій складній ре
волюційній обстановці домоглася: по-перше, полі
тичного консенсусу між українською демократією та 
неукраїнськими демократичними колами. По-друге, 
це рішення дозволило перетворити Центральну Раду 
з органу суто національного на тимчасовий крайовий 
парламент. Хоч цього часу існував і інший погляд: 
утворення замість Центральної Ради нового органу, 
що було в тих умовах кроком назад. Тобто, Цен
тральна Рада із введенням у свій склад представників 
національних меншин перетворилась на справжній 
центр політико-правового життя в Україні.

Іншим важливим напрямом діяльності Централь
ної Ради у сфері задоволення прав національних прав 
національних меншин було створення у структурі її 
виконавчих органів (спочатку у складі Генерального 
секретаріату, а потім у Раді народних міністрів) -  ге
нерального секретарства (міністерства) з міжнаціо
нальних (міжнародних) справ й трьох товаришів сек
ретарів (міністрів) - російських справ, з єврейських 
справ та польських справ. Усі вони мали права пов
новажних членів уряду й іменувались генеральними 
секретарями або міністрами7.

У складних політичних обставинах, в яких діяла 
Центральна Рада, їй, зрозуміло, не вдалося здійснити 
намічену програму демократичних перетворень у 
сфері міжнаціональних відносин, що вимагала того
часна ситуація. На перешкоді були численні фактори 
внутрішнього і зовнішнього порядку, які значною мі
рою нейтралізували її намагання.
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Проте, ставши основним політичним чинни
ком, Центральна Рада започаткувала процес фор
мування в Україні державної етнополітики, праг
нула вибороти право на суверенний розвиток не 
тільки українського народу, але й для іншого по
неволеного царизмом іноетнічного населення, яке 
проживало на території тодішньої України. Діячі 
Ради забезпечили високий рівень демократичнос
ті, гуманізму законодавчих актів, пов’язаних з мі
жетнічною сферою. Важливе теоретико-методоло- 
гічне значення їх полягає в тому, що ними Цен
тральна Рада, по-перше, визнавала факт поліет- 
нічності, полікультурності, поліконфесійності ук
раїнського суспільства, і, по-друге, усвідомлювала 
потребу у вироблені чіткої державної політики 
щодо регулювання етнонаціональних процесів. У 
контексті визначення сучасних засад етнополітики 
особливої уваги заслуговує і діяльність Ради щодо 
створення нею відповідних управлінських струк
тур у керівництві етнічними процесами.

Офіційні підходи щодо регулювання міжетнічних 
процесів в Україні їх змістовна сторона та напрями за 
роки її існування у складі СРСР визначались в Мос
кві. Етнічна політика цього періоду відзначалась над
звичайною тенденційністю, супроводжувались нерід
ко моральним та фізичним терором проти національ
ної інтелігенції, депортаціями цілих народів з місць 
їхнього постійного проживання, суцільною русифіка
торською політикою, насадженням великодержавної 
ідеї. Втім, виняток складають 1920-ті і початок 30-х 
рр., коли істотні корективи у державній кадровій, 
мовній, культурній, інформаційній політиці проводи
лись радянською владою на усій території під назвою 
політики “коренізації”. У плані формування нинішніх 
концептуальних підходів до розвитку етнополітичної
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сфери науково-практичний інтерес має комплекс за
ходів, що проводились у той період з метою розши
рення функцій української мови у сфері суспільно- 
політичного і культурного життя; відродження укра
їнської культури; реалізації спеціальних програм 
сприяння політичному і культурному розвитку націо
нальних меншин; врахування етнічного фактора у ад
міністративно-територіальному поділі. Вживались 
також заходи щодо забезпечення національно-куль
турних потреб українців в РСФРР та інших республіках.

Таким чином, формуючи етнополітичну доктрину 
розвитку українського поліетнічного суспільства 
важливо активно використовувати вітчизняний дос
від регулювання міжетнічних відносин. До нього на
лежить широка теоретична і практична діяльність ук
раїнської інтелігенції протягом декількох століть, що 
визначила базисні підвалини, на основі яких повинні 
створюватись концептуальні підходи вітчизняної ет- 
нополітики. 1 * 3 4 * 6
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(березень-квітень 1917) - 3-є вид. - К.: Друк, т-ва "П.Барський", 
1917-С.12

~ Там само.
3 Національні відносини в Україні у XX ст.: 36. док і мате

ріалів. - К.: Наук, думка, 1994. - С.58
4 Див.: Нам. У. Національно-персональна (культурна) авто

номія в історії та сучасності // Етнічні меншини Східної та Цен
тральної Європи; компаративний аналіз становища та перспек
тив розвитку. - К.: МПП "Інтел", 1994. - С.139

^ Див.: Мала енциклопедія етнодержавознавства. - К.: Гене- 
за, 1996.- С.98

6 Христюк П. Замітки і матеріали до історії української ре
волюції. 1917-1920 рр. У. 4 ч.- Прага, 1921-1922.- Ч.1.- С.85-86

' Див.: Мала енциклопедія етнодержавознавства. - К.:Гене- 
за, 1996.-С.272.

107



Історія України:

Гринь О. В.

ТОПОГРАФІЧНІ ОПИСИ НОВГОРОД- 
СІВЕРСЬКОГО НАМІСНИЦТВА У 

80-х РОКАХ XVIII ст.

Кінець XVIII ст. в Російській імперії відзначав
ся підвищеним інтересом урядових установ та гро
мадськості до географічного, соціально-економіч
ного розвитку регіонів та дослідженням їх історії1. 
Це зумовлювалися, з одного боку, запроваджен
ням у життя “Установлення про губернії 1775 р.” 
і проведенням жорсткої централізаторської полі
тики Катерини II. З іншого - зростанням свідо
мості української інтелігенції, її прагненням до са
мопізнання. Планомірне географічне, економічне 
та історичне вивчення імперії дало можливість на
писати цілий ряд описово-статистичних праць, до 
яких належать і топографічні описи Новгород-Сі- 
верського намісництва 1780х рр. Дослідження цієї 
групи історичних пам’яток є актуальним завдан
ням сучасного джерелознавства, бо питання, 
пов’язані з історією їх виникнення та аналізом їх 
інформаційного потенціалу, і досі не знайшли на
лежного висвітлення в історичній літературі. В 
працях деяких дослідників, зокрема, П.К.Федо- 
ренка2, О.П.Оглоблина3, І.В.Бондаренко4, О.Б.Ко- 
валенка5,1.Є.Петреченко6 звертається увага на ок
ремі описи Новгород-Сіверського намісництва кін
ця XVIII ст. Н.Л.Рубінштейн7, Б. Д. Греков8, 
А.Л.Перковський9, Г.Р.Якушкин10 звернули увагу 
на комплексний аналіз статистично-топографіч
них джерел, укладених наприкінці XVIII ст.. Але й 
досі майже не було спроб дослідити описи Новго
род-Сіверського намісництва кінця XVIII ст. як
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окремий комплекс історичних джерел, який виник 
на основі єдиної програми, та провести їх порів
няльний аналіз.

Перший опис Новгород-Сіверського наміс
ництва був створений протягом 1779-1781 рр. спе
ціальною комісією, яку очолив малоросійський гу
бернатор А.Милорадович в процесі підготовки до 
проведення намісницької реформи11. Але структу
ра опису та об’єм відомостей не повністю задо
вольняли зростаючі інформаційні потреби цар
ського уряду. Розробити уніфіковану програму 
опису намісництв було доручено одному з перших 
членів Російської академії наук і мистецтв П.Сой- 
монову. У листі до виконуючого обов’язки гене
рал-губернатора Воронезького і Харківського 
В.Чорткова від 26 лютого 1784 р. він писав: “Ея 
Императорское Величество высочайше указать 
мне соизволила сочинить для собственнаго Ея 
употребления топографическое описание каждаго 
наместничества порознь, всемилостивейше позво
ляя мне, если о которых достаточнаго сведения 
иметь не буду, изтребовать оное от господ гене
рал-губернаторов или правящих должность оных, 
а в небытность их от господ губернаторов, вследс
твие чего и сочинены мною некоторые вопросы, 
кои при сем препровождаю” 12. Подібні листи про 
створення топографічних описів намісництв 
П.Соймонов розіслав усім генерал-губернато
рам13. До них додавалася, розроблена П.Соймо- 
новим, спеціальна програма14, що була покладена 
в основу топографічних описів намісництв 1784- 
1785рр. Вона складалася з трьох частин: перша 
присвячена опису намісництва в цілому, у другій 
йдеться про опис міст, третя стосувалася опису по
вітів. її аналіз дає підстави говорити про високий

109



Історія України:

рівень розробки запитань з урахуванням конкрет
них умов проведення обстеження та про практич
ну спрямованість анкети на отримання відомостей 
щодо економічного розвитку регіону. Впадає у ві
чі обмеженість історичної тематики (у першій час
тині програми, присвяченій загальній характерис
тиці намісництва, такі питання взагалі відсутні), 
що зумовлювалося потребами упорядників. Нато
мість особлива увага приділяється географічним 
та топографічним даним, що вказує на зв’язок з 
картографування та проведенням генерального 
межування15. Практичне значення мають питання 
про шляхи сполучення, систему транспортних ко
мунікацій, вдало висвітлені головні аспекти роз
витку сільського господарства, промисловості, 
торгівлі. Загалом, програма П.Соймонова зумо
вила появу особливої групи топографічних опи
сів, що відрізнялися значною деталізацією, вели
ким ступенем конкретності наведених відомостей 
та цінними статистичними матеріалами.

Листа П.Соймонова про укладення топографіч
них описів намісництв отримав і малоросійський 
генерал-губернатор П.Рум’янцев16, який надав 
відповідні вказівки губернаторам. Голова Новго- 
род-Сіверського намісницького правління гене
рал-майор І.Бібіков 9 квітня 1784 р. рапортував 
П.Рум’янцеву: “Вашего сиятельства повеление от 
З апреля о сочинении мне топографического опи
сания всему здешнему наместничеству на собс
твенное Ея Императорскаго Величества употреб
ление 7 числа получил и нечто из приложенного 
плана. Что можно будет, без дальнейших справок 
требуемое уведомлению как скоро успею Вашему 
Сиятельству поднесу. А и во всем пространстве 
требуемого приложу крайнее и посильное мое ста-
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раннє, чтоб выполнить достаточным описани
ем” 1. І. Бібікову було доручено “возложить собра
ние сих известий ... на некоторых из членов при
сутственных мест или на обывателей, учением или 
упражнением в таковых делах знание приобрет
ших с тем, чтобы они прилежнейшее старание в 
самоскорейшем того произведении в действие 
употребили, а всем городовым магистратам, зем
ским исправникам и городничим, дабы они в по
даний надобных известий способствовали, а зем
лемеры, кои все часть положения своего уезда 
знать должны, тоже со своей стороны способство
вали”1®. Згідно із цим розпорядженням провести 
необхідну роботу по створенню топографічного 
опису Новгород-Сіверського намісництва було 
доручено досвідченим службовцям -  губернсько
му стряпчому І.Лишню, прокурору Верхньої Роз
прави І.Халанському та протоколісту Дворян
ської Опіки Т.Калинському”19. Про неабиякий 
життєвий та службовий досвід цих осіб свідчать 
їхні послужні списки, що зберігаються у Цен
тральному державному історичному архіві Украї
ни в м. Києві211.

Під час роботи над текстом опису укладачі 
не задовольнилися традиційним збором відомос
тей на місцях, намагаючись розширити коло вико
ристаних джерел. Зокрема, з цією метою влітку 
1784 р. Т. Калинський працював у бібліотеці Чер
нігівського та Новгород-Сіверського єпископа 
Феофіла21. Протягом 1784 р. тривала робота по 
упорядкуванню топографічного опису Новгород- 
Сіверського намісництва, а 14 січня 1785 р. І. Бібі- 
ков доручив канцеляристу губернського магістра
ту О. Бикову переписати начисто укладений то
пографічний опис22. Наявні відомості про топог
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рафічний опис Новгород-Сіверського намісниц
тва (план опису, зумовлений програмою П. Сой- 
монова, архівні матеріали, що стосуються змісту 
та історії створення пам’ятки) дозволяють зроби
ти припущення про його високу інформаційну цін
ність. Але, на жаль, поки що не вдалося виявити 
текст топографічного опису Новгород-Сівер
ського намісництва 1784-1785 рр., тому актуаль
ним залишається завдання його виявлення та ар
хеографічного опрацювання.

У процесі роботи по укладанню топогра
фічного опису намісництва упорядники отримува
ли цікаві матеріали, які, однак, виходили за межі 
остаточного варіанту опису. Так, Т.Калинський 
уклав “Описание топографическое о жительству
ющих уезда Новгородского Северского в селе Ви
шенках под именем колонистов, учиненно 1785 го
да марта 12 дня”. Опис укладено згідно із запитан
нями третьої частини програми П. Соймонова -  
“описание уездов”. Він містить цінні відомості що
до топографії місцевості та занять колоністів. Ве
ликий інтерес викликає найбільший за обсягом 
розділ 12, у якому передбачалося отримання ін
формації “о образе их обычаев, жития, обрядов и 
поверьях, нравах и поведениях”, написаний у від
повідності із 18-м запитанням програми П.Соймо- 
нова23. Використання “Описания топографичес
кого о жительствующих в селе Вишенках под име
нем колонистов*4 разом з комплексом інших дже
рел дозволяє відтворити основні риси життя ні
мецьких переселенців на території Північного Лі
вобережжя. Пам’ятка зберігається нині в Інституті 
рукопису Національної бібліотеки України ім. В. 
І. Вернадського24. Ймовірно, перу Т. Калинсько- 
го належить ще одна цікава історична пам’ятка -
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разливаются, а в зимное как долго льдом покрыты 
бывают, что наблюдать равномерно и о озерах и 
иных реках, а гор величину и ширину показать 
точно, и каменныя они или земляные и не значут 
ли чего они по древности, и ежели есть им имена, 
то почему они так называются”31. Роботу по ство
ренню цього опису очолив губернський землемір 
О.Рахманов, який координував діяльність повіто
вих землемірів, вимагав своєчасного надання відо
мостей. Зокрема, 12 травня 1785 р. він наполягав 
на “скорейшей присылки от землемеров озерам и 
рекам описаний”32. Але робота по описуванню 
водних ресурсів та гір намісництва затягнулася. 6 
листопада 1785 р. О. Рахманов пояснював наміс
ницькому правлінню, чому не надав остаточного 
тексту опису: “От Новгородскаго Северскаго, По- 
гарскаго и Новоместскаго уездных землемеров та
ковых описаний в присылке еще нет, а Кролевец- 
кому хотя велено явится у него Рахманова для 
поправки присланаго от него описания, но и по
ныне еще нет”33. Погарський землемір Н.Шпилев- 
ський не надсилав потрібного опису до жовтня 
1786 р., “чрез какову неприсылку в отправлении 
протчих уже присланных описей чинится останов
ка”34. Нарешті, восени 1786 р. роботу по описан
ню рік, озер, струмків і гір було завершено, і 21 
грудня 1786 р. опис відправили П.Рум’янцеву35. 
Як того і вимагав ордер, “Описание озерам, рекам 
и впадающим в ония речкам, ручьям, равно и го
рам” містйть стислу розповідь про те, звідки та чи 
інша річка бере свій початок, територією яких по
вітів вона протікає, яку має ширину та глибину під 
час повеней та протягом року. Певний інтерес має 
інформація щодо придатності річок до судноп
лавства та наявності на них пристаней. Відомості
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щодо місця розташування та висоти гір намісниц
тва супроводжуються поясненням походження їх 
назв. Пам’ятка може використовуватись при дос
лідженні соціально-економічних проблем, істо
ричної географії, топографії, топоніміки тощо. 
Нині “Описание озерам, рекам и впадающим в 
оныя речкам, ручьям, равно и горам” знаходиться 
у Російському державному військово-історичному 
архіві.

Частково роботу по статистично-топографіч
ному дослідженню Новгород-Сіверського наміс
ництва здійснив А. Пригара -  автор “Особого 
или топографического описания города губерн
ского Новгорода-Северского, с признанием к оно
му от древности принадлежащих стран, по рос
сийским и по иностранным историям, також от- 
давна досель оставшимся очевидным знакам и до
казательствам; разделяя оное на три части, а 
именно: о натуральном местоположении, о приме
чаниях древних и новых, а на остаток и о выгодах 
при том городе находящихся, и верными показа
ниями и примечательными параграфами извле
ченное” . А.Пригара, який був священиком старо
винної Покровської церкви, входив до складу 
Новгород-Сіверського патріотичного гуртка36, де 
співпрацював з Т.Калинським та І.Халанським. 25 
червня 1784р. “духовное протопопии Новгород
ской правление” отримало лист від П. Рум’янцева, 
який вимагав всіляко сприяти укладачам топогра
фічного опису: “во многих пунктах могут быть 
потребны объяснения и от духовных правлений, 
то чтобы и со стороны тех тоже благоволено ... 
монастырским настоятелям и духовным правле
ниям предписуется по отношению до могущаго 
быть из светских правительств требования достав-
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ки зависимых от сведения духовной команды в 
чем либо объяснении намеченных п р есето в  чи
нить достодолжное исполнение”3'. Ймовірно, 
А.Пригарі було відомо про написання топогра
фічного опису Новгород-Сіверського намісниц
тва, бо у передмові до своєї праці він зазначив, що 
“великая к Отечеству ревность часто во мне жела
ние производила описание оное пояснить особою 
повестию”, а згодом він отримав відповідне дору
чення від керівництва: “Когда ж оное властей по
буждение к сему под названием топографического 
описания последовало, то желание мое с послуша
нием соединил”. Протягом 1786-1787 рр. А. При
гара написав “Особое или топографическое опи
сание города губернского Новгорода-Северско- 
го”38. Пам’ятка складена за тими ж пунктами, що 
й інші статистично-топографічні описи наміс- 
ництв39. Але на відміну від попередників, А.При- 
гара обмежився лише описом міста Новгорода-Сі- 
верського, до того ж надміру захопився викладом 
історії міста, яка подана з фантастичними навіть 
для тогочасної історіографії перебільшеннями з 
метою вивищення Новгорода-Сіверського серед 
інших міст Лівобережної України. Натомість пер
ша та третя частини, присвячені географічному 
положенню і соціально-економічному розвитку 
міста, зберігають неабияке значення для сучасно
го дослідника. Загалом, праця А.Пригари викли
кала значний інтерес сучасників як перша спроба 
монографічного нарису, присвяченого Новгоро- 
ду-Сіверському40. Рукопис “Особого или топогра
фического описания города губернского Новго
рода Северского” також зберігається в Російсько
му державному військово-історичному архіві41.

На цьому, однак, описово-статистична робота
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кола джерел; 3) на відміну від попередніх статистич
но-топографічних описів, зокрема, опису Новго- 
род-Сіверського намісництва (1779-1781), топогра
фічні описи Новгород-Сіверського намісництва 
1780-х рр. містять відомості щодо побуту місцевої 
людності, а подекуди і досить великі за обсягом іс
торичні нариси.

Тому описи Новгород-Сіверського намісництва 
1780-х завдяки комплексному використанню бага
того фактичного є важливим історичним джерелом 
для дослідження історії Північного Лівобережжя. 1
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Янишин Б.

ПОЛІТИЧНА ІНСТИ.ТУАЛІЗАШЯ 
НАРОДОВСЬКОІ ТЕЧІЇ В ГАЛИЧИНІ: 

СТВОРЕННЯ “НАРОДНОЇ РАДИ”

У 80-х роках XIX ст. народовська течія в Галичи- 
ні займала одне з провідних місць у політичному 
спектрі галицьких русинів, а вже на початку XX ст. 
вона здобула виразно домінуючі позиції серед сус
пільно -  політичних груп. У значній мірі це відбу
лось завдяки створенню власної політичної органі
зації на чолі з центральним товариством “Народна 
Рада”. Водночас, процес політичного оформлення 
народовської течії у середині 1880-х років залиша
ється маловивченим. У даній статті на основі, архів
них матеріалів, зокрема листування провідних га
лицьких діячів, що зберігається у Відділі рукописів 
Львівської наукової бібліотеки НАН України, Від
ділі рукописів Інституту літератури НАН України і 
Центральному державному історичному архіві Ук
раїни у м. Львові, а також матеріалів періодики і 
публіцистики ми розглянемо створення політично
го товариства народовців “Народна Рада” у 1885 р. 
у контексті виборчих кампаній, відносин зі старору- 
синами, поляками та урядом, і внутрішньо групо
вих стосунків у самій “народній партії”, проаналізу
ємо його першу Відозву і Статут.

Створення народовцями власного політичного 
товариства було безпосередньо пов’язане з перебі
гом парламентської виборчої кампанії 1885р. Як і 
двома роками раніше вони виступили за утворення 
спільного зі старорусинами передвиборчого коміте
ту, з допомогою якого сподівалися добитися корис
ного, перш за все для себе, результату. Звичайно,
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можна погодитись з О.Аркушою, що галицьке сус
пільство почало розглядати міжпартійну згоду, “на
ціональну солідарність” як “самодостатній напів- 
містичний ідеал” г і як такий він міг вже у найближ
чому часі стати на заваді внутрішньому розвитку не 
тільки народовського, а й загалом українського ру
ху. Однак виступаючи за продовження угоди 1882р. 
народовські лідери виходили з тогочасних реалій. 
Вони добре розуміли обмеженість свого впливу на 
провінції, особливо серед старшого парафіяльного 
духовенства, загал якого не мав чітких національ
них і політичних переконань, але традиційно йшов 
за старорусинським проводом. З допомогою спіль
ного виборчого комітету народовці сподівались за
безпечити собі якщо не підтримку, то бодай нейтра
літет цієї впливової на провінції верстви. Крім цьо
го, спілка зі “старими”, які тримали в своїх руках 
найбільш потужні у матеріальному відношенні 
руські інституції “Народний Дім” і “Ставропігій
ський Інститут”, забезпечила б фінансову підтрим
ку виборчій кампанії. До такого кроку їх підштов
хували також досвід і результати попередніх вибо
рів 1883р., коли з 9 обраних руських депутатів абсо
лютну більшість становили народовці, або ж їх сим
патини, тоді як “тверді” здобули лише 1 мандат. 
Слід також пам’ятати, що від початку 1880-х років 
серед народовського проводу домінувала “розваж
ніша” думка про необхідність перетягнення націо
нально несвідомих кращих сил “старої партії” у свій 
табір для спільної праці над народо2. Виборча бо
ротьба і ворожнеча двох сторонництв цьому, зви
чайно, не сприяла б. З іншої сторони, старорусинів 
до утворення спільного комітету підштовхувала 
криза у власному таборі, наявність якої усвідомлю
валася їх лідерами3. Міжпартійна згода була особ-
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ливо популярною серед провінційних діячів, а тому 
жодна з сторін не хотіла стягати на себе вину за її 
зрив і можливу поразку на виборах.

Виходячи з таких підстав, голова “Русскої Ради” 
Я.Шведзицький разом з лідерами народовців ще в 
липні 1884р. ініціював переговори щодо створення 
спільного виборчого комітету4. Однак вже з самого 
початку вони несподівано наштовхнулись на опір зі 
сторони частини “старої партії”, головним чином її 
молодого, відверто русофільського і більш ради
кального крила. Йому вдалось навіть вибрати свій 
виділ на зборах “Народного Дому” 26 вересня 
1884р., переголосувавши до тогочасних старших, 
більш консервативних “святоюрських” провідни
ків, таких як крилошани М.Малиновський, 
Я.Шведзицький і Т.Павликів5. Останні, знеохочені 
виборчими невдачами, опозицією у власному сто- 
ронництві, крахом “крилошанського банку”, зміна
ми під тиском Риму і Відня у керівництві церкви, ви
рішили зовсім усунутися від активної громадської 
діяльності, в тому числі й від участі у виборчій кам
панії6. Політику абстиненції, тобто неучасті у вибо
рах, підтримав також новообраний голова “Народ
ного Дому” Ю.Геровський. Головним її мотивом 
мала послужити ніби-то достовірна інформація про 
план уряду і польського центрального виборчого 
комітету не допустити жодного староруського кан
дидата до парламенту. Тому вирішено взагалі усу
нутися від ведення виборчої кампанії, щоб не витра
чати даремно,коштів на передвиборчі заходи, з яких 
могли б скористати лише народовці7. На перегово
рах з останніми в справі утворення спільного ви
борчого комітету “молоді старорусини” висували 
на перший план національне питання, заводячи їх 
тим самим у глухий кут. У відповідь лідери наро

124



маловідомі імена, події, факти

довців засудили таку тактику “старої партії”, наз
вавши її “політикою десперації” (відчаю) і “гнилої 
пасивності”, попереджаючи, що “абстиненція полі
тична, не поперта силою, значить одно, що самоу- 
бійство”8. “Діло” навіть пригрозило, що “Русь від- 
вернесь від вас с презреніем, поки не поправитесь”. 
16 грудня 1884р. Ю.Романчук запропонував 
Я.Шведзицькому ще раз зібрати спільну нараду, 
“де вже або остаточно уконституєморя і приступи
мо до практичної роботи, або остаточно розійдемо
ся”. При цьому він просив його вплинути на молод
ших представників старорусинів, щоб “в дискусії 
уживали бодай спокійнішого тону”9. Однак справа 
затягнулася, а тому І.Белей у листі до О.Барвінсько- 
го 11 січня 1885р. стверджував, що “спільний комі
тет розбився. Кацапи не хотять його - і баста..”10. 
Тому він пропонував вже врешті покинути “політи
ку дрібного крамарства” і створити окремий вибор
чий комітет з народовців цілого краю, а не лише 
Львова. В нього мала б увійти майже вся передова 
світська руська інтелігенція, а також багато поваж
них представників духовенства, головним чином 
молодшого. Такий комітет, на думку І.Белея, “був 
би зав’язком нашого політичного товариства” 11. 
О.Барвінський у листі-відповіді від 25 січня підтри
мав його задум, також вважаючи, що вже крайній 
час народовцям консолідуватися самим, без старо
русинів12. Однак Ю.Романчукові все ж вдалось 29 
січня 1885р. зібрати представників обох сторон- 
ництв для остаточного вирішення справи спільного 
виборчого комітету. В нараді брали участь П.Лі- 
нинський, К.Охримович, Н.Вахнянин, Г.Величко, 
Ю.Геровський, Т.Гушалевич, І.Добрянський, 
М.Димет, Б.Дідицький, М.Малиновський, Омелян і 
Олександр Огоновські, Т.Павликів, Ю.Пелеш,
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А.Петрушевич, О.Стефанович, В.Федорович, 
Ю.Целевич, І.Шараневич і Я.Шведзицький13. На 
ньому абсолютною більшістю (17 проти 3) виріше
но прийняти активну участь у виборчій акції, а та
кож утворити для цього комітет ad hoc з 16 членів, 
аналогічно до 1883р. Тимчасово ж вибрано “комі
тет 5” в складі І.Шараневича (голова), М.Малинов- 
ського, Ол.Огоновського, Б.Дідицького і Ю.Роман- 
чука14. На заваді створенню повноцінного передви
борчого комітету й спільній діяльності цього разу 
стали збори “Русскої Ради”, які скликав виділ 5 лю
того 1885р. Вони, ̂ головним чином під впливом 
І.Добрянського та Й.Юзичинського, більшістю в З 
голоси (18 проти 15) заперечили можливість не
гайної солідарної діяльності обох сторонництв у 
виборчій кампанії. Остаточне вирішення цього 
питання полишено в компетенції виділу15. У від
повідь на таке рішення “Діло” заявило, що партія 
“молодих”, відповідно до волі провінції, зробила 
все можливе, щоб уникнути “роздору” і об’єднати 
руські сили для опору польському натискові. Од
нак межею для неї була ідея народної і літератур
ної самостійності, від якої вона не може відмови
тись чи “сховати єї під спуд”. Тим самим відпові
дальність за ймовірну невдачу на виборах покла
далось на “Русску Раду”16. Після цього посипався 
ряд дописей з провінції, в яких вимагалось “перер
ви партійних спорів, згідливості в виду грозячих 
нам пригод і обнови спільного головного вибор
чого комітету” 17. В результаті тривалих перегово
рів 21 лютого 1885р. такий комітет все ж створено 
на чолі з Я.Шведзицьким, а також заступниками 
І.Шараневичем та Ю.Романчуком18. Народовцям 
довелось відступити від вимоги, щоб на чолі комі
тету не стояв голова “Русскої Ради” 19.
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Не встигли вони ще розпочати спільну з старору- 
синами передвиборчу діяльність, як перед ними 
постала чергова серйозна проблема: поява газети 
“Мир” і відверто пропольського й проурядового 
руського угруповання на чолі з митрополитом 
С.Сембратовичем. Тим самим фактично знову вно
сився розкол у руський табір напередодні виборів, 
чим зводились нанівець величезні затрати часу і сил 
народовцями у переговорах зі старорусинами. Про 
зацікавлення уряду становищем галицьких україн
ців свідчила вже його спроба вияснення їх вимог у 
1883р. Саме з цією метою А.Потоцький зустрівся з 
руськими послами в готелі Жоржа у Львові й одер
жав від них меморандум, який мав передати у вищі 
сфери2®. Про бажання уряду мати більше руських 
послів у парламенті, прихильних його автономічній 
програмі, чимало писалося в німецьких і польських 
газетах на початку 1885р. Все це давало підставу на
родовцям надіятись якщо не на підтримку, так хоча 
б на нейтралітет уряду щодо їх кандидатів. Однак 
А.Потоцький і В.Залєський, тодішній намісник Га
личини, вирішили створити нову руську консерва
тивну, прихильну полякам і уряду, партію на чолі з 
новопризначеним митрополитом і забезпечити їй 
на виборах кілька мандатів21. Ситуацію для наро
довців ускладнювало, крім всього іншого, й те, що 
орган нового угруповання “Мир”, у якому чільні 
позиції займати ще недавні старорусини, а програ
му написав І.Левицький, своїм пріоритетним зав
данням вважав боротьбу з народовцями і “Ділом” 
зокрема, а не з “старою” партією22. Про це ж свід
чили і приватні розмови О.Бачинського, ректора 
духовної семінарії й редактора “Миру”, і народов
ців23. На зміну відношення митрополита до наро
довців з прихильного на вороже у значній мірі
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вплинула відкрита підтримка і протекція ними, в 
тому числі й у “Ділі”, єпископа Ю.Пелеша. Слід заз
начити, що до початку 1885р. С.Сембратович був 
єпископом -  суфраганом і лише виконував обов’яз
ки митрополита, а тому, природньо, розглядав 
Ю.Пелеша як можливого конкурента. У цьому його 
намагались переконати і старорусини, які станови
ли більшість в консисторіях і капітулах. Як писав 
Б.Пюрко у грудні 1884 р. “єп. Сильвестра вмовили 
очевидно москаліофіли, що партія народна, котру 
они разом с Єп. називають партією о.Пелеша -  ста- 
раєся на кождім кроці Єпископові шкодити і риє під 
ним, где тілько може”24.

У питанні, яку тактику слід зайняти щодо “Ми
ру”, народовці поділилися на дві групи: одні висту
пали за те, щоб “Діло” “сиділо тихо і з ним не зачі
палося”, інші ж наполягали, що воно “повинно вис
тупити з тактом і оглядно, але рішучо против заті
ям Мира”25. Останніх підтримав С.Качала, вважа
ючи, що “Діло... убило би ся само, коли би в таких 
обставинах стало безбарвним”26. Під їх натиском в 
народовських органах розгорнулась широка крити
ка заяв і програмних статей “Миру”. Його назива
но “гнилим миром”, органом єзуітів і “рабських 
душ” і т.п.27 Особливо різку реакцію зі сторони на
родовців викликала національна програма “Миру”, 
для якого “Русь зачинаєся і кінчится в Галичині”, а 
все решта -  то “шумні знамена народних ідеалів”, 
підняті “ложними пророками”, “глупі химери і пла
тонічні теорії” . У відповідь “Діло” заявило, що “на
родній наш ідеал, то условіє нашої жизненности -  
такий ненависний для нинішніх рабів -  вріс глубоко 
вже в наше серце і не видре єго вже нам ніхто”28. Чи 
не найбільше обурило народовців ставлення митро
политом у порозумінні з польським виборчим комі
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тетом (А.Потоцьким) і урядом своїх кандидатів у 
парламентські посли, без консультації з іншими 
руськими сторонництвами і, навіть, виборцями до
тичних округів. Більше, своїми листами він зо
бов’язав деканів і священиків підтримати їх29. “Та
кої приватної акції ми нині стерпіти не можем... му
симо торжественно запротестувати в імені всеі га
лицької Руси на підставі права вольних виборів”30. 
Тим самим митрополит, на думку народовців, ста
нув проти всіх русинів, у вирі виборчих агітацій на
разив свою повагу, чим наніс шкоду церкві й наро
ду31. Як зазначав дописувач з Калуша, “не мож бу
ло вимислити вже гіршого пляну, щоби клір цілко
вито відділити від народа”32.

Не краще складалась ситуація для народов
ців і у центральному руському виборчому комітеті. 
Ось як її коротко зрезюмував для С. Качали К.Суш- 
кевич: “наші там в меншості і грають дуже дурну 
ролю, но все таки ліпше, що сидят в комітеті спіль
нім, бо інакше все odium за неудачу виборів спало б 
на наших”33. Особливо гострі суперечності між сто
ронами виникли в справі ставлення кандидатів на ті 
чи інші округи. Народовці настоювали на збере
женні принципу 1883р., коли вирішальну роль у 
цьому процесі відводилась виборцям дотичного ок
ругу, а центральний комітет лише підтверджував рі
шення. Маючи в багатьох місцевих комітетах вирі
шальний вплив, вони таким чином хотіли затверди
ти своїх кандидатів у найбільш прохідних округах. 
Однак молодші представники старорусинської пар
тії на першому місці у спільному комітеті поставили 
партійний принцип, а тому їм не подобалось, що 
кілька округів висунули не бажаного їм кандида
та34. Особливо вороже вони віднеслись до кандиду- 
вання Ю.Романчука в Калуші, розгорнувши проти
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нього широку кампанію у підконтрольній їм пресі, 
пов’язуючи його з “польською інтригою”35, з “зап- 
роданням Ляхам”36 і т.д., використовуючи для 
очорнення народовців приватний лист В.Барвін- 
ського до Я.Червінського з 1882р.37 Внаслідок та
кого тиску і з огляду на необхідність збереження 
спільного комітету до виборів, представники “на
родної” партії в ньому приневолені були до кількох 
поступок старорусинам. Зокрема, вони згодились 
на кандидатуру М.Антоневича в окрузі Самбір -  
Старе місто -  Турка -  Рудки, хоч там значно кращі 
шанси мав Т.Бережницький. Аргумент І.Добрян- 
ського, що “волит Антоневич упасти, як Береж- 
ницький вийти”, лише виразно засвідчив, якими 
принципами користувалась частина старорусинів у 
виборчому комітеті38. Значної шкоди в успішному 
веденні виборчої кампанії нанесла також поїздка 
деяких його членів -  русофілів у Петербург на Ме- 
тодіївські святкування, які мали виразно політич
ний характер. Це дало в руки польських політиків 
ще один аргумент для уряду на виправдання їх від
верто антирусинської передвиборчої політики39.

До негативних сторін виборчої кампанії слід та
кож віднести конфлікти на місцевому рівні між са
мими народовцями за право кандидувати. Най
більш гучним стало суперництво О.Барвінського і 
М.Січинського в Тернопільському окрузі, внаслі
док якого перший добровільно поступився, підко
рившись волі виборців40. Непорозуміння виникли і 
з кандидатурами Д.Савчака41 та Ю.Пелеша, якого 
поставили в Станіславові виборці мимо його волі, 
для заманіфестування своєї незгоди з політикою 
Митрополита42.

Народовські провідники добре розуміли, що там, 
“де сполучились такі три дужі фактори, як прави-
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тельство, Поляки і Митрополит”, там шанси на ус
піх були мізерні. Однак їм йшлося перш за все про 
“зазначення нашого становища, для протесту про
тив безправ’я, для сповнення обов’язку супротив 
церкви, вітчини і нас самих”43. У виданій 2 травня 
1885р. Відозві головного руського комітету вибор
чого наголошено на залежності успіху від позиції, 
яку займе місцеве духовенство44. В той же час у 
практичній роботі на провінції народовські лідери, 
з огляду на майже повне усунення священиків від 
виборів, всю кампанію оперли на селянстві й мі
щанстві. Як зазначав О.Барвінський, “се буде і пев- 
ніще і раціональніще”45. Тому “Діло” безпосеред
ньо перед виборами ставить “Народ” і вірність йо
му в один ряд з такими найбільшими лояльностями 
галичан як “Династія” і “Римський престол”: “Не 
бійтеся!.. Як вірні ми Династії і Престолови Рим
ському, так само вірні остаємо і своєму Народови, 
котрий в нинішніх виборах по раз першій сам при
людно заявляє свою волю”46.
• Результати виборів, що відбулись 2 червня 
1885р., не виявились несподіваними. З 15 кандида
тів, поставлених спільним руським комітетом, у 
парламент пройшов лише В.Ковальський. Вибрано 
також трьох митрополичих кандидатів (К.Охримо- 
вича, К.Мандичевського і М.Сінгалевича), а також 
“незалежного” І.Озаркевича47. Головними причи
нами поразки народовці вважали не так протидію 
поляків, як урядовий тиск і розбиття руського табо
ру в результаті зайнятої митрополитом позиції48. 
Однак найбільше обурило їх те, що внаслідок “пар
тійної зависти і боротьби” зі сторони старорусинів, 
а навіть підтримки деякими їхніми місцевими діяча
ми кандидата польського комітету М.Сінгалевича, 
у виборчому окрузі Долина -  Калуш -  Бібрка не
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пройшов Ю.Романчук49. Підводячи підсумок ви
борчій кампанії, “Діло” підкреслило, що народовці 
залишились в комітеті до самого кінця, “випивши 
до дна гірку чашу “спільної” праці. Тим сповнили 
они тілько велику патріотичну жертву”50.

Таким чином, замість того, щоб вести до по
єднання і зближення, участь у спільному виборчому 
комітеті лише до краю загострила стосунки між 
“старою” і “народною” партіями, які й так не були 
найкращими після процесу О. Грабар і справи т.зв. 
крилошанського банку. Серед останньої почали 
зростати сили, які ще на початку 1880-х виступали 
за самостійну політичну діяльність і рішучий виступ 
проти старорусинів. Відразу ж по закінченню вибо
рів народовські лідери оголосили про необхідність 
створення нового політичного центру, так як “Рус- 
ска Рада” остаточно завмерла і “дивиться на руско- 
народне житє застиглими очима сухотниці”, а 
спільний виборчий комітет виявився лише паліа
тивним засобом51. Таке товариство мусіло б стати 
перш за все “поважною моральною зверхністю” для 
селянина і міщанина. Для цього воно повинно 
обов’язково мати “ясну, розумну, народну програ
му, понятну кожному Русинові і відчувану кожним 
Русином... у всіх напрямках життя і розвою народ
ного... повинно поставити ясно питання наших від
носин до держави, до правительства, до других кра- 
євих народностей”. На цій основі нове політичне 
товариство забирало б голос у кожній важливішій 
справі, представляючи інтереси всього руського на
роду, всіх його верств, підносило б національну сві
домість, просвіту і економічний добробут русинів. 
Одним з його найважливіших завдань мало стати 
нав’язання тісного контакту з простим людом, так, 
щоб він “з любов’ю і довірою відносився до нього в

132



маловідомі імена, події, факти

кожній справі” як до центру народного організму52.
Підготовчі заходи по створенню нового політич

ного товариства львівські народовці розпочали ще 
перед остаточним завершенням виборчої кампанії. 
Вже 2 червня 1885р. Є.Олесницький в імені “стис- 
лійшого кружка” народної партії запрошував 
О.Барвінського як представника тернопільських на
родовців на “конститууючий збір” цього товарис
тва, що мав відбутися 5 червня того ж року в редак
ції “Діла” о 7 годині вечора53. Як мотиви його утво
рення вказувалась виборча невдача, а також “доте
перішня безцільність нашої політики”. На прохання 
ініціаторів, факт і ціль майбутніх зборів мали зали
шитись в таємниці. Судячи з наявних матеріалів, 
можна стверджувати, що на них і було вирішено пи
тання створення “Народної Ради”, а можливо і її 
тимчасового виділу. Як випливає з листа Д.Глади- 
ловича до С.Качали, на цих зборах розглядався і 
проект статуту товариства54. Однак щодо нього ви
никли певні застереження, а тому його вирішено де
що змінити, “щоби конечно близше означити сам 
нарід рускій, що се є нарід самостійний, окреміш- 
ний від російського і польського”55. Цим підкрес
лювався виразно народовський характер нового то
вариства, хоч і заявлялося про заступництво інтере
сів усіх русинів, проти партійності і “ексклюзивнос- 
ті”. Створення окремого від старорусинів політич
ного товариства активно підтримав О.Барвінський. 
У своїх порадах щодо написання статуту він настій
но рекомендував “звернути увагу на селян і міщан... 
щоб не було оплат, а тоді потягнемо всіх за собою”. 
Для покриття матеріальних витрат організації він 
радив прийняти лише одноразову невелику вкладку 
(як у німецьких Beamtenverein)56.

Незважаючи на всі запобіжні заходи, чутки про
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створення нового політичного товариства все ж по
ширювались у Львові. При цьому висловлювалось і 
негативне відношення до такої можливої організа
ції, в тому числі і народовцями. В.Шухевич, зокре
ма, писав О.Барвінському на початку липня 1885р.: 
“В громаді такий вибачте смрід! що годі і доступи
тись до кого... дісорганізація така, що треба десін- 
фекцїї як по холері. Забагаєсь тепер товариства по
літичного, щоби доперва вся гниль наша вийшла на 
яв”57. Особливо критично сприйняли звістки про 
можливе створення нової політичної організації на 
провінції. Д.Савчак з Бережан писав І.Белею, що 
столичні провідники, не знаючи відносин на провін
ції, звикли діяти, виходячи з львівської моделі сто
сунків. Погоджуючись з тим, що наявна ситуація 
вимагає змін, він водночас зазначав переконання 
багатьох місцевих діячів, що створення нового полі
тичного товариства не консолідує русинів. Вихід із 
становища Д.Савчак вбачав у реорганізації “Рус- 
скої Ради” і “Народного Дому”, що дозволило б 
уникнути роздвоєння і партійної боротьби на про
вінції5̂ . Такі проекти свідчили про нерозуміння 
більшістю місцевих діячів тих змін, які відбулися 
перш за все у проводі старорусинів зі зміною поко
лінь. Молодші представники “старої” партії відмов
ляються від неозначених концепцій “русского міра” 
своїх старших попередників і переходять з історич
ного на національний грунт, однак не український, 
як народовці, а російський. З наростанням цих про
цесів консолідація “старої” і “народної” партій ста
ла принципово неможливою.

Критичні виступи щодо створення власної полі
тичної організації деяких народовців не стали на за
ваді її ініціаторам, одними з найактивніших серед 
яких були Ю.Романчук і Ол.Огоновський. Остан
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нього ще літом 1885р. або планувалось, або й фак
тично вибрано головою товариства. Принаймні, 
вже у вересні того ж року Д.Гладилович за доручен
ням Ю.Романчука і львівської громади просив 
М.Бучинського забезпечити затвердження на збо
рах виборців округу Солотвино -  Богородчани 
Ол.Огоновського кандидатом в сеймові посли на 
довиборах, що мали відбутися наприкінці жовтня, 
щоправда за наявності шансів на його обрання59. В 
будь-якому разі, він закликав зробити все, щоб заб
локувати кандидатуру старорусина. Звіт зі зборів 
М.Бучинський мав надіслати Ю.Романчуку.

Широкій публіці створення “Народної Ради” 
оголосили 24 жовтня 1885р., поміщенням відозви60 
і статуту61 в “Ділі” і “Батьківщині”. За тиждень до 
цього їх розіслали по провінції до чільних народов- 
ських діячів для обговорення62. У відозві не подано 
точної дати створення товариства, так само не вка
зує її і безпосередній учасник цих подій К.Левиць- 
кий. У своїх спогадах він лише зазначає, що провід
ні діячі народної партії, приступивши до створення 
“Народної Ради”, видали 24 жовтня першу відозву і 
оголосили статут63. Таким чином, можна стверджу
вати якщо не про формальне, то принаймні фактич
не її створення у червні -  липні 1885р.

У зазначеній “Відозві до русинів галицької землі” 
народовці наголошували на продовженні традицій 
Головної Руської Ради з 1848р., а саме основної те
зи її національної програми про самостійність русь
кого народу і його відрубність від поляків і росіян. 
На їх думку, лише програма, побудована на такій 
основі, відповідає правді, честі й інтересам руського 
народу, оскільки “не засуджує нас бути причіпкою 
якого другого, хоч би і найбільшого народу”. Тіль
ки з її допомогою русини зможуть “дійти до повно-
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го культурного, національного й політичного роз- 
вою, а с тим до добробиту і гаразду”64. Щодо полі
тичної програми, то за ціль ставилось “узисканя в 
практиці того, що нам в теорії признала Конституція 
з 1861 і 1867 рр.”, а саме рівноправності з іншими авс
трійськими народами, право на оборону і розвиток 
української мови, на її використання в школі, суді й 
адміністрації, національну й церковну автономію, 
право на зібрання. Виходячи з цього, своєю метою 
“Народна Рада” проголосила за допомогою всіх доз
волених засобів “привести цілий наш народ до повної 
свідомості своїх потреб і своїх прав, сконсолідувати 
єго кріпко... а відтак здобути єму фактичну рівність с 
другими народами нашого краю”65.

Про тяглість поколінь у “Народній Раді” мав 
свідчити склад її виділу. Старша генерація учасни
ків національного руху заступлена в ньому С.Кача- 
лою, І.Борисикевичем і І.Заячківським. Найширше 
представлено середнє покоління 1840-х років, яке й 
становило тоді основу народовського руху -  
Ол.Огоновський, Ю.Романчук, Ол.Барвінський, 
М.Бучинський, П.Лінинський, В.Нагірний, О.Сте- 
фанович. До нього також можна зарахувати і дещо 
старшого Ом.Огоновського. Молодша частина сто- 
ронництва репрезентована у виділі М.Січинським, 
І.Белеєм і К.Левицьким.

У Статуті ще раз підкреслено ціль товариства, а 
також більш детально розписано засоби її досягнен
ня (загальні збори, віча, відчити, газети, вибори, пе
тиції і меморандуми, ширене просвіти і піднесеня 
добробиту), умови членства і керівну структуру66. 
Згідно “Постановлень переходових”, “уконститу- 
ются підписані члени-основателі яко провізоричний 
(тимчасовий) виділ, котрий буде вести всі справи 
товариства”67. Фактично ж, цей тимчасовий виділ
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складався лише з львівських членів-засновників, які 
вибрали головою Ол.Огоновського68.

Першими на відозву “Народної Ради” відре- 
агували старорусини. Це виразно свідчило про усві
домлення ними тої загрози, яку ніс успішний розви
ток нового товариства не лише для політичного 
впливу, а й для існування “старої” партії. Тому в 
першій ж статті про “Народну Раду” “Слово” зви
нуватило її у “политике сепаратизма”, прагненні 
“сломити нашу народную жизнь и внести раздор в 
среду русского общества”, “розрушити все: цер
ковь, народность и идеалы”. Згадало й про “поль
ську інтригу” і нігілізм69. Створення народовцями 
окремого політичного товариства підштовхнуло 
старорусинів до скликання загальних зборів “Рус- 
скої Ради”, вперше за 6 років, хоч згідно Статуту во
ни мали відбуватися що 3 місяці. Зі всіх виступів на 
них виразно пробивалась головна мета -  дискреди
тація “Народної Ради”, головним чином в очах міс
цевого духовенства і селянства. Про це свідчить і те, 
що на зборах не прийнято нової програми, чи хоча 
б поновлено стару'0. Але навіть поява конкуруючої 
політичної організації не змусила “Русску Раду” 
розпочати ширшу діяльність, і вже після перших 
шумних акцій все стихло. Народовці відповіли ста- 
рорусинам статтею “Потреба організації” в “Ділі”, 
де наголосили на тому, що “Народна Рада далека 
єсть від якої-небудь ексклюзивності,- она стоїть на 
широкій основі народній рускій”71. Нове політичне 
товариство, на їх думку, повинно “об’єднати всі 
патріотичні і умственні сили народа” на основі “яв
ної і чистої національної програми” для боротьби 
за “національне урівноправнення і економічну поп
раву биту”. Заперечили також наявність будь-якої 
“польської інтриги”, так як лише “дух часу і воля
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народу” привели до його виникнення72.
Народовці слушно, на нашу думку, відкидали те

зу про партійну боротьбу серед русинів, аргументу
ючи це відсутністю партій як таких серед галицьких 
українців. Як писало “Діло”, “існують зародки пар
тій (консервативна, ліберальна, поступова, клери
кальна, радикальна, революційна і т.д.), але самих 
парій ще нема”. В той же час активна внутрішня бо
ротьба всередині українського руху це, на їх думку, 
боротьба різних національних ідентичностей, наці
ональних проектів, і саме вона спиняє його успіш
ний розвиток. Вони закликали до її припинення і 
прийняття за основу української національної прог
рами, згідно результатів наукових досліджень, а та
кож як найбільш відповідну для просвіти і еконо
мічного піднесення народних мас73.

Таким чином, зі створенням “Народної Ради” на
родовці формально вперше виразно заманіфестува- 
лись самостійною, власне політичною групою. До 
цього вони, як це наголошено у відозві, “не були до
пущені до політичної діяльності” і працювали го
ловним чином над культурним і матеріальним під
несенням народу7̂ *. їх участь у політичному житті 
обмежувалась до видання “Діла” й “Батьківщини”, 
а також спільному з старорусинами веденні вибор
чих кампаній.
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Гальчак С. Д.

ПОДІЛЬСЬКІ "ОСТАРБАИТЕРИ" У 
НАЦИСЬКОМУ РЕЙХУ: УМОВИ ПРАЦІ ТА 

ПОБУТУ

Насильно вивезене в Німеччину на каторжну пра
цю населення України, в т. ч. з окупованого Поділля, 
нацисти називали "східними робітниками", або "ос- 
тарбайтерами". За соціальним статусом вони прирів
нювалися до радянських військовополонених. Відпо
відним було й ставлення до них - як до робочої худо
би, представників нижчої раси.

Особливо допікало каторжан вкрай незадовільне, 
а то й жахливе харчування. Кількість калорій, що 
споживав "східний робітник" за день, дозволяла лише 
підтримувати життя, але не давала сил для праці. Про 
це навіть йшлося в "Пропозиціях Головного коман
дування вермахту Генеральному уповноваженому по 
використанню робочої сили Ф. Заукелю про поліп
шення умов праці східних робітників", датованому 25 
березнем 1942 року: "...Із повідомлень інспекцій озб
роєння і земельних бірж праці випливає, що прибулі 
здоровими і міцними росіяни (збірне поняття грома
дян СРСР. - С. Г.) при таких умовах харчування вже 
через кілька тижнів обезсилюють і в подальшому не 
можуть працювати на повну силу... Мінімальні нор
ми, що видаються, служать лише для підтримання 
життя..."1.

Норми харчування визначало "Розпорядженні ні
мецького міністерства продовольства про забезпе
чення харчування радянських військовополонених та 
цивільної робочої сили в Німеччині" прийняте 12 бе
резня того ж року. "Продовольчі норми в таборах 
військовополонених і поза ними в робочих командах,
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включаючи сільське господарство, - констатувалося у 
ньому, - складають: хліб у складі 72 % житнього бо
рошна грубого помелу, 28 % повноцінного цукрово
го жому - 2600 грамів на 7 днів... М'ясо - 250 г на 7 
днів (м'ясні порції по можливості видаються кониною 
та несортовим м'ясом)... Масло - 130 г на 7 днів... 
Квашена капуста - 275 г на 7 днів.. .Вищезгадані про
довольчі норми для військовополонених діють як ди
рективні і для продовольчого забезпечення росій
ських цивільних робітників..." 2

Отже, "остарбайтерів" постійно мучив голод, який 
виснажував організм подібно важким хворобам. В 
листах на батьківщину вони скаржилися не лише на 
недостатнє харчування, а і на його якість.

"Відносно харчів, то дуже погано... Нас кормлять 
раз на добу. Одну миску супу і 250 гр. хліба"3. (З лис
та з Німеччини Дмитра Ткачука, с. Джулинка Джу- 
линського району 4).

"...Нам тут... дають вдень баланду з кропиви, а 
ввечері також баланду і дають 200 грам хліба на до
бу. Так мені добре.., як дяді Миколі в Умані (очевид
но військовополоненому Уманського концтабору. - 
С. Г.). Поправляюсь.., як моя бабуся перед своїм кін- 
цем"*.5 (3 листа Домки Притуляк, с. Серединка Джу- 
линського району).

"Працювала я на фабриці "Адольф Вольф", що ви
готовляла меблі, - згадує колишня "вільна російська 
робітниця" подолянка Г. Т. Лівіцька. - ...Харчували 
нас погано. Хліба на добу видавали 200 грамів, а га
рячу страву - двічі на день: вранці каву без цукру, на 
обід - брукву... Одного разу мене побив табірний на
чальник за те, що я не хотіла їсти "суп", у якому пла
вали черв'яки...".6 (Із фільтраційної справи Г. Т. Лі- 
віцької, с. Спичинці Плисківського району).

"...Я тут так жию, як жили люди в 33 році..." 7 (З
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листа Сімона Сивака, с. Борсуки Староушицького 
району).

Німецькі співробітники прекрасно розуміли рівень 
харчування "остарбайтерів". Описуючи продовольче 
забезпечення східних робітників у таборах Зойманш- 
трассе, Гіперштрассе, Германштрассе, Капітан-Ле- 
манштрассе, Лехеншулє, Кремерплац та інших, стар
ший лікар таборів для іноземних робітників концер
ну Круппа в м. Ессені доктор В. Єгер відзначав, що 
"харчування східних робітників було абсолютно не
достатнім. Східні робітники отримували 1 тис. кало
рій у день, менше, чим мінімум для німців. У той час, 
як німецькі робітники, зайняті на важких роботах, от
римували 5 тис. калорій, східним робітникам, котрі 
виконували ті ж роботи, видавалось у день тільки 2 
тис. калорій. Східні робітники отримували їжу лише 
два рази на день і свою порцію хліба. У тому числі 
один раз їм видавався рідкий водяний суп. План за
безпечення передбачав невелику кількість м'яса на 
тиждень. Замість нього дозволялось видавати тільки 
неповноцінне м'ясо, яке було або туберкульозним 
кінським, або ж забракованим ветеринаром. Саме та
ке м'ясо варилось у супі..."8.

При цьому німецький спеціаліст забув підкресли
ти, що таке "меню" було схвалене вищим нацист
ським керівництвом, зокрема, рейхсмаршалом Герін- 
гом. Виступаючи на таємній нараді 7 листопада 1941 
р., він цинічно заявляв, що проблему харчування ра
дянських робітників можна легко розв'язати за допо
могою самої тільки капусти та брукви. Хто відмовля
тиметься працювати, того слід позбавляти будь-яко
го харчування, а впертих - розстрілювати на місці9.

Заради об'єктивності слід послатись і на дані дос
ліджень німецького вченого У. Херберта, що містять
ся в його праці "Іноземні робітники. Політика і прак
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тика застосування праці іноземців у військовій еконо
міці Третього рейху". Дослідник наводить дещо від
мінні від вищеназваних норми харчування бранців зі 
Сходу (див. таблицю):

Норми харчування радянських військовополоне
них та цивільних робітників 

(1941-1942, калорій/день)10

Категорія праці 04.12.1941 17.04.1942 06.10.1942

Легкі роботи 2540 2070 2283
Важкі роботи Немає даних 2447 2673
Гірник у шахті Немає даних 2993 3145

Не може не впадати у вічі, що дані У. Херберта по
мітно вищі за показники, про які говорить В. Єгер. 
Проте, інформація в обох джерелах відповідає істині. 
Тільки відомості, названі в таблиці, - це кількість ка
лорій, яку мали споживати "остарбайтери" за-день те
оретично, а цифрові дані доктора В. Єгера - скільки 
вони споживали їх реально.

Із таблиці У. Херберта також видно, що найважче 
"остарбайтерам" доводилося у проміжок часу з 17 
квітня по 6 жовтня 1942 р., коли раціони були найбід- 
нішими. Це пояснюється тим, що в той період були 
зменшені норми харчування і для самого німецького 
населення. Однак після 6 жовтня становище для нім
ців поліпшилося - вони знову повернулися до показ
ників, які діяли раніше. Раціони ж східних робітників 
підвищилися тільки на десять відсотків. Але це не ви
рішувало проблеми голоду, який ставав хронічним.

"...Вже більше як рік щодня голодний..," 11 - писав 
у 1943 р. з Німеччини Степан Побережнюк із с. Бор
суків Староушицького району.

"...Живем погано. Найгірше те, що дають дуже ма
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ло їсти. Сьогодні обід: пошті одна вода, пообідав і го
лодний як собака... У нас в тюрмі лучше годували, як 
тут... Я зараз багато худіший, як з тюрми вийшов..,"12
- повідував звідти ж 10 січня 1943 р. Павло Драгоме- 
рецький (с. Рункошів Староушицького району).

Примусова праця на голодному пайку, постійне 
недоїдання забирало останні сили. Це, врешті, зму
шувало висловлювати занепокоєння й самих німців. 
Але новітніх рабовласників не стільки турбувала до
ля їх рабів, як те, що через фізичне виснаження вони 
були не в змозі забезпечити очікувану продуктивність 
праці. В листі представник акціонерного товариства 
Круппа відзначає крайній ступінь виснаження радян
ських людей, зайнятих в промисловості Німеччини. 
"За останні дні ми констатуємо, - говорилося у ньому,
- що постачання використовуваних тут росіян нас
тільки мізерне, що люди слабшають день від дня. 
Нагляд показав, що окремі росіяни не в змозі, нап
риклад, бездоганно натягувати прокатну сталь внас
лідок недостатньої фізичної сили. Точно таке ж яви
ще спостерігається на решті робочих місць, на яких 
зайняті росіяни.

Якщо ми не подбаємо про поліпшення постачання 
в такому обсягу, щоб від людей можна було вимага
ти нормальної продуктивності, то залучення цих лю
дей з усіма затратами, які випливають з цього, було 
даремним. Так само я не вважаю за потрібне прийма
ти нових росіян, якщо вони будуть вважатися за 
мною як продуктивні робітники, але я від них не змо
жу чекати ніякої продуктивності..."13

Дещо кращим стосовно харчування було станови
ще "остарбайтерів", які працювали у селі, але вони 
теж постійно недоїдали. "...Мій хазяїн поганий... А 
хазяйка, то дуже погана. Нічого мені не дають..,"14 - 
повідомляла Софія Конопчук із с. Шатерників Сла-
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вутського району. "...Годує хазяїн нехорошо... Як ци- 
вільноплєнних... Мусимо і за тим робити..."15 (3 лис
та Василя Середи, м. Шепетівка).

Та все ж у селі ще можна було якось вижити. Тому 
потрапити сюди прагнув чи не кожен "остарбайтер". 
Повернення назад на фабрику сприймалось східними 
робітниками як ще одна трагедія у їх житті:

"...Яз Оляною була в бауера тиждень, а тепер знов 
сюди забрали. Як сказали іти на фабрику, то так як 
на смерть, не хотіла іти..."16 (3 листа Параски Мель
ник, с. Вахнівці Староушицького району).

Рятуючись від голоду, бранці часто зверталися по 
допомогу до рідних - з проханням вислати сухарів, 
круп, жиру, цукру тощо. Особливою пошаною корис
тувався тютюн, що служив за своєрідну обмінну ва
люту. За нього можна було виміняти найнеобхідніші 
продукти харчування і, навіть, хліб.

"...Тут хто має тютюн, то їсть хліб..," 17 - писала 
батькам із робочого табору Ремшейд Франя Олійник 
(с. Бакота Староушицького району). "...Якщо є мож
ливість, висилай більше тютюну, так як моє життя за
лежить від нього..," 18 - благав дружину з далекого 
Гейнесдорфа Василь Крайчак (с. Калюс Новоушиць- 
кого району).

Допомога з дому дійсно надходила, але вона не 
вирішувала проблеми. По-перше, вага посилки не 
могла перевищувати 250 грамів, по-друге, їх дос
тавка була нерегулярною, по-третє, не кожен міг 
спорядити і відправити навіть таку посилку, особ
ливо з тютюном. Тому проблему гострого дефіци
ту їжі "остарбайтерам" в основному доводилось 
вирішувати самотужки.

Щоб вижити, робітники їли навіть листя дерев. 
Крім того, жахливе харчування змушувало доведених 
до відчаю людей красти. "Крали все - все, що можна
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з'їсти чи обміняти на їжу: картопляні лушпайки, кар
топлю, брукву, хліб. Крали завжди - по дорозі на ро
боту, на роботі, по дорозі з роботи..." 19

"...Харчували нас дуже погано - два рази у день так 
званою "баландою", - читаємо у спогадах Д. Д. Галу- 
зинського. - Ми були дуже голодні. Коли проходили 
колоною мимо поля із посадженою бруквою, робіт
ники не витримували і деякі, ризикуючи отримати по 
спині декілька ударів гумовим кийком охоронців, на
магались вирвати хоч одну чи дві брукви, щоб тут же 
її спожити..."20.

Кожен випадок крадіжки чи спроби на неї жорсто
ко карався гітлерівцями. Причому покарання завжди 
було неадекватним спричиненій "шкоді", надміру су
ворим.

"...Особливо нас потрясла доля Олександри Чобо- 
ток, моєї односельчанки, - писала мешканка с. Анд- 
рушівки Плисківського району М. М. Осовула. - Ра
зом із подружками, вона взяла трішки брукви, що 
призначалася на корм худобі. Це помітили німці і за
явили в поліцію. Олександру побили до втрати свідо
мості. Вона розповідала, що один поліцай бив, доки 
не втомився, тоді взявся бити другий. Олександра за
недужала і через півтора місяця померла"21.

Двічі арештовувався нацистами за "незаконне 
привласнення картоплі" Іван Левчук із Старої Синя
ви22. За три вкрадених моркви місяць провів у тюрмі 
французького міста Бетюнь Михайло Кондратюк із 
с. Рожени Жмеринського району23. За крадіжку кар
топлі став в'язнем концентраційного табору "Бухен- 
вальд" вихованець Якушинецького дитячого будинку 
Вінницького району Станіслав Вишневський24. Згід
но розпорядження керівника одного із заводів міста 
Лідізгайм було страчено 20 дівчат і одного хлопчика 
за те, що вони без дозволу взяли по жмені жита25.
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Та яким би жорстоким не було покарання - голод 
виявлявся сильнішим. Він підштовхував знесилених 
людей на злочини, на дії, що принижували людську 
гідність, створював сприятливий фон для зловживань 
з боку тих, становище яких не було таким критичним. 
"Досить частими були випадки пограбування остар- 
байтерами продуктових крамниць, пунктів громад
ського харчування та квартир німців. Траплялося, що 
робітники зі сходу жебракували, просячи у перехо
жих шматок хліба. Поганим продовольчим постачан
ням остарбайтерів користувалися інші іноземці. Так, 
французькі робітники спекулювали хлібом, продаю
чи його українцям та росіянам по 10 марок за фунт. 
За спробу купувати продукти в німецьких крамницях 
остарбайтера чекав штраф і побиття"26.

Лише 26 січня 1945 р. з'явився циркуляр Гіммлера, 
в якому йшлося про те, щоб "рівняти осгівців із "дру
гою категорією" іноземних робітників (французи, 
бельгійці, голландці). Циркуляр гестапо погрожував 
начальникам таборів у випадку невиконання... рі
шень не тільки зміщенням із посади, але й запрото- 
ренням у концтабір (за крадіжку продуктів)..."27 
Проте, табірне начальство всіма правдами і неправ
дами все-таки зуміло не виконати його...

Отже, голод серед "остарбайтерів" був штучно ор
ганізованим повсюдним явищем, одним із проявів на
цистської людиноненависницької політики. Він вия
вився чи не найважчим випробуванням для катор
жан, спрямовувався на їх поступове фізичне і мораль
не знищення як представників "неповноцінної раси 

Іншою вкрай болючою проблемою була така ж 
катастрофічна нестача одягу та взуття. Про неї йдеть
ся у більшості спогадів "остарбайтерів" їх листах із 
Німеччини, численних фільтраційних справах.

"..З цим вдяганням горе.."28 - писала, зокрема, на
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батьківщину подолянка Віра Ганчук. ".На піджаку 
вже стільки лат, як в нашім селі хат..,"29 - немовби до
повнювала її Ганна Буц (с. Ярославівка Меджибізь- 
кого району).

"..Я обірвався чисто. Штани чорні вже порвав. 
Літник тоже розсипався... Чоботи вже дориваю і не 
знаю в чому ходити буду,"30 - повідомляв із Мюнхена 
Іван Пастух (с. Чернятка Джулинського району).

".Одежі не видали ніякої, навіть фартухів не вида
ли."31 (З листа з Німеччини Сяні Маципури, с. Губин 
Остропільського району). "..Я роблю у пана... Чобо
ти подер і черевики. Ходжу босий...''32 (З листа з 
Німеччини Василя Герасимюка, с. Авратин Базалій- 
ського району). "...Я робила в одного бауера рік, то 
він мені дав одно плаття і сорочку, то коли я відходи
ла до другого, то він і те забрав..." 33 (3 листа Ганни 
Спеціальної, с. Нове Село Антонінського району).

"Одяг східних робітників був явно недостатнім, - 
свідчив уже згадуваний старший лікар таборів для 
іноземних робітників концерну Круппа в м. Ессені В. 
Єгер. - Вони спали і працювали у тому ж вбранні, в 
якому прибули зі сходу..."34

"Серйозною трудністю є забезпечення робочим 
одягом та взуттям російських робітників, - читаємо в 
одному з донесені № 289 поліції безпеки та СД від 4 
червня 1942 р. про використання радянських цивіль
них робітників. - Вони перебувають лише в тому, що 
вдягнено на них, обірваному та брудному..."35.

Нерідко це вбрання зовсім не відповідало порі ро
ку. Як відомо, багато подолян були схоплені під час 
облав, засідок, каральних акцій. Вони не мали мож
ливості навіть зібратись, насильно відправлялись в 
Німеччину в тому вбранні, що мали на собі під час 
арешту чи полонення. Ось чому багато хто прибував 
на каторгу босим, буквально в одній сорочці.
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Чимало подолян їхали відпрацьовувати в Німеч
чину, як запевняли гітлерівці, лише на півроку. А то
му ті, котрі відправлялися в далеку дорогу навесні, 
навіть не вважали за потрібне запастись шапкою, 
пальтом, чобітьми, валянками, з приводу чого пізні
ше гірко картали себе, небезпідставно тривожились:

"...Зима незабаром, вдягнутися і закутатися нема в 
що. Виписала собі картку на одяг і завернули, сказа
ли, що нема. Ну й тепер ходити голій... Ви знаєте, що 
я взяла із дому, а я їхала на 6 місяців. Вже прожила рік 
і 5 місяців. Так що вам звісно, що вже мені цієї одежі 
мало," 36 - писала рідним із Гроссенгайна Ганна 
Шинкарук (с. Митківці Меджибізького району).

"...Умови життя не змінилися, но ще напевне буде 
гірше, бо підходить холодна зима, яка для нас буде 
дуже страшна. А це тому, що ми всі в літній одежі... Я  
тут не одна... Нас тут більше як 1000 і усі босі і голі... 
Туфлі вже пірвала. Синя хустка, то вона вже не синя, 
а аж біла, так облізла, а біленька вже пірвалась... Тут 
є та-кі, що не мають в що вбратись..."*7 (З листа із 
руссентабору "Бранденбург" Паші Манкевич, с. Ла- 
жева Остропільського району).

Ще раз звернемось до свідчень доктора В. Єгера. 
Він констатує, що майже всі "остарбайтери" "...не ма
ли пальт і тому вимушені в холодну та дощову пого
ду замість теплого одягу використовувати ковдру"38.

Воно слугувало і за пальто, і за плащ. От тільки 
працювати та ходити в ньому було практично немож
ливо. Та й від холоду захищало далеко не так, як, ска
жімо, теплий піджак або кожух.

Проігнорувати проблему забезпечення "остарбай- 
терів" зимовим одягом нацистські власті все ж не 
змогли. Проте вирішення її покладалось не на німець
кі інтендантські служби, а на рідних насильно депор
тованих у рейх.
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В кінці 1942 р. в районах Поділля з'явились числен
ні розпорядження та оголошення подібного змісту:

"До голів і старост...... району.
Робітники, відправлені весною і літом в Німеччи

ну, в більшості випадків не мають з собою зимового 
одягу...Старости негайно повинні повідомити всім 
мешканцям слідуюче: хто з родичів хоче послати в 
Німеччину зимовий одяг, той зашиває все в мішок, 
прикріплює до нього правіску і передає цей мішок не
гайно старості. Староста складає список, який одяг 
кожний зокрема надсилає і яка придатність його. Ро
дичі за відправлений одяг одержують нагороду не 
більше 250 крб. Встановлення суми, що підлягає вип
латі, робить Уряд Праці..." 39

"Ваші родичі, які працюють у Рейху, є в більшості 
випадків незабезпечені відповідною одежею на зиму. 
Дається можливість вашим синам і дочкам, сестрам і 
братам, які працюють в Німеччині, доставити собі 
при вашій помочі зимову одежу, яку вони зоставили 
дома. Німецька влада та німецькі транспортні засоби 
ідуть вам великодушно назустріч. У вашому інтересі 
є вповні використати цю одноразову нагоду.

Поспішайте, бо зима перед порогом. Гебітскомі- 
сар повідомить вас докладно про всі прописи, які 
торкаються упакування та роду одежі, а також про 
збірні пункти. Придержуйтеся їх докладно і поспі
шайте. Бо в цей спосіб ви дійсно станете в пригоді ва
шим родичам в Рейху"40.

Пересилка зимового одягу була винятком із суво
рого правилу, бо надсилати посилки "остарбайте- 
рам" дозволялося вагою не більше 250 грамів.

Та й далеко не весь надісланий теплий одяг дійшов 
до адресата. Більшість зібраних речей було переадре
совано "для солдатів німецької армії, що замерзали 
на радянсько-німецькому фронті. Кращі ж речі осіда-
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ли на руках у німецьких чиновників"41.
Тому ті, хто із цих причин не дочекався життєво 

необхідної допомоги з дому, змушений був перебува
ти зиму в тому одязі, в якому приїхав.

"...Живемо погано... У нас з нового року стоїть 
сніг, холодно. Я майже роздягнутий, на роботу 
ходжу в легенькім піджачку без вати. Ходить ці
лий кілометр..," 42 - повідував з рейху про своє го
ре Павло Драгомерецький (с. Рункошів Староу- 
шицького району).

"...Зима почалася, з 1 січня тримали тяжкі морози 
17 днів... Я... ходив у ботах, бо черевики подер..." 43 
(З листа з Німеччини Федора Гладонька, с. Вахнівці 
Староушицького району). "...Я зиму перезимував в 
куфайці і в кашкеті. Правда, здоров'я пішло, що мож
на було б прожити 3 -4  роки... Голова моя чогось бо
ліє і мало залишилося волосся."44 (З листа з Німеччи
ни Миколи Золотарьова, с. Курники Волочиського 
району). "Випробування" негодою та холодом прохо
дило зовсім не безслідно для тих, хто не з власної во
лі опинився в екстремальній ситуації.

Не бажаючи втратити через простудні захворю
вання значну кількість дармової робочої сили (бо 
крім дефіциту одягу відчувалась така ж гостра неста
ча черевиків, чобіт, валянків, внаслідок чого бага
тьом робітникам доводилося "йти босоніж на роботу 
навіть у зимовий час")45, німецькі власті були змуше
ні проявити певну турботу також про забезпечення 
"остарбайтерів" взуттям, хоч загалом катастрофіч
ність становища насильно переміщених зі Сходу мас 
людей суттєво не змінилася.

Проблему знову ж таки вирішували в дусі нацист
ського регламенту. Нещасним видавались (причому 
ще й не всім і зовсім не безкоштовно) так звані сабо - 
примітивні човгани на дерев'яній основі, що зовні на
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гадували черевики. За підошву у них слугувала де
рев'яна колодка чи довбанка з прикріпленим до неї 
брезентовим або картонним каркасом, під котрий 
можна було просунути ступню ноги.

Вони були дуже незручними. У них "...не можна 
було швидко бігти: вони злітали з ніг на ходу. Швид
ко йти також не було ніякої можливості"46. Перемі
щуватись у них можна було лише двома способами: 
високо піднімати ноги і ступати ледь не вертикально, 
або ж "не відривати ніг від землі на зразок лижни
ка"47. Через такі особливості дане взуття прозвали 
"звуковим". Як згадував колишній німецький катор
жанин Ф. Черон, "коли колона в 76 чоловік йшла на 
роботу, то все село чуло. Наші колодки гриміли об 
бруківку." 48 "Цокіт дерев'яних підошов попереджу
вав місцевих мешканців про наближення раба"49.

Подоляни називали такі "черевики" шугами (від 
слова "шугати", тобто тягнути ноги, човгати, перемі
щуватись подібно лижнику). "Видали нам шуги на де
рев'яних підошвах..," 50 - повідувала, зокрема, з Ні
меччини рідним у с. Волосківці Меджибізького райо
ну каторжанка Ганна Карнаух.

Крім того, взуття мало ще одну особливість. За 
свідченням згадуваного доктора В. Єгера, "...ці чере
вики були влаштовані таким чином, що у їх власників 
боліли ноги. Багато робітників вважали за краще йти 
на роботу босими, аніж потерпати від болю, що спри
чинявся від носіння дерев'яних черевиків.....Крім цих
дерев'яних черевик до кінця 1943 р. робітники [нічого 
іншого] не отримували."51.

Дана скупість німецьких властей стосовно забезпе
чення "остарбайтерів" харчування, одягом та взуттям 
була зовсім невипадковою. По-перше, у лахмітті та у 
дерев'яних "шугах" каторжани не мали жодних шан
сів на успіх при можливій втечі (такий обірванець ду
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же виділявся своєю зовнішністю). По-друге, го
лод, злиденність одягу та взуття, як ніщо, прини
жувала людину. По-третє, існуючий катастрофіч
ний дефіцит одягу та взуття для "остарбайтерів", 
як і їх винятково незадовільне харчування, не дик
тувалися реальним економічним становищем Ні
меччини, а були результатом дискримінаційної 
політики нацистської держави.
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Себастіянська О.

ПРОТИНІМЕЦЬКИЙ ФРОНТ УКРАЇНСЬКОЇ 
ПОВСТАНСЬКОЇ АРМІЇ НА РІВНЕНЩИНІ

Друга світова війна стала для України найтяж
чим випробуванням за всю історію. І не стільки то
му, що Україна втратила у цій війні близько 8 міль
йонів своїх громадян (19 % всього населення ), а й 
тому, що попри військове протистояння, вона ще й 
стала ареною небаченого суспільно-політичного 
розшарування, непримиренних ідеологічних бата
лій, у яких надзвичайно важко визначити правих і 
винуватих. І якось так виходить, що беззастережно 
праві у нас ті, хто воював у Другій світовій війні в 
рядах Червоної армії та в радянських партизан
ських формуваннях, а винуваті наскрізь ті українці, 
які гинули у полум’ї війни не під червоними прапо
рами, а під сучасним, жовто-блакитним прапором.

За одинадцять років незалежності України керів
ництво держави так і не визнало вояків Української 
Повстанської Армії воюючою стороною у Другій 
світовій війні, хоча, здається, мало хто сперечаєть
ся, що УПА була військовою формацією, яка довгі 
роки боролась за державну незалежність сучасного 
зразка. І така позиція українського політичного ке
рівництва пояснюється бажанням уникнути ескала
ції суспільного протистояння. Можна, звичайно, 
почекати, доки підуть з життя останні ветерани як 
УПА, так і Червоної армії, і тоді саме по собі зник
не і протистояння в суспільстві. Але ж проблема 
визнання -  це не проблема примирення, бо, очевид
но, примирення двох ворожих ідеологій -  комуніс
тичної і націоналістичної -  не відбудеться ніколи,
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як, напевно, ніколи не зникнуть і носії цих ідеоло
гій. Саме це є наріжним каменем спотикання і у 
розв’язанні проблеми визнання ветеранів - повстан
ців, і в питанні об’єктивного сприйняття самої Пов
станської Армії, її місця і ролі в українській історії, 
в боротьбі за незалежність держави.

Найперший закид на адресу УПА та її вояків -  це 
звинувачення у співробітництві з нацистською Ні
меччиною, у “війні з власним народом”. У “Книзі 
пам’яті України “, що вийшла у Києві в 2000 році, у 
вступній статті зазначається: “ ОУН та її збройні 
формування утримувалися і вели боротьбу як най
манці фашистської Німеччини проти країн антигіт
лерівської коаліції і затаврували себе як колаборан
ти фашизму”1. Діяльність УПА в роки Другої сві
тової війни завжди тісно пов’язували саме з Органі
зацією українських націоналістів бандерівського 
проводу. І в цьому сенсі постає питання: хто утри
мував повстанців аж до кінця п’ятдесятих років, ко
ли фашистська Німеччина перестала існувати, а бо
ротьба УПА тривала ? А звинувачення в колабора
ціонізмі звучать досить сумнівно з огляду на те, що 
колабораціонізм передбачає такі відносини двох 
сторін, одна з яких служить іншій всупереч інтере
сам своєї держави і власного народу. Якщо немає 
держави, то які дії суперечитимуть її інтересам? Ук
раїнські націоналісти не вважали себе громадянами 
Радянської України, зважаючи на обставини вста
новлення радянської влади на західноукраїнських 
землях. Щодо співробітництва, то воно дійсно бу
ло. Українці, в тому числі й члени ОУН, приймали 
участь в діяльності органів місцевого самовряду
вання, зокрема мерії, суду та поліції під час окупа
ції. Проте згідно Гаазької конвенції 1907 року, яку 
визнавали майже всі країни Європи, така діяльність
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не є злочином, оскільки ці установи забезпечують 
нормальну життєдіяльність та громадський правопо
рядок серед населення. А жодного документу, який 
би засвідчував існування політичної угоди між Банде- 
рою та нацистською Німеччиною досі не знайдено. 
Співробітництво ж на особистісному рівні не квалі
фікується як колабораціонізм. І вже зовсім абсурдно 
звинувачувати ОУН -УПА у нищенні власного наро
ду. Бо Українська Повстанська Армія, власне й пос
тала як оборонець населення від німецької сваволі, як 
спротив жорсткому окупаційному режимові. На цьо
му, зокрема, наголошується у відозві до українців, да
тованій 20 травня 1943 року: “.. Як донедавна боль- 
шевицьке НКВД, так тепер німецьке гестапо -  мор
дує, нищить тисячі синів українського народу,... ло
вить в новий ясир молодь та засилає її на каторжні 
роботи до Німеччини... Український народ висилає в 
боротьбу за Українську Самостійну Соборну Держа
ву ( УССД ) -  перші лави бійців -  Українську Пов
станську Армію2’.

Найкращою ілюстрацією до тези створення 
УПА як антинімецької сили можуть слугувати сло
ва колишнього начальника з’єднання УПА “ Хо
лодний Яр “ Є. Басюка на допиті в радянському по
лоні: “ УПА організовувалася під гаслом боротьби 
з німцями і проти німців .”3

УПА включилася в боротьбу з окупантами з 
перших же днів свого створення. Так, вже 7 лютого 
1943 року відділ під командуванням Г. Перебійняка 
(“Довбешка”, “Коробка” ) провів бій з нацистами 
за м. Володимирець на Рівненщині, в якому пов
станські відділи атакували Дубровицю, Людвипіль, 
Деражно, Олику, Цумань, Остріг, Мізоч. Ці перші 
бої були надзвичайно важкими для української сто
рони, оскільки бракувало не лише бойового досві
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ду, але й належного озброєння. Проте досвід прихо
дить з часом, а перемога в бою не завжди залежить 
від кількості та якості зброї. Ось як писав про перші 
бої з німцями один з повстанців у виданні політич
ного відділу УПА журналі “До зброї : “ Ми в бій 
ідемо із старими, часто несправними крісами, та з 
великою ідеєю в душі... щоб визволити з неволі рід
ний нарід, щоб самим панувати на своїй землі... Що 
з того, що в німців велика фізична сила, але немає в 
них внутрішньої сили, що помогла б їм перемогти. 
Бо не лицарі вони, а ... грабіжники і злодії, що 
прийшли до нас забрати наше. Сильні духом, їх та
ки зброєю поб’ємо їх”4. Так дещо поетично змальо
вано в часопису не лише моральний стан вояків 
УПА, які вступали в бій з окупантами, а й підтвер
джується мета збройної боротьби, яка полягала у 
зіткненні саме з німцями і здобутті зброї. Відділи 
УПА здобували зброю не лише в безпосередніх су
тичках з гітлерівцями, а й організовували напади на 
склади зброї та амуніції. Зокрема, саме під час та
кого бою загинув і командир перших ві дділів УПА 
Сергій Качинський (“Остап”), коли вночі 11 берез
ня 1943 року невеликий відділ УПА напав на фабри
ку в с. Оржів, де був склад амуніції та зброї. У бою 
біля с. Корчин повстанці атакували німців, що вер
талися після пограбування з Деражного, і здобули 
кулемет і кілька крісів, а в результаті сутички поб
лизу Борщівки було здобуто декілька гвинтівок5. 
Загалом, навесні 1943 року повстанські відділи про
вели близько, 600 боїв з німцями. Найактивніше в 
цій площині діяли відділи Першої групи УПА під 
командуванням І. Литвинчука (“Дубовий”), які ді
яли в районі Сарн та Костополя, та відділи групи 
“Енея” на Здолбунівщині.

Вже на початку літа УПА мала на озброєнні
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не лише кріси, але й кулемети, міномети, легкі гар- 
мати і навіть танки. Так, сотенний О. Брись із групи 
УПА “Турів” вказував, що при виході на бойове 
завдання він мав 6 гармат, 10 мінометів, 1 0 -1 5  ку
леметів6. Свою діяльність озброєні відділи УПА 
спрямовували і на перешкоду німецькій окупаційній 
владі здійснювати політику економічного пограбу
вання території України, особливо північно -  захід
ної її частини. Про це яскраво свідчать як німецькі 
джерела, так і радянські. Зокрема, у донесенні про ді
яльність партизанів в Україні, датованому 4 квітня 
1943 року, стосовно генеральної округи Волинь -  
Поділля рейхскомісар України зазначав “.. що за
мовлення і поставки з цих небезпечних районів дуже 
потерпіли. На Волині залишилось тільки дві округи, 
вільні від банд. Зокрема, небезпечними є виступи ук
раїнських національних банд у районах Крем”янець 
-  Дубно -  Костопіль - Рівне... Хоч на початку плану
вання по продовольству передбачало збір з території 
Волині з розрахунку по 6 тис. тонн щомісячно, цю 
цифру довелося зменшити до 800 тонн”7.

Ще одним напрямком діяльності повстан
ських відділів навесні 1943 року була агітаційна ро
бота серед молоді про ухиляння від виїзду на роботу 
до Німеччини. Про успіхи такої роботи свідчать ра
дянські джерела. Так, у доповідній записці заступни
ка начальника штабу Чоповицького загону Любимо
ва- Гольденгерша до Українського штабу партизан
ського руху від 25 грудня 1943 року повідомляється: “ 
Бандерівці та бульбівці провели навесні 1943 року 
агітаційну роботу про невиїзд молоді на роботу до 
Німеччини. Під час мобілізації молоді до Німеччини 
вони виступили відкрито проти німців і відбили на
зад всю молодь Межирічського, Тучинського, Го- 
щанського і Корецького районів.”8
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Варто відмітити, що в той час, як зі східних об
ластей України було депортовано до Німеччини 
близько 170 тисяч чоловік з кожної області, то з Рів
ненщини -  22 тис., а з Волині -  29 тисяч.”9.

Таким чином, на протинімецькому фронті УПА 
мала видимі успіхи. Але потрібно наголосити, що 
боротьба Української Повстанської Армії з німця
ми не носила тотального характеру. Окремі бойо
ві сутички, перешкода в заготівлі продовольства 
та вивозі молоді до Третього рейху мали, скоріше, 
самооборонне значення. Метою цієї боротьби бу
ло не остаточне знищення німців на окупованій те
риторії України, а захист запілля визвольного ру
ху, накопичення сил і ресурсів ( в тому числі еко
номічних) для подальшої боротьби з головним 
ворогом -  Радянськими Союзом. “На скріплений 
терор відповімо скріпленою організацією самоо
борони,” - так визначалось завдання визвольного 
руху на теренах Волині -  Полісся10.

Проте такий характер бойової дії УПА проти 
німців носили лише в період створення, формуван
ня, вироблення власної тактики УПА. З кінця лі
та та восени бойові дії повстанських загонів стали 
більш наступальними. Таку зміну тактики щодо 
нацистів багато хто з істориків пояснює поразкою 
німецьких військ під Курськом, коли очевидні
шою стала перемога у війні Об’єднаних Націй. І в 
цьому сенсі дії УПА подаються як дещо запізнілі і 
маловизначальні. Така точка зору має право на 
існування, але тоді постає питання: запізнілі сто
совно чого чи кого ? Якщо стосовно Червоної Ар
мії, то УПА зовсім не була якоюсь “допоміжною” 
силою для неї на зразок радянських партизан
ських загонів, оскільки мала зовсім іншу мету та 
завдання і ґрунтувалась на абсолютно відмінній
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ідеології. Маловизначальні для радянсько-німець
кого фронту? Можливо. Тільки УПА розглядала 
цей фронт як арену битви двох її ворогів, які мали б 
взаємно послабитись у цьому двобої. А тоді всту
пити у боротьбу з переможцем. Тому визначаль
ним для дій Повстанської Армії був лише україн
ський інтерес. На III Надзвичайному Великому 
зборі ОУН, який відбувся 21-25 серпня 1943 року, 
пропозицію відомого діяча ОУН М.Степаняка 
перейти до масового збройного виступу проти 
німців було відхилено, оскільки, на думку учасни
ків збору, очевидна й так мілітарна поразка Ні
меччини і потрібно гуртувати сили для подальшої 
боротьби саме з московським імперіалізмом11. 
Тобто, збір фактично схвалив обрану оборонну 
тактику у боротьбі з окупантами. Але, як відміча
лось вище, саме в цей період дії УПА стали якраз 
більш активними і наступальними. УПА з часу 
свого офіційного створення проголосила себе “ 
найвищою і єдино суверенною владою в Україні”, 
а тому її діяльність далеко не завжди визначалась 
ідеологічними настановами чи постановами збо
рів ОУН, а самим життям. Бойові від д іл и  УПА 
не погоджували своїх дій з місцевими провідника
ми ОУН, а керувались наказами своїх військових 
зверхників. І зміна тактики УПА щодо німців 
влітку 1943 року продиктована зміцненням пов
станських загонів, накопиченням воєнних ресур
сів, а саме зброї, амуніції, провіанту, що дало змо
гу більш адекватно реагувати на посилення окупа
ційного терору, який розгорнули нацисти після 
поразки під Курськом.

Активізацію дій УПА проти німців відмічали і 
радянські джерела. У зведенні Кам’янець -Поділь
ського партизанського загону, датованому 1 червня
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1943 року, вказується, що “в лісах Острозького, 
Шумського та Мізоцького районів націоналісти ак
тивізували свої дії проти німців. По 60 -  70 возів ви
їздять на засідки та різні операції.”12 Все частіше 
відділи УПА переходили до нападу. Так, 20 серпня 
Лубенський та Кременецький курені за підтримки 
артилерії розпочали наступ на райцентр Мізоч, 
проте в цей час розпочалася широкомасштабна ак
ція німців проти УПА на півдні Рівненщини і пов
станці відступили13. Найпоширенішою була прак
тика засідок на автошляхах, зокрема у серпні відділ 
УПА у Здолбунівському районі здобув 12 вантаж
них автомобілів, а на шляху Дубно -  Кременець бу
ло спалено 14 авто та вбито 50 німців14. На шляху 
під с. Людвиполем Рівненського району за ЗО хв. 
бою окупанти втратили 93 чол.15 Загалом за липень 
-  серпень УПА провела близько 47 боїв з нациста
ми, 125 сутичок, переважно на Рівненщині. Втрати з 
української сторони нараховували 414 чол., з ні
мецької -  1500 16. Ще більшою активністю позна
чилась осінь 1943 року. 4 листопада відділи УПА 
вдруге зайняли Мізоч і здобули 250 крісів, амуніцію 
та близько 3000 кг. цукру, який призначався до ви
возу у Німеччину. Цими ж днями відбувся бій заго
ну УПА з каральним німецьким відділом на Білів- 
ських хуторах на Клеванщині, під час якого було 
спалено 5 ворожих автомобілів та здобуто 5 оди
ниць зброї17. Слід відмітити, що з осені 1943 року 
протинімецька боротьба УПА набрала характеру 
так званих відплатних акцій, тобто, сутички з нім
цями відбувались як наслідок нацистських караль
них акцій в українських селах, у відповідь на гра
бунки і репресії відступаючого окупанта. Так, зок
рема, на початку листопада в с. Желудськ ( біля Ра- 
фалівки) прибули німці на заготівлю продуктів, а
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простіше -  грабувати. Зав’язався бій з повстан
ською боївкою, що підійшла до села. Нацистам 
довелося залишити село. А 24 листопада відбувся 
бій біля с. Ярославичі на Млинівщині. За донесен
ням, 25 автомашин німців прибули палити село. Сот
ні “Птаха” і “Докса” з “.. батареєю легких гарматок 
в год. 8 прийняли бій. Вбито 25 німців, відібрано все 
награбоване...”18. У звіті про діяльність відділів гру
пи “Богун”, які діяли на Здобунівщині, за грудень 
1943 року повідомляється про відплатну акцію пов
станців на палення с. Ситно, під час якої було знище
но 4 автомашини і вбито 20 німців. 23 грудня відділ 
“ В'юна” спільно з азербайджанською чотою вибив 
ворога з села Мізочек. Шеф штабу УПА “Черник”, 
аналізуючи у звіті проведені бої, наголошував, що “.. 
бої були короткі, наступального характеру... Відділи 
реагували на всі спроби німаків грабити села, майже 
в усіх випадках відганяли їх, відбиваючи награбова
не, і, частково, здобували зброю.. “19

Німецьке керівництво дуже турбувала активіза
ція українського руху опору. Це відволікало їхні 
сили від боротьби з радянськими партизанами, 
зривало поставки армії та створювало загрозу її 
тилу. У листі до рейхсміністра Розенберга від 25 
червня Е. Кох зазначав, що об’єкти, “.. на які на
падають банди -  це важливі для доступу в країну і 
постачання фронту залізниці, шляхи, мости, дер
жавні господарства, молочарні, склади хліба і сі
на, а також доступні їм промислові підприємства... 
напади банд спрямовуються також проти кожного 
німця, який з’являється в зоні, що ними контролю
ється."20. Тому каральні акції проти українських 
повстанців не забарились. Першу масштабні опера
ції проти УПА, у яких німці застосували танки і лі
таки, пройшли на Горохівщині Волинської області.
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На кінець літа протиповстанські акції охопили всю 
Волинь і Рівненщину та задіяли близько 10 тисяч 
солдатів та офіцерів Третього рейху, десять мотори
зованих батальйонів з важким озброєнням і арти
лерією, 50 танків і 27 літаків21. Залучення таких во
єнних ресурсів свідчить, наскільки серйозно стави
лися німці до знищення бойових відділів УПА, а, 
відтак, дещо суперечить усталеній думці, що проти- 
німецька боротьба не завдавала нацистам відчутної 
шкоди. На малі турботи відповідають дрібними за
ходами. Найзапекліші бої розгорнулись на теренах 
Берестечківського району, на Костопільщині та Ду- 
бенщині. Особливо дошкуляла повстанцям авіація, 
яка змушувала їх дедалі глибше відходити у ліси. 
Про одну таку операцію гітлерівців проти повстан
ських відділів розповідає у своїх спогадах курінний 
УПА Скорупський. Під час наступу повстанців на 
Мізоч 20 серпня німці розпочали акцію по знищен
ню відділів УПА в районах сіл Буща, Тартак, Анто
нівці, внаслідок якої було повністю знищено Лу
бенський табір підстаршин. “З літака німці скидали 
скринями міни... Тільки відлетів перший літак, при
літає другий, третій і так без перерви бомблять та
бір... Не маючи протилітунської зброї, ми були без- 
радні..”- так пише М. Скорупський. За його слова
ми, навіть регулярна армія пасує перед авіацією, а 
тим більше -  повстанці, які зустрічалися з літаками 
в бою вперше22.

Поряд з власне військовими акціями проти УПА 
німецька сторона використовувала і пропаганду 
дискредитування дій повстанців, їх мети та засобів 
досягнення. Командир одного із прорадянських 
польських партизанських загонів Роберт Сатанов- 
ський писав до ЦК КП (б) У, що німці у листівках 
провокаційного змісту називають бандерівців і
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бульбівців “агентами Москви “23. Вся Волинь 
насичувалась німецькою пропагандисткою літера
турою, яку скидали літаки. Ці листівки були різно
го ґатунку. В одних стверджувалось, що всі нещастя 
Волині -  від “галицьких жидів”, що запродались 
більшовикам. І щоб підтвердити це, далі йшла лис
тівка російською мовою нібито від імені радянсько
го маршала А.Василевського, у якій підкреслюва
лось, що радянський уряд обіцяє ввести С.Бандеру 
до складу українського радянського уряду. Ще в 
одній листівці містилась погроза Божим судом за 
перешкоду з боку українців у здійсненні “вищої” 
місії німецького народу в боротьбі з більшовиз
мом24. У контрольованій окупаційною владою пре
сі виходили статті, в яких партизанська боротьба 
критикувалась як малоефективна чи така, що біль
ше шкодить самому окупованому народу, ніж оку
панту. Керував німецькими операціями проти УПА 
і “пропагандивним наступом” на повстанців обер- 
групенфюрер СС генерал поліції фон дем Бах-За- 
левські, який прославився на Волині як один з най
більших катів українського народу. Під його керів
ництвом здійснювались терористичні акції проти 
мирного населення, спалювались цілі села, а вся Во
линь перетворилась на суцільні руїни від бомбарду
вань. Тільки за липень - серпень 1943 року постраж
дало більш як 5 тисяч мирного населення, а втрати 
німців у протиборстві з повстанцями становили по
над 3 тисячі чоловік. З боку УПА загинуло 1237 во
яків25. Як бачимо, найбільшу цифру становлять 
жертви саме з боку цивільного населення. Як фон 
дем Бах, так і його наступник обергрупенфюрер СС 
Г. Прюцман, який керував осіннім наступом німців 
на УПА, основні зусилля спрямували на знищення 
запілля УПА, проводячи пацифікаційні акції в ук
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раїнських селах. Літні та осінні наступи наУ П А не 
принесли для окупантів бажаних результатів, а на
віть сприяли збільшенню повстанських рядів, ад
же, рятуючись від німецького терору, селяни ство
рювали самооборонні кущові відділи, які підпоряд
ковувались УПА, а то й приходили у власне пов
станські загони.

Отже, осінь 1943 року яскраво засвідчила нере
альність планів нацистів повністю знищити УПА, а 
повстанці, у свою чергу, продемонстрували вже ціл
ком зрілу військову майстерність й високий бойо
вий дух. Проте, з наближенням радянсько-німець
кого фронту активність УПА щодо німців дещо 
знизилась. Очікуючи другої окупації України ра
дянськими військами, керівники УПА вважали не
доцільним виснажувати свої сили перед приходом 
більшовиків, адже кожна вдала акція повстанців 
проти німців була одним із сприятливих факторів 
для просування Червоної армії далі на захід. З ог
ляду на це, зниження активності дій УПА на проти- 
німецькому фронті було невигідним для Москви, бо 
в такому випадку помітно почастішали сутички 
між загонами УПА і червоними партизанами. Вза
галі, осінь -  зима 1943 року була надзвичайно 
складним періодом для УПА у пропагандивному 
плані. Деяке згортання протинімецького фронту 
давало привід для радянської сторони звинуватити 
повстанців у певному зговорі з нацистами і спеку
лювати цим у своїх листівках. Сталінський терор на 
західноукраїнських землях трохи призабувся, нато
мість окупаційний режим став більш жорстким, і та
кий період був надзвичайно сприятливим для ра
дянської пропаганди, яка активно звинувачувала 
УПА у співробітництві з гітлерівцями, виставляю
чи Червону армію та Радянський Союз виключно
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єдиними поборниками фашистів. З іншої сторони, 
тобто з німецької, кожну збройну сутичку УПА з 
німцями розглядали як допомогу Москві. Перебу
ваючи у такому пропагандивному тиску зі сторони 
обох воюючих імперій, керівництво УПА відкидало 
всі звинувачення. Зокрема, у часопису “ Ідея і чин 
“(ч. 5, 1943 р.) у статті “Час не жде. Кілька зауваг на 
тему збройної сили” підкреслювалось, що україн
ський самостійницький рух не потребує від німець
ких імперіалістів визнання його як антибільшо
вицької сили, бо він боровся проти більшовиків ще 
тоді, коли сьогоднішні “оборонці Європи “ засіда
ли зі Сталіним при одному столі. А закиди радян
ської сторони спростовувались ще простіше: “ ...ук
раїнський самостійницький рух діятиме так, як цьо
го вимагає український інтерес”.. “ без огляду, чи це 
комусь подобається, чи ні .”26 Варто запам’ятати 
тезу про виключний український інтерес, бо саме це 
є відправною точкою в оцінці діяльності УПА не 
лише на протинімецькому фронті, а й на протибіль- 
шовицькому, протипольському.

Підбиваючи підсумки діяльності УПА на проти
німецькому фронті на Рівненщині, слід відмітити, 
що ця боротьба не носила стратегічного характеру, 
її не можна розглядати як суцільну низку боїв та 
збройних сутичок. Стратегія УПА полягала в зосе
редженні основних зусиль визвольного руху на бо
ротьбі з більшовизмом. З огляду на це, з наближен
ням лінії фронту УПА повинна була згортати про- 
тинімецьку боротьбу і ще до приходу Червоної ар
мії очистити свої терени від радянських партизан. 
Радянські партизани добре знали місця дислокацій 
УПА, їх тактику і ці відомості могли добре прислу
житись НКВС, що, зрештою, і сталось. Проте, і в 
складний для УПА підготовчий період до переходу
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фронтів, основним завданням якого було збережен
ня сил, здобуття зброї та підготовка запілля до но
вої дійсності, відділи УПА проводили так звані від- 
платні акції проти німців та вели зачіпні бої. Так, 
наприклад, в кінці грудня був відбитий напад гітле
рівців на село Новомалин, під час бою “влучним 
вогнем примушено один літак приземлитись”. Був 
відбитий також напад ворога на с. Півче на Здолбу- 
нівщині, а 15 грудня внаслідок бою біля села Тиляв- 
ки було спалено 5 німецьких автомашин, вбито та 
поранено близько 40 гітлерівців27. На зламі 1943- 
1944 років відділи УПА найчастіше наскакували на 
німецькі валки постачання та магазини для здобут
тя амуніції, зброї, проводили оборонні бої під час 
грабування німцями селян, а також відбувались су
тички внаслідок несподіваного зіткнення з німцями.

Таким чином, протинімецький фронт УПА був 
тактикою українського визвольного руху у захисті 
українського інтересу. Українська Повстанська Ар
мія розпочала свою боротьбу проти гітлерівців з 
перших днів свого створення. Послаблення чи по
силення цієї боротьби визначалось виключно укра
їнським інтересом. “ УПА, - пише Л. Шанковський, 
- дійсно була широким народним рухом, що мав ко
рінь у прагненні широких народних мас до визво
лення й до самостійного незалежного життя.”28

Про боротьбу УПА з німцями добре знали і ра
дянські керівники, але свідомо замовчували цю ін
формацію, а то й просто перекручували. Ця боротьба 
ніяк не вписувалась у витворений радянською ідеоло
гією образ “українського буржуазного націоналіста”.

Після розпаду Радянського Союзу здавалося й 
зникла радянська ідеологія. Проте, багато хто з нас 
затавровані ментальністю колоніальних часів, коли 
все треба було міряти очима Москви. Кожен звіль
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няється від цього тавра по-різному: хто геть випа
лює вогнем, хто трохи заретушує, а хто й носить 
гордо й велично мало не на лобі. Саме ця менталь
ність, ця “совітська ідеологія” породжує лицемірс
тво та подвійні стандарти у підході до проблеми 
УПА. Чому боротьба з ворогами України, підкріп
лена комуністичною ідеологією -  святість, а націо
налістичною -  ледь не злочин? Чому воювати “за 
Родіну, за Сталіна”, який вимордував мільйони ук
раїнців голодоморами, репресіями поціновується 
державою українців набагато більше, ніж боротьба 
тих, котрі вирішили, що сталінська імперія не може 
бути для них вітчизною? Західні українці, на тере
нах яких власне і витворилась УПА, мали змогу 
спостерігати за “совітською Україною” довший 
час, аналізувати події, читати більш вільну, критич
но налаштовану пресу, яка змальовувала сталін
ський терор, а потім і самим пережити кілька років 
цього терору. То чи має хто право дорікати їм, що 
за таку державу вони не лише не хотіли віддавати 
своє життя, а й вирішили поборювати її? І хто, як не 
колишні вояки УПА, найбільше гідний на сьогодні 
мати визнання, пошану та пільги в Українській Со
борній Самостійній Державі, за яку вони воювали і 
у якій ми зараз живемо. * 4

* Книга пам’яті України. Безсмертя: 1941 -1945, - Київ, 2000. 
- С 8 .

z Центральний державний архів громадських об’єднань Ук
раїни (далі ЦДАГО України). - Ф. 1, оп. 23, спр. 931. - Арк. 153. 

Кентій А.В. Українська повстанська армія в 1942 -  1943 рр.
- К.1999.- С.66

4 Літопис УПА. Нова серія. - Т. 1.- Київ -  Торонто, 1995.
-  С. 12.
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5 І - 5 2 .
~  Літопис УПА. Т. 2. -  Торонто ( Канада ), 1990. - С. 194-195. 

Шанковський Л. Історія українського війська. Збройні си
ли сучасної доби за роки 1914 -  1953. Друге доповнене видання. 
К., 1991. -С .  46.

Літопис УПА. Нова серія. Т. 1. - С. 115.
Державний архів Рівненської області. -  Ф. ЗО, оп. 2, спр.засклю.

20 Там само. - Спр. 33. - Арк. 150 -  153. 
В обороні волі. - С. 122 .

21 Володимир Косик. Україна і Німеччина у другій світовій 
війні- Париж-Нью- Йорк -  Львів. -  1993. - С. 375 -  376 .

22 Максим Скорупський. Туди де бій за волю. -  С. 151-153.  
ЦДАГО України. - Ф. 1, оп. 23, спр. 530. - Арк. 3.

24 Шанковський Л. Історія УПА.- Вінніпег ( Канада), 1953. - 
С.З&-42.

* Шанковський Л. Історія українського війська. -  С. 42 .
2  ̂Кентій А.В. Українська повстанська армія в 1942-1943 рр. 

-С.122.
21 Державний архів Рівненської області. -  Ф. Р- 30, оп. 2, спр. 

33. -Арк. 88 -9 3.
2° Шанковський Л. Історія українського війська. -  С. 36.
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Дмитрук В. І.

ПРОТЕСТНІ ІНІЦІАТИВИ НАСЕЛЕННЯ 
МІСТ УКРАЇНИ ЩОДО ОКУПАЦІЇ 

ЧЕХОСЛОВАЧЧИНИ В 1968 р.

Переосмислення історії України на основі нового 
документального матеріалу обумовлює необхід
ність розробки цілого ряду проблем, присвячених 
подіям 60-х -  початку 70-х рр. XX ст.

Йдеться про позбавлення зайвої заангажованості 
і заідеологізованості тих сторінок в історії нашої 
держави, які через ідеологічні міркування випадали 
з поля зору дослідників. Однією з таких є зароджен
ня і розвиток українського національного правоза- 
хисного руху, активні учасники якого жваво реагу
вали не лише на події безпосередньо в Україні, а й 
підносили свій голос у підтримку волелюбних, де
мократичних сил в усьому світі.

Яскравим прикладом цього є позиція української 
інтелігенції, робітництва, студентства щодо курсу 
політичного і державного керівництва Чехословач- 
чини, спрямованого на проведення радикальних ре
форм, духовного оновлення суспільства, формуван
ня “соціалізму з людським обличчям”.

Незважаючи на жорстку політичну цензуру, від
верте і неприховане просіювання інформації, в Ук
раїну різними шляхами надходили відомості про 
кардинальні заходи в сфері політичного, економіч
ного і духовного життя, здійснені празьким керів
ництвом. Встановлення реальної свободи слова, 
підтримка громадських ініціатив, забезпечення на
сущних потреб віруючих, спроби позбутися щільної 
опіки Москви -  все це приваблювало тих, хто бачив 
Україну в майбутньому демократичною, правовою
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державою. Не випадково події 1968 р. в Чехосло- 
ваччині розглядалися ними як прелюдія революцій
них перетворень в Європі.

Окупація ЧССР 21 серпня 1968 р. нанесла не тіль
ки непоправний удар по національній гідності чехів 
і словаків, а й принесла розчарування всім демокра
тичним силам, викликала рішучий обґрунтований 
протест. Не стояла осторонь широкої протестної 
кампанії і Україна, чия історична доля була тісно 
зв’язана з Чехословаччиною. Своєрідними осеред
ками інакодумства стали українські міста -  промис
лові, наукові і культурні центри республіки.

Зокрема, акція країн Варшавського договору от
римала неоднозначну оцінку в столиці тогочасної 
Радянської України -  Києві. Незважаючи на тиск 
офіційної пропаганди, яка активно тиражувала ре
золюції різноманітних партійних зборів, активів, за
яви численних громадських організацій, нав’язува
ла суспільству вироблену в Кремлі думку, у Києві 
спостерігалося поступове зростання невдоволення 
зовнішньою політикою партійно-державного керів
ництва СРСР. Негативно сприйняли позицію ЦК 
КПРС і ЦК КПУ щодо ЧССР творча інтелігенція і, 
перш за все, майстри українського слова. Для знят
тя напруги серед письменників, наприкінці травня 
1968 р. перший секретар ЦК Компартії України 
П.Ю.Шелест запросив близько сорока літераторів 
на теплохідну прогулянку Дніпром. Під час неї 
йшла масована обробка представників секретаріату 
і правління Спілки письменників України (СПУ).

Ось що писав про цей захід сам П.Ю.Шелест: 
“Були відверті, але разом з тим і гострі питання, бе
сіда проходила при взаємному розумінні всіх неп
ростих питань. Треба і в майбутньому більше мати 
з ними контактів, допомагати їм розбиратися в
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складних питаннях зовнішньої і внутрішньої полі
тики, соціальних, національних, духовних питан
нях, безумовно, розумніше тактично направляти їх
ню творчу діяльність.

Багато виникло питань з подій в Чехословаччині 
-  ця тема їх дуже займала і тривожила. Вважаю, що 
зустрічі в такій обстановці і породжують взаємну 
довіру і викликають на відверті розмови”1.

Та все ж українські письменники, вислухавши ар
гументи лідера ЦК Компартії України, продовжу
вали зберігати щодо Чехословаччини свою власну 
думку. Останнє яскраво підтвердила доповідна за
писка до ЦК КПУ за №987/16 від 4 березня 1969 р. 
голови Комітету державної безпеки при Раді Мініс
трів України В.Нікітченка. Серед “серйозних ідео
логічних збочень” керівник спецслужби республіки 
називав “тенденційне ставлення ряду членів СПУ 
до подій в Чехословаччині”. Не обійшов своєю 
пильністю В.Нікітченко і таких літературних авто
ритетів як О.Гончар та Л.Новиченко.

Прагнучи унеможливити негативні наслідки сто
совно своїх товаришів по перу, секретаріат і пар
тком СПУ вдалися до низки заходів, які ставили за 
мету довести лояльність письменників перед облич
чям влади. Доповідаючи про них вищому політич
ному керівництву республіки, заступник завідуючо
го відділом культури ЦК Компартії України 
Д.Цмокаленко писав: “Щодо деякої пасивності ок
ремих письменників під час найгостріших подій у 
Чехословаччині відділ культури ЦК КП України 
мав розмову з секретарем парткому СПУ т. Коза
ченком. Після розмови газета “Літературна Украї
на” організувала ряд виступів, у яких гостро засуд
жувалися підступи імперіалістичної реакції. Що ж 
до позиції тт. Новиченка і Гончара, то вона не вик
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ликає сумнівів. Т.Новиченко кілька разів відкрито 
виступав з рішучим осудом дій чехословацької конт
рреволюції, зокрема й на останньому пленумі СПУ. 
Т. Гончар підписав відкритий лист до чехословаць
ких письменників, у якому висловлюється чітка пози
ція в цьому питанні всіх радянських літераторів”2.

Неоднозначно сприймалося вторгнення в Чехос- 
ловаччину і у військах. Так, 21 серпня 1968 р. лікар 
однієї з військових частин, що базувалася в м. Брова- 
рах поблизу Києва В.Малинкович категорично від
мовився виконувати свій “інтернаціональний 
обов’язок”. Звертаючись до замполіта частини, він 
заявив, що в цій акції брати участі не буде, оскільки 
вважає, що це злочин і порушення міжнародного права.

Очевидно, не бажаючи надавати вчинку В.Ма- 
линковича широкого розголосу, командування Ки
ївського військового округу після численних допи
тів, залякування розстрілом вирішило розв’язати 
справу меншою кров’ю. Після суду офіцерської чес
ті він був назавжди відрахований з армії*

Опозиційні настрої мали місце в різних органі
заціях і установах, навчальних закладах тощо. 
Так, слухач Вищої партійної школи А.Донець ін
формував відділ пропаганди і агітації ЦК ЮТУ 
про свою розмову з працівником редакції газети 
“Радянська Україна” А.Друкаренком, який в при
ватній бесіді заявив, “ ...що СРСР -  це жандарм у 
рамках соціалістичної системи, який пригноблює, 
змушує йти своїм шляхом інші народи соціаліс
тичних країн. Він, зокрема, цілком підтримував 
чехословацьких ревізіоністів”4.

Розкриваючи свою власну позицію перед вищим 
політичним керівництвом республіки, А.Донець пи
сав: “У питанні про введення в Чехословаччину 
військ країн-учасниць Варшавського договору я
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відстоював цілковиту законність і необхідність дій 
нашого уряду, який виходив з інтересів усіх народів 
соціалістичного табору”5.

Не залишилися непоміченими для вищого полі
тичного керівництва та спецслужб погляди випус
кника Київського державного університету ім. 
Т.Г.Шевченка, редактора республіканського ви
давництва “Молодь України” М.Малаша. У листі 
до брата -  токаря Дніпропетровського заводу ме
талургійного устаткування -  від 24 березня 1968 р. 
останній писав: “Цікаві діла в Чехословаччині. 
Наші газети в основному мовчать, але там є чима
ло нового. Чехословацькі газети в Києві теж не 
продаються, хоч раніше були завжди. Немає й 
югославських, бо ті теж пишуть про все, що відбу
вається в Чехословаччині. Правда, газета “Нове 
життя” , що виходить у Чехословаччині україн
ською мовою, прийшла Кореневичу, який її випи
сує. Спочатку -  без вкладиша, а тепер оце -  пов
ністю. Будемо вірити, що й у нас скоро буде якась 
буча. Коли б швидше, а то далі так жити не мож
на. Імперія розпадається, і буде добре, якщо й Ук
раїна скаже своє слово проти цієї імперії”6.

Не хотів змиритися з окупацією Чехословаччини 
київський студент О.Сергієнко, який не приховував 
власної думки серед товаришів. Як наслідок -  його 
оцінки чехословацьких подій 1968 р. стали одним з 
ключових пунктів кримінальної справи, за розгля
дом якої 23 червня 1972 р. О.Сергієнко отримав сім 
років виправно-трудових таборів суворого режиму 
і три роки заслання7.

Взагалі, вплинути на студентську молодь, чиє 
становлення співпало з рішеннями XX з’їзду КПРС, 
суттєвими змінами в суспільній свідомості, було 
практично неможливо, коли неприховано вона вис
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ловлювала підтримку своїм ровесникам у Чехії та 
Словаччині, які стали на барикади, захищаючи ідеї 
“Празької весни”.

Марно на початку вересня 1968 р. перший секре
тар ЦК КПУ П.Ю.Шелест переконував студентів Ки
ївського державного університету ім. Т.Г.ИІевченка в 
справедливості і обґрунтованому характері акції кра
їн Варшавського договору в ЧССР. Відсутність від
критої дискусії дало підставу лідеру КПУ вважати, 
що його ідеологічна місія була успішною. Однак 
П.Шелеста чекало відверте розчарування. Звернімося 
до сторінок його щоденника: “На другий день після 
зустрічі я отримав лайливого, образливого листа на 
мою адресу. Чому я, мовляв, лізу до студентів, що я 
про Чехословаччину говорив неправду, а по Союзу і 
республіці прикрасив становище справ. Тон записки 
був не лише зухвалим, але й брутальним не лише для 
мене особисто, але й для нашої системи. Мені було до 
болю прикро, неприємно -  я чимало часу знаходився 
під враженням цієї зухвалості. Записка була написана 
українською мовою, у віршованій формі. Підпис: 
“Студенти слухали тебе”8.

Лист до першого секретаря ЦК КПУ, можливо, 
можна було б вважати поодиноким, невартим уваги 
випадком, якби не інші факти, які спостерігалися в 
студентському середовищі. Наприклад, 18 вересня 
1968 р. до студентів того ж університету надійшло 
звернення за підписом “Голос народу”, в якому їх 
закликали взяти приклад з чехословацьких студен
тів, що задишили аудиторії і мужньо виступили 
проти диктатури9. Причому, якщо один із листів, 
надісланих до парткому, вдалося вилучити, то, оче
видно, інші все ж таки потрапили за призначенням.

Уважно спостерігаючи за подіями в ЧССР, київ
ська інтелігенція вбачала в них не лише приклад для
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наслідування, а й прагнула використати чехосло
вацький канал для поширення в світі об’єктивної ін
формації про колоніальне становище України у 
складі Радянської імперії. 31 січня 1968 р. при про
веденні митного догляду на прикордонній залізнич
ній станції Чоп у громадянки ЧССР, старшого нау
кового співробітника Інституту чеської мови Ака
демії наук Чехословаччини Є.Покорної було вилу
чено статті відомого українського правозахисника 
В.Мороза “Репортаж із заповідника ім. Берія”. Як 
з’ясувалося, його передала старший науковий спів
робітник Інституту мовознавства АН України, ону
ка Великого Каменяра З.Франко.

Констатуючи цей факт, прокурор УРСР Ф.Глух 
та голова Комітету держбезпеки при Раді Міністрів 
УРСР В.Нікітченко в листі до ЦК КПУ від 27 люто
го 1968 р. писали: “Останнім часом почастішали 
спроби з боку деяких осіб з числа інтелігенції пере
давати такі документи за кордон, де вони публіку
ються в пресі закордонних організацій і використо
вуються в ідеологічних диверсіях проти Радянсько
го Союзу та різних провокаціях.

Доповідалося нами також про те, що науковий 
працівник Інституту мовознавства АН УРСР 
З.Т.Франко в січні ц.р. передала до вивезення за 
кордон документ ідейно шкідливого наклепниць
кого змісту під назвою “Репортаж із заповідника 
ім. Берія”.

Вважаємо за необхідне використати обставини з 
передачею цього документа Франко З.Т. за кордон 
для посилення боротьби з подібними діями та ство
рення навколо З.Франко та її однодумців певної 
громадської думки”™.

Неспокійним з точки зору тогочасних владних 
структур залишався Дніпропетровськ. Начальник
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Управління Комітету державної безпеки по Дніпро
петровській області Н. Мажара регулярно допові
дав місцевому обкому ЮТУ, своєму відомчому ке
рівництву в Києві про все нові і нові факти щодо 
зростання протестних настроїв серед різних верств 
населення. Однак у Дніпропетровську, як і у Києві, 
особливо тривожною була ситуація серед інтеліген
ції. Зокрема, становище в Чехословаччині активно 
обговорювалося молоддю міста, яка об’єдналася 
навколо І.Сокульського, М.Кульчинського, В.Сав- 
ченка та інших. Схвильована таким перебігом подій 
молодь не без підстав вважала, що придушення 
“Празької весни” озлобить і без того жорстку ра
дянську тоталітарну систему.

Отримати об’єктивну інформацію про події в 
ЧССР всіляко прагнув редактор молодіжних пере
дач Дніпропетровського радіокомітету В.І.Заремба. 
Та навіть його спроби ознайомитися з українсько- 
мовною газетою Чехословаччини “Нове життя”, 
обговорити опубліковані в ній матеріали з колега
ми по роботі розцінювались як антирадянська вих
ватка, призвели до втрати молодим журналістом 
улюбленої роботи11.

Для того, щоб з’ясувати, що насправді відбуваєть
ся в Чехословаччині, інженер Дніпропетровського 
металургійного інституту, автор кількох поетичних 
збірок М.Чхан звернувся до чехословацьких журна
лістів, які надіслали йому відповідні матеріали. Як 
наслідок, він потрапив у поле зору органів КДБ. До 
того ж перший секретар Дніпропетровського обкому 
парти О.Ф.Ватченко 25 квітня 1968 р. доручив секре
тареві обкому КПУ з ідеологічних питань А.Я.Па- 
щенку “особисто розібратися і доповісти”12.

Те ж саме очікувало викладача кафедри нарисної 
геометрії Дніпропетровського хіміко-технологічно-
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го інституту І.Рору, який взяв під сумнів результати 
консультативної зустрічі в Будапешті, на якій з чо
тирнадцяти соціалістичних країн були присутні ли
ше 8, що складало всього 57%13.

Зберігання самвидаву, спрямованого проти оку
пації Чехословаччини, стало причиною арешту, а 
згодом і засудження інженера з автоматизації Ло- 
мівської водопровідної станції Дніпропетровського 
виробничого управління водопровідно-каналіза
ційного господарства Г.Ничипоренка. За свій неор
динарний погляд на зовнішню політику СРСР і йо
го сателітів, інші аналогічні “злочини” вироком 
Дніпропетровського обласного суду від 5 серпня 
1981 р. він отримав сім років позбавлення волі у 
виправно-трудовій колонії посиленого режиму із 
наступним засланням терміном на п’ять років14.

У досліджуваний період певна політична напруга 
відчувалась у Харкові. Харківські правозахисники, 
незважаючи на розбіжність поглядів, засудили вве
дення військ на територію суверенної європейської 
держави. Зокрема, викладач військового інституту 
Г.Алтунян відстоював свої позиції в Комітеті пар
тійного контролю при ЦК КПРС. Характерною в 
цьому плані є його розмова з відповідальним пра
цівником Комітету партконтролю М.Мардасовим, 
в якій він заявив: “Що стосується Чехословаччини, 
то мені здається, що введення військ нанесло більше 
шкоди, ніж користі. Нас ніхто туди не запрошував”. 
Приблизно це ж саме він доводив кандидату в чле
ни КПРС Г.Денисову15.

В Одесі події в Чехословаччині залишалися в цен
трі уваги інакодумців П.Бутова, Н.Строкатової, 
О.Різниківа, О.Притики та інших. У вузькому колі 
вони обговорювали документи самвидаву -  статтю 
А.Марченка “Лист чехословацьким газетам”, пізні
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ше -  наприкінці 70-х рр. брошуру “Десята річниця 
вторгнення в Чехословаччину” 16, обмірковували 
можливі політичні наслідки безпрецедентної вій
ськової акції для майбутнього України, СРСР, Єв
ропи17.

Уже 22 серпня 1968 р. до редакції газети “Літера
турна Україна” за підписом “СИД” (“Симоненкові 
друзі” -  авт.) надійшов лист з Черкас, в якому дово
дилася ганебність і неприпустимість кроків партій
но-державного керівництва СРСР щодо Чехосло- 
ваччини. У ніч на 26 серпня листівка аналогічного 
змісту була виявлена на вул. Гоголя обласного цен
тру. Яким же було здивування спецслужб, що їх ав
тором виявився заступник завідуючого відділом 
пропаганди і агітації Черкаського обкому КПУ 
М.Ліхцов. Висока партійна посада не стала перешко
дою для його засудження до трьох років виправно- 
трудових таборів. Під час перегляду своєї справи 17 
червня 1988 р. на запитання слідчого, як розуміти 
фразу в листівці: “Хай живе вільна Чехословаччина! 
Геть окупантів!”, він відповів: “Цю фразу в листівці 
слід розуміти як моє неприйняття введення військ со
юзників у Чехословаччину, братню, дружню, соціа
лістичну країну у 1968 році, у зв’язку з наявними там 
подіями, тому введення військ на територію Чехосло- 
ваччини в той час я розумів як окупацію і в листівці 
висловив своє відношення до цього”18.

Саме як окупацію розглядав вторгнення в ЧССР 
інший черкащанин, літпрацівник редакції газети 
“Черкаська правда”, майбутній лауреат Шевченків
ської премії В.Захарченко. Прослуховуючи зару
біжні радіостанції, опрацьовуючи газету “Нове 
життя”, журнал “Дружно вперед”, конспектуючи 
оприлюднені в них матеріали, він повністю переко
нався, наскільки неправдивою і тенденційною була
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радянська пропаганда, що вводила в оману власний 
народ19. Зазначені конспекти стали речовими дока
зами в кримінальній справі, порушеній проти В.За- 
харченка 13 листопада 1970 р.

Не зміг промовчати в критичний момент і доцент 
кафедри фізики Кіровоградського педагогічного інс
титуту ім. О.С.Пушкіна, кандидат фізико-математич- 
них наук В.Дубовов. 25 вересня 1968 р. за підписом 
“Старий комуніст” він направив листа в Посольство 
ЧССР в СРСР, у якому не лише висловив підтримку 
боротьбі чехів і словаків, а й дав ряд порад щодо 
форм і методів її продовження у підпіллі20.

На відміну від В.Дубовова не приховував свого 
імені ректор Чернігівського педінституту Костер- 
чук, який надіслав листа до ЦК Компартії України. 
У ньому він висловлював незгоду з політикою 
КПРС щодо Чехословаччини, обурення діями союз
них військ. Вчинок ректора інституту, члена КПРС 
був настільки зухвалим, що першому секретареві 
ЦК КПУ П.Ю.Шелесту довелося спеціально “ради
тися” з секретарем ЦК КПРС І.В.Капітоновим21.

Не могли змиритися з офіційним курсом держа
ви, його політичним та ідеологічним обґрунтуван
ням робітники Миколаївського заводу залізобетон
них виробів №2 тресту "Миколаївжитлобуд” П.Са
ранчук та В.Івков22 робітник заводу №45 м. Вінни
ці Ю.Ольховський2 ,̂ старший інженер Івано-Фран
ківської обласної газотехнічної інспекції В.Доліш- 
ній24 та багато інших.

Потрібно зазначити, що далеко не всі імена іна
кодумців стали відомими навіть для радянських 
спецслужб. Так, залишається невідомим, хто зробив 
26 серпня 1968 р. напис вугіллям на стіні колгоспно
го ринку -  місці найбільшого скупчення народу в м. 
Нововолинську Волинської області -  такого змісту:
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“Смерть кремлівським бюрократам”. Одночасно з 
цим аналогічний напис був також виявлений на 
приміщенні шахтоуправління шахти №4 м. Новово- 
линська. На стіні ресторану “Шахтар” великими лі
терами було виведено: “Смерть радянським оку
пантам”1 2 * * * 6 * * * 10̂.

Органи КДБ не зуміли виявити авторів листівок, 
розповсюджених у Чернівцях 12 вересня 1968 р. 
Зміст, стилістичні особливості зазначених листівок 
свідчать про те, що їхній автор є високоосвіченою, 
високоінтелектуальною людиною26.

Таким чином, у містах, що були адміністративни
ми, промисловими, науковими і культурними цен
трами України, наприкінці 60-х -  початку 70-х рр. 
спостерігався рух опору політиці КПРС стосовно 
Чехословаччини. Соціальною базою цього опору 
була національно свідома інтелігенція, студентська 
молодь, окремі представники робітництва.

1 Шелест П. Е. ...Да не судимы будете. Дневниковые запи
си, воспоминания члена Политбюро ЦК КПСС. - М., 1995. - 
С. 314.

1 Центральний державний архів громадських об'єднань Ук
раїни (далі - ЦДАГО України). - Ф. 1, оп. 25, спр. 183. - Арк. 68.

J Малинкович В. В августе 1968 года киевская интеллиген
ция промолчала // Киевские ведомости. - 2000. - 16 октября.

 ̂ ЦДАГО України. - Ф. 1, оп. 25, спр. 342. - Арк. 135.
6 Там само.'- Арк. 136.
6 Там само. - Спр. 64. - Арк. 38-39.
' Науковий архів Міжнародного історико-просвітницько- 

го товариства "Меморіал". - Ф. 101, on. 1, спр. 70. - Арк. 2.
° Шелест П. Е. . . .Да не судимы будете... - С. 404.
, ЦДАГО України. - Ф. 1, оп. 25, спр. 64. - Арк. 59-60.
10 Там само. - Спр. 127. - Арк. 5-6.
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* Архів Управління Служби безпеки України в Дніпро
петровській обл. (далі - архів УСБУ в Дніпропетровській 
облЛ. - Спр. П-24613, т. 7. - Арк. 164.

12 Державний архів Дніпропетровської обл. - Ф. 19, оп. 52, 
спр. 72. - Арк. 74.

Там само. - Арк. 75.
14 Архів УСБУ в Дніпропетровській обл. - Спр. П-25298, 

т. 1. - Арк. 243-244; т. 3. - Арк. 273.
15 Архів УСБУ в Харківській обл. - Спр. 033915, т. 2. - Арк. 

364-165.
16 Архів УСБУ в Одеській обл. - Спр. 24994-П, т. 4. - Арк. 

226,234.
Там само. - Спр. 24994-П, т. 11.- Арк. 142-143.

18 Архів УСБУ в Черкаській обл. - Спр. 12239-ФПД, т. 3. -

^  Там само. - Спр. 12237-ФПД, т. 1. - Арк. 26-33.
2°  ЦДАГО України. - Ф. 1, оп. 25, спр. 64. - Арк. 73-75.
2 * Шелест П. Е. . . .Да не судимы будете... - С. 388-389.
22 Архів УСБУ в Миколаївській обл. - Спр. 12252-С, т. 4. - 

Арк 123-124.
~~ ЦДАГО України. - Ф. 1, оп. 25, спр. 64. - Арк. 64-65.

Архів УСБУ в Івано-Франківській обл. - Спр. 9375-П, 
т. 6^- Арк. 93.

2“ ЦДАГО України. - Ф. 1, оп. 25, спр. 64. - Арк. 55.
26 Там само. - Арк. 56-58.
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Дровозюк С.І.

НАРОДНА КУЛЬТУРА І 
"КУЛЬТУРНА РЕВОЛЮЦІЯ": 

ІСТОРІОГРАФІЯ ГУМАНІТАРНОГО 
КОНФЛІКТУ

Духовне життя в Україні у 20-30-х рр. XX ст. поз
начене одним з найбільших в історії людства гума
нітарним конфліктом, породженим більшовицькою 
"культурною революцією". Неминучість цього кон
флікту обумовлювалася самою природою "культур
ної революції" як насильницької акції, спрямованої 
проти традиційної народної культури. Світова 
культурологічна думка визначає традиційну народ
ну культуру як сукупність витворів, що відобража
ють культурну та соціальну самобутність. її форми 
включають мову, літературу, музику, танці, ігри, мі
фологію, обряди, звичаї, ремесла, архітектуру та ін
ші види художньої творчості1. Культурна револю
ція розумілася як духовне переродження людей на 
основі марксистсько-ленінського світогляду та про
летарської ідеології, велетенське і різке піднесення 
культурного рівня народу2. Отже, ці визначення 
вказують на принципові розбіжності у ставленні до 
людини, до права народу на власний духовний ви
бір. Якщо народна культура формувалася природ
ним чином і становила зміст повсякденного духов
ного життя народу, то "культурна революція" була 
штучним утворенням, засобом досягнення політич
ної мети. Це й дає підстави говорити про гуманітар
ний конфлікт, оскільки в епіцентрі зіткнення куль
тур опинилася сама людина, її духовний світ.

У 20-30-х роках питання культури постійно були 
у вирі тогочасного життя, визначали зміст суспіль
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но-історичної думки. Однією з варіацій на тему 
"культурної революції" була теорія "боротьби двох 
культур", у якій російська культура, пов'язана з міс
том і пролетаріатом, протиставлялася українській 
культурі, пов'язаній з селом. Активним провідни
ком цієї теорії в Україні був Д.Лебідь, який заявив, 
що жоден комуніст не може стати на точку зору пе
ремоги української культури, якщо вона буде затри
мувати поступальний рух. Метою ж цього руху бу
ло "світове об'єднання", започатковане союзом ра
дянських республік. Тому зміст національної полі
тики для Д.Лебедя зводився до того, щоб закріпити 
у "свідомості всіх народів" ідею "світового об'єднан
ня"3. Боротьбу двох культур (між "культурою-еко- 
номікою міста" і "культурою-економікою села") він 
вважав неминучою, оскільки сільське господарство 
ще знаходиться в руках великої кількості власниць- 
ки налаштованого класу. Д.Лебідь досить відверто 
висловив мету цієї політики: обмеження національ
них прагнень4. О.Шумський заперечував Д.Лебедю 
не з метою захисту селянської культури, а з тактич
них міркувань: мовляв, пролетаріат не допустить 
боротьби з селянством щодо культури, бо це дасть 
куркульству гасло для об'єднання селянської маси5. 
Найактивніший опонент Д.Лебедя М.Скрипник 
визнавав, що "боротьба двох культур є фактом", але 
лише як боротьба "буржуазної класи російської з 
культурою нової, також буржуазної класи, україн
ської"6! Отже, як проімперська верхівка, так і націо
нал-комуністи характеризували культуру не за гу
маністичним чи естетичними ознаками, а насампе
ред з класових позицій.

Протиставлення сільської культури міській, фе
тишизація останньої як єдиної форми духовного 
життя були домінуючими мотивами в офіційній іде
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ології 30-х рр. Так, С.Косіор запевняв, що підніма
ючи колгоспне село до рівня міської культури, ко
муністи приєдуть до соціалістичної культури міль
йони селян, "які раніше від усякої культури були 
зовсім ізольовані"7. Деякі "тонкощі" ідеологічної 
"кухні" більшовицького режиму у сфері культури 
розкрив В.Затонський, який підкреслював, що в 
епоху революції швидко "перероблюється ... своє
рідний національний характер ... носителів культу
ри". "Ми будуємо культуру соціалістичну, носителі 
якої є українські пролетарі - ударники соціалістич
ної індустрії, ударники колгоспного будівництва", - 
говорив він. ІДо ж до вихідців з українського села, 
які стають робітниками, то вони "переварюються в 
індустріальному казані і творять нову високоіндус- 
тріальну соціалістичну культуру". В.Затонський 
піддав критиці М.Грушевського, який "намагається 
здійснити свою програму хуторянської куркуль
ської культури"8.

В 50-80-х рр. з'явилася низка узагальнюючих 
праць з історії культурної революції! та культурного 
будівництва в Україні, однак їх концептуальні засади 
з відомих причин були незмінними9. Основні посту
лати історіографії того часу відомі: культурна рево
люція неодмінно здійснюється під керівництвом ко
муністичної партії та робітничого класу; боротьба на 
культурному фронті має класовий характер; мета 
культурної революції' - заміна старої культури на но
ву, соціалістичну; вороги соціалістичної культури - 
націоналісти та куркулі тощо. З етнографії була ви
тіснена реальна народнопоетична творчість, а нато
мість конструювалася бажана для влади модель, по
будована на соціально-класовому підході10. Важли
вим компонентом народної культури, який включав
ся у загальнокультурний процес, була українська мо
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ва, однак при цьому вона розглядалася виключно 
як засіб проведення більшовицької українізації.

Сучасна історіографія зробила помітний внесок у 
конкретно-історичне дослідження та теоретичне ос
мислення процесів, що відбувалися у сфері культури 
(Даниленко В.М., Касьянов Г.В., Кульчицький 
С.В., Бондарчук П.М, Виткалов В.Г., Єфіменко 
Г.Г., Кручек О.А., Мандрик Я.І., Новохатько Л.М., 
Попович М.В., Шейко В.М. та ін.)11. В новітніх дос
лідженнях спростовані ідеологічні штампи та міфи 
радянської доби. Зокрема, зроблені такі висновки 
та узагальненім: українська традиційна селянська 
культура була сильно пошкоджена колективізаці
єю, яка знищила її структуру(О.Грабович)12; ство
рення "нової культури" здійснювалося передусім 
шляхом нищення культури старої - як елітарної, так і 
традиційної народної, тісно пов'язаної з християнс
твом (О.Гриценко, М.Стріха)"13; українська культура 
як цілісність та самовідтворююча система після 
"культурної революції" та "великого перелому" пе
рестала існувати; українська культура стала у радян
ському суспільстві засобом утвердження тоталітариз
му і втратила статус культури, бо перестала викону
вати свої головні функції - не наближала людину до її 
людської суті, а навпаки - віддаляла14. Помітні спро
би здійснення типології культури, в тому числі визна
чення її як тоталітарної15. Поглиблено розуміння 
змісту теорії "боротьби двох культур"16.

В сучасній культорології привертає увагу кон
цепція взаємодії старої і нової культур, висунута 
І.Дзюбою. На його думку, в той час "духовність не 
знищували тотально, її знищували вибірково, а го
ловне - підмінювали і змінювали, створювали нову 
духовність чи псевдодуховність"17.

Народна культура і "культурна революція" - це

189



Історія України:

складні системи, тому характер конфлікту між ними 
може бути з'ясований через аналіз їх структурних еле
ментів, виявлення тих ділянок суспільних відносин, 
де протиборство між ними було особливо гострим.

Тоталітарна, антигуманна сутність "культурної 
революції", її непримиренність щодо народної куль
тури проявилась в концепції формування "нової лю
дини", "перевиховання" українського селянства на 
комуністичних засадах. Радянська історіографія 
оголосила головним завоюванням культурної рево
люції "могутнє оновлення духовного світу селяни
на"18. Відомо, що виховання "нової особистості" у 
більшовицькому розумінні означало насилля над 
цією особистістю, руйнування народного світоба
чення. В арсеналі "культармійців", що діяли на цій ді
лянці "культурного фронту", особливе місце посідала 
політико-виховна робота, спрямована насамперед на 
зміну психології українського селянства. Проблема 
особистості, що опинилася в епіцентрі конфлікту між 
"культурною революцією" і народною культурою, 
практично не досліджена на конкретно-історичному 
рівні. У цьому питанні кількісний стрибок у розвитку 
культурної мережі, як зауважив О.Реєнт, не можна 
розглядати відокремлено від інших сторін життя, які 
впливали на формування особи19.

Передова лінія "культурного фронту" пролягала 
через свята та обряди, яким більшовицький режим 
протиставив "червону обрядовість". Традиційні 
свята та обряди розглядалися як забобони та пере
житки, а боротьба проти них обґрунтовувалася 
тим, що звичаї "затримують загальний культурний 
поступ та соціалістичне будівництво"20. Радянська 
історіографія розкрила деякі елементи технології 
впровадження нових "свят" на прикладі "свята вро
жаю". Основна ідея "дня врожаю" визначалася полі
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тично-господарськими завданнями, а плани прове- 
дення "свята" розроблялися на основі спеціальних 
інструкцій. "День врожаю" спеціально приурочу
вався до осіннього релігійного свята21, тобто, свідо
мо створювався конфлікт. Водночас окремі радян
ські дослідники визнали, що нові звичаї та обряди 
не прижилися і поступово почали забуватися. Це 
пояснювалося тим, що вони виявилися штучно збід
неними, позбавленими рис, характерних для народ
них традицій. Руйнування народної культури пояс
нювалося "запалом боротьби з релігійними пере
житками", азартом непримиренності. При цьому до 
надбань духовної культури українського народу 
відносилися ті звичаї та обряди, що не мали нічого 
спільного з релігією22.

Сучасні дослідники констатували, що так звані 
радянські соціалістичні свята й обряди, внаслідок 
свого неприродного походження не набули поши
рення і практично не були визнані23, що прижива
лися вони серед українського селянства дуже важко 
і боляче24.

Чи не єдиним явищем традиційної народної куль
тури, нищення якої більшовицьким режимом вис
вітлене на конкретно-історичному рівні, є кобзарс
тво (К.Черемиський)25.

Одним з напрямів руйнування народної культу
ри було намагання більшовицького режиму при
мусити народ творити "народну культуру" напе
ред заданого змісту. Фактично це була псевдона
родна творчість, невід'ємний елемент тоталітарної 
системи. Режим нав'язував тематику, намагався 
замінити образну систему традиційної народного 
мистецтва символами більшовизму, водночас са
ме цю псевдонародну творчість оголосив єдиною 
справді народною.
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В суспільно-історичній думці час від часу просте
жуються спроби показати своєрідне "примирення" 
тоталітарної і народної культур, проникнення еле
ментів більшовицької культури в народне мистец
тво. Цей процес в радянській історико-етнографічній 
літературі іменувався збагаченням традиційних орна
ментальних мотивів радянською емблематикою, сим
волами соціалістичних перетворень. Зображення сер
па і молота на рушниках 20-х рр. характеризувалося 
як введення нової емблеми в орнаментальний стрій26. 
Виконуючи соціальне замовлення більшовицького 
режиму, краєзнавці намагалися показати, як побуто
ві особливості пристосовуються до нових вимог жит
тя, а згодом й вмирають. З цією метою повідомляло
ся про появу радянських зірок на писанках, на кили
мі у хаті незаможника, на сорочці27.

Водночас із спробою "щеплення" радянської сим
воліки на могутньому дереві української традиційної 
культури здійснювалася її фальсифікація. Правлячий 
режим намагався створити ілюзію, що селяни у на
роднопоетичних формах викривають куркулів і слав
лять вождів. Відбулася подвійна фальсифікація: спо
чатку на замовлення влади "творилися" пісні, прис
лів'я та приказки, а потім радянська наука змушена 
була досліджувати цю "народну творчість". Лише в 
умовах "перебудови" народознавці прямо поставили 
питання про фальшування народної творчості28.

На перший погляд, мінімальною конфліктністю 
позначена ліквідація неписьменності, що була го
ловним елементом культурної революції і мала б 
нести позитивні знання. Однак і в цьому питанні в 
радянській історіографії простежується класовий 
підхід. Зокрема, наголошувалося, що вся система 
культурно-виховних заходів була спрямована в пер
шу чергу на піднесення культури бідноти і середня
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ків. Щодо куркульства обґрунтовувалися заходи 
примусу та перевиховання в напрямку відмови від 
приватної власності ставила ліквідацію неписьмен
ності на чільне місце у системі заходів, здійснюва
них під гаслом "культурної революції". Ліквідація 
неписьменності розглядалася як безумовний пози
тив, хоча дослідник радянської культури О.Михай
лов визнав, що виключення куркулів з лікнепу було 
заходом дуже жорстоким29. Більшовицька концеп
ція освіти, що зводилася до кількісних характерис
тик, досить довго трималася в історіографії. Ще й 
нині в окремих публікаціях освіта характеризується 
на основі статистичних даних, без врахування зміс
ту і методів навчання. Сподіваємося, що питання 
про те, "що стоїть за цифрами", слушно поставлене 
сучасними дослідниками30, сприятиме з'ясуванню 
реального співвідношення кількісних і якісних па
раметрів культурного процесу. Прогалини у дослід
женні освіти як складного комплексу питань посту
пово заповнюються сучасними працями31.

Конфліктність була закладена як у змісті, так і у 
формах культосвітньої роботи. В епіцентрі протис
тояння опинилися "Просвіти", що в радянській літе
ратурі ідентифікувалися з заможною верхівкою се
ла, старою інтелігенцією, рештками контрреволю
ційних елементів32. В радянській історіографи пря
мо вказувалося на те, що на селі було значно склад
ніше створити радянські культурно-освітні устано
ви, ніж у місті, у зв'язку з існуванням "Просвіт"33. 
Показовою для розуміння провідних тенденцій ра
дянської історіографії була реакція на висвітлення 
діяльності "Просвіт" у монографії Г.М.Шевчука. 
Хоча оцінка "Просвіт" в ній відповідала тогочас
ним канонам, рецензенти радили докладніше роз
крити ворожу діяльність українських буржуазних
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націоналістів на культурному фронті34. З початку 
90-х рр. простежується позиція своєрідного "ней
тралітету", коли, наприклад, автори вже уникають 
традиційної оцінки "Просвіт" і пояснюють припи
нення їх діяльності організацією нових культурно- 
освітніх установ35. В сучасній історіографії описа
ний процес "радянізації" "Просвіт" та їх нищення як 
осередків формування національної свідомості ук
раїнського народу36. Боротьба між сельбудами і 
"Просвітами" охарактеризована як боротьба двох 
культур, в якій народницький напрямок української 
культурної творчості протистояв потужному проце
сові "революційного виховання селян"37.

Проблема ""народна культура і "культурна рево
люція"" тісно пов'язана з питанням взаємовідносин 
між містом і сілом. Саме в місті були зосереджені со
ціальні сили, що повели наступ проти селянства. 
Неодмінним атрибутом більшовицької концепції 
культурного революції була теза про особливу роль 
робітничого класу у піднесенні культури селянства. 
В кінці 20-х - на початку 30-х рр. ця "культурна" ро
бота була безпосередньо пов'язана з колективізаці
єю. Історики запевняли, що робітничі бригади нес
ли в селянське середовище культуру соціалістично
го міста, прискорювали процес культурної револю
ції на селі38. При цьому залишалося невідомим, у 
чому ж особлива "культурність" робітничих бригад 
і за якими ознаками "культура соціалістичного міс
та" перевершує селянську традиційну культуру.

Цікаву спробу побудувати нову схему взаємодії 
сільської і міської культур зробив О.І.Криворуч- 
ко39. Такий ракурс виявився досить продуктивним і 
дав можливість простежити динаміку культурного 
процесу, виявити генетичні риси сільської культури. 
Разом з тим історіографічна ситуація довкола пи
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тання про взаємодію згаданих культур підводить до 
думки, що поняття "міська культура" і "сільська 
культура" потребують уточнення, виділення в них 
ключових елементів.

В суспільно-історичній думці 90-х рр. знаходимо 
також міркування щодо переходу сільської культу
ри в міську під час більшовицьких експериментів. 
Особливість цього процесу пояснюється тим, що 
український народ вступив в індустріальну епоху 
без своєї державності. Зрусифікована культура міст 
знаходила офіційну підтримку тоталітарної влади. 
Таким чином, могутній потік із села в місто, який за 
інших умов став би фактором злету національної 
культури, був фактично виключений з культурно- 
творчого процесу40.

Отже, сучасна історіографія відійшла від радян
ських стереотипів в оцінці "культурної революції" і 
констатувала її руйнівний вплив на традиційну на
родну культуру. На відміну від радянської історіог
рафії, що спиралася на кількісні зміни у сфері куль
тури, новітня українська історіографія все більше 
враховує її якісні виміри. Однак цілісна картина 
складних процесів у сфері культури ще не відтворе
на. Нині перед історичною наукою постає важливе 
завдання: поклавши в основу аналізу людський ви
мір, відтворити на конкретно-історичному рівні зіт
кнення, взаємодію феноменів, що іменуються на
родною культурою та "культурною революцією". 
Першим кроком у цьому напрямі має стати дослід
ження процесу нищення більшовицьким режимом 
кожної галузі народної культури. Для цього необ
хідно вирішити ряд методологічних питань, зокре
ма, щодо структури "культурної революції" та на
родної культури. Важливо здійснити "інвентариза
цію" понять та категорій, уточнити їх обсяг та зміст.

195



Історія України:

На нашу думку, необхідно визначити "ядро” у 
самому понятті "культури". Виділення елемента, 
що відіграє в культурі консолідуючу, "цементую
чу" роль, має важливе методологічне значення для 
з'ясування реального місця культури в історії. Не
рідко й нині через відсутність такої домінанти у 
структурі культури допускається "розмитість" 
цього поняття, його необгрунтована багатознач
ність. На нашу думку, для характеристики культу
ри як певної цінності, таким стрижнем є її гуманіс
тичні засади. 1 * 3 4 5 6
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Лаврик Г.В.

ЕМІГРАНТСЬКА ІСТОРІОГРАФІЯ 20-30-их 
РОКІВ ПРО ПОЛІТИКО-ПРАВОВЕ 
СТАНОВИЩЕ ЦЕРКВИ В УКРАЇНІ

При виробленні стратегії державно-церковних 
відносин у незалежній Україні на перспективу важ
ливе значення має історичний досвід законодавчого 
регулювання церковно-релігійного життя, переду
сім у 20-30-ті роки XX століття. У цей, позначений 
глибиною політичних зрушень, час до аналізу подій 
у ділянці державно-церковних відносин та аналізу 
правового становища релігії і церкви в умовах біль
шовицького режиму долучилися десятки мислите
лів і патріотів “української ідеї” за кордоном.

В результаті першої світової війни і поразки наці
онально-визвольних, державно - самостійницьких 
змагань українського народу 1917- 1920 років його 
землі знову опинилися в складі інших держав: Схід
на Галичина і Західна Волинь були загарбані Поль
щею, Північна Буковина анексована Румунією, За
карпаття приєднане до Чехословаччини. Значна час
тина національно свідомої інтелігенції -  учених, полі
тичних та військових діячів Центральної Ради, геть
манського уряду, Директорії УНР, а також ЗУНР - 
змушена була залишити батьківщину. До цього їх 
спонукало особливо зневажливе ставлення до націо
нальної науки і культури урядів Польщі та Румунії, а 
також розформування університетів радянською вла
дою в Україні і поступове зведення науки, особливо 
гуманітарної, до ролі прислужниці для ідеологічного 
обґрунтування більшовицького режиму.

Так, згідно з марксистсько-ленінським ученням 
про державу і право як надбудовні явища, обумов
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лені базисними економічними відносинами, право, - 
в юридичному розумінні, - виникає з потреб еконо
мічних відносин права власності і мало зникати ра
зом із ліквідацією буржуазної приватної власності 
як історично розвинутої форми виразу власності 
взагалі. Пролетаріат як клас, позбавлений засобів 
виробництва, разом із союзниками отримував сво
го роду соціальний мандат (підставу, визначену іс
торією) на глибокі революційні перетворення дій
сності, тобто “право” -  у тому широкому значенні, 
яке виражає обґрунтованість, виправданість відпо
відних дій. З точки зору звичної, поширеної сьогод
ні номенклатури правових явищ таке “пролетар
ське” (“революційне”, “комуністичне”) право дале
ке від права в суто юридичному його значенні, а 
ближче -  до поняття “правосвідомості”, тобто 
суб’єктивних уявлень людей, їх груп про реальне, 
бажане і допустиме право1.

Право в указаному значенні проникло і в реаль
не життя Радянської України 20-их років XX ст. У 
фахових довідкових виданнях радянських правни- 
ків, загальній і спеціальній юридичній літературі 
пожовтневого десятиліття воно називалося “рево
люційним”, “комуністичним” і досить відверто ха
рактеризувалось як “революційна правосвідо
мість”, і навіть як “революційна доцільність”2. Ре
альний зміст цих категорій майже не потребував 
якогось більш менш наукового обґрунтування. Він 
цілком відповідав програмним орієнтирам партії 
більшовиків, котра з перших років радянської вла
ди визначала характер і зміст послідовної політики 
використання органів радянської влади задля лікві
дації релігійного світогляду та його носіїв в “інтере
сах якнайшвидшого руйнування класового ладу”, 
політики, яка, за офіційним поясненням наркома
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внутрішніх справ УСРР В.А.Балицького, була “весь 
час направлена на врегулювання взаємин між цер
квою та державою на підставі відокремлення цер
кви від держави та встановлення волі сумління’’3. 
Авторами ряду публікацій із питань державного бу
дівництва у першій половині 20-их років вона 
пов’язувалася, перш за все, з соціально-економічни
ми, політичними, культурними перетвореннями і 
уявлялася як поступовий процес, а наприкінці деся
тиліття -  з намірами якнайшвидше здійснити секу
ляризацію державно-правових відносин.

Нищення матеріальних проявів та будь-яких 
форм інституціолізованої релігійності при законо
давчих гарантіях відокремлення церкви від держави 
унеможливило подальше об’єктивне дослідження 
церковного життя на українських теренах. Осеред
ками вивчення історії церковного устрою України 
та історії українського церковного права поступово 
стали Український вільний університет (УВУ) у Від
ні, Празі (1921-1945 рр) та Мюнхені, Український 
науковий інститут (УНІ) у Берліні (1926-1945 рр.), 
Український науковий інститут (УНІ) у Варшаві 
(1930-1939 рр.), а після завершення другої світової 
війни і Богословська Академія УАПЦ у Мюнхені, 
Науково-Богословський Інститут у Бавнд-Бруку, 
Східно-Європейський Інститут ім. В. Липинського 
у Філадельфії та інші. Тут вийшли друком праці ко
лишніх міністра віросповідань в уряді гетьмана 
Павла Скоропадського Олександра Лотоцького, 
міністра віросповідань УНР в урядах Ісаака Мазепи 
та В’ячеслаЬа Прокоповича професора Івана Огієн- 
ка (згодом - митрополита Іларіона), декана богос
ловського факультету Кам’янець-Подільського уні
верситету Василя Біднова та інших учених-емігран- 
тів. Вони здебільшого розповідали про виникнення,
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розквіт Української автокефальної православної 
церкви, розглядали суперечливе питання її каноніч
ності, зважаючи, передусім, на суб’єктивний мо
мент - особисту причетність до визвольних змагань 
українського народу на тлі яких і розгорнулися ре
форми церковного життя.

Попри все це твори, автори яких пропонували 
досить значні за обсягом елементи дослідницького 
змісту, наприклад, варіанти майбутнього політико- 
правового оформлення державно-церковних сто
сунків, не залишилися поза увагою науковців і ви
користовуються в сучасних юридичних та релігієз- 
навчих працях. Це стосується, зокрема, розуміння 
“автокефалії” як форми устрою православної цер
кви та її церковно-правових засад, проголошених 2 
грудня 1930 року під час публічного виступу в Ук
раїнському науковому інституті у Варшаві його ди
ректором професором Олександром Лотоцьким4 і 
детально викладених у його пізніших працях5. У на
уково-публіцистичних статтях, надрукованих у 
“Духовній Бесіді”, “Духовному Сіячі”, “Тризубі”, а 
згодом у спеціальній праці з історії українського 
церковного права6 і спогадах7, автор показував за
лежність церковного устрою від укладу державно- 
адміністративного життя, зупинявся на проблемах 
участі державної влади в справі встановлення і ска
сування автокефалії української церкви.

Принципове значення для сьогоднішнього періо
ду боротьби за помісний статус Української правос
лавної церкви має цілісний погляд на місце релігії і 
церкви в суспільному житті, сформульований пер
шим митрополитом Української автокефальної 
православної церкви Василем Липківським. Спо
чатку рукопис, а пізніше книга спогадів Василя 
Липківського ’’Історія Української Церкви”, що по
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бачила світ завдяки зусиллям василіан у Канаді під 
назвою “Відродження Церкви в Україні. 1917-1930” 
(Торонто, 1959), слугували ідейним джерелом для 
підготовленої і виданої богословами української ді
аспори літератури автокефального спрямування, 
яка вміщує спогади відомих українських діячів, по
відомлення преси про пограбування радянською 
владою церковних цінностей, репресії щодо духо
венства та руйнування храмів. їх знаходимо у пра
цях протоієрея Митрофана Явдася8, настоятеля ос
танньої в Україні парафії Української православної 
церкви (правонаступниці УАПЦ) при Софіївському 
соборі м. Києва (1934 р.), у еміграції -  протопресвіте
ра, члена вищого церковного управління УАПЦ в За
хідній Європі отця Демида Бурка9, великого подвиж
ника УАПЦ у діаспорі, активного учасника часопису 
“Українське Православне слово” (США) та україн
ської редакції “Свобода” Олександра Воронина10. 
Спільно з директором українського незалежного ви
давництва “Смолоскип” імені Василя Симоненка 
Осипом Зінкевичем він підготував фундаментальний 
збірник “Мартирологів Українських Церков”, прис
вячений долі українських церков та їхніх діячів, пер
ший том якого стосується Православної церкви11.

Всеохоплюючу картину секуляризаторської ді
яльності органів більшовицької влади упродовж 
найбільш змістовного і духовно напруженого періо
ду в історії УАПЦ, відтворену на основі друкованих 
джерел, численних матеріалів мемуарного характе
ру та власних спостережень, подав Іван Власов- 
ський у “Нарисі історії Української Православної 
Церкви. XX ст.” (Нью-Йорк; Київ; Бавнд-Брук, 
1990.- Т .  ІУ, Ч.І).

Зауважимо, що від самого початку церковно-виз
вольний рух в Україні першої чверті XX ст., як скла
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дова частина руху національно-визвольного викли
кав зацікавленість в українських дослідників, які 
працювали на межі загальної історії, політичної іс
торії та історії державного права, зокрема, учених 
та практиків УВУ, у тому числі і тих, котрі входили 
до складу Українського правничого товариства: де
кана відцілу(факультету) права і суспільних наук 
Українського вільного університету (УВУ) профе
сора Станіслава Дністрянськкого, його заступника 
професора Володимира Старосольського, професо
ра цього факультету Сергія Шелухіна. Позитивним 
набутком останнього у цьому плані була підготов
ка наукової доповіді “Право, етика, релігія, спра
ведливість”, яку згодом було включено до програ
ми занять на факультеті12.

Методологічною основою для їх досліджень пос
лужили праці українського історика, суспільно-по
літичного письменника і громадського діяча Вячес
лава Липинського, визнаного сучасниками “осно
воположником етично-державницького напрямку і 
творцем класократичної суспільно-політичної сис
теми”, пройнятої “щиро релігійними переконання
ми та глибокою пошаною до релігії і церкви”. Буду
чи завідувачем кафедри історії української держав
ності у заснованому Павлом Скоропадським Укра
їнському науковому інституті у Берліні, В.Липин- 
ський пропонував використовувати за критерій іс
торичної оцінки узгодженість вимог релігії, етики, 
культури та української державності. При цьому 
важливу роль у всесвітній і український історії, у 
творенні української культури він відводив церкві, 
церковній дисципліні, церковній ієрархії, чернец
тву, наголошуючи на недопустимості і шкідливості 
підпорядкування їх будь-яким світським, зокрема 
національно-державним цілям, рівно як і відокрем
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лення церкви від держави. “Боже і кесареве”, справи 
церковні й державні, - читаємо у його праці “Релігія й 
церква в історії України”, - треба розрізняти, Церкву 
ніхто не сміє підпорядкувати політичним тенденціям, 
але державна влада, аби добре виконувати своє орга
нізаційне, державне завдання, мусить слухати наказів 
релігії, визнавати авторитет духовної влади і сей ав
торитет всіма силами піддержувати”13.

У розробку різних аспектів життєдіяльності ук
раїнської православної церкви відповідно до пот
реб українського народу та ідеалів майбутньої ук
раїнської держави включилися професор кафедр іс
торії України Українського вільного університету 
(1921-1951 рр.), професор кафедри історії церкви 
Православного богословського факультету Вар
шавського університету (1936-1939 рр.) і директор 
Українського наукового інституту в Берліні (1926- 
1931 рр.) та президент Української Вільної Академії 
наук у Канаді (1945-1951 рр.) Дмитро Дорошенко14, 
професор історії українського права Львівського 
(таємного) українського університету Микола Чу
батий та інші діячі або активні поборники Україн
ської православної церкви. Суттєвим імпульсом до 
цього стала підготовка вже після другої світової 
війни 3-томної “Енциклопедії українознавства” 
(Мюнхен, 1949-1952), та її 10-томної словникової 
частини-унікального видання довідкового характе
ру під такою ж назвою ^“Енциклопедія україноз
навства”, Париж -  Нью-Йорк, 1955-1984), які вий
шли за редакцією В.Кубійовича. Публікації кращих 
представників української діаспори лягли в основу 
відповідних нарисів цих видань. У загальній части
ні після розділу УІІ “Церква”, глави якого написані 
Миколою Чубатим, Наталією Полонською-Васи- 
ленко та Петром Ісаєвим, тут уміщений розділ УІІ
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“Право”, який включає в себе главу восьму “Совєт- 
ське право”. Вона складається із п’яти хронологіч
них сюжетів: “Устрій Совєтської України у складі 
СССР” (автор - О. Юрченко), “Цивільне право і ци
вільний процес” (автор - Ю.Фединський), “Карне 
право і процес Совєтської України” (автор - Ю.Ста- 
росольський) “Земельне право” (автор -  Б.Цюцю- 
ра), “Трудове право” (автор -Б . Цюцюра)15.

На початку 30-х років у колі громадських і церков
них діячів греко-католицької церкви висловлювали 
незгоду щодо поглядів Миколи Чубатого, за якими 
“історія українського права кінчиться з кінцем укра
їнської державності в 1790-их роках” уже тому, що 
крім права, утворюваного державою і права звичає
вого, існує ще й право церковне, яке може існувати і 
розвиватися і без своєї державності16. В українській 
греко-католицькій церкві в ХУІІІ-ХХ століттях, на 
їхню думку, зберігалося й розвивалося своє осібне ок
реме церковне право. Підставою дня усвідомлення 
цього міг бути успішний розвиток правових ідей, 
який ті отримали у заснованому 16 грудня 1923 року 
у Львові Богословському Науковому Товаристві 
(БНТ), очолюваному^отцем, а згодом архієписко
пом і митрополитом Йосипом Сліпим.

З розумінням і підтримкою з боку Наукового То
вариства ім. Т. Шевченка та ряду культурно-науко
вих інституцій були зустрінуті практичні міркуван
ня створення БНТ. Сутність останніх полягала у ви
разному бажанні вивчати прояви війни і пов’язаних 
з нею післявоєнних революційних струсів, що при
несли за собою поважні зміни в духовній сфері, які в 
тій чи іншій мірі відбилися й на житті церкви: пос
тання на рубежах української церковної провінції 
комуністичної держави з програмою войовничого 
атеїзму, поширення сектантства, зародження ідеалу
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національної церкви, ускладнення відносин між 
церквою й державою тощо, щоб зуміти якнайкра
ще їм “протиставитися”. Відновивши наприкінці 
1950-их років діяльність за межами України під 
назвою -  “Українське Богословське Наукове това- 
риство”(УБНТ), - товариство одночасно актуалі
зувало одне з головних своїх завдань, зобов’язав
ши своїх .членів “пильно стежити за релігійним 
життям і становищем Христової Церкви в країнах 
комуністичного режиму, зокрема в Україні”, вод
ночас “досліджувати й розвивати справжнє об
личчя комунізму”17.

У цьому напрямку, відображеному згодом у ста
тутних положеннях товариства, і прагнули працю
вати з 24 грудня 1923 року у біблійній, філософічно- 
догматичній, практично-богословській, з 4 березня 
1924 року у історично-правничій секціях українські 
богословські наукові діячі. На унійних з’їздах, ака
демічних вечорах, секційних засіданнях, наукових 
зборах та на сторінках наукових видань БНТ (“Бо- 
гословія”, “Праці БНТ) і видання, присвяченого 
церковним та релігійним справам (“Нива”) вони 
репрезентували доповіді, промови, досліди, студії, 
розвідки, відгуки переважно на церковно-релігійні 
теми. У деяких із них автори, нехтуючи науковою 
аргументованістю, навіть коли і побіжно, то в зне
важливому контексті розповідали про церковне 
життя у підрадянській Україні абіо, не втримуючись, 
збивалися при цьому на зневажливий тон і пропо
нували читачеві чи слухачеві вже не виклад подій, а 
особливий різновид їх шаржування. Це, з одного 
боку, підривало довіру до викладеного, знижує 
можливість його використання, хоча, з другого бо
ку, дозволяє зрозуміти настрої в середовищі греко- 
католицького духовенства, природно опозиційного

208



маловідомі імена, події, факти

чи певним чином віддаленого від офіційної ідеології 
більшовизму.

Ці зауваження певною мірою стосуються і настро
їв академічних вечорів. У Львові на них, приміром, 
обговорювалися виступи членів історично-правової 
секції Йосафата Скрутеня “Церква і держава”(1934 
р.), Андрія Іщака “Сучасне безбожництво на Радян- 
щині”(1934 р.), “Упадок церкви на Радянщині”(1937), 
Миколи Чубатого “Східні і західні впливи в історії 
української церкви”(1936), члена філософічно-догма
тично секції Миколи Конрада “Основи марксизму” 
(1937),’’Приватна власність” (1937); у Рогатині -  вис
туп члена цієї секції Гавриїла Костельника “Релігійні 
фальші новітніх часів”(1936р.) та інші. За результата
ми десятилітньої відчитно-реферативної (наукової), а 
швидше - видавничої діяльності БНТ, на переконан
ня Володимира Яніва постало поруч із відомими на
уковими установами: Науковим товариством ім. 
Шевченка у Львові та Українським науковим Інсти
тутом у Варшаві, а випередило такі важливі наукові 
установи, як Український вільний університет, Укра
їнський науковий інститут у Берліні тощо18, що поз
начилося на його подальшій роботі поза рідною те
риторією в Європі, США й Канаді19.

Високоідейна справа релігійної опіки над еміг
рантами з Радянської України, Волині, Підляшшя, 
Холмщини та інших земель Східної Європи, Росії, 
України, визначала певний напрямок в роботі нау
кових видавництв цих інституцій. Стан православ
ної церкви ієрарх Української католицької церкви 
митрополит Андрій Шептицький в одній із його 
промов (листопад 1926 р.) прирівнював до такої ру
їни “що часи перед Берестейською унією, часи руїни 
й упадку, видаються ще кращими”20. Висвітлюючи 
релігійне життя на цих територіях, наукові інститу
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ції працювали над релігійним об’єднанням східних 
і західних християн. Прикметно, що із вступного 
слова митрополита Андрея Шептицького як “най
більш заслуженого між живими ідеологами цер
ковного об’єднання” розпочинався виклад нари
сів церковної історії України у першому збірнику 
із серії “Die Kirche und das ostliche Christentum“, 
започаткованої вченими Українського наукового 
інституту у Берліні І.Мірчуком, В.Залозецьким, 
3. Кузелею, В.Вергуном21.

Чимало реалістичних роздумів про різні аспекти 
життєдіяльності української православної церкви в 
пореволюційний період, хоча і сповнених прогнос
тичних подорожей у минуле, невдячних передба
чень про те, що церква змогла б досить швидко 
“вписатись” у систему громадсько-державного жит
тя країни 20-их років містить історіографічний до
робок представників Російської закордонної церкви 
(Російської православної церкви за кордоном) 
(РПЦЗ). Вона виникла на ґрунті масового пересе
лення вихідців з території колишньої Російської ім
перії , викликаного подіями революції 1917 року та 
встановленням радянської влади в країні.

Крайній, консервативний напрямок названої течії 
конфесійної історіографії був представлений розта
шованим у Сремському Карловці (Югославія) Кар- 
ловацьким собором. Очолював його з 1921 р. ініціа
тор створення Собору, один із трьох кандидатів на 
патріаршество в 1918 році митрополит Київський і 
Галицький Антоній (Храповицький Алексій), згодом 
глава Російської православної церкви за кордоном22. 
Досить широкі кола еміграції в очікуванні повернен
ня до влади в Росії династії Романових підтримували 
його ідеї про політичну незалежність церкви чи про 
непорушний зв’язок церкви з монархією.
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Протилежний консервативному, фактично полі
тично нейтральний ліберально-демократичний нап
рямок православної історіографії репрезентував з 
1929 року паризький центр РПЦЗ, керований ко
лишнім главою Холмської єпархії, депутатом II і III 
Думи архієпископом Волинським Євлогієм (Георгі- 
євським), майбутнім митрополитом Західно-Євро
пейським23. Важливою і сильною стороною паризь
кого центру Російської зарубіжної православної 
церкви , а разом з тим інтелектуальною опорою Єв- 
логія (Георгієвського) була наявність єдиних у ро
сійській релігійній діаспорі наукових релігійних 
центрів -  Російського Православного богослов
ського інституту (Богословської академії) та Релі
гійно- філософської академії24.

Російський Православний богословський інсти
тут у Парижі, який під керівництвом отця Сергія 
Булгакова об’єднував здебільшого російських бо
гословів -  професорів А.В.Флоровського, А.В. Кар
ташова, В.В. Зіньківського та інших і займався пе
реважно пошуком нових шляхів для православної 
богословської думки25. Проте це не завадило ко
лишньому міністрові віросповідань у гетьмансько
му уряді священику Російської православної зару
біжної церкви В.В.Зіньківському поруч з розроб
кою питань християнської філософії обстоювати 
точку зору “свободи церкви”, точніше, формулу 
про “вільну церкву у вільній державі”, котра мала 
набути конкретних форм у таких пунктах: ̂ фінан
сова підтримка церкви і її закладів (особливо шкіл) 
державою; 2)участь уряду в управлінні церквою;
3) державне (громадське) значення церковних актів 
(шлюбів, розлучень, записів про народження);
4) форма зв’язку церкви з державою (вирішення пи
тання, чи достатньо мати для цього один централь
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ний орган, доручаючи місцеві функції органам Мі
ністерства Внутрішніх справ)26.

Російський Православний богословський інсти
тут нерідко запрошував до співпраці вихідців з 
недружнього до УАПЦ та інших релігійно-націо
нальних об’єднань середовища Російської правос
лавної церкви (з 1943 року -  Руської православної 
церкви), які, прикриваючись канонічними норма
ми, висловлювалися за поширення впливу Мос
ковської патріархії, що все більше інтегрувалася в 
політику Радянської держави.

Релігійно-філософська академія (Паризька Свя- 
то-Сергієва духовна академія), очолювана філосо
фом Миколою Бердяєвим, залучаючи представни
ків різних гуманітарних наук, займалася розробкою 
суспільних аспектів православ’я, його ставленням 
до суспільства, військових конфліктів тощо .

Маючи глибокі корені, основні напрямки росій
ської православної, переважно емігрантської історі
ографії позначалися на позиції зарубіжних авторів, 
у тому числі і вихованців російських релігійних цен
трів при висвітленні ними різних сторін взаємодії 
соціально-політичних і церковних чинників на тлі 
подій 20-30 років XX століття.

Неабияку силу переконань, стійкість і мужність 
треба було тоді мати їм та іншим представникам на
укової діаспори, щоб в умовах натиску тоталітарної 
системи, який робив неможливим будь-який рух за 
політичне визволення правовими методами, тору
вати “дорогу до Храму” національного і культур
ного відродження. 1

1 Алексеев С. С. Право. Азбука. Теория. Философия: Опыт 
комплексного исследования. -  М.: Статут, 1999.
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Юсова Н.М.

КОНЦЕПЦІЯ ЕТНОГЕНЕЗУ СХІДНИХ .. 
СЛОВ’ЯН В УКРАЇНСЬКІЙ іс т о р іо г р а ф и  

30-40-х рр. XX ст.

В контексті досліджень розвитку історичної нау
ки й історичних установ УРСР, ще в радянський пе
ріод з’явилися праці, де розглядалася діяльність Інс
титуту історії України (далі - ІГУ)1. Однак, з відомих 
ідеологічних причин, ці дослідження були обмежені 
як певним колом питань, так і їхнім підцензурним 
висвітленням. Більше можливостей для об’єктивних 
досліджень з’явилося, звичайно, в роки незалежнос
ті. Найбільш питому вагу зацікавленості науковців 
сьогодення викликає період існування ІІУ в 30-ті 
роки, коли історична наука в УРСР (як і в цілому в 
СРСР) повністю починає обслуговувати ідеологічні 
потреби режиму. В цей період академічна історична 
наука, з одного боку, переживає часи становлення 
після її розгрому в кінці 20-х - на початку 30-х рр. 
XX ст., а з іншого - втрачає вже усталені риси, влас
тиві саме національній історіографії й поступово 
переходить в теоретичному, концептуальному, те
матичному та інших аспектах, на позиції загально
союзної (тобто - російської в радянській інтерпрета
ції) історіографії. Ця трансформація в історіогра
фічному контексті історії України, насамперед, сто
сувалася перегляду основних положень схеми 
М. ГрушевсьКого щодо окремішності українського 
історичного процесу. В працях сучасних авторів 
розглядаються, головним чином, загальні аспекти 
функціонування ІГУ в умовах тоталітарного ладу, 
соціокультурні умови його діяльності тощо2. Історі
ографічна спадщина вчених ІІУ цього періоду, як
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констатують дослідники, залишається майже неві
домою3.

Важливі складові моменти концепції М. Грушев- 
ського, зокрема ті, що стосуються походження ук
раїнського народу, історії Київської Русі та етноге
незу східних слов’ян якраз і стали предметом перег
ляду українських радянських істориків. Процес змі
ни в історичній науці УРСР кінця 30-х - першої по
ловини 40-х рр. XX ст. базових положень М. Гру- 
шевського, роль в цьому позанаукових чинників, 
важливий внесок вчених ІІУ в розробку радянської 
версії місця Київської Русі в історії східнослов’янсь
ких народів, початку їх виникнення та внесок у фор
мування теорії про «єдиний руський народ доби Ки
ївської держави й феодальних князівств» (згодом, 
теорія отримала назву «давньоруської народнос
ті»), - залишаються не дослідженими4.

Аргументуючи на початку XX ст. «справу раціо
нального укладу історії Східного Слов’янства», 
М. Грушевський заперечив існування «общеруської 
народності» та «общеруської історії». Зокрема, він 
стверджував, що Київська Русь - утвір лише україн
ського народу, а «Володимиро-Московська держа
ва не була ані спадкоємницею, ані наступницею Ки
ївської, вона виросла на своєму корені». Київський 
же період історії «перейшов не у володимиро-мос- 
ковський, а в галицько-волинський XIII ст., потім 
литовсько-польський XIY-XVI ст.»5. Цю концепцію 
окремішності (принаймні, з антських часів) україн
ського історичного процесу й української народ
ності, М. Грушевський розвивав і в своїх подаль
ших працях. Основні положення її були згодом під
тримані іншими українськими істориками й зроби
лися усталеними в національній історіографії вже в 
20-ті рр. XX ст. Частково перейняли їх і російські іс-
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торики-марксисти, зокрема, ті які належали до шко
ли М. Покровського. Однак, в ті ж 20-ті та на по
чатку 30-х рр. деякими українськими вченими - як в 
УСРР, так і за її межами - було висловлено незгоду 
з окремими положеннями концепції М. Грушев- 
ського. Маються на увазі саме положення про Київ
ську Русь як утвір лише українського народності та 
про формування останньої ще в докиєво-руські ча
си. Але, зауважимо, що контраверсії щодо даних 
поглядів М. Грушевського, не були поверненням на 
позиції традиційної російської історіографії, а наб
лижалися до вироблених пізніше в радянській істо
ричній науці, в першу чергу, - українській. Так, нап
риклад, М. Рубінштейн (загальновідомий як автор 
«Русской историографии»), в своїй праці - «Нарис 
історії Київської Русі» (1930), яка була виконана в 
стінах НДК української історії при Одеському ІНО 
(керівник - М. Слабченко), різко заперечив поло
ження “старої української історіографії”6. Близько 
підходячи до поняття «спільної колиски», він наго
лошував на тому, що «історія Київської Русі об’єд
нує історію всього східного слов’янства, що висту
пає як одне ціле, скупчується навколо одного осе
редку, злучається в спільному тотожному історич
ному процесі»»7. Східні слов’яни, на думку М. Ру- 
бінштейна, зберігають «органічну» єдність, принай
мні, до кінця XII ст. Тобто, тільки після цього часу 
може йти мова про формування окремих східнос
лов’янських народностей. Вчений виділяє й ряд оз
нак єдності: «єдність господарського укладу, спіль
ність соціального та політичного ладу»8. Подібні 
думки «спільноруськості» давньокиївського періо
ду, а також утворення української народності в піз
нішу історичну епоху, - висловили й відомі україн
ські вчені, які проживали за межами СРСР, - В. Ли-
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пинський, С. Томашівський, М. Кордуба9.
Положення, оприлюдненні М. Рубинштейном у 

1930 р., напевно, слід вважати першим кроком в пе
регляді концепції М. Грушевського саме в історич
ній науці підрадянської України.

Якраз в цей час, на рубежі 20-30-х рр., згортаєть
ся політика українізації, починаються репресії серед 
української інтелігенції, виникають справи “СВУ” і 
“УНЦ”. Від керівництва українською історичною 
наукою був відсторонений М. Грушевський та інші 
провідні українські історики, розпочався «погром» 
українських історичних шкіл1 . Але загалом викла
ду основних положень схеми М. Грушевського ук
раїнські історики дотримувалися й на далі. Лише 
пізніше, в другій половині 30-х рр. почався процес 
кардинального перегляду історичної концепції 
М. Грушевського. Компартійне керівництво СРСР 
в 1934 р. вимагало переглянути історичні концепції 
марксистської школи М. Покровського та шкільні 
методики викладання історії. Одним із актуальних 
завдань було декларовано необхідність відновлення 
ролі історії в патріотичному вихованні радянського 
суспільства. В тих умовах практичне втілення цього 
положення - логічно призвело до певної «реабіліта
ції» деяких героїв та подій дожовтневої російської 
історії, які мали важливе значення для формування 
радянського патріотизму, й які репрезентували со
бою часткове відновлення російсько-імперського 
патріотизму11. В постановах РНК СРСР та ЦК 
ВКП(б) від 16 травня 1934 р. «О преподавании 
гражданской истории в школах СССР» та «Замеча
ния по поводу конспекта учебника истории СССР» 
від 8 серпня 1934 р. за підписом Й. Сталіна, С. Кіро
ва, А. Жданова вимагалося від істориків написання 
нових підручників, витриманих в більш традицій-
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ному для російської історіографії руслі12. В 1936 р. 
було оголошено конкурс на написання нових під
ручників з історії СРСР. У серпні 1937 р. вийшла 
постанова журі урядової комісії з конкурсу на най
кращий підручник. В ній, між іншим, вперше пролу
нала вказівка розглядати приєднання до Росії в ми
нулому інших народів і держав, як «найменше 
зло»13. Взірцем для майбутніх підручників та для іс
торичної науки загалом став сталінський «Корот
кий курс історії ВКП(б)». Конкретні вказівки щодо 
написання марксистських підручників давалися в 
постанові ЦК ВКП(б) від 14 листопада 1938 р. «Про 
постановку партійної пропаганди у зв’язку з випус
ком «Короткого курсу історії ВКП(б)»14.

Постанова від 16 травня 1934 р. була продубльо
вана ЦК КП(б)У постановою від 11 квітня 1935 р. 
«Про підготовку курсу історії України»15. Завдання 
отримав колектив Інституту історії України, який 
був створений в 1936 р. Провідною темою установи 
на 1938 р. було визнано «складання стислого курсу 
історії України - підручника для середньої шко
ли»16. Одночасно в ІГУ була розгорнута робота над 
створенням нового академічного курсу історії Ук
раїни. Задум було заплановано втілити шляхом ви
дання серії монографічних досліджень - «Нариси з 
історії України»17!

Перший випуск цих нарисів - «Киїська Русь та 
феодальні князівства» - вийшов в 1937 р.; його укла
дачами були Ф. Ястребов і К. Гуслистий. Обидва 
вчені на той час були науковими співробітниками 
відділу історії феодалізму ІГУ. Фактично укладачі 
коротко відтворили відповідні томи «Історії Украї- 
ни-Руси» М. Грушевського, надаючи матеріалу 
марксистського забарвлення18. Головний відступ 
від схеми М. Грушевського полягав у трактуванні
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Київської Русі як спільного початкового періоду іс
торії українського, російського й білоруського на
родів, випереджаючи цим радянську російську істо
ріографію в особі Б. Грекова. Зокрема Ф. Ястребо- 
вим і К. Гуслистим зазначається, що Київська дер
жава була «східнослов’янською державою... ні ук
раїнський, ні білоруський, ні російський народи в 
цей період ще не оформилися». На думку авторів, 
вони почали зароджуватися з кінця XI ст. Ці «на
родності, зв’язані спільним початковим періодом іс
торичного розвитку, спільною боротьбою з зовніш
нім ворогом, споріднені одна з одною мовою, куль
турою і побутом»19. У перевиданні даної моногра
фії 1939 р. вчені відносять початок зародження 
трьох народностей вже до ХІ-ХИ сг.20. А культурна 
спадщина Київської Русі, на їхню думку, стала над
банням усіх трьох східнослов’янських народів21. 
Отже, подібно до М. Рубінштейна, науковці ІІУ 
визначають Київську Русь як «спільний початковий 
період історичного розвитку» східнослов’янських 
народностей.

В кінці 30-х рр. в радянській гуманітарній науці 
починає вживатися термін «спільна колиска» до Ки
ївської Русі. Так, наприклад, відомий дослідник іс
торії давньоруської літератури, академік АН УРСР, 
М. Гудзій пише, що «Слово о полку Ігоревім» «ви
никло в тій спільній колисці (тут і далі виділено - 
Ю.Н.), якою була Київська Русь для великоросів, 
українців, білорусів, воно по праву належить в рів
ній мірі всім цим трьом братнім народам»22. Най
більш виразно нове положення про місце Київської 
Русі в історії трьох східнослов’янських народів було 
задекларовано в працях офіційного лідера радян
ських істориків академіка Б. Грекова. Ось його вис
новок, який зроблено в третьому виданні відомої
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монографії «Киевская Русь»: «Історія Київської 
держави - це не історія України, не історія Білорусії, 
не історія Великороси. Це історія держави, яка дала 
можливість дозріти і вирости і Україні, і Білорусії, і 
Великоросії»23. В цій праці мова також йде про ет
нічну єдність «руського народу» в київський період. 
Тут він теж, аналогічно до М. Рубінштейна, К. Гус- 
листого з Ф. Ястребовим, відносить зародження 
трьох східнослов’янських народів до ХІ-ХІІ ст.24.

Початок другої світової війни актуалізував етно- 
генезисні дослідження26. Методологічним взірцем, 
зокрема, стали праці Й. Сталіна з національного 
питання26. Розпочалася й розробка проблем етноге
незу слов’ян взагалі, й окремішно - східних слов’ян. 
У перспективному плані наукових досліджень ІІУ, 
розрахованого на початок 40-х рр., передбачалося 
розроблення нової міжінститутської (разом з інши
ми інститутами Відділу суспільних наук) комплек
сної проблеми «Походження української народнос
ті і формування її в націю». Ця тема визнавалася як 
одна «з найбільш важливих в області історії Украї
ни». В плані констатувалося невирішеність цієї 
проблеми в радянській історичній науці, через що її 
остаточне розв’язання можливе, за словами акаде
міка А. Сапєгіна, лише шляхом всебічного опрацю
вання всіх наявних джерел колективними зусиллями 
науковців різних гуманітарних галузей (історії, ар
хеології, літератури, мовознавства та фольклорис
тики)27. В плані для ІІУ намічалося, зокрема, «вив
чення спадщини класиків марксизму-ленінізму що
до визначенні самого поняття народність». В тему 
також включалось окреме дослідження з даної 
проблематики з періоду Київської Русі та «висвіт
лення історіографії з питання походження народ
ності»28. Керівником теми назначався відомий дос
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лідник соціально-економічної історії Київської Русі 
та тогочасного права член-кореспондент АН УРСР 
С. Юшков29, який в передвоєнні та воєнні роки (до 
1944) був старшим науковим співробітником відді
лу історії феодалізму ІІУ. В загально-тематичному 
плані цього вченого ще на 1939 р. значилося напи
сання монографії (10 арк.) під робочою назвою 
«Походження Київської Русі»30. Наскільки можна 
зрозуміти з подальших праць інших виконавців те
ми - М. Петровського та К. Гуслистого (обидва - 
старші наукові співробітники цього ж відділу), а та
кож із факту керівництва темою С. Юшковим, - роз
поділ напрямків досліджень серед виконавців теми, 
був напевно, наступний: С. Юшков, як керівник, 
мав займатися загальнотеоретичними й методоло
гічними питаннями та питанням етногенезу східних 
слов’ян в до державний період; М. Петровський - пе
ріодом Київської Русі та феодальних князівств; 
К. Гуслистий - подальшими періодами та історіог
рафією проблеми загалом.

Під час війни з фашистською Німеччиною етноге- 
незисні дослідження в СРСР прискорилися. Етноге
нез слов’янства досліджували А. Удальцов, М. Дер- 
жавін, В. Пічета, В. Мавродін. Зазначимо, що
А. Удальцов і В. Мавродін були фундаторами теорії 
про давньоруську народність. Наближався до цієї ідеї 
в монографії «Происхождение русского народа» й 
М. Державін. А В. Мавродін та В. Пічета одночасно 
займалися також і питаннями етногенезу відповідно 
російського та білоруського народів. В Україні роз
робку питань етногенезу українців розпочали 
М. Петровський та К. Гуслистий (опублікованих 
праць С. Юшкова з даної тематики не виявлено).

Нацистська теорія та практика актуалізувала 
ідею єдності слов’янських народів, зокрема єдності

223



Історія України:

та спільності історичної долі українців, росіян і бі
лорусів. Пошуки історичної єдності в минулому за
кономірно привели дослідників до створення теорії 
про єдину етноспільноту східних слов’ян давньо
руського періоду. В працях істориків, в тому числі й 
українських, воєнного періоду особливо приділяла
ся увага боротьбі «руського народу» Київської Русі 
проти спільних зовнішніх ворогів як важливої озна
ки його єдності.

Рішучий крок в перегляді положень М. Грушев- 
ського щодо етнічних процесів в Київській Русі зро
бив М. Петровський, який в 1942 - 1947 рр. був ди
ректором ІІУ. Його можна вважати фундатором те
орії давньоруської народності» в українській істо
ричній науці3*. Спираючись на монографію Б.Гре- 
кова «Киевская Русь» 1939 р., ним розвинуто поло
ження російського вченого стосовно етнічної єднос
ті східних слов’ян в києво-руський період. Зокрема, 
в доповіді, виголошеній на січневій сесії Відділу сус
пільних наук АН УРСР, що проходила в м. Уфі 
1942 р., вчений категорично стверджує, що «в жод
ному разі не можна дивитися на неї (Київську Русь - 
Ю.Н.) як на етап минулого лише одного із східнос
лов’янських народів, бо насправді часи Київської 
Русі були спільним початковим періодом історії всіх 
східних слов’ян - росіян, українців і білорусів»32.

На думку вченого, Київську державу і феодальні 
князівства ХІІ-ХІІІ ст. населяв «єдиний народ», всі 
східнослов’янські племена «становили один на
род»33. «Єдність народу» Київської Русі М. Петров
ський розкриває через ряд ознак, які згодом в пра
цях радянських істориків та етнографів стають ос
новними при характеристиці такої проміжної ет- 
носпільноти (між союзом племен та нацією), як на
родність. Розглядаючи причини і час розпаду «єди
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ного народу» давньоруської доби М. Петровський 
тим самим вказує на відносну стійкість даної етнос- 
пільноти, що, зокрема, відрізняє народність від на
ції. В цих положеннях М. Петровський випереджає 
російських фундаторів теорії про давньоруську на
родність А. Удальцова34 та В. Мавродіна3*.

Згідно М. Петровському, ознаками єдності схід
нослов’янських племен, як єдиного народу доби Ки
ївської Русі та феодальних князівств ХІІ-ХІІІ ст. є: 
державна єдність, єдність розмовної та літературної 
мови, релігійна єдність, однаковість соціальної 
стратиграфії (князі, бояри, смерди тощо), спільність 
торговельних шляхів, єдність правової бази, динас
тична єдність, єдність та спільність культури, спіль
на боротьба проти іноземних загарбників36. 
М. Петровський, на відміну від Б. Грекова37 і
В. Мавродіна38, але подібно до О. Преснякова39, не 
виділяє такої провідної ознаки, характерної як для 
народності, так і для нації, - національної самосві
домості. В той час, коли Б. Греков пише про поча
ток розпаду єдиного «руського народу» ще в над
рах Київської Русі, а В. Мавродін (в працях до 
1950 р.) - в період феодальної роздробленості, то 
М. Петровський підводить до думки, що ця єдність 
зберігалася до нашестя орд хана Батия. Звідси вип
ливає, що три східнослов’янських народності, за М. 
Петровським, зароджуються не раніше монголо-та- 
тарської навали.

Питань походження українського народу, його 
подальшої етнічної історії в контексті соборності 
України М. Петровський торкається в своїй моног
рафії «Возз’єднання українського народу в єдиній 
українській радянській державі». Здана до друку во
на була ще в 1941 р., але під час евакуації набір (і ру
копис!) був знищений40. Лише в 1944 р. вийшов дру-
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ком її скорочений популярний варіант41 україн
ською й російською мовами. Російське видання бу
ло більш розширеним42. В обох виданнях більш де
тально розкриваються й аргументуються ознаки єд
ності та спільності «одного» чи «єдиного» народу 
східних слов’ян часів Київської Русі та феодальних 
князівств. В російськомовному виданні значно по
силена дана аргументація. Так, наприклад, тут вже 
вказується, що вирази «Русь», «Русская земля» в 
давньоруських джерелах вживаються не тільки в те
риторіальному та державному розумінні, але й в ет
нографічному43. У вступі до цієї праці М. Петров- 
ський зазначає, що вона є скороченим викладом ве
ликої монографії, яку він сподівається видати у виз
воленому Києві. Дійсно, серед матеріалів особового 
фонду М. Петровського є один із варіантів автори
зованого машинопису зазначеної монографії44. Але 
ні в кінці війни та перші повоєнні роки вона так і не 
вийшла через низку причин.

В 1946 р. розпочався новий виток ідеологічної бо
ротьби з українським «буржуазним націоналізмом», 
під час якого творчий доробок М. Петровського та 
його керівництво роботою ІІУ зазнало нищівної кри
тики з боку партійних ідеологів. Вченого було усуну
то з посади директора ІІУ (в 1947) і до своєї смерті в 
1951 р. він, перебуваючи в ролі «політично-ворожого 
елемента», не мав права публікувати свої праці.

Наприкінці війни, М. Петровський торкнувся дос
ліджуваної нами проблематики ще й у праці «Захід
на Україна» (Київ, 1945 р.). В цьому дослідженні він 
наблизився до визнання наявності національної са
мосвідомості у «єдиного народу» східних слов’ян тих 
часів. Тут же вченим зазначається, що український, 
як і російський та білоруський народи, «оформилися 
в основному не раніше XIV ст.». Після цього він пов
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торює своє положення про «єдиний народ» уже з ви
користанням цілком певного етнотерміну: «До того 
ж часу (тобто до оформлення трьох народностей - 
Ю.Н.) існувала єдина руська народність»45.

Провідний, в майбутньому, український етног
раф К. Гуслистий, який в повоєнний час продовжив 
справу М. Петровського в розробці та популяриза
ції теорії про давньоруську народність в контексті 
одного з етапів етногенезу українського народу, в 
роки ж війни притримувався дещо інших поглядів 
стосовно часу зародження української народності. 
Так, починаючи з 1942 р., в своїх чисельних науко
вих та популярних статтях, присвячених боротьбі 
українського народу проти німецьких загарбників в 
минулому, К. Гуслистий повсякчас називає населен
ня Південної Русі вже з XIII ст. «українцями» та 
«українським народом», а Північно-Східної Русі - 
«росіянами»46. Однак, він констатує, що україн
ський, російський, білоруський народи «остаточно 
склалися коло XIV-XV ст.»47. В 1943 р. в І томі «Іс
торії України» він вказує на те, що «Київська дер
жава була періодом спільної історії України, Росії, 
Білорусії»48. В «Нарисах історії України» 1942 р. 
К. Гуслистий підкреслює положення про те, що 
культура Київської Русі була «спільною спадщи
ною» усіх трьох східнослов’янських народів49.

Тобто, на відміну від М. Петровського, К. Гус
листий в ці роки утримується називати східнос
лов’янські племена давньоруської доби «одним» чи 
«єдиним» народом», а деякий час (в основному в 
1942 р.) він навіть вважає за можливе вживати етно- 
терміни «українці» та «український народ» віднос
но слов’янського населення Південної Русі XIII ст.

В перші післявоєнні (1945-1947) роки К. Гуслис
тий очолював відділ історії феодалізму ИУ, одним із

227



Історія України:

планових завдань якого ще з 1940 р. значилася роз
робка проблеми походження української народнос
ті в рамках виконання комплексного плану разом із 
іншими інститутами Відділу суспільних наук АН 
УРСР. Під час війни фактично цей план не викону
вався, якщо не брати до уваги праці М. Петровсько- 
го, хронологічно обмежені періодом Київської дер
жави та давньоруських феодальних князівств XII- 
XIII ст. З початку 1945 р. на рівні декларацій підні
малося питання про вирішення цієї проблеми50. В 
1946 р. була підготовлена К. Гуслистим стаття «По
ходження українського народу»51, проте вона так й 
не побачила світ. Поява у роки війни низки праць 
щодо слов’янського та східнослов’янського етноге
незу (праці А. Удальцова, М. Державша, В. Мавро- 
діна тощо), на які можна було орієнтуватися, пос
тійні вимоги партійного керівництва вирішити, на
решті, проблему походження українського народу, 
спонукали нового заввідділом історії феодалізму 
ІІУ першим спробувати цілісно розробити цю полі
тично дуже важливу тему й тим самим, можливо, в 
умовах непевного становища М. Петровського в 
якості директора ІІУ, скористатися кон’юнктурою 
й самому зробити заявку на цю посаду. В чернетці 
доповіді «До питання про походження українського 
народу», яка збереглася в особовому фонді К. Гус- 
листого й приблизно датується початком 1947 р., 
К. Гуслистий фактично став на позиції визнання іс
нування «давньоруського народу»52. Розглядаючи 
історіографію проблеми, він згадує доробок Б. Гре
кова, В. Мавродіна, А. Удальцова М. Кордуби та
С. Томашівського, але ні словом не згадує праці 
М. Петровського. На нарадах в ЦК КП(б)У К. Гус
листий поводиться, на відміну від інших співробіт
ників ІГУ, дуже впевнено, ніби він майбутній дирек
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тор інституту. Так, наприклад на нараді весною 
1947 р., вчений виступив з великою доповіддю прог
рамного характеру*3. Зокрема, К. Гуслистий дав 
зрозуміти, що, якби, він був директором ІІУ, то зу
мів би належно організувати роботу інституту54. В 
доповіді він навіть дозволив собі критикувати пар
тійне керівництво, зокрема секретаря ЦК КП(б)У 
К. Литвина (до речі, як раз із приводу часу виникнен
ня української народності)55. Інший секретар ЦК 
КП(б)У з питань агітації та пропаганди, І. Назаренко 
роздратовано замітив восени 1947 р., що К. Гуслис
тий «вважає, що він пастир історії України»56. Однак, 
К. Гуслистий був, як й інші провідні співробітники 
ІІУ підданий в 1947 р. нищівній критиці за допущені 
в колективних та індивідуальних працях помилки 
«буржуазно-націоналістичного» характеру. Він не 
тільки не став директором ІІУ, але був знятий з поса
ди заввідділом57. Лише в кінці 40-х - на початку 50-х 
рр. починають з’являтися учбові посібники К. Гус- 
листого, в яких розглядається, зокрема, проблема 
«давньоруської народності»58. Вже десь приблизно з 
1954 р., коли вчений був переведений Президією АН 
УРСР на посаду в Інститут мистецтвознавства, фоль
клору та етнографії АН УРСР, він зміг офіційно по
вернутися до проблеми походження української на
родності й формування її в націю. Але то вже була ін
ша доба й інша політична кон’юнктура.

Отже, саме наукові співробітники ІІУ в передво
єнні та воєнні роки розпочали перегляд положень 
М. Грушевського щодо етногенезу слов’ян. Ними 
було зроблено спробу вироблення нової концепції 
місця Київської Русі в історії східнослов’янських на
родів, тісно з цим пов’язане визначення початків 
формування української народності і, нарешті, - 
вперше в радянській історіографії висунуто й аргу
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ментовано концепцію про «єдиний руський народ» 
(або народність) Київської Русі та пізніших фео
дальних князівств (доробок М. Петровського). Дані 
концепції згодом утвердилися й були розвинуті за
гальносоюзною історичною наукою. *

* Див., напр.: Комаренко Н.В. Установи історичної науки в 
Українській РСР (1917-1937 рр.). - К., 1973; Санцевич А.В., Ко
маренко Н.В. Развитие исторической науки в Академии наук 
Украинской ССР. - К., 1986 тощо.

2 Див.: Коваль М.В., Рубльов О.С. Передмова / У лещатах 
тоталітаризму: Перше двадцятиріччя Інституту історії України 
НАН України (1936-1956 рр.): 36. докум. і матеріалів:. / Упор. 
Р.Я. Пиріг, Т.Т. Гриценко, В.М. Мазур, О.С. Рубльов: У 2-х ч. - 
Ч.І. (1936-1944 рр.). - К., 1996. - С.3-45; Санцевич А . Інститут іс
торії України Національної академії наук України: Історіогра
фічний нарис: До 60-річчя установи. - К., 1998; Удод О. Історія в 
дзеркалі аксіології: Роль історичної науки та освіти у формуван
ні духовних цінностей українського народу в 1920-1930-х роках. 
- К., 2000; Юркова О. В. Документи про створення і перші роки 
діяльності Інституту історії України АН УРСР (1936-1941 рр.). - 
К., 2001; Коваль М.В. Сталін, тоталітаризм і українська історіог
рафія (30-40-і рр.) // Сторінки воєнної історії України. 36. наук, 
ст. Шш.1. - К., 1997 та ін.

3 Юркова О.В. Вказ. праця. - С.З. Втім побіжно розглянута 
сучасними дослідниками наукова спадщина К. Гуслистого та М. 
Петровського, які в зазначений період працювали в ІІУ, див.: 
Удод О.А. Кость Гуслистий - історик України. - К., 1998; Корже- 
ляцька С. Внесок М.Н. Петровського в історичну науку (уза
гальнений огляд праць) // Історіографічні дослідження в Украї
ні. Вип.8. - К., 1998.

4 Автором даної статті зроблена спроба заповнити цю істо
ріографічну прогалину, див.: Юсова Н.М. Генеза концепту "дав
ньоруська народність у радянській історичній науці // УІЖ. - 
2001. - №6. - С.65-85; її ж. Погляди істориків УРСР 30-х - почат
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Ченцов В.В., Архірейський Д.В.

АРХІВНО-СЛІДЧІ СПРАВИ 
ЯК ДЖЕРЕЛО ДО ІСТОРІЇ БОРОТЬБИ 

ОУН-УПА У ПРИДНІПРОВ'Ї

Діяльність Організації українських націоналістів 
та Української повстанської армії (далі: ОУН-УПА. 
- Авт.) стала актуальною серед української громад
ськості. Дискусії сприяла і певна політизація проб
леми.

Слід брати до уваги деякі специфічні моменти 
становлення самої ОУН. Після вбивства організа
тора ОУН полковника Є. Коновальця, вона у 
1940 поділилася на дві частини: ОУН під керівниц
твом А. Мельника (так звана ОУН-М) і ОУН (ре
волюційну) на чолі зі С.Бандерою (ОУН-Б). Знову 
ж таки у лютому, але вже 1954 р., відбувся розкол 
бандерівської фракції, з якої вийшла група, керо
вана Л.Ребетом. Через рік остання оформилася під 
назвою ОУН за кордоном (ОУНз)1; відома також 
під назвою "двійка" або "двійкарі". Тож, маємо 
справу, по суті з трьома організаціями під однією 
назвою. Подібна картина спостерігається і з вій
ськовими організаціями, що дістали в історіогра
фії абревіатури "УПА": це партизанські загони 
Т.Боровця - "Бульби" на Поліссі (не ОУНівські), а 
також військові з'єднання ОУН-Бандери і ОУН- 
Мельника.

Тому доводиться вести паралельне дослідження 
діяльності всіх згаданих політичних або політично- 
військових формацій. Але, беручи до уваги спільне 
їх походження від єдиної ОУН Є. Коновальця, до
цільно, на наш погляд, вивчати проблему в ком
плексі.
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Історіографія проблеми, як в Україні, так і за кор
доном носить переважно публіцистичний характер і 
має очевидне політичне забарвлення. Не вдаючись в 
цій роботі до широкого критичного огляду історіог
рафії історії ОУН, визначимо лише деякі фундамен
тальні праці з цієї тематики, насамперед, академічне 
багатотомне видання "Літопис УПА" під редагуван
ням П.Потічного і Є.Шендери, роботи Л.Шанков- 
ського, П.Мірчука, В.Косика, а також інформативні 
збірки спогадів, статей і документів "На зов Києва" і 
" В боротьбі за Українську державу"2.

Огляд матеріалів і документів, а також перелік ус
танов в Україні, що їх зберігають, подає П.Кагуй у 
збірнику, виданому Львівським відділенням Інститу
ту української археографії Академії Наук України4.

У даній статі аналізуються ще до недавнього ча
су недоступні для істориків архівно-слідчі справи 
НКВС-МБД-НКДБ, які мають відношення до ді
яльності самостійніцьких українських угруповань, 
насамперед ОУН. Вони знаходяться в архівах об
ласних управлінь Служби безпеки України, які налі
чують у цілому по країні десятки тисяч томів. Тіль
ки в Дніпропетровській області в повоєнний час бу
ло заарештовано та притягнено до кримінальної 
відповідальності 429 членів ОУНівських організа
цій5 (бандерівського і мельниківського напрямків).

Перші спроби введення до наукового обігу таких 
документів зробили дослідники К.Бондаренко, 
І.Давид, І.Білас6.

Автори намагалися розглянути характер і особ
ливості документів цих кримінальних справ, їх зміст 
і склад, аспекти інформативної цінності.

Першим торкнувся питання методології дослід
ження документів фондів кримінальних справ (пере
важно слідчих справ 30-х років) лише київський вче
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ний С.Білокінь7. Стаття є своєрідним путівником по 
архівній кримінальній справі на члена ОУН. Прак
тичне її значення, на наш погляд, полягає в тому, що 
вона застереже дослідника від спокуси передчасного 
оприлюднення даних з архівно-слідчої справи без ре
тельної попередньої перевірки шляхом співставлення 
за всіма іншими наявними джерелами.

Кожна архівно-слідча справа проходила посту
повий процес формування через долучення до неї 
нових документів, часто протягом десятиріч. Спо
чатку, під час попереднього слідства, із накопиче
них документів формувалася слідча справа. Згодом, 
по закінченні роботи слідчих, вона передавалася че
рез військові прокуратури до судових органів і ав
томатично ставала судово-слідчою. Назви "архів
на" справа набувала після винесення вироку і пере
дачу її на зберігання до архіву карального органу, 
де її перереєстровували за іншою нумерацією.

Протягом зберігання томи збільшувалися (а не
рідко заводилися ще нові) за рахунок різного роду 
документів включно із постановою про реабіліта
цію (в разі, звичайно, наявності такої).

Отже, архівна кримінальна справа складається з 
одного чи кількох томів, залежно від числа осіб, які 
проходили у справі, їх ролі і місця в ієрархії ОУН, 
кількості переглядів справи тощо. Часто справи по 
декілька разів переформовувалися (перешивалися), 
на що вказує дво-триразова зміна пагінації аркушів 
(в основному, це робилося олівцем, із збереженням 
попередньої нумерації)8.

У Дніпропетровській області, за хронологією, 
справи порушувалися від часу звільнення від ні
мецьких окупантів і до початку 50-х років.

Для полегшення роботи майбутньому дослідни
кові, на думку авторів, необхідно орієнтуватися в
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складі архівної кримінальної справи, заздалегідь оз
найомитися з її основними "розділами" та назвами 
основних документів, які, здебільшого, й відбива
ють її загальний зміст.

Потрібно наголосити на тому, що всі ці докумен
ти є типовими і тому, ознайомившись з методикою 
укладання справ, науковець знатиме де і що шукати 
йому в справі.

Обкладинки справ за зовнішнім виглядом різні, 
найтиповіші виготовлені з товстого картону. З ліво
го боку обкладинки, вгорі, як правило, проставляв
ся гриф "Зберігати вічно" та вказувався відділ, який 
проводив слідство. Під назвою "Слідча справа 
№..." з указаниям статті Кримінального Кодексу, 
по якій проходив заарештований, записувались да
ти початку та закінчення справи. Крім цього, на 
обкладинках багато різних архівних печаток, поз
начок, штампів та написів від руки, пов'язаних з 
кількаразовою перереєстрацією, що дозволяють 
простежити порядок пересування архівної докумен
тації по інстанціях.

Починається архівна кримінальна справа з "Кон
трольного аркушу", на якому розписувались особи, 
які брали справу на користування; "Опису докумен
тів, що знаходяться у справі" та "Списку осіб, при
тягнених у справі". Наступний бланк (на всі види су
дово-слідчих документів були передбачені офіційні 
бланки), який досить рідко вживався слідчими, мав 
чотири графи: "№ пп", "Прізвище, ім'я та по батько
ві", "Дата обрання запобіжного заходу" і "Де утри
мується під вартою". Підписував список слідчий 
слідчого відділу карального органу. Всі документи 
архівної справи виконувалися російською мовою.

За систематизацією матеріалів, архівну криміналь
ну справу можна поділити на ряд умовних розділів.
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Матеріали оформлення арешту і обшуку: прото
кол затримання, постанова про обрання запобіж
них заходів, ордер на арешт, анкета заарештовано
го, довідка про судимість, довідка про реєстрацію, 
пакет з фотокартками, протокол трусу, квитанції 
про здачу на зберігання відібраного під час арешту 
майна й акт опечатування помешкання.

"Протокол затримання", з якого фактично і по
чинається формуватися слідча справа. В протоколі 
зазначались місце і дата затримання. Далі у чіткій 
послідовності йшли: постанови про арешт і про 
накладення арешту на майно; постанова про обран
ня запобіжного заходу (датувались вони, здебіль
шого, одним числом); ордер на арешт, в якому вка
зувалось, ким він був санкціонований та хто його 
отримав для виконання; "анкета заарештованого"; 
"протокол особистого обшуку" (або "акт про об
шук"), в якому перераховувалися вилучені під час 
обшуку компрометуючі речові докази. При пере
важному числі обшуків, як правило, компрометую
чі матеріали не знаходились. Що, відповідно, по за
кінченні слідства й визначалося в підсумкових доку
ментах фразою: "Речових доказів по справі немає". 
Втім, інколи зустрічаються і постанови про полу
чения до справ речових доказів. Наприклад, по 
справі Г.Максименка, слідчим із архіву були вилу
чені статті з "Дніпропетровської газети", що вихо
дила друком під час німецької окупації: "Ой, не хо
ди, Грицю, ти на вечірницю", "Збагачення рибних 
запасів Дніпра", "Наталка Полтавка", "Стародавній 
собор у Новомосковську". їх кваліфікували як такі, 
що мають "антирадянський націоналістичний ха
рактер"9, хоча їх зміст, переважно, культурологіч
ного характеру.

Як правило, обвинуваченим ставили в вину зло
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чини, передбачені статтями 54-1, 2,4,11 Криміналь
ного Кодексу*.

Постанови на арешт, обшук обов'язково санкціо
нували органи прокуратури.

Постанови про обрання запобіжних заходів, що 
за своєю формою передбачали різноманітні запо
біжні заходи, в абсолютній більшості справ закінчу
вались формулюванням: "Запобіжним захо
дом... обрати утримання під вартою".

Під час обшуку приміщення, в присутності поня
тих, вилучалися зброя, документи, посвідчуючі осо
бу, листування, записні книжки, фотокартки, дру
ковані видання, визнані антирадянськими і т.п. У 
результаті особистого обшуку відбиралися ріжучо- 
колючі предмети (голки, ножі тощо), речі, якими 
міг би завдати собі фізичні ушкодження, покінчити 
з життям (шнурки, паски і т.п.).

На постановах, протоколах допитів проставля
лися посвідчуючі розписки заарештованих в тому, 
що від них приймалися скарги на осіб, які провади
ли слідчі дії. Речі, вилучені у заарештованих, за 
списком передавались співробітникам тюрми.

Обов'язково фіксувалися дати, а при необхіднос
ті і час проведення слідчих дій.

Більшість документів оформлювались на блан
ках відповідної форми, з багаточисельними рекві
зитами, зазначенням статей кримінального і кримі
нально-процесуального кодексу УРСР або РРФСР, 
які регулювали ту чи іншу слідчу дію. Матеріали 
підписувалися і завірялися посадовими особами із
зазначенням їх військового звання. Виконувався ба-

$
Особлива частина "контрреволюційні злочини" 

Кримінального кодексу УРСР (//Уголовный кодекс УССР. 
Официальный текст с изменениями на 1 июня 1942 г. и с 
приложением постатейно-систематизированных материалов. - 
М: Юридическое издательство МКЮ СССР, 1942. - С. 91-94.).
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гатоетапний процес узгоджень, затверджень вищи- 
ми інстанціями, що відбивалося звичайно в доку
ментах.

Наступний документ - "Постанова про порушен
ня кримінальної справи", зазвичай підписувалася 
через 2-3 тижні після арешту. З цієї постанови почи
налось слідство, тому часто вона підшивалась до 
слідчої справи першою. Цікавим документом є до
відка про наявність судимості. Перелічені докумен
ти дозволяють простежити динаміку проведення 
всіх цих заходів, їх першочерговість, а також дот
римання відповідними органами чинної на той час 
правової процедури.

В справах часто відсутні один або декілька доку
ментів. Так, наприклад, у справах по -обвинувачен
ню Л.Дудко10 та М.Самійленка11 немає постанов 
про порушення кримінальної справи, а в багатьох 
інших не дотримано порядку підтвердження або за
перечення наявності судимостей, проведення дакти
лографічної реєстрації тощо. У цілому ж, порядок 
задокументувати всіх слідчих процедур у справах 
на членів ОУН, порушених з осені 1943 р., дотриму
ється. Це свідчить про більшу увагу до оформлення 
офіційної документації, ніж це було в 30-і роки.

Особливо цікавим для дослідника документом у 
цьому списку є "Анкета заарештованого". Вона 
складалась з 20 питань (хоча інколи трапляються ін
ші форми бланків), що дають докладну інформацію 
про особу затриманого: дату і місце народження, 
професію, вид занять, соціальне походження та гро
мадський стан, освіту, партійність, національність і 
громадянство, судимість, склад сім'ї та особисті да
ні батьків. Співробітники НКВС цікавились майно
вим станом і заняттям заарештованого до 1917 р. (у 
тому числі чи служив він у царській, петлюрівській,
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"білій" арміях), до 1929 р. (в т.ч. чи брав фігурант 
справи участь "у контреволюційних повстаннях і 
бандах, чи примикав до антирадянських партій і 
організацій...").

Були питання про застосування проти заарешто
ваного репресій раніше і фіксувались його особисті 
прикмети. Цей останній пункт може добре прислу
житися ідентифікації того чи іншого учасника під
пілля при співставленні його анкетного опису з опи
сом, що наводився, зокрема, у спогадах. Місця ж, 
передбачені для наклеювання фотокарток, аж до 
початку 50-х років залишалися чистими через брак 
плівки і фотоустаткування, що відмічалось у деяких 
справах. Кожен з аркушів анкети підписувався заа
рештованим.

В анкеті залишалося місце для відбитку вказівного 
пальця правої руки заарештованого. За відсутності 
вказівного пальця - наступного пальця - з відповід
ною позначкою. Візерунок пальця мав бути чітким і 
повністю пропечатаним, "від однієї кромки нігтя до 
другої". Однак у повсякденній слідчий практиці дак
тилоскопія проводилася далеко не завжди.

Аналізуючи матеріали анкет, можна дійти вис
новків, що членами оунівського підпілля були, як 
правило, молоді люди від 15 до ЗО років, селяни і 
міські жителі, робітники і колгоспники, позапартій
ні і колишні комсомольці, учні, українці (хоча трап
лялись і росіяни, євреї), особи, що раніше до судової 
відповідальності не притягувалися.

Матеріали слідства: протоколи допитів обвинува
чення й свідків, протоколи очних ставок, протоколи 
про пред'явлення слідчихматеріалів, акт медогляду.

Цей розділ, як правило, містить найціннішу ін
формацію. Слідчі документи складались з протоко
лів допитів заарештованого (після оголошення пос

241



Історія України:

танови про пред'явлення обвинувачення - вже обви
нуваченого), осіб, притягнених у справі разом із 
ним, свідків, а також витягів з протоколів допитів 
членів ОУН, які проходили в інших справах, прото
колів ставок віч-на-віч ("очная ставка"), матеріалів 
процесуального характеру.

Для ведення протоколу допиту існувала також 
відповідна форма бланку для кожного з органів, 
слідчими якого цей допит здійснювався. Так, допи
ти обвинуваченого Христенка12 здійснював слідчий 
управління військ НКВС по охороні тилу діючої 
Червоної армії. Назва цього управління віддрукова
на на відповідному бланку. Але, як правило, прото
коли з першого ж слова писалися від руки, а потім 
передруковувалися друкаркою. У багатьох справах 
підшиті разом обидва варіанти - рукописний і ма
шинописний, інколи, навіть, не перші примірники, 
що свідчить про пересилання найважливіших, з ог
ляду слідчих органів, протоколів, у вищі інстанції.

На початку допиту слідчий ретельно позначав 
дату і час його проведення. Часові координати 
проставлялися і після нього. Потім занотовувалися 
посада, військове звання та прізвище слідчого, в 
якій якості виступає допитуваний (свідок, обвину
вачений, заарештований), його ім'я та інші анкетні 
дані. Зазначимо також, що у випадку, коли подаль
ші допити записувалися не на бланках, то особисті 
дані допитуваного не дублювалися.

Питання слідчого і зізнання допитуваного запи
сувалися чітко, без скорочень, відповідати вимага
лося з обов'язковим повторенням запитання слідчо
го, наприклад:

"Запитання: Чим Ви займалися в період німець
кої окупації?

Відповідь: У період німецької окупації я..."
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або:
"Запитання: Хто був заарештований разом з Ва

ми Гестапо за націоналістичну діяльність?
Відповідь: По одній справі зі мною були заареш

товані..."
У випадку знаходження помилки у вже записано

му тексті, вона виправлялася і робилася помітка 
слідчого про достовірність виправлення з його під
писом. Внизу кожного аркушу стоїть підпис допи
туваного, а іноді, навіть, його підписові передує за
писане від руки підтвердження: "Протокол з моїх 
слів записаний вірно". Сам же протокол завершує 
підпис слідчого з вказівкою його посади і військо
вого звання.

Часто простежуються методи психологічного 
тиску на заарештованого, зокрема, довготривалі 
нічні допити. Так, свідка М.Білецького почали до
питувати о 21 год.ЗО хв. 17 квітня, а закінчили о 2 
годині ночі 18 квітня 1946 р. 13. Допит 22-річної 
Я.Чернети тривав з 22 год. 6 липня до 4 год. ранку 
7 липня та з 23.00 7 липня до 5 год. ранку 8 липня 
1944 р .14

Застосовувалися багаторазові повторення одно
го й того ж запитання доти, поки допитуваний не 
погоджувався з обвинуваченнями слідчого15. Прак
тикувалися і фізичні тортури16.

Запитання слідчих були типовими для всіх допи
тів, що здійснювалися приблизно за такою схемою: 
спочатку запитували біографію допитуваного, міс
це його арешту, вид занять та інші питання загаль
ного плану. Далі йшла серія допитів з питаннями 
про приналежність до ОУН, обставини залучення 
до неї, вимагалося назвати прізвища відомих членів 
ОУН або осіб, яким давалися на прочитання націо
налістичні книжки, брошури, листівки, а також ви
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магалися зізнання про виконання доручень провід
ників Організації і іншу діяльність. Трохи пізніше 
проводилося встановлення організаційної структу
ри, поширення організаційної мережі на даній тери
торії і в цілому, складу її керівництва. На останніх 
"зустрічах" з арештантом уточнювалися деталі та 
укладався повний список з указаниям прикмет відо
мих до арешту членів ОУН.

Слідчі часто зараховували до лав ОУН поліцаїв, 
членів органів місцевого українського управління 
за часів окупації та інших осіб, взагалі не причетних 
до Організації або просто її симпатиків. Серед та
ких осіб ректор Дніпропетровського університету в 
1941-42 рр. І.Розгін, начальника політичного відді
лу Дніпропетровської української допоміжної полі
ції Корнієнка, поета-колабораціоніста Д. Продана 
тощо. Є навіть випадки безпідставного звинувачен
ня в націоналістичній діяльності людей цілком від
даних радянській системі, але таких, що мали "нео
бачність" користуватися українською мовою. Та
ким був радянський журналіст В.Колос, засуджений 
у 1945 р. як член ОУН1'.

Перед дослідниками постає небезпека повірити 
фактам, наведеним у протоколах допитів, що, на 
першій погляд, можуть виглядати цілком імовірни
ми. Наведемо приклад з матеріалами архівної кри
мінальної справи М.Самійленка18, члена ОУН з 
травня 1942 року, пропагандиста і співробітника 
преси ОУН.

Під час слідства він назвав багато імен і псевдо
німів учасників підпілля, утримувачів конспіратив
них квартир; змалював картину свого арешту нім
цями, втечі від них, переховування на конспіратив
них помешканнях у Синельниковому, вказав паро
лі. Але, працюючи над цими документами, одразу ж
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звертаєш увагу на те, що до справи не долучено 
жодного протоколу допиту (або ж витягів з прото
колів) інших членів ОУН з Дніпропетровської об
ласті, "виданих" Самійленком, у той час, як в інших 
справах такі документи представлені досить широ
ко. Тим більше, що прізвища, названі допитуваним, 
ніколи не згадуються ані в інших документах, ані в 
наративних матеріалах.

Таким чином, найбільш ефективним може бути 
лише метод роботи з кількома джерелами розумін
ня тогочасної ситуації на чітко локалізованій тери
торії діяльності підпілля ОУН.

Додамо, що ставки віч-на-віч влаштовувалися 
слідчими для остаточного підтвердження "злочин
ної" діяльності заарештованих. На цих ставках шля
хом перехресного допитування двох підслідних, 
викривалися факти взаємовиключаючих зізнань ос
танніх у ході попереднього слідства. Але часто 
обидва допитуваних продовжували відстоювати 
свої попередні зізнання, не рахуючись з вимогами 
слідчого отримати однакові дані та заперечували 
протилежні зізнання один одного.

Всі ці перехресні допити починалися з такого за
питання слідчого до обох учасників : "Чи знайомі 
Ви з X. ? У яких перебуваєте з ним стосунках? Чи 
маєте до нього упередження?"

Зустрічаються у справах і "власноручні зізнання" 
заарештованих, що виконувалися в формі заяв або 
шляхом вільного викладення19. Підшивалися вони 
до справи, переважно, у надрукованому вигляді.

Матеріали оформлення слідства.

До цієї групи документів належать постанови 
про виокремлення зі справи матеріалів для нового
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розслідування, про передання слідчої справи в ін
ший підрозділ, про прийняття справи до провад
ження, що означало початок розшуку виявлених 
впродовж слідства нових націоналістів або віднай
дення нових серйозних аргументів на користь ко
гось із звинувачених по спільній справі. Такий випа
док стався з Ніною Карпець, яка проходила у спра
ві з групою оунівців з Широківського району Дніп
ропетровської області. У ході "розробки" цієї групи 
слідчому став відомий факт діяльності Карпець у 
радянському партизанському загоні, тому її справу 
було виділено в окреме провадження20. Ці докумен
ти дозволяють розширити поле діяльності дослід
ника, адже в них присутні свідоцтва про інших, час
то ще не відомих членів ОУН або можливих її учас
ників. До того ж вони супроводжуються низкою до
відок з результатами пошуку цих осіб по довідкових 
бюро, а також довідок про наявність чи відсутність 
судимостей у розшукуваних осіб. І хоч абсолютна 
більшість цих однотипних документів показує прос
то на негативні результати пошуку, їх можна вико
ристати для уточнення прізвищ, імен, по-батькові 
останніх, інших даних. Також вони відтворюють 
напрями і механізм слідства. Зустрічаються серед до
кументів цього розділу медичні довідки про стан здо
ров'я підслідних, по яких можна встановити, в разі їх 
майбутньої загибелі в концтаборі, вірогідну причину 
смерті. Але найціннішим документом оформлення 
слідчої діяльності, безперечно, є "Обвинувальні вис
новки", якими завершувалося слідство. Висновки пе
редавалися до прокуратури, де надавалася на них 
накладалася резолюція (майже завжди ствердна), і 
справу пересилали до судових органів. Зауважимо, 
що під час війни органи НКВС-МДБ перебрали на 
себе деякі функції судових органів СРСР.
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Що являють собою "Обвинувальні висновки"? 
Для наочності розглянемо типовий документ однієї 
з архівних справ. Оригінал відтворений на сімох 
сторінках машинописного тексту, затверджений на
чальником УНКВС по Дніпропетровській області, 
засвідчений круглою гербовою печаткою цього ор
гану. Угорі, з правого боку, поруч із візою началь
ника управління, знаходиться подібне ж затвер
дження прокуратури, написане від руки. Далі йде 
текст висновків, який починається зі списку обвину
вачених у "злочинах", перерахуванням інкримінова
них їм статей Кримінального Кодексу УРСР (різні 
пункти 54-ї - "політичної" - статті), потім вказуєть
ся, з якого органу надійшли повідомлення про наяв
ність у районі (в даному випадку - Широківському) 
"контреволюційної націоналістичної організації", а 
також зазначається, що всі запідозрені вже заареш
товані і притягнені до відповідальності у справі в 
якості обвинувачених, вміщується стислий опис ці
лей і задач ОУН, дані про її керівні органи на тере- 
ні району. Потім змальовується цілісна картина ді
яльності націоналістичної групи і функції кожного з 
її учасників, описується кожний конкретний факт.

Всі дії обвинуваченого позначалися відповідни
ми посиланнями на протоколи допитів з цитуван
ням найхарактерніших місць. Ось приклад: "В сен
тябре 1942 г. по заданию националиста Горянова 
(мається на увазі член ОУН П.Горяний - авт.), по за
данию руководства "ОУН" неоднократно созывал 
собрания членов "ОУН", где обсуждались вопросы 
о приобретении оружия и подготовке вооруженной 
борьбы против Советского Союза..."21

Друга частина висновків поділена на пункта, ко
жен з яких вміщує у собі біографічні дані на одного 
члена групи, наводиться список його "злочинів" та
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статті Кримінального Кодексу, що передбачають 
віповідальність за них. Більшості арештантів вису
вались обвинувачення в участі в антирадянській 
повстанській організації українських націоналістів, 
у вербуванні нових членів організації, у зв'язках з 
керівниками проводу ОУН, поширенні націоналіс
тичної літератури, листівок тощо.

У "висновках" обов'язково зазначалося, що ме
тою ОУН є "...насильницьке відторгнення Радян
ської України від СРСР і утворення на її території 
капіталістичної держави "Самостійна Україна".

До кримінальних дій органи безпеки зараховува
ли бесіди з молод дю на націоналістичні теми, поши
рення літератури з історії України (або просто тво
рів українських письменників). Придбання зброї 
трактувалося лише в контексті "підготовки зброй
ної боротьби проти Радянського Союзу".

Навіть не дуже обізнаному в юриспруденції дос
лідникові не важко помітити, що деякі "висновки" 
укладалися слідчими без дотримання юридичних 
норм. Часто як злочин трактувались навіть нездій
снені арештантами дії.

Так, Марченко Зої Ларіонівні висунули таке об
винувачення: “...Сама изъявила желание выехать в 
УПА, где принять самое горячее участие, в качестве 
медсестры, в борьбе с частями Красной Армии за 
создание "самостоятельной" Украины..."

Тут же було висунуте абсолютно абсурдне (з ог
ляду на відсутність доказів) звинувачення проти ін
шої учасниці групи - Слюсаренко Надії Григорівни 
в тому, що вона " ...выступала на сцене и пела наци
оналистические песни против Советской власти..."

Є тут і зовсім курйозний момент, коли обвинува
чений Карпець Іван Сидорович був обвинувачений 
у тому, що "...принимал участие в срыве отправки
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молодежи в Германию..."22 Такі обвинувачення не 
поодинокі. Ось у чому був "винен" член іншої гру
пи: "В августе м-це 1943 г. Супак как активный оу- 
новец был включен в "боевку" ОУН, по заданию ко
торой участвовал в совершении террористических 
актов, направленных против немецких ставленни
ков...". У цьому, на думку слідчих, полягала його 
"преступная практическая деятельность"23.

Під кінець у "Обвинувальних висновках" зазна
чалось, що слідство вважається закінченим, і слідча 
справа передавалась до відповідного судового ор
гану (наприклад, у Військову прокуратуру) "для пе- 
редания суду Воєнного Трибунала"24.

Фактично у висновку в стислій формі подається 
вся передісторія справи виникнення, а також біог
рафічні дані всіх обвинувачених.

Після закінчення слідства, заарештованому про
понувалось ознайомитися з матеріалами справи і 
підписати "Постанову про пред'явлення обвинува
чення", в якій коротко викладалася суть викриваль
ного матеріалу. Наприклад: "Достаточно изобли
чен в том, что в период пребывания на временно ок
купированной немцами территории являлась ак
тивной учасницей организации украинских нацио
налистов, по заданию которой распространяла на
ционалистическую литературу.. ,"25

Аналогічного змісту "Протокол про закінчення 
слідства". Визнавши попереднє слідство закінче
ним, а здобуті дані достатніми для відання під суд, 
слідчий, керуючись статтею КПК, оголошував це 
обвинуваченому, висував для ознайомлення матері
али по справі і запитував, чи бажає громадянин що- 
небудь додати до матеріалів слідства. Якщо заува
ження з боку обвинуваченого надходили, до прото
колу мусили заноситися всі подібні "клопотання".
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Матеріали судових та позасудових інстанцій.

Тут основними документами були: "Протокол 
підготовчого засідання", на якому розглядалася пе
реслана з прокуратури справа і "Визначення" судо
вого органу з переглянутого на засіданні питання. 
До протоколу вносилася пропозиція доповідача 
(одного з членів Військового трибуналу або іншого 
судового органу) з вимогою затвердити висновки 
слідчих або відправити справу на подальше досні
дування. Звичайно ці висновки затверджувалися і об
винуваченого віддавали під суд за статтями Кримі
нального Кодексу. Інший же документ визначав, в 
разі ухвалення "Обвинувальних висновків", характер 
майбутнього судового засідання (закрите чи відкри
те, за участю сторін обвинувачення та захисту або без 
них, з викликом свідків або без їх використання). Як 
і на інших, на цьому документі обов'язково простав
лялися дата і назва судового органу, а також прізви
ща головуючого, членів і секретарів. Присутнім на 
цих засіданнях був і прокурор.

Судова процедура закінчувалася судовим засі
данням, на якому виносився вирок. У процесі засі
дання вислуховувалися заяви підсудного, що потім 
заносилися до "Протоколу судового засідання". У 
цьому документі подавався персональний склад су
дового органу, дата проведення засідання, прізви
ща підсудних та інкриміновані їм статті Криміналь
ного Кодексу. Підсудний міг висловити свої протес
ти з приводу методів ведення слідства, відмовитися 
від своїх попередніх зізнань або, навпаки, підтвер
дити їх. Різною була поведінка обвинувачених на 
суді. Одні визнавали свою вину, інші ж відмовляли
ся від попередніх зізнань і заперечували висунуті їм 
обвинувачення.
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Так, характерні виступи підсудних подаються у 
справах юнаків, обвинувачених в участі підпільної 
групи ОУН Широківського району (суд над ними 
відбувся 7-8 серпня 1944 р.):

І.Карпець: "...Я ні в чому не винен і прошу мене 
звільнити, інакше я оголошую голодовку..."

І.Голобородько: "...Я нічого не скажу, судіть ме
не за законом..."

Г.Федорець: "...Якщо суд довірить мені захища
ти Батьківщину, прошу направити мене на фронт, 
де я виправдаю себе.. ."26.

Підсудній М.Луців на судовому засіданні Військо
вого трибуналу військ МДБ Дніпропетровської об
ласті, що відбулося 27 листопада 1952 р., відмовився 
від попередніх зізнань, стягнутих від нього під тис
ком слідчих, і перебрав на себе відповідальність за 
"скоєний злочин", рятуючи свого товарища27.

Окремим документом оформлювався вирок під
судному. У ньому знову частково дублювалися пун
кти звинувачення, на основі яких визначалася міра 
покарання.

Вироки виносились по сукупності скоєних злочи
нів. Більшість обвинувачених засуджувалось на тер
мін від 10 до 25 років та з конфіскацією особистого 
майна. Декотрих позбавляли урядових нагород (як, 
наприклад, фронтовика І. Устьянова28). Інколи 
ув'язнених виправдовували по статтях, по яких не 
було доказів у справі (що, звичайно, не означало 
припинення справи, - знаходилися докази по інших 
пунктах обвинувачення). З ув'язнених стягувалися 
відшкодування за судові витрати на користь держа
ви. Термін відбуття покарання відраховувався з дня 
початку попереднього ув'язнення.

Матеріали судового провадження розкривають 
порядок розгляду справ у відношенні учасників

251



Історія України:

оунівського підпілля та види покарання, що перед
бачалися для націоналістів.

До судової справи додавалися і пакети з особис
тими документами підсудних, листуванням, приват
ними записками тощо. Серед цих документів трап
ляються різні довідки радянського і окупаційного 
періодів на оригінальних бланках зі штампами і пе
чатками, трофейні німецькі документи. Досить рід
ко залишалися копії вилучених документів ОУН 
або інших українських організацій.

Так, на зберіганні в Державному архіві СБУ є ко
пії Статуту українського товариства "Просвіта", ви
писка із Постанови ІІІ-го Надзвичайного Великого 
Збору ОУН від 3 серпня 1943 р. тощо29. Щоправда, 
зберігались подібні "вещдоки" рідко, бо по вступі 
вироків у дію, укладались акти про спалення "анти
советских брошур". Так, у 1952 р. були спалені 
"Пам'ятка для українців із Східних областей", п'єса 
М.Боєслава "Сталь без іржі" та поема цього ж авто
ра "Мати", брошура П.Полтави "Хто такі "банде
рівці" та за що вони борються" та інші30.

Надалі справу передавали на зберігання до архі
ву органів державної безпеки. Але це зовсім не озна
чало її закінчення. Протягом тривалого часу до під
шивалися нові документи.

Супроводжуюча документація.
Частину будь-якої архівно-слідчої справи займа

ють різноманітні супроводжуючі документи, вимоги 
видати справу та сповіщення про її повернення. Дані 
матеріали важливого змістовного навантаження не 
несуть, цінним в них для дослідника може бути хіба 
наявність даних про місця ув'язнення людини.

Матеріали додаткових розслідувань і реабілітації.
Окрему групу документів архівно-слідчої справи 

складають матеріали додаткових розслідувань і ре
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абілітації. Перші перегляди цих справ відбувалися 
одразу ж по закінченні війни. їх здійснювали вій
ськові трибунали військ НКВС і єдиними наслідка
ми роботи цих трибуналів були заміни термінів 
ув'язнення з більших на менші, що, відповідно, від
значилося в їх ухвалах.

Розслідування ж за скаргами в'язнів почалися в 
1954 р. Проводили їх утворені при обласних судах 
"Комісії з перегляду кримінальних справ осіб, засуд
жених за контрреволюційні злочини, які утриму
ються в таборах, колоніях і тюрмах МВС СРСР і пе
ребувають у засланні на поселенні". Країна вже жи
ла очікуванням змін у суспільстві. Напружено чека
ло на ці зміни й населення "зон" і тюрем СРСР. Пер
ші розслідування відбувалися, переважно, за такою 
схемою: "Слухали скаргу імярек - постановили в пе
регляді справи відмовити".

Але в тому ж році сталися кадрові зміни керів
ництві держбезпеки: більшість керівників було усу
нуто з посад, а замість Міністерства - утворено Ко
мітет державної безпеки. Частину верхівки апарату 
МДБ було притягнено до відповідальності за зло
чини. Зокрема, серед інших, були розстріляні одіоз
ні Л.Берія, В.Меркулов, В.Деканозов, Б.Кобулов31, 
міністр держбезпеки Абакумов та його заступник 
Рюмін. У різних установах були ліквідовані спецвід
діли МДБ, а також скасовано позасудовий орган - 
особливу нараду.

Як зазначає російський історик О.Некрич, з 
1953 р. "...вимоги переходу до законності стали за
гальними, і стосувалися... буквально всіх сфер жит
тя радянського суспільства, бо усюди закон був за
мінений свавіллям, але й сам закон був також від
дзеркаленням беззаконня, що царювало в країні"32. 
15 вересня 1955 р. Верховна Рада СРСР видала Указ
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"Про амністію радянських громадян, що співробітни
чали з окупантами в період Великої Вітчизняної вій
ни 1941-1945 років", який став підгрунтям для звіль
нення з таборів також і частини засуджених оунівців.

Розвиток подальших подій визначив XX з'їзд 
КПРС. Починаючи з 1956 р., перегляди справ реп
ресованих надовго увійшли в практику прокурор
ських і судових органів. Проводилися вони за таким 
сценарієм: спочатку виносився протест (у порядку 
нагляду) Військовою прокуратурою Військовому 
трибуналові відповідного округу. У протесті міс
тився короткий огляд справи і підгрунтя для її пе
регляду (скарга, відповідне рішення законодавчого 
органу). Після розслідування, що включало допити 
засуджених, свідків, вивчення матеріалів справи, лис
тування в самій системі органів держбезпеки з метою 
встановлення правдивості тих чи інших фактів, запи
ти до різних відомств та архівів тощо для підтвер
дження якихось даних, акти експертиз, слідчий (або 
член обласного суду, якщо справу розглядали за 
скаргою) укладав підсумковий документ, в якому 
викладав суть справи з мотивуванням підтвердження 
або непідтвердження фактів злочинної діяльності 
ув'язненого. Документ закінчувався висновком про 
необхідність перегляду справи в судовому порядку на 
предмет реабілітації чи зміни вироку або про зали
шення попереднього рішення чинним. Висновки зат
верджував працівник прокуратури.

Потім, на засіданні військового трибуналу, пе
реглянувши справу, в разі позитивного рішення, йо
го члени скасували попередні вироки військового 
трибуналу гарнізону і, таким чином, припиняли 
справу. Головний військовий прокурор міг не пого
дитись із рішенням Військового трибуналу округу і 
звернутись, у свою чергу, з протестом до Військової
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Колегії Верховного Суду СРСР, вимагаючи зали
шити чинним вирок 40-х років. Військова Колегія, 
ознайомившись з матеріалами, давала відповідь 
прокуророві (здебільшого, Колегія затверджувала 
висновки визначень окружних трибуналів).

Таким же чином скасовувалися вироки Військово
го трибуналу округу, тільки вже безпосередньо Вій
ськовою Колегією Верховного Суду. Оформлювало
ся таке рішення у "Визначенні" Військової Колегії 
Верховного Суду СРСР. У відповідності з прийнятим 
штампом: "Розглянув - ухвалив", у документі викла
дався зміст справи, обгрунтування необхідності зміни 
попереднього вироку і робився підсумок: "Протест 
Головного військового прокурору є обгрунтованим", 
або "Провадження справи припинити за відсутністю 
складу злочину"33. Протест міг виносити і Генераль
ний прокурор СРСР, а вироки інколи скасовувалися 
ухвалою пленуму Верховного Суду СРСР.

Матеріали додаткових розслідувань і реабілітації, 
у свою чергу, можна розділити на три групи: а) скар
ги і заяви; б) безпосередньо матеріали додаткових 
розслідувань і перевірок; в) матеріали реабілітації.

Скарги і заяви надсилалися у формі листів до різ
них інстанцій, переважно, до Військової Колегії 
Верховного Суду СРСР, Секретаріату ЦК КПРС, 
Президії Верховної Ради СРСР, на ім'я Голови КДБ 
при Раді Міністрів, Генерального прокурора краї
ни, Головного військового прокурора Радянської 
армії, особисто Першого секретаря ЦК КПРС 
М.Хрущова та Голови Президії Верховної Ради 
К. Ворошилова. Прохачами виступали не лише 
ув'язнені й заслані, але й їх родичі.

Цим документам притаманний високий емоцій
ний заряд, у багатьох з них присутні намагання по
казати власні заслуги перед суспільством, клятви в
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любові до радянської вітчизни, заперечення своєї 
провини.

"Я не знала, за що мене заарештовано, тому що 
прочитати листівку не вважала за злочин... Слідчий 
сказав: "Дівчата, зараз війна, ніколи з вами тягати
ся, після війни розберемося, а поки що будете ізо
льовані," - писала в одній зі скарг ув'язнена Н.Слю- 
саренко34.

Листи свідчать про жорстокі методи роботи слід
чих "СМЕРШу" і НКДБ 40-х років. Ось характер
ний витяг з листу-скарги (мову, стилістику і орфог
рафію збережено):

"Следователь, ведший предварительное следс
твие домогался моих показаний и сознания путем 
насилия, угроз и других подобных мер, в результа
те этого - самооговор. Допрос моих однодельцев и 
всех последственных, коим указанный следователь 
вел следствие, с полной очевидностью вскрыл упот
ребленные им методы: он избивал меня мешком с 
песком, резиной, обернутой в бумагу, бил ногами, 
пистолетом...

От подписей под протоколами допросов отказы
ваюсь..."

(3 листа в'язня Воркутлагу В. Крамаренка Голов
ному Військовому прокуророві від 7 жовтня 
1955р.35).

У справі, з якої взято цю цитату, багато листів зі 
скаргами, у котрих згадуються акти про обстеження 
тілесних ушкоджень, начебто укладених тюремни
ми лікарями36. Але насправді жодних таких доку
ментів там немає, а натомість підшито медичні до
відки про стан здоров'я арештантів. Тюремний 
фельдшер, який проводив ЗО червня 1944 р. медоб- 
стеження, відзначив різні видимі тілесні ушкоджен
ня та хвороби (переломи ноги в колінному суглобі,
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запущена чесотка, піодермія ніг, розтрощений па
лець...). Причини цих ушкоджень у довідці не вка
зувались.

Окремо слід згадати клопотання засуджених про 
помилування або перегляд вироку. Деякі з них задо
вольнялися вищими інстанціями. Наприклад, Пре
зидія Верховного Суду СРСР ухвалила рішення про 
заміну смертного вироку по відношенню В.Оста- 
пенка на 15 років "каторжних робіт"37. У таких ви
падках у справах знаходяться витяги з документів 
вищих інстанцій, листування між різними органами 
з даного питання. Однак, значна кількість звернень 
відбуваючих покарання, навіть після формальних 
перевірок, закінчувались такими рішеннями: "У пе
регляді вироку...відмовити. Скаргу залишити без 
задоволення. Справу здати в архів"38.

Після ознайомлення зі скаргами, працівники ус
танов, яким вони адресувались, відправляли ці 
скарги до архіву, де їх підшивали до справи. Дані 
документи створювали підгрунтя для призначення 
повторних розслідувань.

Безпосередньо до матеріалів додаткових розслі
дувань і перевірок належать протести військових 
прокурорів, ухвали судових органів, а також доку
ментація слідства: протоколи повторних допитів 
свідків та засуджених, оглядові довідки криміналь
них справ на членів ОУН, матеріали перевірок слід
чої діяльності в 40-х роках, довідки з різних архівів, 
висновки графологічних експертиз (зокрема підши
тий до відповідної кримінальної справи повний 
комплект документів з результатами графологічно
го долідження підроблених слідчим підписів Л.Кос- 
тенка на протоколах допитів останнього )39.

Особливу цінність із перелічених документів ма
ють протоколи допитів та оглядові довідки інших справ.
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Оглядові довідки ("Обзорные справки") являють 
собою долучені до архівної кримінальної справи в 
ході повторного розслідування стислі огляди інших 
справ з викладенням їх загального змісту. Ці довід
ки не тільки дають змогу дослідникові ознайомити
ся за короткий термін із значною кількістю кримі
нальних справ, але й узнати, де їх, у разі потреби, 
шукати, адже в кінці кожної з них позначено міс
це зберігання справи та її архівний номер.

Оглядові довідки укладались ретельно і повно. В 
них фіксувалося не лише те, в чому обвинувачува
лись засуджені, але й підгрунтя цих обвинувачень. 
Цитувалися визнання, зроблені на слідстві, як, нап
риклад, таке: "З серпня 1943 року я вступив до
ОУН. Завербований був я Ващенком. Він розповів 
мені про цілі і задачі ОУН. Я поділяв ідеї україн
ських націоналістів, мені подобалось утворення са
мостійної Української держави. Націоналістичну 
літературу я отримував, читав її, але не поширював. 
Я дав згоду числитися в УПА, але коли мені запро
понували виїхати до УПА, я відмовився"40.

Наводячи найважливіші факти, укладач довідки 
зобов'язаний був зробити висновок про обгрунто
ваність вироку. Хоча зустрічаються довідки чисто 
описувального характеру.

Матеріали повторних перевірок є переконливи
ми доказами порушень юридичного характеру, що 
їх допускали слідчі воєнних і перших повоєнних ро
ків. Вивчаючи їх, можна побачити, як останні при
пускалися явних фальсифікацій, "підтягували" від
повіді заарештованих до власної концепції, перек
ручували зізнання тощо. Про все це красномовно 
свідчать матеріали справи по обвинуваченню 
В.Мєдведєвої, Я.Чернети, Г.Ризоль, В.Закопко, 
Г.Сторубель41. Порівнюючи зізнання їх на допитах
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у 1944 р. із зізнаннями у більш ліберальні 50-і роки, 
неважко помітити абсолютну незаконність і алогіч
ність методів ведення слідства під час війни. Прото
коли допитів зберегли цінні факти, викладені свід
ками в ході нового слідства. Саме вони дозволяють 
дослідникові співставити трактування подій часів 
німецької окупації одними ж і тими особами в різ
ний час. На прикладі матеріалів повторних переві
рок по справі, заведеної на вищезазначених осіб, 
зробимо спробу показати типові наслідки роботи 
слідчих по перегляду справи.

В "Обвинувальних висновках", винесених 4 грудня 
1944 р. по слідчій справі щодо групи молодих дівчат 
з Амур-Нижньодніпровського району міста Дніпро
петровська, останніх було звинувачено у перебуванні 
в Організації українських націоналістів, а справу пе
редано військовому прокуророві для затвердження 
"висновків" з метою подальшої передачи її до Вій
ськового трибуналу. Одну з арештованих у справі - 
Валентину Медведеву - на додаток ще визначено і як 
"працівника СД", мовляв, вона видавала німцям ко
муністів і комсомольців. Наслідками викривального 
запалу одного зі слідчих стали суворі вироки (15 і 20 
років "каторжних робіт") Військового трибуналу 
військ НКВС Дніпропетровської області усім вищез
гаданим громадянам. Але ще до суду, після першого 
допиту, повісилася в камері Марія Чернета42.

Послідуючі перегляди справи призвели до 
пом'якшення покарання. "Ухвалою Військового 
трибуналу військ НКВС Українського Округу" від 6 
липня 1945 р. були замінені вироки Закопко, Стору- 
бель і Ризоль з 15 до 10 років та Явдосі Чернеті з 20 
до 10 років, а 18 листопада 1954 р., після 10-річного 
ув'язнення в таборах, звільнено В.Медведеву, при
чому попередньо з неї було знято пункт обвинува
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чення в приналежності до ОУН.
Черговий перегляд справи відбувся в 1959 р. 19 

березня Військова Колегія Верховного Суду СРСР 
встановила, що слідчим були допущені надзвичайні 
порушення всіх правових норм, справу було повніс
тю сфабриковано. У цей день з усіх дівчат були зня
ті обвинувачення і справу припинено за відсутністю 
складу злочину. Цілком спростовані були звинува
чення Мєдведєвої у співпраці з німецькими загар
бниками. Цьому передувала ретельна робота по 
відшуканню людей, яких начебто остання видавала 
німцям. Всі вони однозначно заперечили її вину. 
Крім того, розслідування показало, що прізвища 
Мєдведєвої не тільки немає в списках агентів СД, 
але не існувало й гестапівців, яким вона нібито до
носила на радянських громадян.

Також виявлено злочинне приховування факту 
самогубства М.Чернети. Так, із спільної справи та
ємно були вилучені всі документи з розслідуванням 
її "злочинної діяльності", і, за згодою начальника 
відділу контрозвідки "СМЕРШ", слідчий "СМЕР
Шу" здав на зберігання в І спецвідділ УНКВС об
ласті її слідчу справу з протоколом єдиного допиту, 
що відбувався в день її загибелі 19 вересня 1944 р. 
Як свідчить "Оглядова довідка" слідчої справи на 
неї: "Больше в деле никаких материалов, в том чис
ле протокол медицинского освидетельствования 
трупа Чернеты М. не имеется"43.

Чи призводили підсумки робота спеціальних 
комісій до притягнення до відповідальності слід- 
чих-злочинців, із матеріалів слідств не видно. Ін
коли, хоча й з великим запізненням, комісії вип
равляли допущену несправедливість по відношен
ню до безвинних, навіть з точки зору тогочасних 
законів, людей.
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Протоколи допитів обвинувачених, свідків по
казували надуманість багатьох зізнань 40-х років. 
Дехто взагалі не пам'ятав, щоб їх допитували, інші 
ж пояснювали свої свідчення психологічним тис
ком на них слідчих. Дуже рідко зустрічаються 
факти, коли людина підтверджувала свої поперед
ні зізнання. Свідки, як правило, характеризували 
засуджених позитивно і не пригадували за ними 
"злочинних дій".

Протоколи допитів свідків 50-х років, подібно до 
їх скарг, свідчать і про відверті порушення закон
ності 10-15 років тому: “Вопрос: Кто именно изби
вал Вас на следствии, чем, как и где?

Ответ: Меня избивал следователь Голубев в сво
ем кабинете ногами, палкой, головой бил о стенку, 
заставлял курить и порвал на мне одежду. Через 
день пришел в камеру прокурор и застал меня в та
ком состоянии, (о) чем был составлен акт (у справі 
він відсутній. - Авт.). Допрос производился при зак
рытых дверях и сопровождался нецензурной бра
нью и оскорблениями..." (Із протоколу допиту Ля- 
щевської О.А. від 7 вересня 1956 р.)44.

Слід додати, що в підсумкових документах 
слідств 40-х років оминаються факти, що не впису
вались у концепції слідчих: випадки рятування єв
рейських сімей45, переховування від німців поране
них радянських вояків46 тощо.

А багаточисельні приклади антинімецької діяль
ності учасників оунівського підпілля (що фігурують 
у всіх майже справах) не згадуються також і в вис
новках перегляду архівних справ47.

Цікавим є також те, що за умови ретельного вив
чення суміжних кримінальних справ, що зберігали
ся в інших обласних управліннях КДБ, укладалися 
замовлення і там на них писалися "Протоколи огля
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ду архівної кримінальної справи" в присутності по
нятих, яким роз'яснювалася їх задача і право роби
ти заяви і зауваження з приводу всіх дій слідчого, 
що заносились до протоколів4®. Там же детально 
виконувались і оформлювались матеріали різних 
експертиз, до справи підшивались багаточисельні 
довідки, характерістики, що стосувалися переглядів 
кримінальних справ. Тут треба згадати і листування 
органів безпеки з родичами засуджених. За існую
чими тоді відомчими інструкціями, близьким дово
дилась досить обмежена і не завжди достовірна ін
формація, головним чином вона містилася в довід
ках, що їх надавали органи.

Реабілітаційні документи.

У 50-60-х роках, відповідно до існуючих законів, 
реабілітації підлягали лише особи, чиї справи були 
повністю фальсифіковані і не підтверджували резуль
тати перевірки. У тих випадках, коли причетність до 
ОУН не спростовувалась, висновки слідчих НКВС- 
НКДБ-МДБ залишалися чинними. Цим пояснюється 
незначна кількість позитивних результатів.

Наслідки масових переглядів політичних справ у 
1989-1991 рр. для оунівців також були невтішними: 
навіть підкориговане законодавство СРСР не дава
ло можливості для їх реабілітації. Ухвали реабіліта
ційних комісій, як правило, закінчувалися таким 
формулюванням: "Немає підстав для опротестуван- 
ня судових рішень, що відбулися. Вирок є законним 
і обгрунтованним".

Ситуація змінилась лише з прийняттям 17 квітня 
1991 р. Закону УРСР "Про реабілітацію жертв полі
тичних репресій на Україні". Відтоді членство в 
ОУН вже не розглядалося як причина звинувачення
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в злочинній діяльності і всі особи, щодо яких у ма
теріалах справ "немає сукупності доказів", передба
чених законом і, згодом, "Постановою Верховної 
Ради України "Про тлумачення закону..." від 24 
грудня 1993 р.49, підлягали реабілітації.

Документи реабілітацій 80-90-х років: протести, 
висновки, визначення - мають юридичний характер і 
не містять значної інформації для історика. Співро
бітники КДБ, СБУ прагнули розшукати родичів неза
конно постраждалих (у справі наявні запити до різ
них установ) і, в позитивних випадках, надсилались 
довідки про реабілітацію колишнім в'язням або їх 
рідним, підписані працівниками прокуратури. Сюди 
ж підшивалося також листування між зацікавленими 
відомствами, громадянами з питань реабілітації.

Документи і матеріали архівних кримінальних 
справ із фондів Державного архіву Служби безпеки 
України - надзвичайно цінні джерела для дослідни
ків історії Організації українських націоналістів. 
Вони достатньою мірою аутентичні, бо кримінальні 
справи в системі правоохоронних органів офор
млювались відповідно до єдиних нормативних ви
мог. Але, з огляду на їх суб'єктивність, є необхідним 
їх серйозна перевірка і співставлення з іншими дже
релами, глибока обізнаність з оунівською пробле
матикою в цілому, ретельне вивчення бібліографії. 
Таким чином, їх можна розглядати як додаткові 
джерела в рамках всієї наявної джерельної бази іс
торії ОУН. Недостатня достовірність цього ком
плексу матеріалів обумовлена багатьма чинниками: 
упередженістю слідчих та суддів, намаганням під
судних приховати реальні масштаби своєї діяльнос
ті проти радянської влади, багаточисельними ви
падками фальсифікації справ та ін.
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Попри це, вони дозволяють зробити висновки, 
що на території Східної України (у нашому випадку 
- на Дніпропетровщині) існувало розгорнуте націо
налістичне підпілля, діяльність якого значно відріз
нялась методами боротьби від діяльності ОУН у за
хідних областях. За рядом причин (організаційна 
мережа тільки проходила період становлення в ра
дянській Україні, давалися взнаки специфічні місце
ві умови, відсутність широких гірських і лісових ма
сивів, наслідки сталінських репресій, голодомору 
тощо) діяльність підпілля зосереджувалася, голов
ним чином, на розбудові низових осередків Органі
зації, формування у населення відповідного світог
ляду, а також активної пропагандистської роботи 
проти німців і радянської влади шляхом розповсюд
ження агітаційної літератури, листівок50. В доку
ментах кримінальних справ не міститься інформації 
про збройні партизанські формування ОУН на те
риторії Дніпропетровської області, хоча трапля
ються факти замахів на німецьких ставлеників з 
числа місцевого населення: поліцаїв, членів органів 
місцевого управління, агентів СД51. Наявні також 
дані про роль ОУН в утворенні легальних і неле
гальних культурницьких, освітянських, спортивних 
товариств52, про її вплив на місцеву пресу окупацій
них часів (зокрема, криворізький часопис "Дзвін", 
дніпродзержинську газету "Кам'янські вісті"53), 
проникнення членів Організації до окупаційних ус
танов і навчальних закладів54.

У деяких справах чітко показана організаційна 
структура ОУН, методи конспірації55, відтворені 
факти німецьких репресій проти оунівців56. Врахо
вуючи те, що органами держбезпеки після вигнання 
німецьких загарбників проводилася широка робота 
по виявленню націоналістичних осередків у всіх ра
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йонах області, можна встановити імовірну чисель
ність учасників підпілля на теренах Придніпров!я.

Цілковитої ж вірогідності відтворення подій 
можна сподіватися лише після більш повного осво
єння всієї наявної джерельної бази історії ОУН, в 
тому числі комплексного дослідження документів з 
архівних фондів спецслужб, включно з матеріалами 
наказів, відомчих інструкцій, діловодного листу
вання, інформаційних документів (спецповідом- 
лень, доповідних записок, звітів, довідок та ін.), 
оперативних джерел, що розкривають механізм ді
яльності органів державної безпеки проти оунів- 
ського підпілля в контексті загальної політики дер
жавного і компартійного керівництва на викорінен
ня націоналізму в усіх його проявах. *

* Жуковський А., Субтельний О. Нарис історії України. - 
Льщв, 1992. - С.108, 117-118, 139.

2 Літопис Української Повстанської Армії / Під ред. П.По- 
тічного і Є. Штендери. - Торонто, 1978-1993; Косик В. Украї
на під час II світової війни. - Київ; Париж; Нью-Йорк; Торон
то, 1992; Мірчук П. Нарис історії ОУН. - Мюнхен; Лондон; 
Нью-Йорк, 1996. Т.І.; Він же. Українська Повстанська Армія, 
1942-1952. - Львів, 1991; Шанковський Л. Похідні групи ОУН. 
- Мюнхен, 1958; На зов Києва. Український націоналізм у II 
світовій війні^/ Ред. К. Мельник, С. Лащенко, В. Верига. - То
ронто; Нью-Йорк, 1985; В боротьбі за Українську державу. 
Есе, спогади, свідчення, літописання, документи Другої світо
вої війни / Ред. М.Марунчак. - Львів, 1992.

3 Наприклад, видання з серії "Бібліотека українського під
пільника”, у яких, починаючи з 1955 р., регулярно друкували
ся пі документи.
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фондах Центрального Державного архіву вищих органів вла
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Рудий Г.Я.

СТАНОВЛЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ АКАДЕМІЇ 
НАУК ЗА МАТЕРІАЛАМИ ПЕРІОДИКИ 

1917-1920 рр.

Важливе місце в газетній періодиці 1917-1920рр. 
відводилося публікаціям про становлення і розви
ток національної науки. Серед них є група матері
алів про діяльність наукових установ за доби Цен
тральної Ради. Як свідчить аналіз, на досліджува
ний період припадає майже 9%  публікацій з зазна
ченої проблематики серед аналогічних матеріалів 
періоду визвольних змагань 1917 — 1920 рр. Тема
тичний склад газетних публікацій видно з табли
ці №1.

Таблиця № 1

Висвітлення в українській пресі процесу станов
лення національної науки за доби Центральної Ради

Основні напрями

Заснування У АН Діяльність УНТ

60% 40%

Як видно з таблиці, більшість публікацій присвя
чено темі створення найвищої наукової установи — 
Української Академії наук у Києві. За жанровою оз

накою більшість газетних матеріалів представлені ко
респонденціями і статтями. У багатьох із них тверди
лося, що потрібні на те кошти й наукові сили знай
дуться, як це було в 1872 р. при перейменуванні Това
риства імені Шевченка в наукове. У створенні науко
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вої установи кращі представники української інте- 
лектуальної еліти вбачали один із засобів реалізації 
українцями свого права на відродження національ
ної культури та мови. Показовою є стаття “Важкі 
роковини” В.Гнатюка в газеті “Діло”, в якій відзна
чалося, що всі слов’янські народи, навіть нечислен
ні, крім українців і білорусів, мають свої академії 
наук. Хоча вони не мали такої потужної інституції, 
як Наукове Товариство ім. Шевченка. Тому треба 
лише всім, хто до цього причетний, накреслити за
ходи для заснування Української Академії наук. 1

Після революційних подій лютого 1917 р. друко
вані органи активно порушували питання про ство
рення керівних структур національної науки. У сус
пільстві виникає соціальна потреба в широкій попу
ляризації історії, етнографії, філософської та есте
тичної думки. І справді редакції газет зосередили 
увагу на діяльності і проблемах Українського нау
кового товариства в Києві.

Серед провідних українських вчених ширилася 
думка про перетворення УНТ в УАН. Зокрема, 
М.С.Грушевський порушив питання про статус май
бутньої академії на загальних зборах УНТ. 8 лип
ня 1917 р. об’єднане засідання секцій Наукового То
вариства обрало Комісію для створення Академії на
ук, а 3 квітня 1918 р. УНТ звернулося до Міністерства 
освіти УНР з пропозицією розглянути можливість фі
нансування робіт по реорганізації УНТ в УАН2. На
ціональна Академія наук, за концепцією М. С. Гру- 
шевського, мала бути недержавною інституцією і, як 
досі НТШ та УНТ, без власних наукових установ.

Українська періодика, висвітлюючи основні ета
пи створення УАН, містила в основному первинну 
інформацію (на рівні аналітичних жанрів). Це дає 
змогу науковцям з більшою ефективністю викорис
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товувати періодику як джерелознавчу базу у своїх 
дослідженнях.

Більшість публікацій про створення Національ
ної Академії наук припадає на добу гетьманату. І це 
не дивно. За часів гетьмана П.Скоропадського було 
засновано Українську Академію наук, створено 
державну Українську Археологічну Комісію, Дер
жавний архів, Археологічний комітет та інші науко
ві установи. Матеріали про розвиток науки зазначе
ного періоду становлять 58,9% серед аналогічних 
газетних публікацій 1917 — 1920 рр.

Про розподіл газетних публікацій свідчить таб
лиця №2.

Таблиця № 2  (% )

Висвітлення в українській пресі процесу 
становлення національної науки в Українській 

державі

Основні напрями

Діяльність Комісії виробленню 
законопроекту про заснуванню 
установУкраїнської Академії 
наук Міністерством народної 
освіти і мистецтва

Заснування і 
діяльність УАН, 
інших наукових

Діяльність 
по УНТ

12,2 63,6 24,2

Отже, найширшого розголосу на сторінках того
часної періодики набула тема підготовки і засну
вання УАН у, Києві. Ця проблематика систематич
но висвітлювалася у періодичних виданнях після 
створення у червні 1918 р. Комісії по виробленню 
законопроекту про заснування Української Акаде
мії наук, яку очолив ординарний академік Росій
ської Академії наук В. І. Вернадський.
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Володимир Іванович Вернадський народився 12 
березня 1863 р. в Петербурзі. Рід Вернадських нале
жав до українського дворянства, що сформувався у 
другій половині XVII ст. з представників козацької 
старшини. Мати, Ганна Петрівна, з роду Костянти
новичів — предки її належали до козацько-стар
шинської верхівки. Материн дядько Микола Гу
лак — один з організаторів Кирило-Мефодіївсько- 
го братства, товариш Т.Г. Шевченка. З юних літ ці
кавиться В.І.Вернадський своїм родоводом, а після 
одруження і родоводом своєї дружини Наталії Єго- 
рівни Старицької, що з українського князівського 
роду3. З винятковою увагою він ставився до історії 
і культурного життя Києва. Київ завжди був одним 
з найулюбленіших міст Вернадського. “У Києві, — 
згадував Володимир Іванович, — я бував раніше 

кілька разів. Я був там ще дитиною, жив у будинку 
в Липках, в якому жила і померла моя бабуся 
В.М.Костянтинович. Пізніше жила у ньому старша 
сестра моєї матері, Є. П. Неєлова, якій дістався у 
спадщину цей будинок”4.

Інтерес до власного родоводу, української історії 
та культури у вченого глибокий, всебічний. У лип
ні 1918 р. він написав статтю “Українське питання і 
російська громадськість”, в якій чітко простежуєть
ся позиція вченого-патріота: “Оскільки український 
рух органічно живиться корінням народного жит
тя, — писав Вернадський, — то він ніколи не згасне, 
а, отже, позитивне розв’язання українського питан
ня для держави, яка не відмовляється від засад пра
вового устрою, неминуче.. .Питання стоїть про охо
рону інтересів істинної культури, до того ж здатної 
проникнути у народні маси значно глибше і ширше, 
аніж та загальноруська культура, іменем якої опе
рують вороги українського народу”5.

271



Історія України:

Не лише родоводом, а й науковою роботою був 
тісно пов’язаний В.І.Вернадський з рідним краєм. 
Ще студентом він неодноразово приїжджав на по
льові роботи до Катеринославської та Полтавської 
губерній, мандрував Дніпром. Згодом стає членом 
Українського наукового товариства у Києві, Пол
тавського товариства “Просвіта”, Наукового това
риства імені Т.Г.Шевченка у Львові, Товариства 
дослідників науки при Харківському університеті, 
Волинського наукового товариства6. Але найінтен- 
сивнішою була його робота в Києві у 1918 р. по 
створенню Української Академії наук. На сторінках 
газетної періодики докладно й широко висвітлю
ється діяльність Вернадського та його сподвижни
ків у підготовці законопроекту про заснування 
У АН. Значне місце тут займають матеріали про ро
боту Комісії' по виробленню законопроекту про 
створення УАН. Зокрема, вважалося, що заснуван
ня Національної Академії призведе до відродження 
українського народу \  В газеті “Відродження” було 
опубліковано лист Міністерства народної освіти і 
мистецтва до Наукового товариства ім. Т.Г.Шев
ченка у Львові, в якому повідомлялося про засну
вання при Міністерстві освіти під керівництвом 
В. І. Вернадського Комісії по виробленню законоп
роекту про утворення Української Академії наук у 
Києві і запрошення Наукового товариства ім. 
Т. Г. Шевченка до співпраці в згаданій Комісії'8. У 
пресі було опубліковано склад Комісії, до якої ввій
шли: В.І.Вернадський^М.Т.Кащенко, Г.К.Павлуць- 
кий, Д.І.Багалій, Й.Й.Косоногов, Є.К.Тимченко, 
П. А. Тутківський, О.В.Сперанський, С.П.Тимо- 
шенко, В.Д.Модзалевський, Б.О.Кістяківський, 
А.Ю.Кримський, Є.В.Спекторський, М.І.Туган-Ба- 
рановський, С.Л.Франкфурт. Вміщено й кореспон
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денції про структуру Комісії, її підкомісій, плани ро
боти. Газети регулярно інформували читачів про 
хід виконання заходів Комісією9.

Тогочасна газетна періодика містила також пуб
лікації про підготовку основних документів щодо 
створення УАН: “Законопроект про створення Ук
раїнської Академії наук у Києві”, “Проект штатів 
Української Академії наук у Києві”, “Проект Стату
ту Української Академії наук у Києві”, а також інші 
проекти й пропозиції про першочергове створення 
наукових установ.

Безперечно, предметом особливої уваги стало 
питання про концепцію Національної Академії на
ук. Українська преса досить часто друкувала статті 
та кореспонденції, в яких обґрунтовувалася роль і 
місце УАН в науковому і культурному житті україн
ського народу. Газета “Русский голос” опублікува
ла статтю В. І. Вернадського “К созданию Украин
ской Академии наук в Киеве”, головні положення 
якої були покладені в основу законопроектів про 
Національну Академію. На думку вченого, Україн
ська Академія наук має розв’язувати три типи най
важливіших завдань: національні, державні, місце
ві. Крім цього, вона матиме й загальнолюдське зна
чення, оскільки дасть змогу українському народові 
посісти відповідне місце у світовому культурному і 
науковому житті, що викличе піднесення наукової 
творчості в усьому світі.

Академія повинна бути автономною інституці
єю, що позбавляє державу можливості втручатися у 
її внутрішнє життя, і є великим дослідним центром, 
створеним відповідно до наукової доцільності. Ви
ходячи з цього, В. І. Вернадський запропонував та
ку структуру академії: чотири відділи — історико- 
філологічний (з українським відділом), фізико-мате-
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маточний, економіко-юридичний (пізніше соціаль
ний) та принципово новий відділ для академій сві
ту — прикладного природознавства10. Для цього, 
вважав В. І. Вернадський, необхідно виробити такий 
статут УАН, щоб вона мала змогу створювати нові 
дослідні установи, залучаючи до себе створені без її 
участі, впливати на не підпорядковані їй прояви дер
жавної дослідницької діяльності11. Як бачимо, 
В. І. Вернадський був палким прихильником створен
ня державної мережі науково-дослідних установ.

Одна з кореспонденцій розповідала про цікавий 
план створення УАН академіка В. М. Перетца, який 
вважав, що завдання академії — насамперед науко
ва праця й підготовка національних наукових фа
хівців на українському ґрунті12.

Водночас на сторінках газетної періодики місти
лося чимало публікацій прихильників протилежної 
концепції майбутньої академії. На їх думку, УАН 
мала бути недержавною науковою установою, яка 
розвивала б переважно гуманітарні науки.

Член УНТ, редактор “Нової Ради” Андрій Ніков- 
ський на шпальтах своєї газети писав, що, на його 
думку, краще було б доручити справу створення УАН 
колегіям і науковим товариствам, державним та гро
мадським вищим школам, бо якраз там зосереджені 
всі наукові сили України13. Проти концепції В. І. Вер- 
надського та його сподвижників виступив і сам голо
ва УНТ М. С. Грушевський. В одній із розмов з 
В. І. Вернадським український історик намагався від
мовити його від участі в діяльності уряду гетьмана 
П.П.Скоропадського і скористатися грішми гетьмана 
для організації УАН. Грушевський намагався переко
нати Вернадського в тому, що не слід поспішати з ці
єю справою, треба зачекати декілька тижнів. 
М. С. Грушевський заявив, що нічого не може прий
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няти від цього уряду, в тому числі і роботу по ство
ренню Академії Наук і самої Академії14.

За нашими підрахунками, тема створення Націо
нальної Академії наук була однією з найбільш акту
альних і поширених, оскільки питома вага матеріа
лів на цю тему, опублікованих у цей період, стано
вить 80% у загальному масиві джерел, що віддзерка
люють процес становлення науки в Україні. На на
шу думку, важливим є те, що українська періодика 
містить переважно первинну інформацію 15.

Таблиця Ns З (% )

Висвітлення в українській пресі створення УАН у 
Києві (травень — грудень 1918 р.)

Ж а н р и
Аналітичні Синтетичні

Стаття Нарис Репортаж Кореспонденць Хроніка Лист Замітка

25 5 15 27 іб 3 9

Отже, в тогочасній газетній періодиці, по-перше, 
спостерігається переважання аналітичних жанрів, і, 
по-друге, значна увага редакцій газет, особливо 
центральних, привернута до таких носіїв інформа
ції, як кореспонденція. Логічною вбачається висока 
питома вага статей, оскільки це фактично був домі
нуючий жанр у викладенні обґрунтування ролі і міс
ця УАН в культурному житті України.

Докладними є кореспонденції про проведення 
перших організаційних зборів академіків, на яких 
В.І.Вернадського було обрано Президентом Акаде
мії, Д. І. Багалія — віце-президентом, А.Ю.Крим- 
ського — неодмінним секретарем. У цей же час у ки
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ївській пресі було надруковано заяву В. І. Вернад- 
ського про вихід із кадетської партії та її Централь
ного комітету. Основа мотивації цього заходу — 
президентство несумісне з партійною діяльністю. 
Отже, Українська Академія наук з самого початку 
ґрунтувалася на загальнолюдських позапартійних 
засадах.

Згодом у часопису “Державний Вісник” був 
опублікований закон Ради Міністрів про засну
вання УАН у Києві та її Статут. 16 Поряд з цим 
наводився і перший склад академіків УАН17.

Виявлені в процесі дослідження газетні матеріа
ли певною мірою сприяють повноті змалювання 
картини створення УАН, її підрозділів, всебічно
му і глибокому висвітленню біографії та наукової 
діяльності окремих учених України. Водночас у 
тогочасній газетній періодиці є чимала група ма
теріалів про розвиток Українського наукового то
вариства, інших наукових установ. У пресі під 
рубрикою “Українське наукове товариство” вмі
щувалися матеріали, де висвітлювався етап роз
витку окремих галузей науки. Зокрема, на шпаль
тах газет регулярно висвітлювалася діяльність 
Термінологічної комісії, яка ставила на меті роз
робку української термінології з природничих на
ук і видання словників українською мовою, широ
ке співробітництво і координацію з НТШ. Очолю
вав комісію професор Павло Тутківський. Серед 
активних діячів комісії' — Олександр Яната, Воло
димир Різниченко, Кирило Осьмак, Іван Щоголів, 
Олена КурилЬ, М.Данилевський. Згодом було ух
валено видавати “Матеріали до української при
родничої термінології і номенклатури” 18.

У газеті “Життя Поділля” подавалася широка 
інформація про видавничу діяльність у 1918 р.
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Львівського наукового товариства ім. Т.Г.Шев- 
ченка. Зокрема, були надруковані “Джерела до іс
торії України”, в яких містилися дуже важливі з 
наукового погляду донесення римських нунціїв 
про Україну в 1648 — 1657 рр., зібрані у Ватикан- 
ському архіві професором С.Томашівським. Крім 
цього, був випущений том 6-й “Матеріалів до ук
раїнської бібліографії”, де містився опис творів 
І.Франка, укладений В.Дорошенком. Правда, бу
ла видана тільки частина опису, який містив 2044 
праці І.Франка. До здобутків наукового товарис
тва слід зарахувати ще й друге віщання “Історії 
України в життєписах найвизначніших її діячів” 
М . Костомарова19.

Привертають увагу матеріали про підготовку 
наукових кадрів. Зокрема, в українській пресі був 
опублікований закон Ради Міністрів “Про мову 
учених дисертацій”. Згідно з ним здобувачам уче
них ступенів магістра, доктора наук, так само 
ад’юнкта надавалося право подавати й захищати 
у всіх вищих школах України дисертації як росій
ською, так і українською мовою, так само надава
лося право взагалі як дисертантам, так і опонен
там вести дискусію як російською, так і україн
ською мовою20.

На сторінках української періодики є група ма
теріалів, що висвітлювали таку важливу пробле
му, як створення Національної наукової бібліоте
ки. У газетній періодиці досліджуваного періоду є 
інформація про ухвалений Радою Міністрів зако
нопроект про створення “Національної бібліотеки 
Української Держави” , для чого гетьманський 
уряд виділив 500 тис. крб. Для управління фондом, 
проведення підготовчої роботи по заснуванню 
Національної бібліотеки було створено Тимчасо
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вий комітет. З метою збільшення фонду бібліотеки 
міністрові освіти доручено звернутися до всіх гро
мадян України із закликом підтримати фонд21. 
Українська преса опублікувала також “Інструк
цію Тимчасовому комітетові для заснування біблі
отеки Української держави в м. Києві”. Мета Тим
часового комітету — закладення такої книгозбір
ні, яка б зосередила б у собі все, що витворено 
людською думкою та знанням в усіх галузях нау
ки, таку бібліотеку, щоб давала змогу, не виїжджа
ючи з країни, ознайомитися в найповнішій мірі із 
світовою літературою в усіх галузях людського 
знання писаною всіма мовами. Крім цього, в На
ціональній бібліотеці планувалося відкрити відділ 
“Ucrainika”, присвячений літературі про Україну 
та про український народ22. Є в часописах й ін
формація Тимчасового комітету про заснування 
Національної бібліотеки Української держави в 
Києві23.

Ще одна тема, яка об’єднувала групу дискусій
них публікацій, — завдання, форми і методи роботи 
майбутніх національних бібліотек. Одеська газета 
“Вільне життя” надрукувала статтю “Про бібліоте
ки”, де пропонувалося запровадити однотипну біб
ліографічну класифікацію для всіх бібліотек Украї
ни і, оскільки десяткова бібліографічна класифіка
ція цілком відповідає вимогам бібліотечної техніки 
для бібліотек усяких типів, за таку однотипну кла
сифікацію можна й прийняти десяткову24.

Тогочасна газетна періодика містила інформа
цію про розвиток науки в Україні і за доби Дирек
торії. В зазначений період таким матеріалам відве
дено майже 12% серед аналогічних матеріа
лів 1917 — 1920 рр. Про тематичний розподіл га
зетних публікацій див. таблицю №4.
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Таблиця № 4  (% )

Висвітлення в українській пресі процесу реформу
вання національної науки за Директорії УНР

Основні напрями

Д ІЯ Л Ь Н ІС Т Ь

державних
органів

Реформування 
УАН, інших 
наукових установ

Діяльність
УНТ

14,3 83,7 2

На підставі наведених даних можна зробити вис
новок, що в зазначений період домінуючою темою 
було реформування Української Академії наук в Києві.

За жанровою ознакою більшість публікацій 
представлена статтями і кореспонденціями. Значне 
місце на шпальтах газет посідають матеріали про 
діяльність державних органів, наукових установ 
щодо ревізії рішень гетьманського уряду про розви
ток УАН. Зокрема, повідомлялося: “Комісія Укра
їнського наукового товариства у Києві (голова 
М.Грушевський) переглянула Статут УАН і, прий
шовши до висновку, що статут Академії не забезпе
чує права української мови, постановила, щоб усі 
без винятку наукові праці Академії друкувалися ук
раїнською мовою або однією з 4-х мов (французь
кою, англійською, німецькою, латинською)”25. По
відомила преса і про новий Статут УАН, ухвалений 
Директорією 3 січня 1919 р., що був прийнятий без 
відома самої Академії наук. За ним фактично скасо
вувалися демократичні права, зафіксовані у попе
редньому статуті, автономність від державної вла
ди, зобов’язання при затвердженні дійсних членів
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Академії складати присягу на вірність Українській 
Народній Республіці. Крім цього, в київській газеті 
“Трибуна” було надруковано низку матеріалів з 
критикою діяльності дійсних членів УАН. Зокрема, 
В. І. Вернадського звинувачували у проведенні в 
Україні політики “обрусительства” і що він хотів 
зробити з Національної бібліотеки “російський 
П’ємонт”27.

Періодичні видання містять також інформацію 
про конкретні заходи наукових установ УАН. У газе
ті “Киевская жизнь” надруковано кореспонденцію 
про діяльність Комісії Академії наук щодо вивчення 
західноруського права, підготовки до друкування 
навчального посібника про Литовський статут і за
вершення підготовки до друку низки пам’яток захід
норуського права, а також про роботу юридичної 
термінологічної комісії над складанням “Словника 
українських юридичних термінів”28.

Загалом у тогочасній періодиці містилося мало 
релевантно! інформації про УАН та інші наукові ус
танови України, що свідчить про несприятливі умо
ви для розвитку науки за доби Директорії УНР.

Отже, тогочасні періодичні видання і, насампе
ред, націонал-патріотичні, не тільки чітко і послі
довно віддзеркалювали процес становлення Україн
ської академії наук, але й сприяли пробудженню на
ціональної самосвідомості українського народу, 
формуванню надійного фундаменту для утверджен
ня незалежності Української держави. 1

1 Гнатюк В. Важкі роковини. З приводу 25-ї річниці діяль
ності Наукового товариства ім. Шевченка // Діло. —  
Львів, 1917. — 13 березня.
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Білошицький С.В.

ПУБЛІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ СУДОВОЇ СИСТЕМИ 
ЯК ФАКТОР. ПОЛІТИЧНОГО ж и т т я  

УКРАЇНИ В 1918-1925 РР.

Прагнення більшовиків захопити та утримати 
владу в Росії вимагало від них докорінного рефор
мування усіх гілок державної влади, в тому числі і 
судової. Отримавши юридичну освіту та практику в 
царській Росії, В.Ленін залишався невисокої думки 
щодо придатності її судової системи для розв'язан
ня завдань пролетарської революції. На його думку, 
“суд був у капіталістичному суспільстві переважно 
апаратом гноблення, апаратом буржуазної експлуа
тації. Тому безумовним обов'язком пролетарської 
революції було не реформувати судові установи 
(цим завданням обмежувались кадети та їх підго
лоски меншовики і праві есери), а зовсім знищити, 
змести дощенту весь старий суд і його апарат”1. Но
вий суд, за В.Леніним, потрібний був, насамперед, 
для “боротьби проти експлуататорів, які намага
ються відновити панування або відстоювати свої 
привілеї, або таємно протягти, обманом дістати ту 
чи іншу частинку цих привілеїв”2.

Це досягалося трьома шляхами. По-перше, -  
проголошенням виборності суддів з числа “трудя
щих і експлуатованих класів” або "із трудящих тіль
ки трудящими". По-друге, -  заміною старого зако
нодавства соціалістичною правосвідомістю.

Як зазначив В.Ленін, “партія дає вибраним ра
дянськими виборцями суддям гасло -  здійснювати 
волю пролетаріату, застосовуючи його декрети, а у 
випадку відсутності відповідного декрету або не
повноти його керуватися соціалістичною правосві

283



Історія України:

домістю, відкидаючи закони скинутих урядів”3. По- 
третє, -  заміною складної системи судових установ 
та інститутів революційними трибуналами.

Вже на початку діяльності першого більшовицько
го уряду в Україні -  Народного Секретаріату Україн
ської Республіки 4 січня 1918 року було видано пос
танову “Про введення народного суду”, згідно якої 
скасовувались “всі чинні дотепер судові установлен
ня: окружні суди, палати судові, військові і морські 
суди, комерційний суд в Одесі, повітові і мирові суди; 
всі існуючі інститути: нотаріат, прокурорський наг
ляд, судові слідчі, пристави, присяжні і приватні ад
вокатури”. Постанова передбачала негайне створен
ня мережі народних судів, робітничих і селянських ре
волюційних трибуналів^. При цьому революційні 
трибунали, як правило, розпочинали свою діяльність 
з формування військових комендатур.

Проте навіть спрощені судові процедури народ
них судів і революційних трибуналів були надзви
чайно складними у порівнянні з практикою позасу- 
дового розгляду справ ВНК. Саме тому під час гро
мадянської війни 1918 -  1919 рр. суди відігравали 
лише допоміжну функцію в забезпеченні “револю
ційної законності” і розглядалися багатьма опонен
тами більшовиків як реальні можливості захисту 
своїх прав. Все частіше з боку політичної опозиції 
лунали вимоги “гласного суду перед обличчям ро
бітничого класу, а не в чотирьох стінах надзвича- 
йок”5. Член ЦК КП(б)У М.Скрипник відмічав: 
“Найбільше обурювалися міщани з того, що НК всі 
свої вироки здійснювала розправою, а не судом. 
Гласність суду їм була потрібна для того, щоб вико
ристати суд для контрреволюційної агітації... щоб 
послати туди своїх агітаторів в особі адвокатів”6. 
Своє судження щодо цього висловив В.Ленін, який
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на V Всеросійському з’їзді Рад закликав партійно-ра
дянський актив позбутися певних комплексів щодо 
розуміння ролі судів у політичній боротьбі. Він зая
вив: “Нам говорять, що, коли в комісії Дзержинсько- 
го розстрілюють, — це добре, а коли відкрито перед 
лицем всього народу суд скаже: він контрреволюціо
нер і заслуговує розстрілу, то це погано. Люди, які 
дійшли до такого лицемірства, політично мертві"7. 
Отож поточним завданням політичної роботи прого
лошувалась “немилосердна судова розправа з усіма, 
хто повстає проти влади пролетаріату”8.

Більшовицького лідера цілком підтримували його 
однопартійні в Україні. Нарком юстиції УСРР 
О.Хмельницький 7 червня 1919 р. на відкритті засі
дання революційного трибуналу в зв'язку з стратою 
Б.Донського (вбивці німецького генерала Б.Ейхгор- 
на) заявив: "Революційний трибунал не буде схожий 
на Феміду з заплющеними очима. У Революційного 
трибуналу повинні бути розплющені очі. Революцій
ний трибунал, який є верховним судилищем, повинен 
розправлятися з ворогами Радянського устрою, з 
противниками соціалістичної революції"9.

Вже на початку 1920 р. відбулись перші публічні 
судові процеси над меншовиками. Один з них від
бувся в Юзівці -  над секретарем місцевої спілки ме
талістів, членом РСДРП Лазарєвим. Як сповіщало
ся в листі Юзівського райкому до Донецького губ- 
кому КП(б)У від 8 березня 1920 р., "цей суд фактич
но був судом всієї партії і пройшов блискуче"10.

21-23 березня 1920 року у Києві (через півтора мі
сяці після заняття його більшовиками) Надзвичай
ний революційний трибунал розглянув “справу” 
місцевих меншовиків. До суду було притягнуто ці
лий ряд членів київської організації РСДРП, серед 
яких зокрема Г.Кучин-Оранський, О.Романов,
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H. Ланд, Спицин, І.Кручинський, В.Дрелинг, М.Ба- 
лабанов, С.Сумський, Скаржинський, І.Біск та 
С.Семковський. Ще ряд підсудних добровільно 
з'явилися на суд, подавши при цьому заяву про 
свою солідарність з раніше притягнутими до відпо
відальності однопартійцями11.

У перший день процесу виявилася властива "про
летарському правосуддю" нерівність обвинувачен
ня і захисту. Голова трибуналу більшовик Легран 
відвів від показань свідків усіх осіб, які висловлюва
ли політичну солідарність з обвинуваченими. Грубо 
порушувались юридичні норми і у ході судового 
розгляду, коли голова коментував докази захисту і 
документи слідства12.

Громадяни Г.Кучин-Оранський, О.Романов,
I. Шпер і Н.Ланд звинувачувалися у тому, що, обійма
ючи посади членів Центрального профспілкового 
бюро, виходили з клопотанням до денікінської влади 
дозволити видання робітничої преси “в цілях заспо
коєння робітничих мас”, добивалися відстрочки мо
білізації для активістів профспілкового руху, висту
пали за визнання профспілок частиною державного 
механізму, зверталися до владних структур з прохан
ням позики та відправили записку до робітників За
хідної Європи, в якій переконували в повному еконо
мічному, політичному і моральному крахові радян
ської влади і тим самим сприяли найбільш реакцій
ній, войовничій частині світового імперіалізму в полі
тиці задушення Радянської влади"13.

Інші підсудні, а також Г.Кучин-Оранський зви
нувачувались у тому, що вони як представники ки
ївської організації РСДРП входили до складу місь
кої управи або підтримували участь меншовиків у 
місцевому самоуправлінні14.

У своїй промові представник обвинувачення
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І.Вардін формулював головні пункти звинувачення 
в такий спосіб: меншовики були в контакті з конт
ррозвідкою, що доводиться їхньою турботою про 
відстрочку військової повинності для діячів проф
спілок; вони вважали, що робітничий клас зацікав
лений у здоровому економічному розвитку, а не в 
розладі господарства, і цим зміцнювали Денікіна15.

Закінчив обвинувачення І.Вардін вимогою, “щоб 
не тільки тут сидячі, але і всі ті, що висловили свою 
солідарність з громадянами, що сидять тут на лаві 
підсудних, щоб і ці люди понесли те ж покарання, 
про яке я зараз говорю, -  політичне убивство. Пар
тія меншовиків повинна бути позбавлена вогню і 
водії, партія меншовиків не має права на існуван
ня"1”. При цьому ні суд ні звинувачення не взяли до 
відому, що цілий ряд заходів меншовиків сприяв 
покращенню економічної ситуації в Києві, а ряд по
ложень їх програмних документів збігається з заса
дами більшовицької партії17.

23 березня трибунал приговорив Кучина-Оран- 
ського, Романова, Ланда та Шпера до ув’язнення в 
концентраційному таборі, а Спіцина, Кучинського, 
Сумського-Каплуна, Біска, Семковського та Балаба
нова -  до позбавлення політичних прав та можливос
ті працювати в профспілках й інших робітничих ор
ганізаціях на весь період громадянської війни18.

Більшовики не лише не приховували політично
го характеру процесу, але й наполягали на цьому. 
На заключному засіданні революційного трибуналу 
державний обвинувач І.Вардін відверто заявив: 
"Ми продовжуємо вести політичну боротьбу проти 
вас, і цей процес ми розглядаємо як засіб агітації, як 
викриття партії меншовиків"19.

Очевидно, на згаданому процесі вище політичне 
керівництво цілком досягнуло поставленої мети, ос
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кільки вже через місяць після його завершення на 
основі масових арештів з не меншим пафосом готу
вався другий показовий процес. 25 квітня 1920 р. 
політбюро ЦК КП(б)У рекомендувало активізувати 
підготовку київської справи меншовиків, передати 
її до Верховного Суду, з тим щоб до відкриття з’їз
ду Рад можна було б завершити слухання20.

Зібрані органами ВУНК докази провини київ
ських меншовиків були хиткими і непевними, тому 
вже 28 квітня 1920 р. вище політичне керівництво 
України вирішило ліквідувати згадану справу в ка
саційному порядку21.

Нова спроба організувати політичний процес бу
ла здійснена восени 1920 р., коли політбюро ЦК 
КП(б)У своєю постановою від 5 жовтня 1920 р. до
ручило Я.Яковлєву проаналізувати всі матеріали, 
пов’язані з арештами меншовиків, і висловили свою 
думку щодо можливості їх “політичного викорис
тання”22. Однак і вона виявилась невдалою, оскіль
ки 22 жовтня 1920 р. вище політичне керівництво 
республіки схвалило рішення ув’язнити в позасудо- 
вому порядку частину заарештованих меншовиків, 
іншу ж вислати з України до Грузії23.

Під час більшовизації Галичини, в серпні-вересні 
1920 року, ВУНК організувала показові суди, які, 
на думку В.Вериги, “мали залякати громадян і не 
допустити до яких-небудь протирежимних висту
пів”. Такі показові суди Комісія влаштувала в Буча
чі, Бережанах і в Чорткові24.

На початку 1921 р. з Москви на ім’я голови Рад- 
наркому України Х.Раковського надійшла секретна 
телеграма, якою наказувалося “ввести посилений 
нагляд за анархістами і приготувати матеріал, по 
можливості, кримінального характеру, за яким мож
на було б притягнути до кримінальної відповщальносгі”25.
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Харківська НК та ревтрибунал протягом груд
ня 1920 -  квітня 1921 рр. готували та провели по
літичний процес проти членів т.з. промонархічно
го “Національного центру” . Основою справи ста
ло “Звернення вчених Півдня Росії до вчених За
хідної Європи", яке містило заклик до європей
ського співтовариства прийти на допомогу армії 
Денікіна, для того щоб призупинити “руйнівний 
поступ більшовиків” . Звернення підписали близь
ко 600 науковців, викладачів вищих навчальних 
закладів, музейних працівників тощо.

Саме за цим документом і добиралися кандида
тури для показового процесу. Важлива роль в ньо
му відводилась професорам М.Сумцову, Ф.Шміту, 
М.Левіту та іншим. Незважаючи на те що покаран
ня, винесене ревтрибуналом 29 квітня 1921 р., було 
не дуже суворим, процес, за задумом його організа
торів, мав служити суворим попередженням тим по
літично активним громадянам, хто намагався в різ
них формах чинити опір радянській владі26. Через 
три тижні Харківський вищий касаційний суд, за 
поданням ЦК КП(б)У, розглянув справу Чернігів
ського євкомолу27.

На початку 20-х років більшовики, враховуючи 
наростаюче невдоволення самих різних верств насе
лення, стали на шлях здійснення радикальних захо
дів в економіці. Виходячи з того, що соціалісти-ре- 
волюціонери і меншовики набагато раніше наполя
гали на таких реформах, але тільки в сукупності з 
лібералізацією в політиці, В.Ленін відмічав: “Зви
чайно, капіталізм ми допускаємо, але в тих межах, 
які необхідні селянству. Це потрібно! Без цього се
лянин жити і господарювати не може. А без есерів
ської і меншовицької пропаганди він, російський се
лянин, ми твердимо, жити може. А хто твердить
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протилежне, то тому ми кажемо, що краще ми всі 
загинемо до одного, але тобі не поступимось! І наші 
суди повинні все це розуміти... і суди повинні знати, 
що ми допускаємо”*8.

Потреба в послабленні впливу, в першу чергу, 
есерів (що мали сильні позиції на селі) на хід реалі
зації нової економічної політики, обумовила прове
дення чергового публічного судового процесу.

Після дев'ятимісячної підготовки 22 травня 1921 
р. в Києві розпочався такий процес над керівниц
твом партії українських есерів. Серед звинувачува
них на лаві підсудних перебувало п'ять членів ЦК 
УПСР -  В.Голубович, І.Лизанівський, Н.Петренко, 
І.Часник, Ю.Ярослав та ще два члени губкомів пар
тії есерів Г.Сиротенко і Ю.Скугар-Скварський. 
Більшість з підсудних обіймали відповідальні поса
ди в уряді УНР®.

Після широкого обміну думок суд у справі УПСР 
було вирішено провести у Києві, де для цього ство
рювались відповідні умови. ЦБК УСРР за подан
ням політбюро ЦК КП(б)У призначив для розгляду 
справи особливий склад Верховного надзвичайного 
революційного трибуналу, затвердив державних 
обвинувачів.

Значення згаданого процесу для партійно-дер
жавного керівництва УСРР засвідчує сам рівень 
складу Надзвичайного революційного трибуналу. 
Його головою було призначено М.Михайлика -  
заступника наркома юстиції, майбутнього наркома 
юстиції і генпрркурора СРСР. До складу суду увій
шов член президії ВУЦВК М.Кабаненко.

Головним державним обвинувачем виступав 
член політбюро ЦК КП(б)У Д.Мануїльський, а дру
гим — Лебединець, член колегії Наркомюсгу, май
бутній голова Верховного Суду УСРР. Свідками на
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процесі виступили відомі партійні та державні діячі: 
В.Затонський, П.Любченко, О.Шумський, В.Бла- 
китний, Ю.Мазуренко, І.Кулик та інші30.

Підсудні звинувачувалися у тому, що вони з кін
ця 1917 року — протягом 1918—19 рр. “брали на се
бе ініціативу і вели озброєну боротьбу проти робіт
ників і селян України і Росії, опираючись на допо
могу і підтримку Німеччини, країн Антанти, висту
пили опорою Української Народної Республіки в її 
зовнішній і внутрішній політиці...”31.

Як і в ході попередніх процесів, Верховний надзви
чайний трибунал прагнув не стільки з’ясувати кон
кретну провину підсудних, дати їм обґрунтовану пра
вову оцінку, скільки ставив за мету скомпрометувати, 
“розкрити антинародну сутність націоналістичних 
урядів” з позиції “революційної правосвідомості"32.

Ще одна мета процесу яскраво простежується в 
передмові докладного стенографічного звіту, вида
ного під редакцією Д.Мануїльського. В ній говори
лося, що київський процес був свого роду остан
ньою підсумковою рискою, підведеною історією під 
ідейним розвалом, гнилизною і розкладом україн
ської “самостійницької інтелігенції”33.

ЗО травня о другій годині ночі Надзвичайний 
трибунал виніс вирок. В.Голубович, Н.Петренко, 
І.Лизанівський, І.Часник та Ю.Ярослав засуджува
лися до ув’язнення в концентраційному таборі тер
міном на десять років, Ю.Скугарь-Скварський, 
Г.Сиротенко та С.Остапенко — на п’ять років. Зас
тосувавши амністію, проголошену 5-м Всеукраїн
ським з’їздом Рад, трибунал замінив засудженим 
В.Голубовичу, Н.Петренкові, І.Лизанівському, 
Ф.Часнику і Ю.Ярославові зазначену вище кару 
п'ятьма роками ув’язнення, а Г.Сиротенко ж був 
зовсім звільнений від відбування зазначеного йому
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покарання34. Беручи до уваги “рішуче засудження” 
з боку С.Остапенка всього, що, з точки зору суддів, 
слід було засудити, виходячи з вимог часу, трибу
нал замінив йому ув’язнення п’ятьма роками приму
сової праці35.

Через декілька місяців всі засуджені вийшли на 
волю. Як відмітив С.Кульчицький, “з пропаган
дистських причин влада прагнула поставити тавро 
на діяльності самої партії, а доля окремих керівни
ків була для них справою другорядною”36.

28 грудня 1921 р. на основі доповіді Ф.Дзержин- 
ського про діяльність есерів і меншовиків пленум 
ЦК РКП(б) прийняв рішення провести показовий 
процес над найбільш відомими і авторитетними ді
ячами партії соціалістів-революціонерів37. Для цьо
го ЦК РКП(б) утворила відповідну комісію, якій бу
ло доручено встановити термін підготовки необхід
них матеріалів38.

Одночасно з підготовкою зазначеного процесу 
вище партійно-державне керівництво країни прого
лосило курс на проведення цілої кампанії публічних 
судів над політичною опозицією. Так, 20 лютого 
1922 року В.Ленін в листі наркому юстиції РСФРР 
Д.Курському наголошував на зростанні ролі 
НКЮста в умовах переходу до НЕПу. Саме НКЮст 
на його вимогу мав систематично, наполегливо, з 
обов’язковою звітністю забезпечити "посилення 
репресій проти політичних ворогів Радвлади і аген
тів буржуазії (особливо меншовиків і есерів); прове
дення цієї репресії ревтрибуналами і нарсудами в 
найбільш швидкому і революційно-доцільному по
рядку; обов'язкове проведення ряду показових (що
до швидкості й сили репресії; щодо роз'яснення на
родним масам, через суд і через пресу, значення їх) 
процесів у Москві, Пітері, Харкові і кількох інших
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найважливіших центрах”39. Виходячи з цього, 
Д.Курський мав “розподілити між усіма членами 
колегії відповідальність за ... організацію і прове
дення в зазначених вище центрах показових, гуч
них, виховних процесів; за діловий, а не паперовий 
контроль за нарсудами і ревтрибуналами, щоб вони 
зуміли на ділі посилити репресію і проти політворо- 
гів Радвлади”40.

15 травня 1922 року В.Ленін ініціює внесення до 
кримінального кодексу РСФРР, згідно яких “поки 
не будуть установлені умови, що гарантують Радян
ську владу від контрреволюційних посягань”, рево
люційним трибуналом дається право застосування 
вищої міри покарання до ряду політичних статей, 
зокрема, за несанкціоноване повернення з-за кордо
ну. В. Ленін вимагає “розширити застосування розс
трілу... до всіх видів діяльності меншовиків, с-р. і 
т.п.”, при цьому “знайти формулювання, яке стави
ло б ці діяння у зв'язок із міжнародною буржуазією 
і її боротьбою з нами (підкупом преси й агентів, під
готовкою війни і т.п.)”41.

Прискіпливо розбираючись в юридичних нюан
сах, що мали бути закріплені в Кримінальному ко
дексі, більшовицька партія з винятковим цинізмом 
формулювала свої основні вимоги до показових су
дових процесів. Можна вважати типовою інструк
цію Донецького губкому КП(б)У, в якій перед пока
зовим процесом ставились такі основні завдання: 
"а) уважна розробка судового матеріалу; б) зробити 
предметом розгляду найбільш значні соціальні по
дії поточного життя; в) відповідний підбір складу 
суду; г) виділення добре підготовлених товаришів 
для виступу в якості сторін у процесі (захист, обви
нувачення); д) виділення добре підготовлених това
ришів в якості свідків зі сторони захисту і звинува
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чення; є) підготовка і оповіщення відповідних фаб
рично-заводських підприємств, установ про хід 
процесу; ж) залучення до участі в показових проце
сах безпартійних робітників, що користуються ав
торитетом і довірою в масах"42.

З 8 червня по 7 серпня 1922 року в Москві прохо
див показовий судовий процес над членами ПСР, 
ініційований Ф.Дзержинським у грудні 1921 р. Під 
час слідства по справі пройшло 218 осіб. Перед су
дом Верховного революційного трибуналу при Все
російському ЦВК, постало 34 обвинувачених. Се
ред них такі відомі діячі партії як Д.Донський, Є.Ти- 
мофєєв, М.Лихач, Д.Раков, Ф.Федорович та ін. За
ради зручності ведення процесу, а також щоб полег
шити сприйняття його матеріалів "широкими маса
ми трудящих", підсудних умовно поділили на три 
групи. До першої були включені іронічно взяті у 
лапки "вожді" -  члени ЦК ПСР. Ця група нарахову
вала 14 чоловік. До другої групи увійшли "терорис- 
ти-бойовики". Газета "Правда" писала, що це були 
"майже виключно робітники, які зрозуміли, що во
ни обмануті "вождями". Третю групу складали "ря
дові члени партії, викриті матеріалами про їх кон
кретну роботу що відмовились дати підписку про 
лояльне ставлення до радянської влади"43.

Незважаючи на застереження представників 
творчої інтелігенції44, Верховний ревтрибунал виз
нав підсудних агентами імперіалізму, що “у змові з 
капіталістами Заходу сприяли розв'язанню грома
дянської війни, підбурювали до убивства керівників 
Радянського уряду”, і засудив 12 осіб до розстрілу, 
4 -  до 10-ти років тюремного ув’язнення, 3-х -  до 5- 
ти років, одного -  до трьох, ще одного -  до двох ро
ків. Двоє обвинувачених були виправдані, 10 звіль
нені від покарання45.
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Дещо пізніше, 8 серпня 1922 р., президія ВЦВК 
прийняла безпрецедентне рішення. Призупинивши 
виконання вироків щодо 12 засуджених, вона зазна
чила, що, “застосування партією соціалістів-рево- 
люціонерів методів збройної боротьби проти робіт
ничо-селянської влади неминуче приведе до розс
трілу засуджених натхненників і організаторів 
контрреволюційного терору і заколоту...”46.

Таким чином, ще протягом певного часу засуд
жені перебували на правах заручників, а їх доля за
лишалася невизначеною. Лише 14 січня 1924 року 
президія ЦВК Союзу РСР розглянула питання про 
засуджених есерів і замінила їм вищу міру покаран
ня позбавленням волі терміном на 5 років47.

Процес над лідерами ПСР, що закінчився у Мос
кві, справив дійсно велике враження на есерів в Ук
раїні. Незабаром після нього розпочався масовий 
вихід з партії рядових есерів, які прилюдно зріка
лись своїх "зрадницьких" вождів, відмовлялися від 
есерівської ідеології, партійного прапора. Знизу 
розпочався процес саморозпуску, самоліквідації 
есерівських організацій в Україні. Більшовики, зро
зуміло, вміло використовували цей процес, намага
ючись надати йому безупинного, безповоротного 
характеру. Так, Комісія при ЦК КП(б)У по бороть
бі з дрібнобуржуазними партіями повідомляла, що 
процес над есерами "вніс збентеженість і розгубле
ність в лави есерів. Мають місце виходи з партії її 
членів. Наприклад, робітник Вартанов помістив 
свою заяву про вихід з партії в газеті "Диктатура 
труда". В ній, зокрема, говорилося: "Вважаю для се
бе ганьбою бути в лавах цієї партії"48.

Як переконуємось, подібні процеси проходили в 
інших республіках. Про це, також свідчить телегра
ма С.Кірова секретарю ЦК РКП(б) Й.Сталіну від 8
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грудня 1922 р., в якій говорилося: "Баку, 7-го груд
ня 1922 р. Процес есерів, що розпочався 1-го груд
ня, закінчується. Вирок буде 9-го ранком. З тридця
ти двох звинувачених вища міра покарання без якої 
би то не було заміни призначається наступним: 1. 
Голомазову, Петньову, Зайцеву і Самородовій... за
міну вищої міри покарання вважаю зовсім немож
ливою... Вирок повинен ввійти в силу через 8 годин 
після винесення"49.

Аналогічні факти спостерігалися у Харкові, Кате
ринославі, Києві, Полтаві, Одесі та багатьох інших 
містах. Вони свідчили про "бродіння" в самих різних 
есерівських течіях і групах. Почався розклад і вихід з 
партії і серед так званих лівих есерів (об'єднанців), які 
після ліквідації УПЛСР (борьбистів залишалися са
мостійною партією. Тепер і ця решта колишніх членів 
УПЛСР відмовилась від партійно-політичної діяль
ності і ліквідувала свої партосередки50.

Після процесів над меншовиками та есерами нас
тупила черга укапістів. В лютому 1923 року прой
шов процес над членами Київського губкому УКП, 
які звинувачувалися у випуску листа з революційни
ми закликами. Протягом процесу було заарештова
но ще 10 членів УКП, що брали участь в мітингах на 
підтримку підсудних51.

Практика проведення відкритих судових проце
сів поширилася і на трудові колективи, де почали 
практикуватися відкриті "товариські" суди. Так, в 
червні 1923 року на І Державних медичних курсах у 
Києві політичний комісар курсів Манкін організу
вав подібний суд над УКРЮСом. Комсомольські 
активісти, що сиділи в президії суду, винесли рішен
ня припинити діяльність УКРЮСу в стінах курсів52.

Окремим рядком в серії публічних судових про
цесів варто виділити т.з. справу “Центру дій”, орга
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нізації, утвореної в 1921 р. в Парижі деякими діяча
ми, близькими до кадетської партії, для сприяння 
“національної революції”. Не дивлячись на малу 
чисельність членів організації, їх невисоку актив
ність, органам ДПУ УСРР вдалося не тільки викри
ти в липні 1923 р. організацію “Київського обласно
го центру дій”, але й сфабрикувати гучну політичну 
справу, активно використовуючи фіктивні докумен
ти та свідчення провокаторів.

Судовий процес у справі “Київського обласного 
центру дій” відбувся в будинку Купецького зібран
ня у березні-квітні 1924 р. у м.Києві Винесені виро
ки вражали своєю суворістю. Суд засудив Л. та 
З.Куцевалових до 5 років позбавлення волі, А.Ка- 
поцинську -  до 7 років ув’язнення, М.Василенка, 
К.Василенка, Б.Толпигу, Л.Чолганського, П.Смир- 
нова, М.Онищенка-Павлюка -  до 10 років в’язниці, 
С.Єдиневський, С.Чебаков, А.Яковлєв, В.Виногра- 
дова отримали вищу міру покарання53.

Процеси подібні Київському проходили в різних 
регіонах країни. В червні 1924 р. політбюро ЦК 
РКП(б), вислухавши думку А.Мікояна, В.Менжин- 
ського, А.Петерса, П.Стучки, визнав за доцільне 
застосувати вищу міру покарання до прибічників 
промонархічних партій в м.Армавірі. Сам же про
цес за рішенням вищого політичного керівництва 
мав носити "виховний характер"54.

Поступово відкриті судові процеси почали втра
чати привабливість для більшовицької партії. В 
практику боротьби з політичною опозицією все 
більш входили позасудові репресії, які здійснюва
лись без особливого розголосу. Подібні підходи 
викликали рішучий протест тогочасного наркома 
юстиції та прокурора республіки М.Скрипника, 
який наполягав на розгляді справ лише в судовому
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порядку. ЦК не лише відхилив його пропозиції, але 
й значно розширив компетенцію в цих питаннях ор
ганів ДПУ55.

Щ о до укапістів, то для вгамування їх спочатку 
було прийнято рішення ігнорувати їхню діяль
ність і ні в яку полеміку з ними не вступати. ЗО 
липня 1924 р. з'явилася таємна постанова ЦК 
КП(б)У "Справа Катеринославської УКП", в якій 
говорилося: "а) Вважати недоцільною організацію 
політичного процесу, б) Дати директиву ДПУ 
найбільш активних елементів вислати за межі Ук
раїни, узгодивши з секретарем ЦК"56.

Курс на обмеження застосування відкритих по
літичних судових процесів знайшов також відоб
раження у положенні про комісію ЦК ВКП(б) з 
політичних судових справ, прийнятому 23 вересня 
1926 року. Згідно цього документу, у комісію ЦК з 
політсправ місцевими радянськими і партійними 
органами повинні були направлятися обвинувачу- 
вальні акти з усіх тих справ, яким надається сус
пільно-політичне значення і вважається за необ
хідне слухати їх в порядку показових процесів. На 
основі поданих матеріалів Комісія визначала до
цільність проведення таких процесів57.

Пізніше, в другій половині 20-х та 30-х роках, 
вищим політичним керівництвом України та під
порядкованими йому органами ДПУ були сфаб
риковані і розглянуті в судовому порядку т.з. 
справи “Спілки визволення України”, “Військово- 
офіцерської організації”, “Трудової селянської 
партії” , “Української військової організації” , 
“Промпартії” “Російсько-українського фашист
ського блоку”, "Російської національної партії", 
“Контрреволюційної організації боротьбистів”, 
“Союзного бюро ЦК меншовиків”, “Антирадян-
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ської військово-терористичної організації” , 
“Польської організації військової” та інших, жер
твами яких в першу чергу ставали громадяни, лі
дери та активісти цілої палітри політичних партій 
і рухів, що діяли в різний час Україні.

Один з ідеологів більшовицького судочинства 
А.Вишинський відмічав, що ці процеси сприяли 
"мобілізації уваги суспільства, народу на най
більш гострих і важливих моментах боротьби з 
ворогами соціалізму... виховуванням маси пока
зом зла, викриттям усіляких "шахрайств" класово
го ворога і його агентури, зміцненню пильності 
мас, зміцненню їхньої відданості справі соціаліс
тичного ̂ будівництва”58. Політичні процеси, як 
вважав Й.Сталін, сприяли створенню атмосфери 
"спільного морального бойкоту і ненависті навко
лишньої публіки" до ворогів першої в світі соціа
лістичної держави5*.

Виходячи з вищезазначеного, можна констатувати:
— в досліджуваний період активна практика 

використання судової системи для проведення від
критих судових процесів служила засобом дискре
дитації як окремих лідерів опозиції, так і цілих по
літичних партій та течій;

— відкриті судові процеси в першій половині 
20-х років були частиною масових ідеологічних 
кампаній проти опозиції, ініційованих вищим по
літичним керівництвом та місцевими партійними і 
радянськими органами;

— в середині 20-х років практика застосування 
судової системи для дискредитації політичної опо
зиції поступово поступається позасудовим репре
сіям, які здійснювались без особливого розголосу;

— досвід більшовицької партії по організації і 
проведенню відкритих показових процесів, набу
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тий в першій половині 20-х років, в наступні роки 
був широко використаний в ході розгляду справ 
"СВУ", "Промпартії", "Шахтинської справи" тощо. * 2 3 4 5 6 * * 9 * 11 12 13 14

* Ленін В. І. Варіант статті “Чергові завдання Радянської 
влади” // Повн. зібр. тв. — Т. 36. — С. 153.

2 Там само. — С. 154.
3 Ленін В.І. Проект програми РКП(б) // Повне зібр. тв. —  

T. 38. — С. 112.
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1917 года до немецкой оккупации. — М., 1925. —  С. 247-249.
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України (далі -  ЦДАГО України). —  Ф. 1, оп. 6, спр. 19. -  
Арк. 235.
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Войналовт О. О.

ІСТОРИЧНА ТА ГУМАНІСТИЧНА 
ОБУМОВЛЕНІСТЬ РОЗВИТКУ ОСВІТИ

НАЦІОНАЛЬНИХ МЕНШИН УКРАЇНИ В 
1917-30 рр. XX ст.

В середині 20-х років в Україні почала створюва
тись мережа освітніх установ для національних мен
шин. Працівники Центрального комітету націо
нальних меншин при ВУЦВК, Рада національних 
меншостей Наркомату освіти зосередили свою ува
гу на забезпеченні мовних та освітніх потреб ні
мецького, болгарського, єврейського, молдавсько
го, гагаузького, ассирійського населення та інших 
націй та національностей, яким, через різні причи
ни, Україна надала притулок на своїх землях.

Ще Центральна Рада, взявши курс на українське 
національне відродження, широко декларувала не
обхідність реалізації прав національних меншин. 
Звертаючись до українського народу у статті “На
родам України” М.Грушевський наголошував: “ 
Ми ті, що несли прапор визволення в найтяжчі часи 
неволі, зістанемося під ними і виступимо рішуче 
проти всякого ухилення від тих принципів, котрі бу
ли написані на стягу українства, будемо рішуче по
борювати всякі шовіністичні течії, коли б вони ста
ли прокидатися серед нашого громадянства або 
провокаційним завдання прищеплюватися йому з 
якої-небудь сторони. Ми хочемо вірити, що й пред
ставники національних меншостей України відпо
відно зрозуміють своє становище і підуть, з свого 
боку, назустріч українським політичним домаган
ням і тим самим скріплять позицію оборонців прав 
національних меншостей. Право національних мен
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шостей буде забезпечено. ... Шкільна рада, певно, 
подбає про те, щоб у місцевостях, де буде відповід
не число учнів тієї чи іншої народності, вони мали 
змогу вчитися на своїй рідній мові.”1

Під час роботи Всеукраїнського національного 
конгресу був вироблений пункт подальшого націо
нально-політичного руху - гарантія забезпечення 
прав національних меншин в Україні. Позиція 
М. Гру шевського щодо долі неукраїнських народ
ностей в Україні також була однозначною. У статті 
“Чи Україна тільки для українців?” він заявив, що 
Україна не тільки для українців, а і для всіх, хто в 
ній проживає.

Центральна Рада, її виконавчий орган - Гене
ральний секретаріат здійснили ряд практичних кро
ків по налагодженню шкільної освіти для націо
нальних меншин. Вже першій половині 1917 р. вони 
поставили завдання “з’ясувати остаточно, як вирі
шиться справа з школами меншостей, про їх кіль
кість, засоби утримання і правне становище”2. Де
що пізніше Генеральний секретаріат цілком офіцій
но заявив, що “у кожного народу повинні бути свої 
рідні школи як це є по всьому світі”3. Для розгор
тання роботи по організації шкіл для національних 
меншин виняткове значення мав закон Центральної 
Ради від 5 грудня 1917 р., згідно з яким всі націо
нальні школи переходили до відання секретарств 
відповідних національностей при спільному догляді 
з боку Шкільної ради при Секретарстві освіти, ут
вореної з представників усіх національностей4.

Безпосередньо на місцях, на рівні губерній, пові
тів, міст і сіл мали створюватись відповідні губерн
ські, повітові, міські та сільські шкільні ради. Неод
мінною умовою їх діяльності була участь представ
ників всіх, наявних в даному регіону, національних
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меншин5. Обґрунтовуючи концепцію народної осві
ти, відповідні органи Центральної Ради доводили 
необхідність єднання вчителів всіх національних 
шкіл, їх творчого взаємозбагачення. В директивних 
документах, публічних виступах їх представників 
ставились завдання вести зносини з учительськими 
організаціями інших народів, “бо освіта всіх націй, 
що живуть на території нашої України, є єдина 
умова загальної освіти і добробуту суспільства на
шої країни”. Цілком зрозумілі дії уряду Централь
ної Ради щодо надання матеріальної допомоги вчи
телям не лише українських національних шкіл, а й 
російських, польських, єврейських, та ін. Так, 28 
листопада 1917 р. з державного бюджету було асиг
новано 250 тисяч крб. для підтримки українського 
товариства шкільної освіти та єврейського демок
ратичного товариства вчителів6.

Важливим напрямком діяльності уряду Цен
тральної Ради стала підготовка підручників та по
сібників національними мовами. Зокрема, зважаю
чи на значну кількість дітей єврейської національ
ності -  225 тисяч, Центральна Рада прийняла поста
нову про асигнування та підготовку підручників єв
рейською мовою, виділивши 500 тисяч крб. Наголо
шувалося, що підручники повинні були бути деше
вими і доступними для широких мас.

Період Директорії теж вніс певні зрушення з роз
виток освіти національних меншин. Так, було від
новлено Закон про національно-персональну авто
номію, який хоча і не встиг здобути широкого зас
тосування на практиці, але отримав визнання і за
конодавче закріплення в політико-правовому ас
пекті автономного статусу національних меншин, 
створення міністерства єврейських справ. Особливу 
увагу міністерство надавала національній освіті. На
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пропозицію А.Ревуцького уряд ініціював закон, 
згідно з яким всі школи переходили під юрисдикцію 
Міністерства єврейських справ, а також були виді
лені кошти -  дев’ята частина загальних коштів, що 
призначалися для освіти, на користь єврейських 
шкіл та інших навчальних національних закладів. 
Міністерство також надавало школам підтримку в 
фінансуванні ремонту шкільних приміщень, дотації 
дитячим закладам та сирітським притулкам7.

Відомий історик М.Вішнітцер так визначив місце 
євреїв в Україні: «Українські євреї мають широкі, 
гарантовані законом права. Єврейська мова є одні
єю з офіційно визнаних мов, єврейське міністерство 
стежить за забезпеченням їхніх прав, вільно функці
онує іудаїстська церква, чим далі більше з’являється 
єврейських шкіл. У новоствореному Кам’янець-По- 
дільському університеті уряд постановив утворити 
кафедру єврейської історії і літератури. Отже, єв
рейський народ дістає дедалі більше прав і можли
востей для свого національного розвитку.»8

Певні надії і сподівання на справедливе 
розв’язання проблеми національної школи були 
пов’язані з встановленням радянської влади в Укра
їні. В одному з перших документів радянського уря
ду “Декларації прав народів Росії”, підписаній 2 
листопада 1917 р., висувались такі основні засади: 
рівність і суверенність всіх народів; право їх на са
мовизначення, аж до відокремлення в самостійні 
держави; знищення всіх і всяких національних і на
ціонально-релігійних привілеїв; вільний розвиток 
національних меншин.

На їх основі ґрунтувалася “Декларація Тимчасо
вого робітничо-селянського уряду України” (26 січ
ня 1919р.), яка проголошувала, що “...Тимчасовий 
робітничо-селянський уряд зверне найсерйознішу
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увагу на організацію шкільної та позашкільної осві
ти...Тимчасовий робітничо-селянський уряд Украї
ни оголошує, що мова викладання в школах зале
жатиме від волі місцевого робітничого і селянсько
го населення.”9

В роки громадянської війни радянський уряд Ук
раїни, наркомос УС’РР спрямували свої зусилля на 
організацію шкільної освіти національних меншин. 
Наскільки це було своєчасно, свідчать факти: в Ук
раїні проживало 95 % болгар, 82% молдаван, 75% 
чехів, 52% євреїв, 48% поляків, 40% німців та 25% 
греків від їх загальної кількості, що проживали ме
жах колишньої царської Росії10.

Законодавчі та нормативні акти радянського 
уряду України, його практичні дії, спрямовані на 
розвиток національної освіти, знайшли свою під
тримку учасників наради з питань освіти народів 
«нерусского языка», яка відбувалася у Москві 13- 
30 серпня 1919 р. Українська делегація взяла на
йактивнішу участь у дискусії, в центрі якої були 
питання налагодження системи освіти для націо
нальних меншин.

На нараді висловлювались часом діаметрально 
протилежні думки. Так, частина делегатів відстою
вала ідею відрубного функціонування системи наці
ональної освіти, переконувала в тому, що кожен на
род має сам “творити” і “споживати” створені ним 
культурні цінності і в цьому йому повинна бути на
дана повна автономія. Інша група учасників наради 
вважала “революційною необхідністю” для трудо
вого народу повну ідейну єдність і організаційне 
злиття справи освіти, незалежно від мови.

Значну увагу становленню та розвитку освіти 
національних меншин надавав НКО України. Про 
це яскраво свідчить доповідь народного комісара
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освіти України Г. Гринька на колегії наркомосу 
РСФРР 27 вересня 1920 р. В резолюції колегії заз
началось: “Колегія Наркомосу РСФРР, заслухав
ши вкрай цікаву доповідь наркома освіти Украї
ни, вітає ту енергію, з якою Наркомос УСРР про
водить освіту робітників у розореній країні, що 
має більш складну соціальну обстановку, ніж Рес
публіка Російська. Схвалюється політика у відно
шенні до населення, яке говорить українською мо
вою, висловлюється впевненість, що Наркомос 
України опікуватиметься збереженням російської 
культури, а також охороною культурних ціннос
тей національних меншин.” 11

В умовах переходу до мирного будівництва від
крилися можливості систематизувати всі законо
давчі та нормативні акти щодо народної освіти в 
Україні, визначити шлях її дальшого розвитку. Ре
зультатом роботи, проведеної в даному напрямку, 
стало вироблення “Кодексу законів про народну ос
віту УСРР”, затвердженого постановою ВУЦВКу 
від 22 листопада 1922р.

У відповідності з п.23 Українська Соціалістична 
Радянська Республіка, виходячи з прав національ
них меншин на культурне самовизначення, брала на 
себе зобов’язання забезпечити “населенню всіх на
цій і національних меншостей, що населяють Укра
їну, виховання і навчання на їх рідній мові” 12. Та
ким чином, в “Кодексі законів про народну освіту 
УСРР” була вперше підведена законодавча база під 
національні школи, окреслене їх місце в системі на
родної освіти в Україні.

Важливе значення для функціонування національ
них шкіл мав також п.22 “Кодексу”, який закріплю
вав право приватних осіб і колективів за дозволом 
Народного комісаріату освіти і його місцевих органів
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навчати та організовувати групи учнів. Переважна 
більшість національних шкіл (польських, німецьких, 
єврейських тощо) утримувались на той час громад
ськими комітетами, радами, іншими громадськими 
організаціями, що давало змогу зберегти на певний 
період вже існуючі учбові заклади.

Новий етап в національному шкільному будів
ництві в Україні пов’язаний з реалізацією рішень 
ХХП з’їзду РКП(б), який відбувся в квітні 1923 р. 
Розроблена ним програма в національному питан
ня визначала цілий компдекс заходів, спрямованих 
на проведення політики коренізації в національних 
республіках і національних районах. Резолюція з’їз
ду “В національному питання” вимагала “законо
давчого забезпечення національних прав і особливо 
прав національних меншостей», передбачала підго
товку національних кадрів, конкретні кроки у роз
витку освіти і культури.

Період 20-х-початок 30-х років цілком справед
ливо вважається в Україні періодом “українського 
відродження”. На тлі політики українізації могутній 
імпульс для свого розвитку отримала українська 
наука, освіта і культура. В цей період справа націо
нальної шкільної освіти була піднесена на рівень ви
няткової державної ваги.

В умовах українізації стверджувалась не лише 
українська національна школа, а й проходили шлях 
організаційного та матеріально-технічного зміц
нення навчальні заклади численних національних 
меншин діяльності. Як і українська національна 
школа, вони спирались на підтримку з боку вищих 
органів державної влади та державного управління 
України. їх офіційний статус закріплювався Декре
том РНК УСРР від 27 липня 1923 р. “Про заходи в 
справі українізації шкільно-виховних і культурно-
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освітніх установ”, спільною постановою ВУЦВКу 
та РНК УСРР від 1 серпня 1923 р. “Про заходи за
безпечення рівноправності мов і допомоги розвитку 
української мови”.

Завдання українізації тісно пов’язувалося з реалі
зацією прав національних меншин. Про це свідчить 
постанова ВУЦВКу “Про постановку навчально- 
виховної та культурно-освітньої справи”, прийнята 
на 3-й сесії 8-го скликання 12 жовтня 1924 р., в якій 
говориться: “3 переходом від зовнішньоорганіза- 
ційного будівництва до організації внутрішньої та 
якісної сторони, Наркомос та його місцеві органи в 
минулому році перейшли всім фронтом до планово
го проведення українізації та до зміцнення шкільно
го життя національних меншостей, щоб дати пра
цюючим масам цілковиту змогу безпосереднього та 
швидкого культзфного розквіту”13.

На тактовне і зважене проведення українізації 
спрямовувався весь радянський апарат на місцях, 
тому українізація була тим сприятливим грунтом, 
на якому могла розвиватися і шкільна освіта для на
ціональних меншин.

Відомий український культосвітній діяч голова 
Укрголовпрофосвіти Я. Ряппо назвав 1923-1924 рр. 
роками перелому, роками відживлення справи осві
ти в усіх регіонах. Саме тоді, вважав він, “деграда
ція” і скорочення мережі учбово- виховних і куль
турно-освітніх закладів у своїй масі була зупинена.

Важливим показником своєрідного повороту до 
освітніх справ було зростання асигнувань. Якщо 
порівняти кошти, виділені на народну освіту в різ
ні періоди першої половини 20-х років, то спостері
гатимемо таку картину: в 1922-1923 рр. на народну 
освіту було відпущено з центрального бюджету 
11005324 золотих карбованців, по місцевого бюдже
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ту -  7025805 крб., спеціальні кошти, культфонди від 
промисловості, наслідголу дали 5114142 крб., а 
всього 23245272 крб. У 1923-1924 рр. було асигнова
но вже по центральному бюджету 13658470 крб., по 
місцевому бюджету -  26566956 крб,. по фонду спеці
альних коштів -  1281416 крб., а всього 40267759 
крб. Отже, всього за рік асигнування на народну ос
віту зросли майже вдвічі14.

Нагально постала проблема реформування систе
ми національної освіти. За даними перепису населен
ня 1926 р. в Україні мешкало: українців -  80,1% від 
загальної кількості населення; росіян - 9,2%; євреїв -  
5,4%; поляків - 1,6%; німців -  1,3%; молдаван -  0,8%; 
греків - 0,3%; болгар 0,2%; білорусів -  0,2%, а також 
представники інших національних груп -  татари, че
хи, цигани, вірмени, латиші, литовці, ассирійці, ал
банці, угорці, словаки та інш. Через таке різномаїття 
було прийнято ряд законодавчих актів, зокрема, 
“Про забезпечення рівноправності мов і сприяння 
розвиткові української культури” (6 липня 1927 р.).

Враховуючи інтереси національних меншин, в 
Україні діяла розгалужена мережа національних ос
вітніх закладів -  дошкільні, загальноосвітні, середні 
спеціальні, вищі. Ця багатоваріантність системи на
ціональної освіти: дитячі садки, майданчики, шко- 
ли-комуни, школи-інтернати, школи-клуби, робіт- 
факти, технікуми, школи фабрично-заводського уч
нівства, школи ліквідації неписьменності та інші 
навчальні заклади становили основу “національної 
школи”. У 1924-1925 рр. функціонувало 566 німець
ких, 342 єврейських, 255 польських, 43 болгарські, 
10 чеських, 3 ассирійські, 3 вірменські та 1 шведська 
школи. У 1925-1926 рр. кількість національних 
шкіл становила: німецьких -  625, єврейських -  457, 
польських -  337, болгарських -  74, чеських -  17, вір-
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менських -  5, ассирійських -  3, шведських -  1. Прак
тично в усіх національних, наприклад, молдав
ських, грецьких школах вчилися діти чехів, німців, 
вірмен, поляків або ж представників інших націо
нальних груп. При наявності необхідної кількості 
учнів (до 20, інколи й менше) у таких школах від
кривалися національні класи, навчання в яких вело
ся мовами відповідних національних груп. У єврей
ській школі, міг існувати німецький клас, у поль
ській -  чеський та ін. Деколи в одній школі було 
кілька національних класів, така школа називалася 
“змішаною”(польсько-єврейсько-німецькою). Саме 
в цей період діти 8-14 річного віку, за даними Цен
тральної комісії у справах національних меншос
тей, були охоплені шкільною освітою в такому спів
відношенні: євреї -  58, 1 %. поляки -  53,0%, молда
вани -  46,6%, німці -  58,7%, майже кожний четвер
тий учень єврейської та молдавської національнос
тей вчилися в школах з рідною мовою навчання.

Проблема визначення “рідна мова” існувала, тому 
що єдиної думки стосовно цього поняття не було. 
Питання визначення рідної мови учня, обговорюва
лися на Першій Всеукраїнській нараді з роботи серед 
національних меншостей (січень 1927р.), Всеукраїн
ській конференції працівників польських культурних 
установ (1932р.), на Першій Всеукраїнській конфе
ренції працівників культурно-освітніх установ, які 
працювали з національними меншинами (травень 
1931р.). На одній з конференцій з доповіддю “Пере- 
будовними шляхами (проблема культурного будів
ництва національностей України)” виступив нарком 
освіти М.Скрипник. Проаналізувавши стан та пер
спективи розвитку національної освіти, він також 
висловив офіційну позицію щодо мовної політики в 
галузі національної освіти: “... Перед нами стоїть зав
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дання удосконалити нашу лінію на практиці. Навчан
ня дітей треба починати тією мовою, якою говорить 
дитина. Далі треба додавати й інші мови, далі стоїть 
питання про вивчення, як предмету, по школах наці
ональних меншостей України, української мови і, да
лі, російської мови”15.

Отже, про мови сказано ясно і конкретно, але ви
рішити це питання у національних школах було не 
так просто: недостатня кількість національних зак
ладів освіти, недоліки у підготовці педагогічних 
кадрів, багатонаціональний склад населення в дея
ких населених пунктах. Також вивчення мови зале
жало від волі батьків, хоча в цілому по Україні ме
режа національних освітніх закладів зростала.

На початок 30-х років в Україні діяла 2025 учбо
вих закладів для національних меншин. Середи них: 
німецьких шкіл -  628, єврейських -  786, польських -  
381, молдавських -16, татарських -8, ассірійських -  
2. Рідною мовою в Україні навчалося 89,3% німець
ких дітей, 84, 9% - болгарських, 81, 9% - вірмен
ських, 63,3% молдавських, 53% - єврейських, 42,1 % 
польських, 26,5%- грецьких16.

Позитивні зрушення відбулися, але все ж не вис
тачало шкільних приміщень, підручників, наочних 
посібників, методичної літератури, школи не були 
забезпечені педагогічними кадрами, більша частина 
вчителів не мала необхідної професійної підготов
ки. Під гаслами “радянізації” педагогічного апара
ту було проведено цілий ряд з’їздів, конференцій, 
нарад учителів національних шкіл, культурно-ос
вітніх працівників, відбулись конференції поль
ських, німецьких, болгарських, грецьких працівни
ків освіти, скликані раднацменом при НКО Украї
ни. Уряд прагнув використати трибуну таких кон
ференцій як засіб впливу на національне вчительс
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тво, засіб пропаганди своєї національної політики.
Для вирішення питання підготовки та перепід

готовки педагогічних кадрів відкриваються серед
ні спеціальні та вищі навчальні заклади. В Україні 
почали працювати чотири єврейських педагогіч
них технікуми, два німецьких, польський та бол
гарський, болгарський відділ при Одеській педа
гогічній школі, Хортицька німецька педагогічна 
школа, Калініндорфська єврейська педагогічна 
школа, Вінницька єврейська педагогічна школа, 
Житомирська єврейська педагогічна школа, Чесь
кий відділ при Київській педагогічній школі, М а
ріупольська педагогічна школа з греко-еллін- 
ським та греко-татарським відділами. Поряд із се
редніми спеціальними закладами діяли Одеський 
німецький, Київський польський педагогічний інс
титути. Педагогічні кадри готувалися також і на 
короткотермінових курсах підготовки та підви
щення кваліфікації вчителів національних шкіл. 
Великою популярністю серед польських вчителів 
користувалося консультаційне бюро при Київ
ському польському педагогічному технікумі.

Загалом заходи щодо підготовки і перепідготов
ки педагогічних кадрів дали позитивні результати. 
Так, на початок 30-х років у школах для національ
них меншин республіки працювало: в єврейських 
національних школах -  понад 2000 учителів, ні
мецьких -  понад 1000, польських -  близько 600, 
болгарських - понад 100, татарських -  близько 70, 
чеських -  понад 20, вірменських -  близько -  10. В ці
лому в школах для національних меншин в цей пе
ріод працювало понад 4000 учителів17.

Отже, період 20-30-х років став періодом актив
ного формування освіти для національних мен
шин України. Але згортання політики україніза
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ції, ліквідація паростків національно-культурного 
відродження спочатку призвели скорочення мере- 
жі національної школи, а згодом була повністю 
русифікована.
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Очеретянко С.І.

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПІДРУЧНИКАМИ 
НІМЕЦЬКОЇ ШКОЛИ В 20-х роках XX ст: 

ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ ТА ПОЛІТИЧНІ 
ДИСКУСІЇ

Одним з найбільших гострих питань науково-ме
тодичного і організаційного забезпечення німецьких 
національних шкіл стала підготовка і поширення в 
регіонах підручників, посібників, методичної літера
тури, якої вкрай потребували педагогічні колективи. 
Причому цей складний процес супроводжувався чис
ленними дискусіями, у яку були втягнуті і теоретики 
педологічної науки і організатори народної освіти і 
практичні працівники. Зокрема, певне поширення на
була точка зору про несумісність самого поняття 
“підручник” з радянською школою, яке нібито тягну
ло її до традицій “буржуазної школи”.

Останню точку зору яскраво репрезентував М. По- 
лянський, який у грудні 1918 року на сторінках що
тижневика Наркомосу РСФРР "Народное просвеще
ние” писав: “Стара школа, базуючись головним чи
ном на навчанні, надавала велике значення підручни
кам, що вважалися необхідною приналежністю сум
нозвісного навчання... Вимога обов’язкового корис
тування вирізняє підручники від інших книг, і вже то
му вони не можуть бути допущені до трудової школи. 
Проте і цього мало, підручник нерозривно пов’яза
ний з певною програмою, який не має місця у вільній 
творчій школі. Школа, що проголосила принцип ін
дивідуальності і самодіяльності не може зв’язувати 
учня програмою. Можна говорити лише про такі 
“програми”, які створюються самими школярами в 
процесі їх роботи. Тут же можуть створюватись і
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“підручники” для самого себе”1.
Прибічникам цієї “революційної ідеї” вдалося ще 

в середині 1918 року підготувати і розіслати на міс
ця циркулярний лист Наркомосу РСФРР, у якому 
прямо говорилося, що “підручники взагалі повинні 
бути вигнані з школи”2.

Надалі робилися спроби підмінити підручники 
“робочими книгами”, так званими “розсипними 
підручниками”, іншими формами викладу навчаль
ного матеріалу, які, як довело життя, були далекими 
від повсякденної практики шкільних навчальних 
закладів.

Подібна точка зору мала своїх серйозних опо
нентів, які доводили, що підручник був і залишаєть
ся одним з основних елементів навчального проце
су, який пройшов тривалий час свого розвитку. 
Перші підручники, виготовлені на папірусах, існу
вали і поширювались у давньому світі. У період се
редньовіччя було підготовлено і оприлюднено ряд 
підручників, що користувались популярністю про
тягом наступних століть. Серед них: “Граматичне 
мистецтво” Доната (IV ст. н.є.), підручники Марци- 
анна Капелли (V ст.), Кассіодора (VI ст.), “Ентимо- 
логія” Ісідора Севільського, яка містила в собі цілу 
енциклопедію тодішнього (кін. VI і поч. VII ст.ст.) 
знання, катехізично викладені підручники Алкуїна 
(VIII ст.) і т.п.

Після винайдення Гутенбергом у 1455 році дру
карського верстату, підручники стали загальнодос
тупними для широких верств населення. Деякі під
ручники опубліковані в цей час, протримались зго
дом цілі століття. Так, грецька граматика П. Ме- 
ланхтона витримала, за час з 1525 року по 1727 рік, 
51 видання3.

У Росії, у XVI-XVIII ст. побачили світ: “Грамати
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ка” Лаврентія Зизанія (1596 р.), “Граматика” Мі- 
лентія Смотрицького (1619 р.), “Граматика” Ми
хайла Ломоносова (1755 р.), “Арифметика Маг- 
ницького (1703 р.) та ін.4

Аналізуючи ці та інші видання прибічники під
ручника доводили, що не варто відкидати цінний 
набутий досвід і йти тим шляхом, який ще не прой
шов своєї апробації.

В Україні дискусія з приводу підручників не знай
шла такого розмаху як у Росії. Лише час від часу ці 
питання піднімались на засіданнях колегії наркомо- 
су, Всеукраїнських і регіональних нарадах, на сто
рінках періодичних і педагогічних видань. Певні ак
центи в цьому питанні розставила постанова 
ЦК КП(б)У від 14 травня 1924 року “Про підручни
ки”, яка зобов’язала наркомос УСРР та Всеукрви- 
дав у найкоротші терміни виробити і представити 
вищому політичному керівництву заявки на забез
печення шкіл підручниками5.

Виходячи з цього, наркомос УСРР розглядав зав
дання забезпечення шкіл підручниками в цілому і 
національних зокрема як неодмінну умову їх фун
кціонування. У доповіді Головсоцвиху Наркомосу 
України за 1922-1923 навчальні роки це питання 
пропонувалось вирішити двома шляхами -  доробки 
та використання старих, уже існуючих підручників, 
а також інтенсивної підготовки нових, пристосова
них до реалії життя рукописів, видання яких перед
бачалось у рамках циркуляру НКО УСРР від 27 
грудня 1921 року6. На нараді, яка проходила 1-7 бе
резня 1924 року особлива увага зверталась на напи
сання підручників національних шкіл -  німецьких, 
єврейських, польських, молдавських та інших7.

У спеціальній резолюції по доповіді видавництв 
“Державне видавництво України” та “Шлях осві
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ти”, учасники наради хоча і констатували певні зру
шення в справі підготовки підручників для націо
нальних шкіл, однак визнали цю роботу занадто по
вільною8. Однією з причин цього була недостат
ність фінансування, яка спостерігалась як протягом 
першої, так і другої половини 20-х років. Наприк
лад, на 1926-1927 рр. для видання підручників та ін
шої літератури німецькою мовою було виділено ли
ше 3500 карбованців9.

Обмеженість можливостей у підготовці видання 
підручників обумовили рішення колегії Наркомосу 
від 19 серпня 1924 року, яке передбачало розподіл 
наявного фонду окремим, конкретним відділом на
родної освіти. Враховуючи відсутність у останніх 
необхідних коштів, підручники виділялися їм прак
тично за собівартість1̂ .

Важливий комплекс проблем, пов’язаних з на
писанням та виданням підручників, піднімався на 
засіданні колегії Наркомосу України ЗО вересня 
1924 року11.

Певну пасивність у роботі ДВУ, при якому з 1924 
року функціонувала секція національних меншин, 
відзначили учасники розширеної наради підвідділу 
національних меншин, відділу агітації і пропаганди 
ЦК КП(б)У 6 березня 1925 року. При цьому були 
взяти під сумнів аргументи голови секції нацмен
шин ДВУ Чаковського, який у своїй доповіді поси
лався на труднощі об’єктивного характеру -  відсут
ність німецьких шрифтів, поліграфічного обладнан
ня, необхідних рукописів12.

Не залишалися поза увагою питання надання 
навчальної літератури для національних меншин і 
ЦК ЛКСМУ, місцеві комсомольські організації. Во
ни, зокрема, активно обговорювались на секції на
ціональних меншин V Всеукраїнської комсомоль

319



Історія України:

ської конференції13. Така зацікавленість зазначеним 
комплексом проблем з боку вищого політичного ке
рівництва, Наркомосу, ЦК ЛКСМ республіки була 
не випадковою. До Раднацмену НКО УСРР надходи
ли численні тривожні повідомлення з місць, щодо від
сутності підручників, що лише ускладнювало органі
зацію навчального процесу, а й перекривало можли
вість для викладання окремих дисциплін.

У важкому становищі опинилася Язвинська ні
мецька школа Пулинського району Волинського 
округу, 49 учнів якої були змушені практично пра
цювати без підручників, використовуючи при цьо
му, здебільшого, агітаційно-пропагандистську літе
ратуру, що не мала ніякого відношення до школи14.

Як свідчать документи, заявки на підручники ні
мецьких національних шкіл місцевими органами 
народної освіти не виконувались взагалі, або ж ви
конувались частково. Так, із замовлених 62 підруч
ників Вільберштальською німецькою національ
ною школою Запорізького округу, було отримано 
лише 10. Не брався до уваги і той факт, що одинич
ні екземимери призначалися лише для вчителів15.

Не змогла поповнити також фонд підручників 
Морозівська німецька національна школа Запорізь
кого округу, яка замовила 95 примірників підручни
ків. Ті лічені, видані їй екземпляри не могли задо
вольнити ні вчителів, ні учнів16.

Не могла зарадити цим питанням Запорізька фі
лія ДВУ, яка лише в 1925 році отримала тільки з од
ного Хортицькрго району замовлення на 1600 під
ручників німецькою мовою17.

У даному випадку не допомогло навіть звернення 
Раднацмену при НКО УСРР до Державного видав
ництва України, у якому говорилось про необхідність 
виділення на пільговій основі для Запорізького окру
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гу хоча б 400 примірників німецької абетки18.
Водночас били на сполох учасники Волинської 

губернської наради по роботі серед національних 
меншин, проведеної у 1925 році. У прийнятій ними 
резолюції говорилося: “Відмічаючи катастрофіч
ний стан школи в справі забезпечення підручника
ми німецькою мовою, висунути перед Центральним 
органом партії питання про збільшення видання 
німпідручників...”19.

Аналізуючи численні повідомлення з місць Рад- 
нацмен при НКО УСРР зробив висновок, що на 1925- 
1926 навчальний рік німецькі школи були забезпечені 
підручниками лише на 53 відсотки. Для порівняння 
необхідно відзначити, що в указаний період цей по
казник для татарських шкіл становив 75%, єврей
ських -  60 відсотків. У гіршому становищі перебува
ли польські (30%), болгарські (10%) школи20.

Шукаючи вихід з складної ситуації Раднацмен 
при НКО УСРР на своєму засідання 25 жовтня 1925 
року вніс пропозицію щодо оптимізації видавничих 
планів ДВУ. Висловлювались побажання скороти
ти число запланованих видань при забезпеченні їх 
стабільного вішуску в світ21.

Становище, у якому опинилися німецькі націо
нальні школи, у плані забезпечення національною 
літературою, не залишилися не поміченим ЦКНМ 
при ВУЦВК, яка в “Плані роботи по німецькій лінії 
на 1925-1926 рік” зобов’язала: “Поставити періо
дичну доповідь німсекції Наркомосу про становище 
школи в забезпеченні такими підручниками”22.

Водночас, під жорстким контролем ЦКНМ зали
шалася діяльність цілого ряду видавництв, що готу
вали до друку літературу мовою національних мен
шин. Серед них ДВУ, “Пролетарій”, “Книгоспіл- 
ка”, “Юрвидав” та інші23. Основний тягар цієї ро
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боти взяла на себе Всеукраїнська філія Центрально
го видавництва народів СРСР, організована в 1926 
році. Навіть при відсутності достатніх коштів і дер
жавних дотацій, спрямованих на здешевлення дру
кованої продукції, у 1926-1927 роках вона видала 
24 найменувань, загальним тиражем 197500 екзем
плярів. Близько 40% з них становили підручники 
для національних шкіл24. У 1929 році планувалось 
видати 72 назви літератури, загальним тиражем 
426200 екземплярів. І хоча цей план був виконаний 
лише частково (56 назв, 279950 екземплярів), це до
водило значний потенціал видавництва.

Водночас він давав Всеукраїнській філії Цен
трального видавництва народів СРСР ставити пи
тання про зосередження справи видання усієї, у т.ч. 
навчальної літератури безпосередньо в його відді
лах. Звертаючись до агітпропу ЦК КП(б)У, колегії 
Наркомосу голова Всеукраїнської філії Центрвида- 
ву Ф Кеніг писав: “...Ми вважаємо, що розпорошен
ня (такої -  авт.) роботи на Україні... недоцільно, бо, 
якщо ДВУ, чи інше якесь видавництво, починаючи 
видавати літературу мовами нацменшостей, змуше
ні будуть створити для цього окремий відділ, вима
гатимуть на цю справу нових, додаткових коштів, 
чи виділятимуть їх з своїх загальних коштів, що, бе
зумовно пошкодить їх основній роботі. Ми добре 
знаємо, та й вам також добре відомо, що Держви- 
дав України щороку не встигає видавати достат
ньої кількості українських підручників, навіть бук
варів для лікнепу, за браком потрібних паперових 
та фінансових ресурсів у ДВУ. Навіщо ж тоді пот
рібно, щоб і ДВУ видавало нацмен літературу. Хай 
ДВУ всі свої сили спрямує на видання української 
книжки... Є постанова PCI, де говориться про необ
хідність концентрації видавничої роботи мовами
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нацменшостей у Центрвидаві”25.
Пропонуючи зосередити справу видання літера

тури для національних меншин у Всеукраїнській фі
лії Центрвидаву Ф.Кеніг висловлював конкретні 
пропозиції, які б дозволили зменшити собівартість 
літератури для національних меншин, зробити її 
більш доступною для населення. Зокрема пропону
валося збільшити тираж друкованої продукції, 
створити власну поліграфічну базу, вдосконалити 
систему поширення літератури26.

Всеукраїнська філія Центрвидаву ставила перед 
вищим політичним керівництвом республіки, вищи
ми органами законодавчої і виконавчої влади і пи
тання правового характеру. У своїй доповідній за
писці на їх ім’я, уже згадуваний Ф.Кеніг писав: “На
ше становище ще не розглянуте в ВУЦВКу, внаслі
док чого ми діємо виключно з наявного мандату у 
т.Кеніга. Ця обставина перетворює Центрвидав у 
просте, ординарне відділення одного з Москов
ських видавництв, яких у Харкові діє близько 80. 
Цим і пояснюється ставлення до місцевих установ 
(колгосп, банки, навіть пошта не дає нам тих прав, 
якими користуються інші українські видавництва), 
не дивлячись на те, що Центр видав має зовсім інші 
функції і зобов’язання.

Необхідно прискорити оформлення юридичного 
статусу Центрвидаву, без чого, хоча ми в цей час 
фактично ніким не визнані. Одночасно необхідно 
взяти курс на те, щоб Центрвидав на Україні став 
самостійною видавничою одиницею на Україні зі 
своїм самостійним бюджетом, що, без сумніву, 
значно поліпшило б редакційно-видавничу роботу, 
бо ж у цьому випадку Центрвидав міг би отримати 
кошти на видання нацменлітератури по держбюд
жету України, таким же чином як ДВУ.”27
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При всій суб’єктивності з боку керівництва Все
української філії Центрвидаву, критика на адресу 
Державного видавництва України була певною мі
рою справедлива. Так, лише частково був викона
ний його план на 1928-1929 рр., який передбачав ви
дання 35 назв підручників німецькою мовою, за
гальним обсягом 245 друкованих аркушів28.

Ці та інші питання викликали гостру дискусію на 
засіданні ЦКММ при ВУЦВКу УСРР. Вислухавши 
думки представників наркомосу, видавничих орга
нізацій, Комісія загалом схилилася до підтримки 
пропозиції Центрвидаву, який міг би взяти на себе 
весь тягар видання літератури для національних 
меншин29'.

Однак, ця позиція не знайшла свого схвалення з 
боку вищого державно-партійного керівництва 
країни, яке вважало за необхідне залучити до ви
дання навчальної літератури всі наявні в республіці 
видавничі організації та поліграфічні можливості.

Так, в Одеській філії ДВУ було заплановано ви
дання німецького букваря Лая та Ендермана, за
гальним тиражем 10000 екземплярів30. Надалі 
Одеській філії ДВУ було доручено видання 6 назв 
підручників, які розповсюджувались серед німець
ких шкіл не лише регіону, а й усієї України31.

Більше того, відшукувались можливості для 
створення нових видавництв, які б, серед іншого, 
займалися виданням літератури для національних 
меншин. Дещо пізніше ця точка зору зазнала своїх 
певних змін. 10 квітня 1927 року президія Всеукраїн
ського Центрального Виконавчого Комітету, заслу
хавши доповідь секретаря ВУЦВКу П.Буценка, виз
нала за необхідне зміцнити матеріально-технічну 
базу Всеукраїнської філії Центрвидаву при ВУЦВКу, 
поклавши на неї усі основні функції по видан
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ню літератури національними мовами. Рішення 
ВУЦВКу було повністю схвалене вищим політич
ним керівництвом республіки32.

Однак, навіть при цьому розв’язання поставле
них завдань наштовхувалось на серйозні труднощі і 
перешкоди. Відсутність підручників для національ
них шкіл гостро відчувалась у 1930-1931 навчально
му році. Так, Коростеньський районний відділ на
родної освіти в своєму зверненні до наркомосу вка
зував на обмеженість своїх дій у розподіленні при
мірників німецьких підручників, яких потребували 
не лише школи, а й курси для неписьменних і мало
письменних громадян33.

У кінці 20-х, на початку 30-х років питання щодо 
видання навчальної літератури було взято під особ
ливий контроль ЦК КП(б)У. З одного боку це поси
лювало відповідальність видавничих організацій, 
поліграфічних установ за доручену справу. З іншо
го, подібна опіка була нічим іншим, як своєрідною 
формою цензури тієї літератури, яка доходила без
посередньо до шкіл. Так у квітні 1933 року з 33 ру
кописів підручників для німецьких національних 
шкіл, підготовлених видавництвами навчально-пе- 
дадогічної літератури, “Радянська школа” та інши
ми, було затверджене до друку лише 18. Причому, 
як правило, це були рукописи підручників з матема
тики, природознавства. Водночас жоден з підруч
ників історії, суспільствознавства, літератури так і 
не отримав права виходу в світ34.

Практично не виконувались на рубежі 20-30-х 
років видавничі плани Центрвидаву, що відзнача
лось на спільному засіданні колегії НК PCI УСРР та 
ЦКК 26 листопада 1930 року. За їх дорученням ко
легія НКО УСРР прийняла свою постанову, у якій 
говорилося:
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“...2. На підставі постанови Колегії НК PCI з 
26.10.1930 р. Запропонувати видавництву вжити за
ходів до того, щоб рукописи підручників для шкіл 
загального навчання були виготовлені колективами 
не пізніше як 15-го лютого 1931 року.

Термін виходу підручників з друку встановити не 
пізніше як 1 серпня 1931 року.

3. ...Для того, щоб видавництво мало змогу здій
снити вищезазначене, колегія НКО пропонує:

а) звільнити на певний час від роботи тих педро- 
бітників нацмен, що будуть притягнені до складан
ня підручників;

б) в-ву спільно з групою Соцвиху НКО встанови
ти в декадний термін тиражі підручників на 31/32 
учбовий рік;

в) запропонувати ДВОУ передати Центрвидаву 
другого ж дня по одержанні від авторів по одному 
виправленому примірникові рукописів усіх підруч
ників, які будуть виготовлені до друку в 1931 році.

4. Зважаючи на те, що постійна поліграфічна ба
за Центрвидаву дуже незначна і не забезпечує своє
часного виходу підручників і, взагалі, культурного 
обслуговування нацменшостей, порушити перед ко
мітетом у справах Друку та Укрполіграфоб’єднання 
питання про вжиття негайних заходів до поширення 
та зміцнення поліграфічної бази Центрвидаву, а та
кож зобов’язати всі друкарні, які мають нацмен- 
шрифти, друкувати позачергово підручники нацме
ну.

5. Колегія НКО УСРР вважає за цілком ненор
мальне й неприпустиме, що до цього часу не нала
годжено справи видання підручників для шкіл ма- 
лочислених нацменшостей і пропонує видавництву 
вжити рішучих заходів до створення умов для забез
печення цих національностей відповідними підруч-
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никами та, взагалі, літературою рідною мовою”35.
Вжиті заходи виявились малоефективними. Зас

лухавши 7 квітня 1931 року доповідь Центрвидаву 
та метод сектору НКО “Про підготовку та видання 
підручників для шкіл нацменшостей”, колегія НКО 
констатувала, що він є катастрофічним, бо за дани
ми на 7 квітня з 151 підручника видано лише 13, а в 
друку їх перебуває 35”.3° Не кращою була ситуація 
і в 1932-1933 навчальному році, у якому передбача
лось видання 47 назв літератури загальним тиражем 
276700 екземплярів. У встановлений термін до ви
давництв надійшов 31 рукопис37.

Вказаний видавничий план включав у себе ви
дання таких підручників: “Робоча книга по геогра
фії” Кистяковського, Ч. 1,2, адаптована Шмідтом; 
“Суспільствознавство для І концентру” Завацького; 
“Короткий посібник по історії німецької літератури 
для II концентру” Міквіцева; “Фізика” у 3-х части
нах -  Фрезе; “Хімія і мінералогія” -  Зудермана; “Бо
таніка Яковлева” -  адаптована Оберландером; “Зо
ологія” Соколовського -  адаптована Зудерманом; 
“Біологія” -  Фрезе; “Історія України” Яворського -  
адаптована Еппом; “Географія України” Кистяков
ського -  адаптована Шмідтом38.

Характерно, що навіть цей скромний результат 
розглядався НКО як певний здобуток у порівнянні 
з попередніми роками39.

Однією з причин, яка ускладнювала ситуацію з 
виданням підручників для національних меншин, як 
і навчальної літератури в цілому, була відсутність 
висококваліфікованих кадрів, підготовлених до цієї 
роботи. На це, зокрема, звертала увагу постанова 
колегії наркомосу від 10 січня 1929 року, розробле
на за особистим дорученням наркома освіти 
М.О.Скрипника40. Пізніше, звертаючись до Комісії
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сприяння загальному навчанню при РНК УСРР го
лова комітету у справах друку при РНК УСРР Агуф 
28 березня 1931 року писав: “В окремих секторах 
стан найбільш загрозливий з польськими та німець
кими підручниками, що значною частиною не за
безпечена авторами, частина авторів відмовилась 
писати, авторський склад некваліфікований...”41.

З метою підвищення рівня навчальної літератури 
для національних меншин наркомос України поси
лив вимоги до рецензування рукописів, рекоменду
вав залучати професорсько-викладацькі кадри ву
зів, практичних працівників. Виходячи з цього рі
шення німецької секції окружного методичного ко
мітету Одеської окрнаросвіти від 17 грудня 1929 ро
ку були створені авторські колективи для написан
ня реагування та рецензування підручників за учас
тю педагогів Одеської школи № 38, профтехшколи 
№ 4, Інституту народної освіти, Радпартшколи42.

Тісно співробітничали з Одеським німецьким пе
дагогічним інститутом видавничі організації Украї
ни, які зверталися з проханням визначити рецензен
тів, редакторів німецької навчальної літератури43.

У рецензуванні підручників активну участь брали 
місцеві вчителі. Наприклад, Херсонський окружний 
відділ народної освіти рецензував рукописи підруч
ників за завданням Держнаукметодкому НКО УСРР, 
причому, не завжди ці рецензії були позитивними. У 
них відзначалася певна відірваність від практики нав
чальної роботи, перевантаженість фактичним матері
алом, недоступний для школярів виклад44.

У кінці 20-х років були також зроблені конкретні 
кроки по встановлені контролю за виданням нав
чальної літератури, яка нерідко видавалася з ініціа
тиви педагогічних інститутів, технікумів, окремих 
викладачів.
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27 квітня 1929 року заступник наркома освіти При
ходько та голова Державного науково-методичного 
комітету НКО Ястржембський розіслали на місце 
обіжник, яким категорично заборонили підготовку і 
видання підручників без відому ДНМК45.

З початку 30-х років поступово входила в прак
тику підготовка підручників на конкурсній основі. 
У січні 1933 року був оголошений конкурс на кра
щий підручник для шкіл національних меншин. У 
першу чергу, акцентувалась увага на написанні бук
варя, а також підручника з української мови для на
ціональних шкіл.

У конкурсі могли взяти участь як українські, так 
і автори з інших республік. Для стимулювання їх ро
боти встановлювались 2 -  перші премії, 5 -  других, 
7 -  третіх, розміром від 7 до 2 тисяч карбованців46.

У плані забезпечення національних шкіл нав
чальною літературою в 20-х -  на початку 30-х років 
робилися спроби їх часткової закупки з закордону, 
а також інших союзних республіках.

Уже в 1919 році при обговоренні можливості та
ких заходів, серед працівників наркомосу УСРР іс
нувала думка про те, що “...простіше виписати кни
ги німецькою мовою, ніж видавати і перевидавати 
на низькому рівні такі підручники”47.

У 1921 році колегія наркомосу виділила Раднац- 
мену 15 тисяч карбованців золотом для закупівлі лі
тератури за кордоном, а в березні 1922 року НКО 
УСРР відрядив до Німеччини співробітника До
нецької губнаросвіти Діка і просив свого уповнова
женого в Берліні надати йому допомогу в придбан
ні партії книг48. Дещо пізніше, 20 січня 1923 року 
Рад нацмен при НКО УСРР схвалив постанову 
“Про забезпечення німецьких шкіл літературою та 
підручниками”. Нею передбачалося:
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- доручити О. Байтінгеру (співробітник Цент- 
рнімбюро) скласти перелік та заявку і за підписом 
заступника наркома Я.П.Ряппо представити її вче
ному секретарю наркомосу на предмет замовлення 
торгпреду УСРР у Берліні;

- зв’язатися з нім, секцією Рад нацмену НКО 
РСФРР і запропонувати їй забезпечити німецькі 
школи літературою за рахунок наркомосу УСРР49.

У січні 1924 року наркомос України уповнова
жив свого представника при торгпредстві УСРР у 
Берліні Ауссема впритул зайнятися цим важливим 
питанням, налагодити контакти з уповноваженим 
наркомату зовнішньої торгівлі з питання викорис
тання закордонних кредитів50.

Важливе рішення щодо обміну навчальною літе
ратурою було прийнято на III нараді наркомів на
родної освіти союзних і автономних республік, яка 
відбулася в грудні 1923 року. Відповідно до нього, 
пропонувався такий порядок обміну літературою 
для національних меншин:

1. Обмін літературою з освіти національних мен
шин, мовою національних меншин і російською мо
вою встановлюється між 16 республіками, що вхо
дять до складу наради наркомів освіти, а саме Укра
їнської, Татарської, Горської, Кримської, Башкир
ської, Киргизької, Дагестанської, Азербайджан
ської, Туркестанської, Білоруської, Вірменської, 
Грузинської, Аджарської, Монголо-Бурятської, 
Якутської та Карельської.

2. Кожна з .перерахованих республік у п. 1 отри
мує літературу мовою тих національних меншин, 
що проживають на території цієї республіки51. Ук
раїну планувалось забезпечувати літературою ні
мецькою, польською, єврейською, грецькою, мол
давською і болгарською мовами52.
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У кінці 1923 року план підготовки і видання ні
мецької літератури був погоджений з наркомосом 
РСФРР і затверджений НКО УСРР53. Приблизно 
тоді ж наркомос України розпочав виділення кош
тів на закупку літератури в інших союзних республі
ках. В 1925 році на вказані цілі німбюро Раднацме- 
ну наркомосу УСРР було виділено 5,5 тисячі карбо
ванців54. Однак, прийняті в 1923 році рішення носи
ли або частковий характер, або ж взагалі залиши
лись на папері.

Так, не змогли в 1925 році узгодити свої дії по ви
данню німецького букваря, читанки наркомоси 
УСРР та Кримської автономії55.

Певні перспективи для співробітництва в сфері 
видання підручників для початкових і середніх шкіл 
відкрилися на початку 30-х років, коли в 1933 р. 
наркоми освіти України і Російської Федерації 
В.П.Затонський і А.С.Бубнов підписали угоду, яка 
передбачала уніфікацію програм і підручників з та
ких предметів як арифметика, алгебра, геометрія, 
тригонометрія, фізика, хімія, ботаніка, зоологія, 
анатомія і фізіологія людини, географія, загальна іс
торія тощо. У зв’язку з цим наркомос РСФРР зо
бов’язувався:

“а) надати наркомосу УСРР сприяння в укладен
ні підручників з вказаних предметів, шляхом надан
ня всіх опрацьованих до 1933-1934 навчального ро
ку стабільних підручників.

Підручники надсилаються наркомосу УСРР в 
контрольних екземплярах, а також в наданих авто
ром рукописах з основних підручників ще до їх зат
вердження колегії НКО РСФРР з тим, щоб нарко
мос УСРР мав можливість переробки отриманого 
матеріалу для впорядкування підручника повною 
мірою відповідаючого потребам України;
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б) включити в підручники для шкіл РСФРР необ
хідну кількість матеріалів з історії, географи і соціа
лістичного будівництва України, відповідно до зат
верджених програм”,

У свою чергу, наркомос України брав на себе зо
бов’язання:

“а) надати наркомосу РСФРР сприяння в його 
роботі над підручниками, шляхом надання НКО 
РСФРР того матеріалу з історії, географії і соціаліс
тичного будівництва України, який буде розробля
тися НКО УСРР і включатися в затверджені ним 
підручники для початкової і середньої школи;

б) організувати своєчасний перегляд підручників 
отриманих наркомосу РСФРР як у вигляді кон
трольних екземплярів, так і в рукописах і гранках. 
На всі переглянуті наркомосом УСРР підручники 
складаються висновки і терміново надсилаються в 
Наркомос РСФРР”.

Передбачався також взаємний обмін матеріала
ми між народними комісаріатами освіти Росії та Ук
раїни по підготовці підручників російською, україн
ською та іноземними мовами56.

Без сумніву, вказана угода мала велике значення, 
оскільки дозволила об’єднати зусилля українських і 
російських фахівців у підготовці підручників для 
початкових і середніх шкіл. Особливо це стосувало
ся шкіл для національних меншин, оскільки б, доз
волило б уникнути дублювання в цій роботі здій
снюваної в Автономній республіці німців Поволжя, 
Москві, Кримській автономній радянській респуб
ліці, інших регіонах. Однак, як з’ясувалося, реаліза
ція схваленого документу наштовхнулася на певні 
труднощі. Так, між наркомосом України і осійської 
Федерації виникали розбіжності щодо подання в 
підручниках українського матеріалу, термінах про
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ходження рукописів тощо. Це засвідчило листуван
ня між наркомами освіти Росії і України А.С.Бубно- 
ва та В.П.Затонського57.

Таким чином, політичні дискусії навколо підруч
ників для шкіл національних меншин України, ба
жання вищого політичного керівництва “надати 
йому марксистського забарвлення”, міжвідомчі су
перечки щодо їх видання та економічні негаразди 
взагалі загрожувало зривом навчального процесу в 
школах. * 2 * 4 5 * 7 * * * * 12

* Полянський Н.А. Учебник и трудовая школа. // Ежене
дельник Наркомпроса. - 1918. - № 23-25. - С.9.

2 Ржаницин С. Стабильный учебник - непременное и ре
шающее условие реализации постановлений ЦК ВКП(б) о 
школе. // Просвещение національностей. - 1933. - № 2. - С. 15. 
(14-17 с.).

* Гордон Г. Учебник и его значение в школьной работе. // 
Педадогическая энциклопедия под ред. А.Г.Калашникова. - 
Т.1. - М.: Работник просвещения, 1927. - С.628. (628-640 с.).

4 Там само. - С.630.
5 Центральний державний архів громадських об’єднань Ук

раїни (далі - ЦДАГО України). - Ф.І.оп.6, спр.13. - Арк.98 зв.
°  У Всевидаті. // Бюлетень офіційних розпоряджень і пові

домлень Наркомосвіти УСРР. - 1922. - ч.15 - С.10.
7 Тези докладів і резолюцій Зав.Губ.ВНО (1-7 березня 

1924 р.). // Бюлетень НКО УСРР. - 1924. - № 1. - С.5.
° Резолюція з приводу докладу Держвидаву України й 

"Ш мху освіти”. // Бюлетень НКО УСРР. - 1924. - № 1. - С.31.
 ̂ Центральний державний архів вищих органів влади та 

упраління України (далі - ЦДАВО України). - Ф.413, оп.1, 
спр. 146. - Арк.41.

Бюлетень НКО УСРР. - 1924. - 4.3-4. - С.103.
* * Витяги з протоколів засідань Колегії Наркомосу. // Бю

летень НКО УСРР. - 1924. - 4.3-4. - С.32-33.
12 ЦДАВО України. - Ф.166, оп.5, спр.824. - Арк.405.
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ІЗ Державний архів Донецької області (далі - ДАДО). - 
Ф.Р-5, оп.1, спр.348. - Арк.2.

|4  ЦДАВО України. - Ф.413, оп.1, спр.230. - Арк.40.
15 Державний архів Запорізької області (далі - ДАЗО). - 

Ф.Р-576, оп.1, спр.76. - Арк.15.
І” Там само. - Ф.Р-235, оп.2. спр.8. - Арк.28.
12 Там само. - спр.15. - Арк.125.

Там само. - Ф.Р-576, оп.1, спр.72. - Арк.25.
І '  ЦДАВО України. - Ф.413, оп.1, спр.6. - Арк.7.

Там само. - Ф.166, оп.4, спр.974. - Арк.29.
21 ДАЗО. - Ф.Р-576, оп.1, спр.73. - Арк.18.
22 ЦДАВО України. - Ф.413, оп.1, спр.46. - Арк.87.
23 Там само. - Спр.88. - Арк.124.
24 Там само. - спр.1. - Арк.132.
~  Там само. - Арк.133а-134.
”  Там само. - Спр.253. - Арк.35-36.
22 Там само. - Спр.157. - Арк.14.

Там само. - Ф.177, оп.1, спр.1558. - Арк.18 
~  Там само. - Ф.413, оп.1, спр.529. - Арк.35-36.
Зу Там само. - Спр.575. - Арк.4.
31 Там само. - Ф.166, оп.6, спр.2036. - Арк.4.
32 ДАЗО. - Ф.Р-235, оп.2, спр.35. - Арк.147-147 зв.
33 ЦДАВО України. - Ф.413, оп.1, спр.556. - Арк.241.
34 ЦД А ГО України. - Ф.1, оп.20, спр.6227. - Арк.20.
33 Про підсумки наради в справі нацмен підручників та 

завдання на наступний 1931 рік. // Бюлетень НКО УСРР. - 
1 9 3 Т - № 7 . - С .2 .

З® Інформаційний бюлетень НКО УСРР. - 1931. - № 7. - 
С .З .,

32 ЦДАВО України. - Ф.555, оп.1, спр.408. - Арк.2 
3° Там само. - Ф.413, оп.1, спр.352. - Арк.39.
3^ ЦДАГО України. - Ф.1, оп.20, спр.5559. - Арк.1.
40 Постанова НКО т. Скрипника. Про підручники. // Бю

летень НКО УСРР. - 1929. - № 10. - С.6-7.
41 ЦДАВО України. - Ф.555, оп.1, спр.203. - Арк.29.
42 Державний архів Одеської області (далі - ДАОО). - Ф.Р- 

134Лрп.1, спр.1943. - Арк.135.
43 Там само. - Ф.Р-1561, оп.1, спр.57. - Арк.2.
44 Державний архів Харківської області ( далі - ДАХО). - 

Ф.Р-414, оп.1, спр.974. - Арк.185.
4£ Бюлетень НКО УСРР. - 1929. - № 18 (157). - С.15.
46 ЦДАВО України. - Ф.819, оп.1, спр.97. - Арк.6-7
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4? Там само. - Ф.166, оп.2, спр.1670. - Арк.83.
4° Войналович О. Вказ праця. - С.110.
49 Там само.-С.110-111.
50 ЦДАВО України. - Ф.166, оп.4, спр.1126. - Арк.7.
51 ЦДАВО України. - Ф.166, оп.2, спр.1770. - Арк.104-104 зв. 
5 |  Там само.
53 Там само. - Оп.11, спр.44. - Арк.22.
54 Там само. - Оп.5, спр.825. - Арк.182.
55 Там само. - Арк.146.
56 Затонський В.П. Об учебниках. - Харків, "Радянська 

шкода".- 1933. - С.34-35 (56 с.).
5* ЦДАГО України. - Ф.1, оп.20, спр.6227. - Арк.49-50.
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Васильєв В.Ю.

ІНФОРМУВАННЯ Л. КАГАНОВИЧА 
ОРГАНАМИ ГПУ УСРР В 20-х РР. XX ст.

Вивчення механізму інформування чекістськими 
органами вищого політичного керівництва України 
щодо настроїв суспільства, оцінок політичного кур
су, діяльності різних соціальних структур та окре
мих осіб привертає серйозну увагу істориків. Дос
лідження даної тематики важливі як для розуміння 
функціонування радянського політичного режиму в 
1920-1930-х рр., так і для відтворення реальної кар
тини життя українського суспільства.

Сьогодні маємо значну кількість праць в україн
ській історіографії, присвячених аналізу діяльності 
ЧК-ГПУ-НКВД в Україні. Так, С.Кульчицький 
зробив висновок, що комуністична партія, встано
вивши диктатуру влади в Україні, не могла обійти
ся без силового органу з функціями політичної по
ліції. За його допомогою ЦК РКП(б) здійснював па
ралельний з партійним контроль за ситуацією на 
місцях. Вже на початку 1920-х рр. чекісти вільно ви
користовували усі можливі силові засоби - від пер
люстрації поштово-телеграфної кореспонденції до 
арештів

Ю.Шаповал, В.Пристайко, В.Золотарьов зроби
ли серйозний крок до осмислення феномену ЧК- 
ГПУ-НКВД у радянській політичній системі. Авто
ри спеціально зазначили, що з самого початку ра
дянської влади чекістські органи грали основну 
роль у процесі формування думки партійно-полі
тичного керівництва щодо тенденцій громадського 
життя в Україні. Протягом 1920-х рр. органи безпе
ки вийшли з під контролю не тільки прокуратури,
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але й вищих державних структур України. Одночас
но міцніла взаємодія керівництва ГПУ УСРР з ЦК 
КП(б)У. Нова книга Ю.Шаповала та В.Золотарьо- 
ва, присвячена політичній біографії голови ЧК- 
ГПУ-НКВД України В.Балицькому робить особли
вий наголос на цій тенденції2.

Дана стаття є спробою дослідити взаємовідноси
ни Генерального секретаря ЦК КП(б)У Лазаря Ка
гановича з чекістськими органами в 1920-х рр., а та
кож особливості інформаційно-аналітичних матері
алів, які органи ГГТУ надсилали сталінському "фа
хівцю" з українських проблем.

Джерельною базою статті є донесення, оглядові 
довідки, листи ОПТУ СРСР та ГГГУ УСРР, що над
ходили в 1920-ті рр. до Л. Кагановича. Ці архівні 
матеріали зберігаються в особистому фонді Л. Ка
гановича 3.

Крім того, використовувалися стенограми з'їздів, 
конференцій і пленумів ЦК КП(б)У, протоколи та 
матеріали до протоколів політбюро ЦК КП(б)У, 
"особливі теки" політбюро ЦК КП(б)У, документи 
різних відділів ЦК К П (б)4.

Л.Каганович перебував на посаді Генерального 
секретаря ЦК КП(б)У протягом 1925-1928 рр. Усі 
його офіційні виступи та дії свідчать, що мислення 
цієї людини однозначно перебувало у межах ленін
ської та сталінської інтерпретації марксизму. На
ріжним каменем подібного розуміння політики бу
ла теорія класової боротьби. Дуже показовим є вис
туп Кагановича на IX з'їзді КП(б)У (6-12 грудня 
1925 р.): "Ми не тільки захопили владу в окремій 
ізольованій країні, але ми вміємо у найскладніших, 
найскрутніших умовах подвійного оточення, внут
рішнього оточення величезної маси 22 мільйонів се
лянських дрібних господарств та оточення капіта
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лістичного світового, ми вміємо і в цих найтяжчих 
умовах рухатися далі в справі будівництва справ
жньої соціалістичної економіки".

Отже, для Л.Кагановича в роки нової економіч
ної політики побудова соціалізму - це, передусім, 
боротьба соціалістичної економіки, тобто держав
ної промисловості, з приватним капіталістичним 
господарством. Останнє репрезентували непмани 
та куркулі, які в умовах непу вимагали "політичних 
прав". На думку Кагановича, це було неприпустиме 
явище для влади.

Примітивний класовий аналіз суспільних явищ 
природно породжував думку про величезну роль 
органів ГПУ в будівництві соціалізму. Тому Л.Ка- 
ганович на IX з'їзді з властивою йому грубістю різ
ко критикував відомого німецького соціал-демок
рата К. Каутського, який з іронією стверджував, 
що більшовики засвоїли набагато краще мистецтво 
поліції, аніж сенс вчення К. Маркса.

З великим апломбом Л.Каганович заявив: "Ми 
не сперечаємося, що дійсно навчилися мистецтву 
політичної... поліції, що ГПУ в нас працює дуже 
добре і, якби Каутський потрапив до нас, то може б 
він відчув цю руку (сміх, оплески). З цього приводу 
ми не сперечаємося. Ми навіть вважаємо, що, влас
не кажучи, якби Маркс був у нас, то він був би од
ним з кращих чекістів (сміх, оплески), бо ніхто ін
ший, як Маркс, першим висунув ідею диктатури 
пролетаріату, як ідею жорсткої диктатури, що при
душує будь який опір експлуататорів та їх лакеїв"5.

Ідея жорсткої диктатури, здійснюваної за допо
могою політичної поліції, втілювалася Л.Кагано
вичем в Україні дуже послідовно. На IX з'їзді 
КП(б)У він розповідав про свої зустрічі в червні 
1925 р. з колишніми українськими політичними лі-
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дерами: М.Грушевським, А.Кримським, О.Дорош- 
кевичем. Цих людей він розцінював їх як величезну 
небезпеку в умовах підвищення активності потен
ційно ворожих для компартії класових сил.

Тому 26 червня 1925 р. політбюро ЦК КП(б)У 
розглянуло інформацію Кагановича про ці зустрічі 
та прийняло рішення створити комісію "для вив
чення питання про українську інтелігенцію..., так
тику щодо них, зокрема щодо Академії і Грушев- 
ського...". До складу комісії ввійшли Л. Каганович, 
В. Чубар, О. Шумський, Г. Гринько, В. Балицький.

На цьому засіданні була заслухана доповідь ГПУ 
про політичну ситуацію в республіці. Секретна пос
танова передбачала збільшити кошти "на інформа
ційну та контрдиверсійну роботу ГПУ УСРР, бо 
Україна є найголовнішим плацдармом зіткнення 
Радянського Союзу з арміями Польщі і Румунії". 
Також була створена спеціальна нарада, до якої 
ввійшли М. Владимирський, В. Балицький та інші 
українські керівники. Нарада діяла як постійний ор
ган, який стежив за ситуацією в республіці, зверта
ючи особливу увагу на діяльність церковних рад6.

Останні, на думку Кагановича, були центрами 
зростаючої активності куркулів і непманів, біль
шість яких у республіці гуртувалася навколо Укра
їнської автокефальної церкви. Оскільки релігія для 
Кагановича була "однією з сторін політики буржу
азного класу", зрозумілою є ворожість до церкви 
проповідника нового "соціалістичного раю".

Наприкінці 1925 р. Каганович визначив наступні 
контрреволюційні течії у громадському житті Укра
їни: сіоністський, монархічний та петлюрівський 
рухи. Звичайно, подібних організаційно оформле
них рухів в 1925 р. не існувало, або ми й досі про них 
не знаємо внаслідок неприступності архівних мате
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ріалів. Проте в суспільстві реально існували різні 
настрої, притому далеко не радянські7.

Загалом, необхідно відмітити, що в 1925 р. вище 
політичне керівництво України визначило "класово 
ворожі" сили та структури, настрої і діяльність яких 
повинно було відстежувати ГПУ8.

З початку 1926 р. інформації та доповіді ГПУ ста
ли регулярно розглядалися на засіданнях україн
ського політбюро. Наприклад, 8 січня 1926 р. воно 
заслухало повідомлення ГПУ про політичну ситуа
цію в Україні, а також ряд інших інформаційних ма
теріалів. 22 лютого 1926 р. була розглянута доповід
на записка ГПУ про релігійні угруповання в Украї
ні, а також обговорене питання про настрої україн
ської інтелігенції. Вище політичне керівництво рес
публіки заслухало доповідь контррозвідувального 
відділу ГПУ про іноземні колонії в Україні, а також 
доповідь ГПУ щодо діяльності серед римсько-като
лицького духовенства та у польських колоніях9.

Дуже показово, що в 1926 р. у надрах ГПУ були 
підготовлені циркулярні листи "Про українську 
громадськість" від ЗО березня та "Про український 
сепаратизм" від 4 вересня. Аналіз останнього доку
мента свідчить, що "носії українського націоналіз
му", які були визначені в даному документі, повніс
тю співпадали з цитованими вище настановами Ка
гановича на IX з'їзді КП(б)У. Притому, "стрижнем 
офіційної ідеології" української контрреволюції 
визнавалися сепаратистські тенденції. Зовсім не ви
падково наголос робився на "спливання" ідеї націо
нальної державності серед української громад
ськості10. Таким чином, на думку українських чекіс
тів, політичний сепаратизм української громад
ськості в умовах українізації загрожував територі
альної цілісності СРСР.
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Подібні висновки не тільки конкретизували полі
тичні ідеї Кагановича, але й логічно підводили до 
думок про необхідність посилення ролі ГПУ в ді
яльності партійно-державних структур. Недавно, 
що в листопаді 1926 р. Балицький був обраним до 
складу оргбюро ЦК КП(б)У, а через рік став канди
датом у члени політбюро ЦК КЩбуУ11.

Аналіз протоколів засідань українського політ
бюро в 1927 р. свідчить, що Балицький продовжу
вав інформувати українське керівництво про ситуа
цію в республіці. На X з'їзді української компартії 
(20-29 листопада 1927 р.) він заявив делегатам, що 
"українська опозиція" має підпілля та через меншо
виків встановила зв'язок із закордоном1*.

На початку 1928 р. радянське керівництво повер
нулося до "надзвичайних", військово-комуністич
них методів керівництва країною. Каганович визна
чив цей поворот у політиці досить своєрідно: "Ко
ли справа полягає у зміцненні політичної та еконо
мічної могутності диктатури пролетаріату, тут вже 
не до дотримання делікатності. Треба діяти "по- 
більшовицькі", якщо треба - натискати, і не боятися 
того, що будь-кого доведеться образити, що хтось 
образиться"13.

Як офіційний політичний текст, ці слова пролу
нали на пленумі ЦК КП(б)У 12 березня 1928 р., а от 
конкретні "більшовицькі" дії втілилися у чекістську 
операцію "по зняттю українського антирадянсько- 
го активу". Балицький повідомив Кагановичу, що в 
ході її було арештовано понад 400 чоловік14.

13 березня 1928 р. українське політбюро заслуха
ло питання "Про арешти в Донуглі" та ухвалило рі
шення: "Вважати за необхідним енергійно продов
жувати подальше поглиблене слідство у справі, 
здійснювати надалі всі необхідні арешти". Балиць-
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кий для подальшої координації дій з ОГПУ СРСР 
щодо "Шахтинської справи" командирувався до 
Москви15.

15 березня 1928 р. на пленумі ЦК КП(б)У Кага
нович виступив з доповіддю "Про економічну конт
рреволюцію та загальнополітичні завдання партор- 
ганізації". По його заяві, нове в "шахтинській спра
ві" полягало в тому, "що вона мала суто політичний 
контрреволюційний характер"16. Дійсно, про яку 
"делікатність" у політиці можна було вести мову, 
коли це був абсолютно фальсифікований ОГПУ су
довий процес.

4 травня 1928 р. політбюро ЦК КП(б)У обгово
рило чергову доповідь Балицького та ухвалило рі
шення щодо нових арештів серед української інтелі
генції. ГПУ було запропоновано звернути особливу 
увагу на націоналістичні настрої та угрупування се
ред колишніх членів КП(б)У, а також відновити 
розробку справи відомого українського громад
ського діяча академіка С. Ефремова17. Через два 
роки Єфремова зроблять одним з керівників міфіч
ної "Спілки визволення Україні", члени якої будуть 
осуджені на фальсифікованому судовому процесі.

Таким чином, Л.Каганович ідеологічно та полі
тично сприяв тісній взаємодії політичного керів
ництва України з органами ГПУ, а також підвищен
ню ролі чекістський органів у функціонуванні ра
дянської влади в Україні. За його безпосередньої 
участі у другій половині 1920-х рр. органи ГПУ по
вернулися до “відвертого політичного терору.

Але дуже цікавим і недостатньо дослідженим 
залишається питання: наскільки визначним був у 
той час вплив чекістських органів на формування 
думки політичного керівництва України? На дум
ку Ю. Ш аповала, В. Пристайко, В. Золотарьо-
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ва, - "караючий меч революції" грав в цьому проце
сі ключову роль18.

Цей правильний висновок потребує деяких уточ
нень. Документи ГПУ, що зберігаються в фонді 
Л.Кагановича, дозволяють провести попередній 
аналіз розгляду Л.Кагановичем цих матеріалів, а 
також його думок та оцінок з приводу чекістської 
інформації.

Один з документів має назву " Обзор о полити
ческом состоянии УССР на 3 сентября 1925 года (по 
материалам ГПУ)", який був підготовлений завіду
ючим інформаційно-статистичним відділом ЦК 
КП(б)У Марьясиним. Особу співробітника ГПУ, 
матеріали якого Марьясин поклав в основу огляду, 
встановити не вдалося.

Текст огляду ретельно вивчав Кагановича, який 
залишив чисельні помітки та записи на полях. Мо
ва йшла про наростання невдоволення робітників, а 
також про збільшення кількості страйків на україн
ських підприємствах. Автор тексту заявляв про 
зростання антагонізму між робітниками та адмініс
трацією заводів. Причинами цього були грубість і 
свавілля по відношенню до робітників, безгоспо
дарність управлінців, економічна нерівність (під 
якою розумілась, передусім, соціальна нерівність).

У матеріалі також говорилося про відсутність ав
торитету профспілок та їх відірваність від робітни
ків. На думку співробітника ГПУ, на ґрунті матері
ального незадоволення у суспільстві широко розви
вався антисемітизм. Настрій безробітних характе
ризувався як напружений. Особливо підкреслював
ся розвиток хуліганства серед безробітних.

Невдоволення селянства породжувалося недолі
ками податкової політики, низькими цінами на 
хліб, проблемами землеустрою. Спеціально зазна-
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чалася соціальна активність заможних селян, які 
висловлювалися: "Наша влада - наша земля", "ви 
без нас - багатіїв, нічого не варті". Настрої членів 
комітетів незаможних селян (КНС), на яких спира
лася компартія в селі, були пригніченими.

Прочитавши текст Л.Каганович, залишив резо
люцію працівникам апарату ЦК КП(б)У: "т.Андру
щенко. Прошу передати мені всі матеріали ГПУ, за 
якими інформвідділ робив це зведення. Прошу 
з'ясувати, скільки примірників цього зведення було 
надруковано і вилучити їх із обігу". Крім того, Ка
ганович дав вказівку: "Конкретно зажадати факти 
(кількість, якість), на основі яких зроблені такі смі
ливі узагальнення"19.

Ці зауваження Л.Кагановича свідчили про 
незадоволення висновками, які були зроблені в ог
ляді. Він вимагав від ГПУ фактів, і не тільки для то
го, щоб перевірити висновки чекіста та їх обробку 
Марьясиним. Як на мене, Каганович в цьому ви
падку чітко демонстрував, що тільки за собою він 
залишає право на узагальнення та політичні вис
новки. З одного боку, це було природне для полі
тичного лідера партії, що здійснювала владу в Ук
раїні. З іншого боку, саме ГПУ ставилося в рамки 
певного політичного замовлення, коли більший ін
терес у керівника української компартії викликала 
інформаційна, а не аналітична частина чекістських 
матеріалів.

Необхідно підкреслити, що процес форму
вання думок т;а оцінок Л.Кагановичем політичної 
ситуації в українському суспільстві був пов'язаний 
не тільки з матеріалами ГПУ. Звичайно, Каганович 
послідовно виконував ідеї та політичні настанови 
Сталіна, враховував свої особисті враження від зус
трічей і спілкування з різними людьми, без чого не
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міг діяти як політичний лідер. Він постійно отриму
вав різноманітну інформацію від місцевих партій
них органів, а також від своїх соратників у вищому 
політичному керівництві України.

Інформаційні матеріали ГПУ були важливою 
складовою частиною загальної системи отримання 
інформації про політичну ситуацію в українському 
суспільстві. Проте думки, оцінки і висновки Кага
новича формувалися з урахуванням значної кіль
кості каналів інформації. Більше того, політичні 
оцінки Кагановича були обов'язковими для нап
рямків відстеження чекістами настроїв різних соці
альних груп та діяльності громадських інститутів.

А втім чекісти, виходячи з поставлених перед ни
ми завдань, надавали керівництву компартії факто
логічний матеріал. Потім в межах своєї компетенції 
ГПУ робило висновки, які обов'язково підтверджу
вали політичні настанови Кагановича.

Радянська політична поліція, орієнтуючись на 
ідеологічні настанови, класифікувала будь-які про
яви незадоволення або інакомислення як "ворожі" 
правлячому режиму. Це відповідало традиціям іде
ологічної і політичної нетерпимості, що існували в 
більшовистській партії. Тим самим керівництво 
компартії переконувалося у власній тезі щодо "пер
манентної класової боротьби", яка нібито відбува
лася у суспільстві, а також підсвідомо та свідомо 
відчувало себе борцями, революціонерами, проро
ками, які вели людство до світлого майбутнього че
рез апокаліпсис "старого світу", тобто - світову 
пролетарську революцію.

Одночасно жорстка диктатура, що була встанов
лена та утримувалася в країні за допомогою ГПУ, 
допомагала придушувати опір суспільства. Радян
ська спецслужба вишукувала незадоволених і
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дисидентів, виправдовуючи своє існування в очах 
керівництва компартії.

Існування такого "замкненого кола" ірреальної 
політичної ідеології і практики антидемократично
го, диктаторського режиму підтверджується іншим 
чекістським документом. Це доповідь Балицького 
"Оживление украинской контрреволюции", надіс
ланий Кагановичу наприкінці травня - на початку 
червня 1928 р. Практично на кожній сторінці Кага
нович залишив помітки червоним олівцем.

Цікаво, що Балицький заявив про пожвавлення 
діяльності українських націоналістичних елементів 
у першій половині 1926 р. Саме тоді, з приходом до 
влади в Польщі Ю.Пілсудського, в якому україн
ські націоналісти бачили "старого союзника і зас
тупника Петлюри", в українському суспільстві ста
ли помітними такі настрої.

Але висновки доповіді про початок нового етапу 
боротьби українських націоналістів з радянською 
владою не були ґрунтовно підкріпленими фактоло
гічними матеріалами. Замість цього, Балицький об
межився традиційною тезою про те, що джерелом по
силення активності націоналістичних елементів було 
посилення "капіталістичних, куркульських прошар
ків українського села". Куркуль прагнув до економіч
ної і політичної системи, яка не заважала йому розви
ватися. Він тиснув на міську українську інтелігенцію, 
яка була ідеологічним виразником його спрямувань, 
"вдягаючи" їх в націоналістичну форму.

Така аргументація Балицького закономірно вик
ликає питання: чи спостерігалося насправді пож
вавлення націоналістичних елементів в Україні на 
початку 1926 р.? Або це уявне політичне "пожвав
лення" (хоча в цей період спостерігається процес на
ціонально-культурного відродження пов'язаний з
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українізацією) було зафіксовано В.Балицьким піс
ля того, як Л.Каганович дав свої політичні настано
ви на IX з’їзді КП(б)У?20

На мою думку, позитивна відповідь можлива 
тільки на друге питання. Принаймні, доповідь 
В.Балицького в червні 1928 р., якщо провести її ре
тельне порівняння із згадуваним циркулярним лис
том ГПУ від 4 вересня 1926 р., містить велику кіль
кість моментів та оцінок, схожих на висновки попе
реднього документа. З одного боку, це був доку
мент, автор якого намагався довести розвиток 
контрреволюційності та сепаратизму українського 
національного руху за два минулих року. З іншого, 
в документі наводилась розгорнута характеристика 
"контрреволюційних настроїв" і "антирадянської 
діяльності" в українському суспільстві. Вона була 
покладена в основу репресивної політики ГПУ в 
Україні в 1930-ті рр.

Підводячи підсумки проведеному дослідженню, 
необхідно відмітити, що система інформування Кага
новича органами ГПУ в 1920-х рр., незважаючи на 
свою важливість, була підсистемою багатоканально
го надходження інформації до вищого керівництва 
України. Визначальну роль в інформаційних матеріа
лах ГПУ грали настанови керівництва компартії і, 
зокрема Л.Кагановича. А втім використання керів
ництвом України інформації ГПУ дозволяло кому
ністичним лідерам здійснювати певні політичні та 
ідеологічні дії, спрямовані на забезпечення політич
ного курсу і зміцнення влади компартії.

Зрозуміло, що висловлені висновки є попередні
ми. Для комплексного вивчення проблем інформу
вання вищого політичного керівництва СРСР та 
України органами ГПУ потрібно залучити у науко
вий обіг солідну архівну базу. У цьому випадку роз
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ширення доступу вчених до матеріалів ГПУ може 
надати істотний поштовх вивченню проблем місця і 
ролі радянської політичної поліції в житті україн
ського суспільства. * 2 3 4 * * * * 9

* Кульчицький Станіслав. Комунізм в Україні: перше деся
тиріччя (1918-1928). - К., 1996. - С. 48, 251, 253.

2 Див.: Шаповал Юрій, Пристайно Володимир, Золотарьов 
Вадим. ЧК-ГПУ-НКВД в Україні: особи, факти, документи. - 
К., 1997. - С. 27; Шаповал Ю.І., Золотарьов В.А. Всеволод Ба- 
лицький. Особа, час, оточення. - К., 2002. - С. 92-93.

3 Російський державний архів соціально-політичної історії 
(далі - РГАСПІ).- Ф. 81.

4 Центральний державний архів громадських об'єднань Ук
раїни (далі - ЦДАГО України). - Ф. 1, on. 1; оп. 6; оп. 16; оп. 20.

Цитується за стенограмою IX з'їзду КП(б)У, яку власно
ручно редагував Л.Каганович. Див.: ЦДАГО України. - Ф. 1, 
on. 1, спр. 134. - Арк. 90, 100.

° Пристайно Володимир, Шаповал Юрій. Михайло Грушев- 
ський: Справа "УНЦ" і останні роки (1931-1934). - К., 1999. - С. 
38; Шаповал Юрій, Пристайко Володимир, Золотарьов Ва
дим. ЧК-ГПУ-НКВД в Україні... - С. 232-233; ЦДАГО Украї
ни. - Ф. 1, оп. 16, спр. 1.- Арк. 178; оп. 6, спр. 58. - Арк. 95.

' Оцінки Кагановича див.: ЦДАГО України. - Ф. 1, on. 1, 
спр. 134. - Арк. 142-143.

° Цілком справедливо український історик Р.Подкур заз
начив, що питання, які висвітлювалися в інформаційних мате
ріалах ГПУ, визначалися вищим політичним керівництвом 
СРСР та України. Місцеві партійні комітети в 1920-х рр. та
кож вимагали від чекістських органів певних інформаційних 
матеріалів. Див.: Подкур Роман. Інформаційно-аналітична 
робота як один з напрямків діяльності спецслужб в 20-30-х ро
ках// 3 архівів ВУЧК-ГПУ-НКВД-КГБ. -1998. - №1/2. - С. 353.

9 ЦДАГО України. - Ф. 1, оп. 16, спр. 2. - Арк. 5-6, 79-114, 
117-123, 124-133, 135-138, 142-143.

Шаповал Юрій, Пристайко Володимир, Золотарьов Ва
дим. ЧК-ГПУ-НКВД в Україні... - С. 255, 259.
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* * Сторінки історії Компартії України: запитання і відпові
ді. -К ., 1990.-С . 453, 467.

12 X з'їзд КП(б)У. 20-29 листопада 1927 р.: Стенографічний 
звіт. - X., 1928.-С . 213.

~  ЦДАГО України. - Ф. 1, on. 1, спр. 284. - Арк. 16 зв.
}4 РДАСПІ. - Ф. 81, оп. З, спр. 127. - Арк. 292-293.
15 На той час арешти були здійснені в Шахтинській окрузі, 

що в 1925 р. була передана зі складу УСРР до РРСФР. Див.: 
ЦДАГО України. - Ф. 1, оп. 16, спр. 6. - Арк. 125. Цікаво, невже 
Галицький не знав з самого початку про "шахтинську справу", 
інакше для якої "координації дій" його командирували до Мос
кви? На жаль, Ю.Шаповал та В.Золотарьов не дали відповіді на 
це питання. Див.: Шаповал Ю.І., Золотарьов В.А. Всеволод Ба- 
лицький. Особа, час, оточення. - К., 2002. - С. 129-132.

ЦДАГО України. - Ф. 1, on. 1, спр. 284. - Арк. 78.
17 Пристайко В.І., Шаповал Ю.І. Справа "Спілки визволен

ня України": невідомі документи і факти. Науково-докумен
тальне видання. - К., 1995. - С. 44.

Див.: Шаповал Юрій, Пристайко Володимир, Золотарьов 
Вадим. ЧК-ГПУ-НКВД в Україні: особи, факти, документи. - 
К.,1997.

•g РДАСПІ. - Ф. 81, оп. З, спр. 127. - Арк. 3.
20 Там само. - Арк. 235.
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П одкур Р.Ю .

ВЧК-ГПУ-НКВД В ПАРТІЙНО-ДЕРЖАВНІЙ 
СТРУКТУРІ УПРАВЛІННЯ СРСР

Під час громадянської війни в колишній Росій
ській імперії в структурі суспільства пройшли коло
сальні соціально-політичні зміни, які стали визна
чальними протягом наступних восьми десятків років.

Обіцяний більшовиками ще в 1917 році довго очі
куваний мир так і не настав навіть в 1921 р. Перемо
га Червоної армії над прихильниками “єдіної і недєлі- 
мої” та ліквідація зовнішнього фронту не означала 
закінчення громадянської війни. За три роки існуван
ня радянської влади з її “військовим комунізмом” 
сформувалася широка соціальна база для антиурядо
вих виступів, яка складалася не лише з представників 
“експлуататорських класів”, а із значної частини се
лянства, робітництва, інтелігенції. Частина районів 
України, особливо Правобережної, продовжували 
жити по законам військового часу, там продовжува
ли діяти надзвичайні органи - ревкоми.

В такій ситуації змінилася роль ВЧК-ГПУ як ка
рального органу в системі державного управління. 
Починаючи з грудня 1917 року місце органів держав
ної безпеки в структурі влади і взагалі суспільства 
постійно змінювалося: від надзвичайної тимчасової 
комісії до постійного наркомату чи управління на 
правах наркомату. Спочатку в завдання ВЧК входи
ло попередження і ліквідація контрреволюції та са
ботажу, проведення попереднього слідства та пере- 
дання обвинувачених в Революційний Трибунал. З 
погіршенням політичної ситуації на початку 1918 ро
ку ВЧК навіть отримала право позасудових репресій.

Поставленні більшовицьким керівництвом завдан- 
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ня по боротьбі з контрреволюцією вимагали створен
ня чіткої організаційної структури. 11-14 червня 1918 
року була проведена 1-а Всеросійська конференція 
працівників надзвичайних комісій (43 делегати від 
місцевих комісій), яка розглянула питання організа
ційної структури та принципів роботи Комісії. ВЧК 
мала у своєму складі Президію, відділи -  іногородній, 
контрреволюційний, по боротьбі зі спекуляцією, по
садовими злочинами, військовий штаб, а також до
поміжні відділи -  господарський, комендантський, 
автомобільний. Крім того, в липні того ж року був 
створений Корпус військ ВЧК, який дав можливість 
реально підкріпити боротьбу з контрреволюцією та 
саботажем на місцях1.

Подальша організаційна розбудова органів дер
жавної безпеки була зумовлена потребою мати уні
версальний надзвичайний орган, який швидко, різни
ми методами (в першу чергу, репресивними) зможе 
вирішити виниклу проблему. Так, різке погіршення 
ситуації на залізничному транспорті і неспромож
ність наркомату шляхів сполучень виправити стано
вище призвело до того, що 7 липня того ж 1918 р. 
РНК РСФСР прийняв постанову про створення при 
ВЧК залізничного відділу, в завдання якого входило 
боротьба з контрреволюцією, спекуляцією та сабота
жем на залізниці. В наступному році став транспор
тним відділом ВЧК і боровся з “ворогами революції” 
на всіх видах транспорту. Зі створенням 1 вересня 
1918 р. реєстраційного (реєстраційно-довідкового) 
відділу, який окрім оперативного обліку мав займа
тися вивченням трофейних архіві білих армій і скла
данням відповідної особової картотеки, розпочалася 
масштабна робота по створенню облікових систем, 
які в майбутньому давали можливість проводити 
масові операції по вилученню контрреволюційного
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елементу. Для проведення більш якісно і узгодже
них оперативних заходів та розслідування контрре
волюційних дій 22 листопада 1918 р. був створений 
єдиний слідчий відділ та 23 грудня оперативний 
відділ, який мав займатися обшуками, арештами, 
зовнішнім спостереженням відповідно до завдань 
інших відділів. Після організації в січні особливого 
(військова контррозвідка), в лютому 1919 р секрет
ного (боротьба з дрібнобуржуазними партіями та 
церквою) відділів та січні 1921 р. економічного уп
равління2 стало більш-менш зрозуміла функціо
нальна спеціалізація та завдання, які ставилися пе
ред ВЧК вищим політичним керівництвом країни.

Саме на початку 20-х років починає визначатися 
місце і роль органів державної безпеки у владній та 
соціально-політичній структурі радянського сус
пільства. В радянський період дослідники обмежува
лися загальними судженнями -  “велике”, “меч рево
люції”, “бойовий загін партії” тощо. Деякі сучасні на
уковці при розгляді цієї проблеми обмежувалися 
аналізом соціального і національного складу, оцін
кою рівня освіти кадрових працівників, розвитком 
штатної структури органів державної безпеки. На 
мою думку, при дослідженні потрібно виходити з тих 
завдань, які ставилися перед органами державної без
пеки партійно-державним керівництвом СРСР.

У відносно мирний період перед радянською 
спецслужбою постали грандіозні завдання.

По-перше, потрібно налагодити ефективно діючу 
систему для вертикального та горизонтального ін
формування партійно-державного керівництва по си
туацію в країні. Розпочалася широкомасштабна ро
бота по налагодженню мережі збору політичної ін
формації. Потрібно було зібрати і проаналізувати:

- настрої всіх прошарків українського суспільс
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тва, що дасть можливість відстежйтй діючГпро це- 
си і виявити причини назрівання нових явищ;

- коливання та зміни в політичному стані соціаль
них прошарків;

- причини виникнення та наростання активних 
антирадянських проявів;

- вивчення назріваючих політико-економічних 
процесів в країні;

- облік і статистика антирадянських проявів.
Вся інформація поділялася на загальну (по об’єк

там і питанням) та спеціальну (прояви терору, масо
вих виступів, контрреволюційну пропаганду, актив
ні антирадянські дії, шкідництво). Для отримання 
первинної інформації ГПУ починає розгортати чис
ленні агентурні мережі селах (намагалися охопити 
як колективні господарства, і так одноосібників), на 
промислових підприємствах, навчальних закладах, 
радянських та партійних установах. Одночасно про
водиться широка агітаційно-пропагандистська та 
роз’яснювальна кампанія щодо співробітництва насе
лення з ГПУ. Вона закликала до масового доноси
тельства про “контрреволюційні дії” будь-якої особи. 
При наявності такого ідеологічного підґрунтя, особ
ливих проблем з вербуванням та створенням агентур
но-інформаційних мереж не було. В 1922 р. ГПУ ко
ристувалося послугами 12492 секретних співробітни
ків та 52345 освідомлювачів. Розвиток мережі стри
мувало лише проблеми з фінансовим забезпеченням 
діяльності ГПУ на початку 20-х років.

По-друге, одночасно ГПУ створювало і систему 
всеохоплюючого нагляду. Він здійснювався за осо
бою - реальним та потенційним “антирадянським 
елементом” та “об’єктом” -  галуззю народного гос
подарства, заводом, установою. Нагляд за особою 
органи державної безпеки здійснювали через аген
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турні мережі та опосередковано через радянські та 
партійні установи, які, відповідно до відомчих інс
трукцій, надсилали до ГПУ заповнені детальні ан
кети своїх співробітників “на перевірку” через 
оперативні обліки. Нагляд за “об’єктом” здійсню
вався з метою ліквідації “контрреволюційних ор
ганізацій і осіб”, які протидіють нормальній робо
ті господарських установ та підприємств, бороть
би з економічним шпигунством (збирання, кра
діжка, передача інформації, яка складає економіч
ну чи комерційну таємницю іноземним державам 
чи контрреволюційним організаціям), боротьби із 
зловживанням чи бездіяльністю влади. Це була 
логічні дії при “ручному управлінні економікою” 
в СССР.

По-третє, будучи “караючим мечем революції” 
органи державної безпеки виявляли і ліквідовува
ли найменші прояви реального та потенційного 
опору радянській владі. Структура ВЧК-ОГПУ 
була максимально пристосована для знищення 
опозиційних партій та громадських організацій, 
окремих осіб в країні. Так, в створеному в 1921 р. 
секретно-оперативному управлінні кожне відді
лення секретного відділу мало свій об’єкт роботи. 
Зокрема, 1-е відділення розробляло анархістів, 2-е 
-  меншовиків, 3-є - правих есерів, 4-е - праві партії, 
5-е -  лівих есерів, 6-е -  духовенство, 7-е -  інші пар
тії, 9 - е  -  єврейські партії3. Відповідно були ство
ренні і постійно поповнювалися оперативні облі
ки. Окрім проведення системної роботи проти 
опозиції, політичне керівництво країни виступало 
також “замовником” на проведення окремих опе
рацій щодо деяких політичних партій (суд над есе
рами 1922 р.), окремих соціальних груп (справа 
“УНЦ”, “Спілки визволення України”, “Шахтин
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ська справа”, масові депортації селян під час ко
лективізації), націй (операції у 1937- 1938 рр. про
ти поляків, німців, корейців).

По-четверте, окрім виявлення та придушення про
явів інакомислення, спецслужби виконували завдан
ня із забезпечення державної безпеки тобто займали
ся ліквідацією реальних шпигунських мереж, які на
саджували іноземні держави. Дослідники діяльності 
радянських спецслужб, захопившись викриттям ді
яльності ВЧК-ГПУ-НКВД під час масових політич
них репресій, цей момент майже не згадували. Хрес
томатійними стали операції по ліквідації розвіду
вальної мережі “Польської організації військової”, 
операції”Синдикат-2” (справа Савінкова) та “Трест” 
та ін. Операції контррозвідувального відділу (управ
ління) в період НЕПу при відсутності кадрової армії 
зірвали спроби масштабних розвідувально-диверсій
ні акцій, нав’язали емігрантським центрам курс на 
“накопичення сил”. Перехопивши розвідувальні ка
нали іноземних держав, співробітники КРО змогли 
просунути стратегічну дезінформацію керівництву 
Англії, Франції щодо стану Червоної армії. На думку 
В.Мерзлякова, це завадило політичним лідерам цих 
країн створити “санітарний кордон” та політично 
ізолювати Радянську Росію4.

По-п’яте, політичне керівництво використовува
ло органи державної безпеки як інструмент для 
форсованого створення економічного потенціалу 
держави. Через систему таборів ГУЛАГу органи 
держбезпеки вирішували цілий ряд господарських 
завдань -  будівництво “Біломорканалу”, залізниці, 
шосейних магістралей, добування корисних копа
лин та дорогоцінних металів, конструювання та ви
робництво нових видів техніки та зброї та багато 
іншого. Спочатку ГПУ було постачальником де
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шевої робочої сили. Але починаючи з 1931 р. (до 
ОГПУ з наркомату шляхів сполучень передане управ
ління будівництва “Біломорканалу”) воно стало без
посереднім виконавцем робіт і повністю забезпечував 
виконання планового будівництва. В’язні ГУЛАГу, 
спецпереселенці стали основою для освоєння мало
обжитих нових економічних зон СРСР -  Казахстан, 
Сибір, Далекий Схід, Заполяр’є. На 1940 р. табірна 
економіка охоплювала 20 галузей народного госпо
дарства. Питома вага деяких видів продукції, яку ви
пускали підприємства НКВД в загальному об’ємі на
родного господарства складали: нікелю -  46,5 %, оло
ва -  76%, хромітової руди -  40,5%, золота -  60 %, лі
соматеріалів -  25, 3%. Об’єм виробництва кольоро
вих металів складав 40% від об’єму продукції, яку ви
пускали підприємства наркомату кольорових мета
лів. Валовий об’єм промислової продукції, яку випус
кав ГУЛАГ постійно зростав. В 1938 р. було випуще
но продукції на 1,5 млрд. крб., 1939 р. -  на 2,5 млрд. 
крб., 1940 р. -  на 3,7 млрд. крб.5 Крім того, органи 
держбезпеки залучалися до ліквідації надзвичайних 
ситуацій в різних галузях народного господарства. 
Так, коли після голоду початку 30-х виникла необхід
ність в укріпленні сільського господарства, постано
вою політбюро ЦК ВКП(б) в створених політвідділах 
МТС та радгоспів були введені посади заступники 
начальників політвід цілів по політичній роботі -  кад
рові співробітники ОГПУ. Офіційним їх завданням 
було боротьба з контрреволюційними проявами на 
селі, а реаліях вони виконували роль надзвичайних 
партійних органів в районах.

В іншому к випадку, коли виникла проблема зі 
збереженням та розподілом зерна відповідно до на
казу НКВД СРСР та Комітету заготівель при РНК 
СРСР від 27 липня 1934 р. комендантами елеваторів
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та заготівельних пунктів призначалися співробітни
ки НКВД. Вони підпорядковувалися обласним уп
равлінням НКВД і працювали на правах помічників 
завідуючих елеваторами і заготівельними пункта
ми. В їх обов’язки входили робота по охороні зерна, 
боротьба з розкраданнями і втратами зерна, керів
ництво протипожежною охороною. При обласних 
управліннях НКВД були введені посади начальника 
інспекції резервів Комітету резервів, завданням яко
го було контроль за збереженням та витрачанням 
мобілізаційних запасів.

По-шосте, структура органів державної безпеки 
мала дві складові : адміністративну (ГПУ-ОГПУ 
при СНК, НКВД як орган державного управлін
ня) і політичну (існування партійних осередків і 
підпорядкування політбюро РКП(б) -  ВКІІ(б)). 
Вже в 1923 р. в органах держбезпеки було 50,8 % 
комуністів -  більше, ніж будь-якому іншому нар
коматі. В монопартійному середовищі чекісти всю 
свою діяльність, як і інші органи державного уп
равління, будували на основі політичних вказівок 
компартії. Дієвим способом партійного впливу на 
органи державної безпеки було входження керів
ників спецслужби до складу партійних комітетів. 
Так, Ф.Дзержинський член Ц К РКП(б) і оргбюро, 
з червня 1924 -  кандидат в члени політбюро. Ке
рівники губернських, окружних, обласних, район
них апаратів були членами бюро відповідних пар
тійних комітетів. А.Плеханов наводить вислов
лювання голови ВЧК Ф.Дзержинського, який зак
ликав керівників-комуністів мати на увазі, що 
“...чекіст може лише тоді бути борцем за проле
тарську справу, коли він відчуває на кожному кро
ці підтримку зі сторони партії і відповідальних пе
ред партією керівників”. В свою чергу, звертаю
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чись до чекістів просив не забувати, що “ ~.ми три
маємося тільки на довір’ї партії”6. В такій ситуації 
спроби провінційних керівників-чекістів підпоряд
кувати собі партійні комітети наштовхувалися на 
негайну негативну реакцію з боку центрального ке
рівництва спецслужби. В протилежній ситуації - 
надмірно амбіційних партійних керівників на місце 
ставило ЦК партії. Такі випадки були характерні 
для початку 20-х років, коли налагоджувалася сис
тема партійно-державного управління СРСР. Ще 
одними способом єднання та колективної відпові
дальності партійних та чекістських органів були так 
звані “трійки”, які в період великого терору здій
снювали позасудові репресії. До їх складу входили 
начальник обласного управління НКВД, секретар 
обкому партії та обласний

По-сьоме, ВЧК - ОГПУ -  НКВД єдиний з органів 
державного управління отримав право на позасудо
ві репресії, які не лише не обмежувалися, а навпаки, 
розширювалися. 9 березня 1922 р. було дозволено 
використовувати позасудові репресії до криміналь
них злочинців -  рецидивістів, 27 квітня -  учасників 
збройних пограбувань, 16 жовтня -  до чекістів, які 
здійснили посадові злочини, з 1 квітня 1924 -  фаль
шивомонетників, 31 березня 1927 -  посадових осіб, 
які здійснили посадові злочини, 26 травня -  поруш
ників правил зберігання секретних документів, 9 
червня -  колишніх білогвардійців, контрреволюціо
нерів, шпигунів, бандитів. Намагання високих по
садовців припинити практику позасудових репресій 
наштовхувалися на протидію керівництва органів 
держбезпеки. Так, спроба наркома юстиції УСРР 
М.Скрипника добитися розгляду у судовому поряд
ку справ на членів антирадянських партій була нев
далою. Нарком, звертаючись у ЦК КП(б)У, писав,
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що з політичної точки зору було б доцільним про- 
водйтнГгласне судове засідання, тим паче коли вина 
заарештованого доказана. Але ідея М.Скрипника 
не знайшла підтримки ні в ЦК КП(б)У, ні в керівни
ка українського ГПУ В.Балицького. Посилаючись 
на неможливість оприлюднення агентурних матері
алів, відсутність прямих компрометуючих докумен
тів, голова ГПУ наголосив, що для гласного судо
вого засідання потрібна відповідна політична ситу
ація, особлива підготовка самої справи7. Таким чи
ном, органи держбезпеки отримавши право на по- 
засудові репресії, стали ідеальним інструментом для 
боротьби з опозицією.

Такі масштабні завдання вимагали і відповідного 
виконавця. Потрапляючи до органів державної без
пеки, людина, проходила випробування владою. Ні 
один з державних органів не давав такого відчуття 
всесильності. Натомість, вона потрапляла в жорстку 
систему, де заборонено не лише вільно говорити, але 
вільно індивідуально мислити. “Як це не сумно, але 
ми повинні зізнатися, що комуніст, потрапляючи до 
каральних органів, перестає бути людиною, а перет
ворюється на автомат, який приводиться в дію меха
нічно”, -  писала група комуністів-чекістів у листі до 
ЦК РКП(б)8. Чекіст отримував необмежену владу 
над окремою людиною, колективами, галузями ви
робництва, цілими адміністративними територіями. 
Залишити в собі людські почуття під час вирішення 
глобальних “державних завдань” дуже важко. Люди
на відчуває надзвичайний емоційний підйом, свою 
приналежність до чогось великого, важливого. Тому 
долі людей у “побудові світлого майбутнього” нічого 
не важать. Чекіст швидко навчався посилати людей 
на смерть на благо великої ідеї.

Таким чином, протягом 20-30-х років політичне
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керівництво комуністичної партії перетворило орта- 
ни держаної безпеки на інструмент вирииеншГполі- 
ти ч н и х  та економічних проблем. Це було зумовлено, 
по-перше, чіткою ідеологічною та політичною спря
мованістю діяльності органів державної безпеки, по- 
друге, їх жорсткою централізацією і військовою дис
ципліною, по-третє, наявністю комплексної структу
ри, по-четверте, елітарністю та корпоративністю, по- 
п’яте, підготовленим до дій в екстремальних умовах 
кадровим складом. Цим і визначалося особливе місце 
спецслужби в партійно-державній структурі управ
ління СРСР 1

1 Кокурин А., Петров Н. ВЧК (1917 - 1922)11 Свободная 
мысль. - 1998. - №6. - С. 105.

-  Там само. С. 110.
2 Там само. - С. 109.
4 Мерзляков В.М. О некоторых аспектах 1920-е годы// Ис

торические чтения на Лубянке. - М., 1999.
5 Иванова Г.М. ГУЛАГ в системе тоталитарного государс

т в а - М„ 1997. - С.97.
® Плеханов А.М. Проблемы места и роли органов безопас

ности в социально-политической структуре советского общес
тва в 1920-е годы// Исторические чтения на Лубянке. - М., 
1999.

' 3 матеріалів "окремої папки // 3 архівів ВЧК-ГПУ-НКВД- 
КГБ,- 1994.-№1,- С.ЗЗ.

° Неизвестная Россия. XX век. - М., 1992. - С. 45.
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Сушко О. В.

СТАЛІНСЬКА НАЦІОНАЛЬНА ПОЛІТИКА..
ЩОДО УКРАЇНСЬКОГО НАСЕЛЕННЯ РОСИ 

(20-ті — початок 30-х рр. XX ст.)

Перманентні проблеми міжнаціональних, міжет
нічних відносин свідчить, що за десятиріччя після 
розпаду СРСР не вдалося знайти нові концептуальні 
підходи до гармонізації національного фактору. Як 
засвідчує історія, керівництво країни шукало нові 
підходи до вирішення міжнаціональних суперечок.

В 1917 р. більшовики дійшли висновку, що втри
мати владу та досягти політичної стабілізації в роз
бурханій революцією колишній імперії можливо від
повідною соціальною та національною політикою.

Вирішення національних проблем вони бачили че
рез механізм партійного керівництва “з його привод
ними ремінцями”, “гвинтиками”, “шайбочками”. 
Дискутуючи щодо національної політики, більшо
вицькі лідери вживали такі словосполучення як 
“складна механіка”, “вирощування насправді інтер
націоналістських кадрів з місцевих людей в республі
ках”, “бережливість до мужика та інородця”, “ми від
крили національне питання не перший раз, “загально 
партійний центр нужденний...”, “маневрувати, корис
туючись то правими, то лівими уподобаннями”1.

Сенс подібних настанов приховував подвійні 
стандарти національної політики. Надзвичайно по
казовим був виступ на XII з’їзді РКП (б) Миколи 
Бухаріна. Він прямо наголошував на необхідності 
“купити” собі довіру у колись пригнобленої нації 
через штучну постановку російського населення в 
становище більш низьке в порівнянні з іншими. Йо
го аргументація була на рівні цинізму: “Тут многие
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товарищи говорили: ведь хозяйственная целесооб
разность требует того-то, того-то, и того-то, с точки 
зрения хозяйственной целесообразности защищают 
ту позицию, которую защищают в гипертрофирован
ной форме, скажем, уклонисты. А на это я, товарищи, 
скажу: спиливать телеграфные столбы на баррикады
-  хозяйственно очень неправильная политика; отби
рать крупные имения помещиков и передавать их му
жикам с точки зрения хозяйственной целесообраз
ности, с точки зрения продуктивности труда непра
вильная политика. А мы все-таки это делаем. И тоже 
самое в национальном вопросе.”2 Саме в цьому пун
кті М.Бухарін визнав, що, тактично, повороти та сю
жети в здійсненні національної політики не мають ні
чого спільного із радянською стратегією розвитку на
цій і народностей. Підтримав М.Бухаріна і Х.Раков- 
ський, який на цьому ж з’їзді підкреслював, що бага
то соратників по партії розуміють національну полі
тику як своєрідну дипломатичну гру3.

Заручниками такої “дипломатичної гри” були 
українці, яких за офіційними джерелами у 1922 р. у 
Росії було більше 8 млн4. Перепис 1926 р. показав, 
що українська діаспора була сама чисельна у Росій
ській Федерації. На Північному Кавказі їх було 3,1 
млн. чол., або більше 37 % від усього населення ре
гіону5, у Центральній -  Чорноземній області близь
ко 2 млн. або 14,64% 6. У Сибіру проживало більше 
800 тис. чол. або 8,2%7, на Далекому Сході українці 
складали майже четверту частину населення^, а в 
Нижньо-Волжському краї без Німецької республіки
-  10,1%, в Казахській автономній республіці -  
12,8%9. Компактно українці жили на Уралі, в Се
редній Азії, Західній області.

Десятий, а згодом дванадцятий з’їзди РКП(б) 
оголосили центральними завданням в галузі націо
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нально-культурних перетворень проведення “полі
тики коренізації”. Вона в багатьох аспектах торка
лася соціокультурних, економічних, політичних ін
тересів українців, що проживали на території 
РСФРР, впливала на руйнацію поведінських стере
отипів, що сформувалися в умовах іномовного ото
чення. Хоча проведення політики українізації наш
товхувалося на об’єктивні і суб’єктивні труднощі, 
однак активна українська громадськість Російської 
Федерації засвідчила бажання до організації влас
ного мовно-культурного життя.

Противники проведення політики українізації 
апелювали до тези, що мовляв в результаті тривало
го перебування в іноземному оточенні українське 
населення асимілювалося і не здатне до національ
ної самоідентифікації. Не заперечуючи того факту, 
що частина українського населення насправді забу
ла мову, давно в руках не тримала української 
книжки, газети тощо, однак більшість його все ж 
виявила стійкий імунітет проти русифікації. Це зас
відчують як наявні документи, так і спогади, свід
чення періодичної преси того часу.

В післяжовтневий період на території Оренбур
зької губернії, Тургайської та Уральської областей 
стотисячне українське населення краю обирає Крайо- 
му Раду, орган, що мав захищати політичні, еконо
мічні, національно-культурні інтереси українців -  пе
реселенців. Договором між Радянським урядом та 
урядом УНР на Крайову Раду покладалися, зокрема, 
реєстрація громадянства, захист громадянських та 
політичних прав українців. Діяв також мала свій дру
кований орган “Оренбургская украинская жизнь”.

Однак інтереси українців -  переселенців вступи
ли у протиріччя із політичною практикою більшо
вицької влади. Крайова Рада негативно, наприклад,
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поставилася до мобілізації українців до лав Червоної 
армії і навіть намагалася рішуче протидіяти цьому. 
Як результат, 27 травня 1918 року постановою Орен
бурзького облвиконкому було визнано в подальшо
му існування Крайової Ради “явно ворожої до радян
ської влади, на території останньої бути не може і че
рез це остання негайно має ліквідуватися.”10

На Далекому Сході протягом 1917-1918 рр. сфор
мувалися ряд громадських політичних, економічних, 
культурно-освітніх, професійних організацій харак
теру що, створили систему національно-представ
ницьких органів. Низовими ланками були українські 
громади в селах, станціях, містах. Вони в свою чергу 
об’єднувалися в Окружні ради, які обирали делегатів 
до складу Української Далекосхідної Крайової Ради. 
На сесіях вирішувалися актуальні питання українців 
Далекого Сходу. У період між сесіями керівництво 
поточною роботою здійснював виконавчий орган -  
Український Далекосхідний Секретаріат. Він викону
вав представницькі функції відносинах з місцевими 
органами влади, а в разі необхідності вступав у зно
сини із іноземними державами.

Взагалі місцева влада позитивно ставилася до ді
яльності Української Далекосхідної Крайової Ради. 
Громадські організації отримали визнання як орга
ни національно-культурної автономії українського 
населення. В складі міністерства у справах націо
нальностей Далекосхідної республіки (ДСР) був 
створений спеціальний департамент з українських 
справ, котрим була проведена значна робота по ор
ганізації системи освіти українською мовою, укра
їнської періодичної преси тощо11.

Після того, як війська НРА зайняли Далекосхід
ну республіку українські організації продовжували 
функціонувати12. Але, на думку більшовиків, це бу
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ли націоналістичні організації. Репресії розпочали
ся вже через тиждень після включення території 
ДСР до складу РСФРР. 21-22 листопада 1922 р. заа
рештували керівників та активістів українських ор
ганізацій. Арешти продовжувалися до січня 
1923 р .14Як свідчать М.Пирогов15,1.Світ*® арешти 
українців розпочалися навіть раніше ніж учасників 
білого руху. Голова Українського Далекосхідного 
Секретаріату Ю.Глушко-Мова був заарештований 
5 листопада 1922 р. Всього було заарештовано 
близько 200 чол. з числа активістів українських ор
ганізації (політичних, економічних, культурно- 
просвітницьких організацій, колишніх військовос
лужбовців українських військових формувань, вчи
телів). Така масштабність та оперативність засвід
чує, що це заздалегідь спланована акція ДПУ, по
годжена з вищим політичним керівництвом.

Заарештованих перевезли до Чити, де з 5 по 13 
січня 1924 р. проходив суд над 24 заарештованими, 
їм було пред’явлено звинувачення за статтями 58-62 
ЮС РСФРР про: “...намагання відірвати Далекий 
Схід від РСФРР, орієнтації на капіталістичні держа
ви, співробітництво з контрреволюційною Україн
ською Центральною Радою і створення самостійної 
України”.

Підсудні заявляли, що виїзна сесія Верховного 
суду РСФРР немає їх права судити. Оскільки до 
1922 р. радянської влади на території Далекого 
Сходу не було і, якщо діяльність українських орга
нізацій шкодила, то аж ніяк не радянській владі, а 
урядам адмірала Колчака, отамана Семенова, бра
тів Меркулових та ін. Суд виніс відносно м’який ви
рок. Але цей процес ліквідував український громад
ський національний рух на Далекому Сході. І це в 
той час, коли по всій території СРСР повних ходом
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реалізувалися положення політики коренізації.
Як вважають дослідники17, причини розгрому 

українського національного руху на Далекому Схо
ді зводяться до двох основних моментів. Перший, 
намагання більшовиків покарати далекосхідних ук
раїнців за підтримку “контрреволюційної незалеж
ної української держави”. Другий, ліквідувати заг
розу “українського сепаратизму” на Далекому Схо
ді. Одночасно ставилась мета дискредитувати укра
їнські національно-культурні організації і їх керів
ників серед місцевого селянства, які, в переважній 
більшості, українці за походженням.

Перепис 1926 р. засвідчив, що, знаходячись поза 
історичною батьківщиною, українське населення 
вважало себе до українців, а не до малоросів, кубан
ців і ін. Саме самоідентифікація українського насе
лення викликала спротив влади. Так, відповідаль
ний працівник комнацу РСФРР З.Островський у 
1931 р. навів численні факти фальсифікацій від час 
перепису 1926 р., коли неправильно фіксувалася на
ціональна приналежність, особливо на Далекому 
Сході, Кубані, Чорномор’ї, що породили різке неза
доволення18. Скарги на те, що під час перепису ук
раїнців насильно записують росіянами надходили і 
в різні періодичні видання України, зокрема газету 
“Вісті ВУЦВКа”19. З.Островський підкреслював і 
ту обставину, що в анкетах Всесоюзного перепису 
відповіді українців у графі рідна мова не завжди пе
реконливі і сталі. З одної сторони, малописьменний 
селянин не завжди міг розрізняти і знати поняття 
“народна мова”, а з іншої, наявність почуття фік
тивного сорому при встановленні рідної мови. Тре
тє, питання не давали можливість відрізнити справ
жню асиміляцію, котра робила безликими етнічні і 
мовні особливості населення.
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ях розселення українців асиміляція пустила негли
боке коріння. На Північному Кавказі, де проживало 
близько 40% українців Російської Федерації -  56,8 % 
із них визнали українську мову рідною, а на Кубані 
-  85%20. На Далекому Сході, де державні та полі
тичні функціонери вперто заперечували наявність 
українців, мотивуючи їх асимільованістю - 51,5% 
вказали, що рідною мовою є українська, в Сибіру -  
56,5%. Ще вища ця цифра була в Центральній Чор
ноземній області і особливо в районах, що межува
ли з Україною21.

Наявні документи, матеріали періодики свідчать 
про існування антиукраїнських настроїв, насамперед, 
в середовищі партійних та державних функціонерів. 
Вони проявилися в масовому замовчувані проблеми 
українізації. Архіви Росії та України зберігають чис
ленні звертання українців з різних регіонів, у яких 
йдеться про байдужість до національної політики, іг
норування її. В більшості цьому сприяли партійні 
структури. Так, на нараді завідувачів підвідділів наці
ональних меншин губкомів, райкомів Сибіру, що 
проходила в м. Омську 3-4 липня 1921 р. наводилися 
чисельні факти ігнорування національною роботою, 
бо вона, на думку функціонерів, породжувала націо- 
налізм22.Резолюція наради пропонувала низку захо
дів для пожвавлення роботи серед національних мен
шин, особливо серед української23.

У 1922 р., напередодні XII з’їзду політбюро та 
оргбюро РКП(б) поверталися до національного пи
тання на своїх засіданнях 79 разів, торкаючись різ
них етносів, але тільки не українського24. Нехтува
ли інтересами українського населення і державні 
органи. Так, на 8 млн. українців штат українського 
бюро наркомату освіти РФ був у 1922 р.два рази мен

367



Історія України:

ший, єврейського бюро (2,5 мли. населення)25. "Та
кою ж приблизно ситуація була в наркоматі націо
нальностей, очолюваного Сталіним, де існував тіль
ки український відділ, коли по іншим етносам були 
сформовані управління.

Повноважне представництво України при уряді 
РСФРР у червні 1922 р. звернулося із листом у якому 
наголошувалося, що таке негативне ставлення треба 
розглядати як “вкрай невірне”, бо українське насе
лення по своїй кількості перевищує всі національні 
меншини Російської Федерації26. На жаль, це та ряд 
звернень інших державних інституції України не от
римало належної підтримки з боку відповідних дер
жавних органів РСФРР. Так, узагальнюючі тривожні 
сигнали представників, що відвідували різні регіони 
проживання українців у РСФРР заступник наркома 
освіти УСРР Солодуб в інформації уряду України у 
червні 1926 р. зазначав: “Українці поза межами нашої 
країни не забезпечені ні вчителями, ні інструкторами. 
Наркомос УСРР не раз звертав увагу наркомосу 
РСФРР на окремі факти, але наслідків від цього нія
ких не було. Мережа культурних національно-україн
ських установ надзвичайно мала й до тепер”2'.

Про упередженість вирішенні українського пи
тання в РСФРР засвідчує ставлення до проведення 
всеросійського з’їзду учителів -  українців. Його бу
ло заплановано провести у 1926 р. Однак на прове
дення коштів було не знайдено. Планувалося про
вести у жовтні 1928 р., навіть було розіслано норму 
представництва, але він не відбувся. Не допомогло і 
втручання України, котра настирливо просила його 
провести28. Натомість були проведені всеросійські 
з’їзди єврейських, німецьких, білоруських, поль
ських, мордовських та ін вчителів.

Ламаючи бюрократичне перепони, поступово на
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лагоджувалося українське^ національно-культурне 
життя. В 1932 р. в ЦЧО було 1942 школи першого 
ступеню, в яких навчалося 105600 дітей українців, 
крім цього існувало в цьому регіоні 219 частково ук
раїнізованих шкіл, що дозволило охопити навчанням 
на рідній мові 95% українських дітей29. В 950 школах 
першого ступеню на Північному Кавказі навчалось 
60,6% дітей українців30. Бурхливі темпи розвитку діс
тала українська школа на Далекому Сході. Якщо у 
1929/1930 навчальному році українських шкіл тут не 
було, але у 1931/1932 році їх стало 1076. Аналогічні 
зміни і відбулися в Казахстані, де в 1932 р. функціону
вало вже 300 шкіл першого ступеню32.

Розвитку початкової освіти та шкіл підвищеного 
типу сприяла система підготовки вчительських кад
рів. В 1931 р. РСФРР діяло більше 20 українських 
педтехнікумів, українські відділи в Воронезькому, 
Краснодарському, Благовєщенському ІНО33.

У Воронежі, Ростові, Краснодарі, на Далекому 
Сході були відкриті українські пересувні театри34. В 
різних регіонах на українській мові виходить до 50 
газет, 3 журнали, 2 літературних альманахи. Близь
ко 20 газет виходить у ЦЧО тиражем 72000, облас
на газета 10 тисячним тиражем. На Північному Кав
казі видавалося українською мовою більше 10 га
зет, в тому числі і крайова “Червона газета” тира
жем 44000 примірників, дві газети і радіогазета ви
ходить в Казахстані, на Далекому Сході - крайова 
українська та 5 районних газет.

На жаль, вся ця робота була згорнута сумнозвіс
ним рішенням політбюро ЦК РКП(б) 14 грудня 
1932 року35, яким перекреслювалися всі досягнуті 
позитивні здобутки в розвої національно-культур
ного життя української діаспори в РСФРР. Голов- 
ним аргументом було те, що в політиці “кореніза-
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ції” незацікавлене українське населення.
Таким чином, українське населення Російської 

Федерації одне з перших відчуло на собі результати 
сталінської національної політики щодо національ
них меншин. Направлена на “радянізацію” націй і 
народностей колишньої Російської імперії, вона на
магалася повністю ліквідувати найменші зародки та 
прояви національної само ідентифікації в політиці, 
економіці, культурному та громадському житті. * 2 * 4 5 6 * * 9 * 11 12
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М ісінкевичЛ . Лт

ПОЛІТИКА ПАРТІЙНО-ДЕРЖАВНОГО к е р ів 
н и ц т в а  УКРАЇНИ ЩОДО НАЦІОНАЛЬНИХ 

МЕНШИН ПОДІЛЛЯВ 30-Х р р .  XX СТ.

Історично склалося так, що на території ниніш
ньої Хмельницької області поряд із корінним насе
ленням - українцями проживали росіяни, євреї, по
ляки, німці, болгари та представники інших націо
нальностей. Після українців друге місце посідали 
євреї -12,2 відсотки, росіяни - 3,3, поляки - 2,3, мол
довани - 0,8, німці - 0,1 відсотка1.

У 20-30 роках XX століття єврейське та польське 
населення краю складало відповідно 22,1 і 23,1 від
сотка євреїв та поляків, що проживали в Україні.

На початку 20-х років в республіці створювалися 
польські і єврейські сільради, школи, готувалися на
ціональні кадри, випускалися газети, література мо
вами національних меншин. Проте у кінці 20-х ро
ків в умовах згортання нової економічної політики, 
проведення суцільної колективізації розпочався 
процес “радянізації” національних меншин. Цьому 
сприяла і адміністративно-територіальна реформа 
1930 року, в ході якої були ліквідовані округи, а ра
зом з ними припинили свою діяльність окружні 
польські та єврейські бюро, які займалися питання
ми національно-культурного розвитку меншин.

В кінці 20-початку 30-х виразно проявляється 
тенденція формування та становлення системи реп
ресивно-карального управління країною. Поштов
хом до цього були ускладнення в соціально-еконо
мічному стані країни. Населення не сприймало 
авантюристичних економічних проектів сталінсько
го керівництва як суцільна колективізація, індустрі
алізація тощо. В країні почала загострювалась про-
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дбвольчагкрйза, розпочалися проблеми на" ринку 
товарів і послуг. За невдачі і помилки в економічній 
політиці керівництво держави нерідко перекладало 
вину на "шкідників", "дворушників", "замаскованих 
ворогів", "класово-ворожих елементів", "націоналіс
тів". Вимоги репресій, аж до вищої міри містила 
постанова ЦК ВКП(б) від 14 грудня 1932р.2

Репресивні заходи, зрозуміло, не обминули наці
ональних меншин. Серед національних меншин во
рожими вважалися ті, які уособлювали держави, що 
проводили антирадянську політику, мали спільні з 
СРСР кордони. В урядових колах викликало невдо
волення відверте небажання громадян польської на
ціональності вступати в колгоспи. Поляки, у пере
важній більшості, залишалися прихильниками своєї 
історичної батьківщини і ніякі пропагандистські за
ходи не спроможні були витравити у них предків
ську віру. Тому їх почали звинувачуватися в актив
ній антирадянській діяльності. Поділля межувала з 
Польщею й історично численне польське населення 
проживало в багатьох селах краю.

У постанові листопадового 1933 року об'єднано
го пленуму ЦК і ЦКК КП(б)У "Підсумки і най
ближчі завдання проведення національної політики 
на Україні" поряд з критикою "національного ухи
лу" колишнього наркома освіти УСРР М.Скрипни
ка вказувалось на "послаблення більшовицької 
пильності партійних організацій у роботі серед тру
дящих національних меншостей, серед польської та 
німецької людності", що призвело до засмічення 
колгоспів, шкіл, клубів, інститутів та ін. польськи
ми й німецькими фашистськими елементами, деякі з 
них пролізли навіть у партію"3.

За спеціальною постановою оргбюро ЦК 
ВКП(б)У з 9 по 21 листопада 1933 року у Вінниць
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кій області було проведено масове вивчення стану 
кадрів культурно-освітніх установ. Здійснення пере
вірок покладалось на спеціальні комісії, до складу 
яких входили представники партійних комітетів, 
наркомату освіти, працівники ДПУ. Обстеженням 
охоплено 815 чоловік у 42 районах, виявлені факти 
"засміченості" шкіл антирадянськими елементами. 
Згідно рекомендацій комісій було прийнято рішен
ня про звільнення й заміну 83 осіб та додаткове вив
чення ще 70 чоловік. Серед цього контингенту 33 
чоловіки мали зв'язки за кордоном, 40 були еміг
рантами, 19 - перебували у ворожих арміях, 27 за 
походженням були представниками експлуататор
ських класів. У Городоцькому районі було заборо
нено проживання осіб, які прийшли з-за кордону, в 
тому числі вчителів, що повернулися з Польщі.

Нова хвиля перевірок національних шкіл розпо
чалася після того, як 9 березня 1934 року заступник 
наркома освіти А.Хвиля звернувся до ЦК КП(б)У з 
пропозицією дати директиву Вінницькому облви
конкому на перегляд спеціальними комісіями мере
жі польських шкіл в окремих районах області через 
те, що дітей в них навчають польською мовою, яку 
вони не розуміють. Обстеження шкіл, як правило, 
завершувалось батьківськими зборами, де батьки 
під тиском вимушені були погоджуватися на реор
ганізацію польських шкіл в українські.

Жителі с. Білгородка Ізяславського району, нап
риклад, скаржилися, "в 1930 р. у нас відкрили поль
ську початкову школу, але в кінці 1933/1934 нав
чального року районний представник зібрав загаль
ні збори батьків, на які прийшла невелика їх кіль
кість. Вони ліквідували нашу школу під приводом 
того, що на Україні немає поляків, а є лише україн- 
ці-католики. Між тим більшість розмовляють поль
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ською мовою і ми хочемо, щоб діти наші вчилися на 
польській мові"4.

Часто траплялися випадки підроблення протоко
лів батьківських зборів працівниками райвиконко
мів. За підсумками роботи комісій в області із 280 
шкіл у серпні 1934 року були охоплені перевіркою 
129, які в новому навчальному році були реоргані
зовані в українські або ліквідувалися за браком кон
тингенту учнів. Найбільше - 17 польських шкіл, бу
ло закрито в Городоцькому районі.

Наприкінці 1933 та на початку 1934 рр. органами 
ДПУ була сфальсифікована справа Подільського 
обласного центру "Польської організації військо
вої" /ПОВ/. Керівником організації оголосили 
А.Григоровича - польського інспектора Вінницько
го облвно5. Згодом місцеві органи НКВС звітували 
перед керівництвом республіки, що викрито і лікві
довано розгалужену мережу організацій “ПОВ”, ос
новною базою якої були наросвіта -  “місце концен
трації націоналістично настроєних елементів”. Се
ред засуджених - помічник завідуючого польшко- 
лою у Вінниці В.А.Пакульський, директор польтех- 
нікуму П.С.Титов, викладачі М.А.Шостак, П.І.Ду- 
ма та ін. Основна провина полягала в тому, що во
ни нібито "здійснювали шкідництво на національ
но-культурному фронті: виховували польську мо
лодь в національному дусі, полонізували українські 
школи". Всього у справі “ПОВ” на Поділлі було 
притягнуто до відповідальності 103 працівники 
польських навчальних закладів6.

На посилення репресій була спрямована поста
нова оргбюро ЦК КП(б)У від 19 квітня 1934 року 
"Про виконання постанови листопадового пленуму 
ЦК і ЦКК КП(б)У та постанови політбюро ЦК 
КП(б)У від 13 грудня 1933 р. "Про кадри шкіл нац-
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меншості". У ній підкреслювалося, що обкоми пар
тії, насамперед, Київський та Вінницький "не зрозу
міли того, яке місце в планах контрреволюційної 
роботи ворога України займає ставка на виховання 
в польських та німецьких школах молодого поко
ління в антирадянському дусі". У постанові ствер
джувалося, що діяльність ряду польських шкіл "гра
ла на руку" тим польським "буржуазно-націоналіс
тичним фашистським елементам", які начебто ста
вили собі за мету здійснення насильницької "поло
нізації" українського населення. Було запропонова
но "провести по областях всебічну перевірку всіх 
польських та німецьких шкіл, переглянути кадри 
вчителів та завідуючих школами, кадрів піонерво- 
жатих, перевірити стан викладання в цих школах 
суспільствознавства, історії та географії та перегля
нути книжковий фонд шкільних бібліотек"7.

Здійснення цих заходів призвело до різкого ско
рочення польських шкіл. У 1933-34 навчальному ро
ці 133 з них були реорганізовано в українські8.

Як правило, перевірки закінчувалися тим, що ви
являлися ворожі елементи, звільнялися з роботи і 
піддавалися репресіям. Так, після перевірки Славут- 
ської польської семерічки комісія зробила висно
вок, що вчителі школи "проводили націоналістичну 
роботу серед батьків та інших жителів міста". Ди
ректора школи А.І.Фурса після цього було звільне
но з роботи, заарештовано, звинувачено у контрре
волюційній діяльності і засуджено до трьох років 
ув'язнення у таборі"9.

4 квітня 1935 року ЦК КП(б)У прийняв постано
ву "Про реорганізацію німецьких і польських шкіл в 
прикордонних районах". В Проскурівському окрузі 
було переведено на українську мову навчання 11 
польських шкіл, у Сатанівському, Чорноострів-
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ському, Базалійському та Красилівському районах. 
Після неодноразових перевірок та скорочень у 
Кам'янецькому окрузі, наприклад, з 14-ти поль
ських шкіл залишилося дві1*.

Драматично склалася доля педагогів ліквідованих 
національних шкіл. Це підтверджує і доповідна за
писка завідуючої Кам'янець-Подільським окрвно Ба- 
левої секретареві окружкому КП(б)У М.Мойсеєнку. 
В ній зазначається, що в усіх районах перевірили кад
ри польських шкіл і "відсіяли" значну кількість учите
лів. З 7 педагогів Солобковецької семирічки дозволи
ли працювати 4-м, а з шести вчителів Катеринівської 
семирічки Миньковецького району - лише одному11. 
У Базалійському районі після перегляду комісією 
польських педагогічних кадрів Малолазучинської се
мирічки із 9-ти вчителів дозволили працювати 6 у ре
організованій українській школі12.

Перевірки і скорочення торкнулися і польських 
педтехнікумів. 15 лютого 1935 року секретаріат ЦК 
КП(б)У в постанові "Про перевірку складу студен
тів польських педтехнікумів у Києві та Проскурові" 
доручив культпропу ЦК разом з Наркомосом про
тягом декади перевірити склад студентів та "відсія
ти частину, яка не встигає академічно", а після пере
вірки "ліквідувати Проскурівський польський пед
технікум і перевести студентів технікуму до Київ
ського польського педтехнікуму"13.

За свідченням архівних документів найдовше на 
Поділлі проіснували єврейські школи. Згідно інфор
мації Кам'янець-Подільського обкому партії, ЦК 
КП(б)У від 1 червня 1939 року "Про стан єврей
ських шкіл в Кам'янець-Подільській області" в об
ласті існувало 60 шкіл, навчання в яких велося єв
рейською мовою. При тому зазначалися хронічні 
недобори учнів. На клас припадало 17-21 учень, а в
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Староушицькому, Сатанівському, Меджибіжсько- 
му, Летичівському, Кам'янець-Подільському - по 
19-29 учнів на клас. В інформації наголошувалось, 
що батьки відмовляються здійснювати навчання 
своїх дітей рідною мовою (Меджибіж, Летичів), а в 
Чемерівцях, Кам'янці-Подільському вже в 1938/1939 
навчальному році перевели навчання в єврейських 
школах на російську мову. Практично 1939 рік 
можна вважати як рубіжну дату, коли перестала іс
нувати на Поділлі національна школа14.

Водночас із закриттям навчальних закладів про
ходило закриття клубів, бібліотек і засобів масової 
інформації національних меншин, передусім поль
ських. Починаючи з другої половини 1934 року 
польськомовні районні газети звинувачуються у 
пропаганді ідей націоналізму. Славутську газету 
"Погранічна правда" звинуватили у націоналістич
ній пропаганді лише тому, що у вересні під час пе
редплатної кампанії на останній сторінці газети був 
надрукований заклик до передплатників: "Кожний 
вміючий читали по-польськи, кожен поляк повинен 
читати польську газету!" Саме за такий "націоналіс
тичний" ухил секретар райкому партії Левицький 
заборонив розповсюдження крамольного номера 
газети. Весь тираж був вилучений і знищений15.

Редакції польських газет звинувачувалися і в то
му, що їх колективи стали “пристанищем для чу
жих” елементів. Секретаріат ЦК КП(б)У 1-го люто
го 1938 року прийняв постанову "Про реорганіза
цію сітки районних польських газет" у Шепетів- 
ському, Полонському районах у зв'язку з відсутніс
тю достатньої кількості читачів газети ліквідували
ся16. З 15 квітня 1935 року припинився випуск газет 
"Погранічна правда" в м. Славуті17. Постановою 
Проскурівського окружкому КП(б)У "Про ліквіда
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цію польських районних газет з 1-го вересня 1935 
року був припинений випуск газет "Колективіста 
пограниччя" Проскурівського, "Штурмовик надз- 
бручанський" Городоцького та "Комунар погра
ниччя" Волочиського районів18.

Таким чином, можна стверджувати, що почина
ючи з 1933 року ситуація, серед національних мен
шин все більше загострюється. За період 1933-1937 
років ЦК КП(б)У прийняв 28 постанов, які стали 
базовими для репресивних заходів проти польських 
шкіл, культосвітніх закладів, періодичних видань, 
взагалі проти національних меншин.

Паралельно йшов наступ і на самоврядування 
національних меншин, передусім польської, шля
хом реорганізації адміністративних територіальних 
одиниць. 23 листопада 1934 року політбюро ЦК 
КП(б)У ухвалило постанову Вінницького обкому 
КП(б)У "Про реорганізацію 18 польських сільрад в 
українські", у тому числі Вербецьку та Білецьку - 
Летичівського, Фастинську та Грем'ячківську - Де- 
ражнянського, Кам'янську - Ізяславського, Новогу- 
тянську - Новоушицького, Маньковецьку - Михам- 
пільського, Михівську - Смотрицького, Дем'янків- 
ську - Дунаєвецького районів19. У Лянцкоруні Че- 
меровецького району в одну були злиті українська, 
польська та єврейська сільради20. У 1935 році за 
свідченням доповідної записки Вінницького обкому 
партії у 23 районах області було ліквідовано ще 39 
польських сільрад. Серед них Гайдайківська, Канів
ська, Куровецька та Тарнорудська Волочиського 
району21. У Проскурівському районі - Гречанська 
(найбільша у республіці за кількістю польського на
селення - 3824 чол.) та Зарічанська, Городнянська, 
Мальованська, Судимонтська та Цмівська - у Ше- 
петівському районі. У 35-му році у Подільському
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краї залишилось всього 12 польських сільрад22.
Проводилася "зачистка" кадрів сільських рад. У 

постанові політбюро ЦК КП(б)У від 20 серпня 1935 
року зазначалося, що у зв'язку з масовою засміче
ністю польськими націоналістами керівного складу 
національних польських сільрад... пропонувати 
Вінницькому обкому спільно з органами НКВС 
провести чистку як колишніх, так і існуючих поль
ських сільрад. Замінити керівний склад у польських 
сільрадах, в першу чергу голів23. На виконання та
кої рекомендації було перевірено 51 сільраду, знято 
з роботи і виведено зі складу сільвиконкомів як кла
сово-ворожих елементів і за зв'язок з контрреволю
ційними елементами 25 голів, 8 заступників, 21 сек
ретаря та 101 члена національних польських сіль
ських Рад24. Політика ліквідації адміністративно- 
територіальних одиниць була завершена у травні 
1939 року постановою політбюро ЦК КП(б)У "Про 
ліквідацію і перетворення штучно утворених націо
нальних районів і сільрад". З ліквідацією національ
но-територіальних одиниць був перерваний посту
повий розвиток національних меншин, готувалося 
підґрунтя для розгортання масових політичних реп
ресій, що мали трагічний наслідок.

Архівні документи свідчать, що найбільш пошире
ним методом репресій були масові депортації насе
лення. На це були відповідні рекомендації та рішення 
вищих органів влади. Найбільше це стосувалося при
кордонних областей України. У Центральному дер
жавному архіві громадських об'єднань України є ві
домості про те, що 20 жовтня 1934 року з ініціативи 
першого секретаря ЦК КП(б)У С.Косіора був нап
равлений лист до секретаря ВКП(б) Л.Кагановича за 
дозволом на виселення з прикордонних районів сімей 
куркулів. Телеграмою ЦК ВКП(б) від 9 грудня 1934
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року такий дозвіл було дано. Створена спеціальна ко
місія з високопоставлених керівників партійних, уря
дових, військових органів, НКВС для підготовки від
повідних пропозицій25.

Політичним органам республіки було дано доз
віл розпочати роботу по організації переселення 
польського та німецького населення. 17 грудня 1934 
року політбюро ЦК КП(б)У своїм рішенням вста
новило, прикордонний режим в і ї  районах Украї
ни; а 20 грудня прийняло постанову "Про пересе
лення з прикордонних районів". Спеціальним комі
сіям пропонувалося визначити села, скласти списки 
антирадянських елементів, які підлягали депортації. 
Насамперед, це стосувалося одноосібників, а також 
колгоспників, "яких не можна визнати благонадій
ними в умовах прикордонної смуги26. Наступною 
постановою ЦК від 23 січня 1935 року "Про пересе
лення з прикордонної смуги" було визначено 8300 
господарств колгоспників та одноосібників, які під
лягали переселенню27.

Спочатку польське та німецьке населення з По
дільського краю переселялося до Донецької та 
Дніпропетровської областей. З 20 лютого до 10 бе
резня 1935 року було переселено 2856 сім'ї. В Ярмо- 
линецькому районі із сіл Куєво, Фрампіль, Сказин- 
ці, Татаринці, Нове Село, Грабина, Томашівка, Со- 
колівка, Баснячино, Волудринці, Шарівка, Буйво- 
ливці було відправлено 250 сімей (1063 особи), серед 
яких 400 осіб були віднесені до "антирадянських 
елементів", як колишні петлюрівці, дворяни, курку
лі, релігійні активісти, контрабандисти, сім'ї, родичі 
яких втекли за кордон та були засуджені за контрре
волюційну і шпигунську діяльність та інші несвідо
мі елементи28.

З метою подальшого очищення кордону, форпос
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тів і вузлів, залізничних пунктів від потенційних во
рогів секретар Вінницького обкому партії звернув
ся з листом до секретаря ЦК КП(б)У М.Попова за 
санкцією переселення в тилові райони України 1500 
польських сімей29. Пропозицію було підтримано, 4 
листопада політбюро ЦК прийняло рішення про пе
реселення 1500 польських сімей у Харківську, До
нецьку і Дніпропетровську області. Через місяць на 
місця були доведені контрольні цифри по виселен
ню польських сімей, зокрема з Городоцького райо
ну - 250, Шепетівського - 180, Волочиського - 151, 
Проскурівського - 150, Ізяславського, Славутсько- 
го, Плужнянського, Сатанівського, Антонінського, 
Старокостянтинівського районів - по 100 сімей, Ба- 
залійського -  50 30.

Однак на цьому депортація польського населен
ня не закінчилася. Аналізуючи хід переселення, по
літбюро ЦК КП(б)У на засіданні 29 вересня 1935 
року зазначало, що ще не проведена робота по очи
щенню Південно-західної залізниці і особливо її 
найбільш важливих вузлів від антирадянських 
польських елементів. До цих вузлів належали Гре- 
чани і Шепетівка31.

25 листопада 1935 року політбюро ЦК приймає 
постанову "Про переселення польських і німецьких 
господарств з прикордонної смуги", в якій передба
чається весною 1936 року переселити 6-7 тисяч гос
подарств за межі України32. 17 січня 1936 року по
літбюро приймає рішення переселити в Казахстан 5 
тисяч господарств, в тому числі 2 тисячі з Вінниць
кої області33. Однак, партійні та радянські органи 
на місцях перестаралися. Із запланованої тисячі гос
подарств Плужнянський, Славутський, Шепетів- 
ський та Берездівський райони намітили для пересе
лення 1677 сімей із 46 населених пунктів. 518 сімей
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нібито мали терористичні та шпигунські зв'язки, 
420 - родичів за кордоном, 270 - відносилися до кон
трабандистів та 123- належали до релігійних акти
вістів3̂

Особливо посилилася депортація польського на
селення після постанови Ради Народних Комісарів 
за №776-130 від 28 квітня 1936 року про переселен
ня "як політично неблагодійних поляків" з України 
в Казахстан 35820 чоловік35.

За перший етап (20 травня - 10 червня 1936 р.) з 
Проскурівського району переселено 249 сімей, Во- 
лочиського - 500, Шепетівського -384, Славутсько- 
го - 303, Берездівського - 273, Плужнянського - 374 
польські сім'ї36.

Наступним етапом (серпень-вересень 1936р.) із 
Смотрицького, Ярмолинецького, Волочиського ра
йонів було виселено по 200 сімей; Городоцького та 
Антонінського - по 250; з Орининського - 270, Ста- 
рокостянтинівського, Базалійського, Полонського 
та Плужнянського - по 300, Чемеровецького - 363, 
Кам'янець-Подільського, Сатанівського, Теофі- 
польського та Ляховецького - по 500 сімей37.

Всього протягом 1935-1936 років з Поділля було 
виселено 11634 польські та німецькі сім'ї, а це щонай
менше 46500 громадян38. В результаті депортації з ге
ографічної карти зникли окремі населені пункти.

Однак "викривання ворожих елементів" на цьому 
не припинилося. Репресивні заходи посилилися 
особливо після лютнево-березневого пленуму ЦК 
ВКП(б), на якому приділялася значна увага "шкід
ництву", посиленню боротьби з класово-ворожими 
елементами. Друга половина 1937 року ввійшла в 
історію республіки як період надзвичайно жахливих 
репресій мирного населення. Багато в цей час пос
траждало і польського населення, яке ще тут зали
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шилося після депортації, адже виконувався цілком 
таємний "Оперативний наказ Народного комісара 
внутрішніх справ СРСР" за №00485 від 11 серпня 
1937 року, який вимагав "розгрому антирадянської 
польської розвідки"39.

Вивчаючи архівно-слідчі справи того часу, мож
на помітити загальну тенденцію: справи розгляда
лися поспіхом, заарештовані, які не бажали зізнава
тися у не скоєних злочинах, піддавались повторним 
допитам, які нерідко тривали декілька днів підряд. 
До них застосовувалися заходи фізичного впливу, 
знущання. Переважна більшість заарештованих 
змушена була визнавати свої не скоєні злочини. 
Слідчі в багатьох випадках задовольнялися визнан
ням якоїсь дрібної вини. Як правило, речових дока
зів злочинної діяльності у справах не було. Наприк
лад, машиніст колгоспу с.Зелена Волочиського ра
йону І.М.Криковський визнав винним себе в тому, 
що неякісно відремонтував молотарку і вона вий
шла із ладу, через що на кілька днів затягувався об
молот хліба. У подібних "провинах" зізналися 14 чо
ловік цього села. Всі вони особливою трійкою 
УНКВС по Кам'янець-Подільській області були за
суджені до розстрілу за шкідництво в сільськогос
подарському виробництві, контрреволюційну наці
оналістичну пропаганду серед населення, підготов
ку збройного повстання в тилу Червоної Армії40.

Колгоспник села Кремінна Городоцького райо
ну П.К.Хацький визнав себе винним в тому, що “ла
яв радянську владу за те, що господарство його 
батька розкуркулили, а під час хлібозаготівель у 
1932 році сказав, що селян грабують з усіх боків”4*. 
За такі "провини" його було засуджено до розстрі
лу. Без будь-яких доказів у підтримці зв'язків із за
кордоном та організації контрреволюційної боївки
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"ПОВ" голова Холодецької сільської Ради Воло- 
чиського району М.А.Охота, голова цього радгос
пу В.М.Лозинський та касир фінансового відділу 
Волочиського райвиконкому Л.К.Вишинський 
трійкою були засуджені до вищої міри покарання42.

Вишукуючи шпигунів і контрреволюціонерів, 
фальсифікатори вдавалися до грубих фальсифіка
цій. Брехня і намова вкладалися в чужі вуста. Часто 
конкретні особи, що проходили по кримінальній 
справі у ролі свідків, навіть не знали, що підписали 
протоколи, хоч на них стояли "їх" підписи. Харак
терною з цього приводу є справа колгоспників-по- 
ляків с.Завалійки Волочиського району С.Й.Габа- 
теля, Г.І.Грушковського., С.Т. Мельника, А.А.Га- 
бателя, М.І.Мельника та А.І. Мельника, яких зви
нувачували в антирадянській пропаганді та "підго
товці до активних повстанських дій в момент зброй
ного вторгнення Польщі на територію СРСР". Заа
рештовані тривалий час заперечували вину, ствер
джували, що не належать до антирадянської органі
зації. Здалися лише після застосування до них фізич
ного впливу та пред'явлення їм "показань свідків". 
Справи на цих громадян були переслані у Москву.

Відповідь не забарилася - розстріляти. При пе
регляді справи у травні 1959 року названі у прото
колах за 1937 рік свідки заявили: Р.С.Трач - що її 
ніхто не допитував і вона ніяких показань нікому не 
давала, а Ф.І.Кушнір розповів, що у 1937 році його 
викликали в УНКВС для допиту, але він ніяких 
свідчень про антирадянську діяльність звинувачува
них не давав. Протокол був складений співробітни
ками УНКВС і під загрозою ним підписаний43.

У квітні 1938 року Солобковецькою слідчою гру
пою районного відділу НКВС був "викритий" ра
йонний повстанський штаб "Польської організації
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військової". Згідно документів кримінальної справи 
боївки "ПОВ" були організовані в селах з компак
тним проживанням польського населення: Солоб- 
ківці, Глушківці, Міцівці, Сприсівка, Удріївці, Стрі- 
хівці, Підлісний Мукарів та ін. За твердженням слід
чих, члени "ПОВ" були бойовим загоном, який мав 
брати активну участь у загальному плані боротьби 
з радянською владою за відтворення великої Поль
ської держави в кордонах 1772 року. Організація 
планувала здійснити: проведення військово-полі
тичного і економічного шпигунства на території 
СРСР, військове повалення Радянської влади; об'єд
нання повстанських та диверсійних кадрів для руй
нівної роботи в середині держави під час війни, 
створення сприятливої обстановки для просування 
в тил СРСР регулярних польських військ; здійснен
ня диверсійних актів на залізничному транспорті, 
шосейних дорогах, в сільському господарстві.

Аналіз матеріалів свідчить про надуманість і без
підставність подібних тверджень. Однак це не зава
дило органам НКВС винести смертний вирок 39-ти 
громадянам польської національності звинуваче
них у цих надуманих діях44.

За подібними "звинуваченнями" у квітні 1938 ро
ку було засуджено до смертної кари 65 членів 
"ПОВ" у Проскурівському районі, які нібито за до
помогою боївок готували збройне повстання та ди
версії на підприємствах Проскурова45. За належ
ність до "ПОВ" до вищої міри засуджено 57 грома
дян польської- національності сіл Кременчуки, Во
диця, Мазепенці, Малі Пузирки та ін. Антонінсько- 
го району46.

У квітні 1958 року матеріали кримінальної спра
ви №11-6584 за клопотанням родичів репресованих 
були перевірені військовою прокуратурою ПрикВО
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і 6 серпня того ж року була винесена ухвала, якою 
реабілітовано 37 осіб Смотрицького району як 
учасників "ПОВ". Довідка Центрального державно
го особливого архів СРСР дає всі підстави ствер
джувати про надуманість "Польської організації 
військової". Зокрема, в ній зазначається, що "на те
риторії СРСР після 1922 року "Польської організа
ції військової" не було. В архіві є відомості про існу
вання цієї організації на території Росії з 1914 до 
1920 рр. В 1922 році ця організація в Польщі була 
розпущена47.

Вигадувалися антирадянські організації і під ін
шими назвами. Зокрема, немало людей було розс
тріляно тих, які звинувачувалися у належності до 
підпільної організації "Ружанець". Саме таке звину
вачення було пред'явлено колгоспникам села Сур- 
жинці Кам'янець-Подільського району І.П.Стефа
новичу48 та В.Т.Левицькому з села Крачки Чорно- 
острівського району49, одноосібнику з села Лошків- 
ці Ярмолинецького району І.Л.Геджелюку50. Під
судні як не намагалися, але не могли доказати, що 
про таку організацію навіть не чули. Однак після 
кількох місяців перебування під слідством змушені 
були визнати себе винними. Левицького та Гедже- 
люка засуджено до розстрілу, а Стефановича - до 10 
років позбавлення волі.

Слід зазначити, що хоча й не у таких масштабах, 
як польське, але зазнало репресій і єврейське насе
лення. Так, у грудні 1937 року була "виявлена" і лік
відована органами НКВС у м.Дунаївцях антирадян- 
ська сіоністська організація "Гехолуц", члени якої 
проводили активну агітацію серед єврейського на
селення, висловлювали невдоволення радянською 
владою та проводили агітацію за виїзд до Палести
ни. Заарештовані М.М.Клігер, Г.І.Шперкін,
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Й.М. Лівшиц та Х.Й.Баренбойм визнали себе члена
ми цієї організації після застосування до них фізич
ного впливу. У слідчих не було будь-яких доказів 
щодо їх вини, але це не стало на заваді особливій 
трійці управління НКВС прийняти 28 березня 1938 
року постанову про засудження їх до вищої міри по
карання і через тиждень вони були розстріляні51.

Подібні приклади були не поодинокі. У Городоць- 
кому районі НКВС в липні 1938 року було "викрито" 
антирадянську шпигунську групу з 8 осіб єврейської 
національності, яку створив Проскурівський окруж
ний сіоністський комітет. Її діяльність нібито була 
направлена на збирання шпигунських матеріалів на 
користь Англії та Польщі. Застосовані методи слідс
тва привели до того, що звинувачені визнали себе 
винними у шпигунстві, назвали голову міфічного ко
мітету, який їх завербував, а також ще понад 20 співу
часників. Проте ніхто з названих не був заарештова
ний і по слідству не проходив. Без будь-яких доказів 
трійка прийняла рішення - розстріляти52.

Ряд істориків вважає, що з усіх союзних республік 
колишнього СРСР найжорстокіших репресій зазнала 
Україна. Колишній голова КДБ УРСР М.М.Глушко 
зазначив, що тільки в 1937-1338 рр. було заарештова
но за контрреволюційну діяльність майже 270 тис. чо
ловік, з них: українців -  140 тисяч, поляків 44, німців 
- 25, росіян -19, євреїв близько 8 тисяч53.

При аналізі кримінальних справ репресованих у 
1937-1938 роках складається враження, що 
Кам'янець-Подільська область була нашпигована 
резидентами тй агентами польської розвідки. Під
твердженням цього є матеріали кримінальної спра
ви по якій проходили і були засуджені Військовим 
трибуналом співробітники управління НКВС по 
Кам'янець-Подільській області Саверин і Крико-
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вич. З матеріалів слідства довідуємось, що "з серпня 
1937 по серпень 1938 року під слідством перебувало 
16 тисяч чоловік, з них 90 відсотків зізналися в тих 
чи інших протидержавних злочинах (шпигунство, 
участь в організаціях і т.д.). У переважній більшості 
ці люди заарештовані за неперевіреними свідчення
ми інших осіб. Співробітники НКВС розкрили "тех
нологію" формування "резидентів та шпигунів" у 
Кам'янець-Подільській в'язниці.

"Як правило, всіх заарештованих на допитах 
б'ють, в камерах в'язниці - провокації. Побиті заа
рештовані схиляють свіжих заарештованих давати 
свідчення і зізнаватися в неіснуючих злочинах". Саве- 
рин у свідченнях показав, що "тільки в одній 
Кам'янець-Подільській області за рік викрили 10 ти
сяч польських шпигунів, але ж це не реально. Це "ли
па" і польській розвідці тут створено ореол не без во
рожої роботи. Адже 80 відсотків кримінальних справ 
направлялися на засідання особливої трійки - і заа
рештованих, як правило, розстрілювали*4.

У 1939 році репресивний апарат продовжував 
працювати, Хоча кількість арештів стада помітно 
зменшуватись. Дещо розрядила ситуацію спільна 
постанов РНК і ЦК ВКП(б) від 17 листопада 1938 
року "Про арешти, прокурорський нагляд та веден
ня слідства". Постанова скасувала циркуляри 
НКВС про діяльність "трійок", спрощений розгляд 
справи, які надсилалися на розгляд особливої трій
ки НКВС СРСР. Були покарані керівники органів 
внутрішніх справ. Були заарештовані, а згодом 
розстріляні нарком НКВС СРСР М.Єжов, нарком 
внутрішніх справ УРСР В.Балицький, начальник 
управління НКВС по Кам'янець-Подільській облас
ті Жабрєв. Та цей відступ тривав недовго. Аналізу
ючи матеріали перепису 1939 року, необхідно зазна-
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ЧИТИ, що на Поділлі відбулося різке зменшення 
польського населення внаслідок депортацій, ареш
тів. Часто поляки намагалися уникнути репресій, 
змінювали свою національність. У меншій мірі це 
відносилось до єврейського населення.

Отже, у другій половині 30-х років здійснювався 
процес активного згортання національно-культур
ної політики. У цей період остаточно була ліквідо
вана національна школа, паростки національно- 
культурних одиниць, знищені адміністративно-те
риторіальні структури. Все це здійснювалось на тлі 
масових політичних репресій і депортацій, жертва
ми яких стали десятки тисяч представників націо
нальних меншин. 1 * 3 4 * 6 * * 9

1 Голод 1932-1933 років на Україні: очима історії, мовою 
документів. -  К., 1990. -  С.46.

Партработник Украины. -  1933. - №16. -  С.35.
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України (далі - ЦДАГО України). - Ф.П. І., оп.20, спр.6453. 
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нальних меншин України: 20-30 рр. -  Київ -  Полтава, 1992. -
С.88.
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Сорока Ю. М.

ПОЛІТИЧНІ РЕПРЕСІЇ СЕРЕД НАСЕЛЕННЯ 
ЗАХІДНОЇ УКРАЇНИ В 1939-1941 РР.

Передвоєнна політична ситуація в Європі зале
жала від балансу інтересів різних, у першу чергу, ве
ликих держав і від співвідношення сил, які могли ці 
інтереси обстоювати. Західні землі України були од
ним із головних предметів імперського протиборс
тва в Європі керівництва СРСР і Німеччини.

Драматичні події, що розгорнулися в Західній 
Україні з початком Другої світової війни привели 
до численних людських жертв, масових арештів та 
депортацій. Населення Західної України понесло 
значні втрати вже в ході німецько-польської війни, 
яка розпочалася 1 вересня 1939 р. Користуючись чи
сельною перевагою німецькі війська швидко просу
валися територією Польщі і вже у середині вересня 
вступили на західноукраїнські землі. За різними да
ними у польському війську у вересневі дні 1939 р. 
перебувало близько 120 тис. українців. Більшість з 
них сумлінно виконували свій солдатський 
обов’язок, майже 6 тис. полягли в боях1.

17 вересня 1939 р. Червона армія перейшла ра
дянсько-польський кордон і почала просуватися на 
захід. Уже в перші дні операції війська Українсько
го фронту оволоділи містами Рівне, Тернопіль, 
Чортків, Луцьк, Станіслав, Галич. 19 вересня радян
ські війська вийшли на околиці Львова. Під час цієї 
військової кампанії з польської сторони загинуло 
3500 військових осіб, близько 20 тис. було поранено 
або пропали без вісти. 31 жовтня 1939 р. В.Молотов 
повідомив про те, що втрати Червоної армії вбити
ми становили 737 чоловік, пораненими - 18622. За
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результатами останніх досліджень випливає, що ці 
дані були значно занижені. Червона армія втратила 
тоді вбитими і пораненими понад 3,5 тис. осіб. 
Втрати польської сторони сягали 6-7 тис. полеглих і 
10 тис. поранених3. Українським фронтом було ін
терновано 181 тис. солдатів і 10 тис. офіцерів поль
ської армії4. Згідно з польськими джерелами, за
гальна кількість інтернованих становила до 230-250 
тис., у тому числі 10-12 тис. офіцерів5.

В радянській історіографії події вересня 1939 р. 
трактувалися як “третій великий визвольний по
хід”. Але вступ Червоної армії на територію Захід
ної України викликав неоднозначну реакцію у міс
цевого населення -  від повного неприйняття до пал
кої підтримки. Значна частина вищих державних 
урядовців, старших офіцерів, функціонерів, полі
тичних партій, поки існувала така можливість від
разу вдалася до еміграції. 50 тис. осіб (військові і ци
вільні) виїхали до Румунії, ще 70 тис. -  до Угорщи
ни. До окупованої німецьким вермахтом Польщі 
перебралося від 20 до ЗО тис. українських активістів, 
переважно особи молодшого віку. Тут знайшли 
притулок деякі діячі Українського національного 
демократичного об’єднання (УНДО) зі своїм голо
вою В.Мудрим, а також декілька лідерів Україн
ської соціалістично-радикальної партії (Михайло 
Стахів, Остап Павлів), Української соціал-демокра- 
тичної партії (Лев Ганкевич), Фронту національної 
єдності зі своїм провідником Дмитром Палієвим то
що. Тут опинилося і кілька активістів ОУН на чолі 
з Степаном Бандерою6.

Основна ж частина населення Західної України, 
зайняла переважно очікувальну позицію, що пояс
нювалося не лише впливом радянської пропаганди, 
а й соціально-економічними та суспільно-політич
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ними умовами існування при попередньому режимі. 
Значна частина легальних політичних партій та ор
ганізацій сподівалася на мирне співіснування з но
вою владою. Провідні діячі легальних українських 
партій відразу після вступу радянських військ до 
Львова утворили делегацію на чолі зі старійшиною 
українських політиків Галичини 80-річним Костем 
Левицьким, яка 24 вересня 1939 р. під час зустрічі з 
радянськими військами і цивільними високопостав
леними чиновниками підтвердила свою лояльність і 
готовність до співпраці з новою владою. Натомість 
делегація просила забезпечити умови для діяльнос
ті українських господарських та культурно-освітніх 
організацій. Для підтвердження цього, керівництво 
УНДО ще 21 вересня вирішило припинити свою ді
яльність. Через кілька днів такі ж рішення прийняли 
політичні проводи й інших легальних українських 
партій. Однак це не врятувало їх від репресій з боку 
сталінського режиму, який серед своїх першочерго
вих завдань визначив негайну і повну нейтралізацію 
усіх реальних і потенційних політичних противни
ків. За декілька тижнів 1939 р. були заарештовані і 
вивезені на схід керівники найбільших легальних 
українських партій та організацій.

Підтримали радянську владу насамперед члени 
КПЗУ, що вийшли із підпілля. Оскільки серед них, а 
також серед чиновників, прибулих зі східних облас
тей, було багато євреїв, то серед західних українців, 
як і серед поляків, почали зростати антисемітські 
настрої. Однак незабаром у радянському режимі 
розчарувалося й багато місцевих комуністів, особ
ливо після масових арештів за підозрою у троцькіз- 
мі та іншій “контрреволюційній діяльності”.

Польське населення у своїй масі негативно поста
вилося до утвердження радянської влади в Західній
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Україні, розцінюючи дії уряду СРСР як співучасть з 
нацистською Німеччиною в окупації і ліквідації 
польської держави. Відразу після 17 вересня 1939 р. 
поляки почали створювати в Західній Україні під
пільні військові організації для відтворення тут у 
майбутньому польської державності. Першою та
кою організацією стала “Польська організація бо
ротьба за свободу”, утворена у Львові вже в день 
вступу до міста підрозділів Червоної армії. У Ста
ніславі виникла “Таємна військова організація” на 
чолі з майором Яном Мазуркевичем. Однак через 
кілька місяців ці організації перестали існувати 
через арешт їх членів органами НКВС7.

Предметом постійної дискусії в польській та ук
раїнській історіографії є кількісний та національ
ний склад населення Західної України в зазначений 
період. За версією польської сторони, внаслідок ра
дянсько-німецького договору від 18 вересня 1939 р., 
під окупацією опинилося 51,6% території польської 
держави (тобто понад 200 тис.км2), на якій прожи
вало 13,2 млн. населення. Серед них, вважають 
польські дослідники, було 5,3 млн. поляків (40,4 %), 
4,5 млн. українців, 1,9 млн. білорусів, 1,1 млн. євре
їв (які розмовляли на ідіш та івриті), 134 тис. росіян, 
89 тис. німців, 84 тис. литовців і 35 тис. чехів. У 
склад Західної України входили землі Львівського, 
Станіславського, Тернопільського і Волинського 
польських воєводств. За їх даними ( з посиланням 
на перепис населення 1931 р., та польські статистич
ні дані 1938 р.) на 1939 р. в цих воєводствах прожи
вало: а) Львівське воєводство -  2,1 млн. осіб, серед 
яких 45 % задекларувало, що розмовляють поль
ською мовою, 44,8 % - українською, 9 % - це євреї і 
1,2 % - інші національності; б) Станіславське воє
водство -  1,6 млн. осіб, серед них 22,4 % користува
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лися в спілкуванні польською мовою, 68,9 % - укра
їнською, 7,4 % - це євреї і 1,3 % - інші національнос
ті; в) Тернопільське воєводство -1 ,7  млн. осіб, серед 
них 49,3 % розмовляли польською мовою, 45,5 % - 
українською, 4,9 % - це євреї і 5 % - інші; г) Волин
ське воєводство -  2,3 млн. осіб, серед них 17,1 % роз
мовляли польською мовою, 67,9 % - українською, 
9,9 -  це євреї і 5 % - інші8.

Такий підрахунок дозволяє стверджувати, що в 
Західній Україні проживало більше 36 % поляків, 
близько 58 % українців, решта -  представники інших 
національностей: євреї, росіяни, чехи та ін. Тенден
ційність в такому підході випливає з того, що в 1938- 
1939 навчальному році тільки в Волинському воє
водстві було 1003 польських шкіл, 9 -  єврейських, 1 -  
російська і 1 -  українська, приватна. А всього кіль
кість українських шкіл у Західній Україні у 1938 р. 
зменшилась і нараховувала 139 школи (в основному 
міські, приватні) у порівнянні з 3600 українськими 
школами у 1919 р.^ Окрім цього, всі діловодні проце
си в державі велися виключно польською мовою.

За даними сучасних українських дослідників, що 
базуються як на польських, так і вітчизняних доку
ментальних джерелах, структура західноукраїнського 
населення за етнічною ознакою була наступна: час
тка українців становила 62,4 відсотка, поляків -  25,6, 
євреїв -  10,1 , німців -  1,0 , росіян -  0,5 , представни
ків інших національностей -  0,4 відсотків1®.

З перших же днів вступу Червоної армії в Західну 
Україну, партійно-державне керівництво СРСР прис
тупило до руйнування структур попередньої держав
ної адміністративної та господарської системи і про
ведення процесу “радянізації” на цих землях.

6 жовтня 1939 р. Військова рада Українського 
фронту згідно з рішенням ЦК ВКП(б) встановила
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день виборів до Народних зборів Західної України. 
Водночас Військовою радою було затверджено 
“Положення про вибори до Українських Народних 
зборів Західної України”, згідно яких вибори намі
чалося провести на основі загального, рівного, пря
мого виборчого права, таємним голосуванням за 
єдиним офіційним списком.

26-28 жовтня перше засідання Народних Зборів 
Західної України ухвалило декларацію про встанов
лення радянської влади в Західній Україні, про 
входження до складу Української РСР та про кон
фіскацію земель, націоналізацію банків і промисло
вості. 14 листопада Верховна Рада УРСР ухвалила 
Закон про прийняття Західної України до складу 
Української РСР. Тим самим відбулося законодав
че, правове оформлення процесу входження Захід
ної України до складу УРСР.

“Збирання” українських земель під крило СРСР 
завершилося 2 серпня 1940 р., коли Верховна Рада 
СРСР прийняла закон про включення до складу 
УРСР північної частини Буковини, Акерманського 
і Хотинського повітів Бессарабії. Водночас зі скла
ду України було вилучено Молдавську Автономну 
Республіку й приєднано до новоствореної Молдав
ської РСР. Разом з тим, бажаючи домогтися кон
тролю над Литвою, виконуючи попередні домовле
ності з Гітлером радянське керівництво знехтувало 
бажанням 1,2 млн. українців про приєднання до Ук
раїни, які проживали на етнічних українських тери
торіях Лемківщини, Посяння, Холмщини, Підляш- 
шя і залишилися під владою Німеччини.

На західноукраїнських територіях був установле
ний новий адміністративно-територіальний поділ. 
27 листопада 1939 р. рішенням політбюро ЦК 
КП(б)У і РНК УРСР були прийняті постанови “Про
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утворення Львівської, Дрогобицької, Волинської, 
Станіславської, Тернопільської і Рівненської облас
тей в складі УРСР” та “Про розмежування областей 
УРСР і БРСР”. Площа шести західноукраїнських об
ластей становила 88 тис.кв.км., і на кінець 1940 р. тут 
проживало 7 млн. 838 тис. 500 осіб11. Чисельність на
селення по областях мала наступні показники (в тися
чах): Волинська область -  1031,3 особи, Дрогобицька 
область -  1110,8, Львівська область -  1435,2, Ровен- 
ська область -  1223,1, Станіславська область -  1462,3, 
Тернопільська область - 1575,8.

Організація органів державного управління в 
західних областях України здійснювалася шляхом 
механічного перенесення всіх інститутів влади ут
ворених в СРСР.

Нова влада відразу ж заборонила діяльність 
усіх українських політичних партій, громадських 
об’єднань, товариств. Почалися активні пошуки 
“ворогів народу”. Руйнувалися усталені місцеві 
традиції та звичаї.

Передумовою розгортання масових репресій 
проти національно свідомої частини населення За
хідної України стала діяльність органів НКВС по 
налагодженню тотального контролю за населенням 
краю. РНК СРСР 30 грудня 1939 р. прийняв поста
нову про проведення паспортизації західних облас
тей України. Ця акція завершилася 15 травня 1940 
р. Громадянам було видано 1 млн. 160 тис. 291 пас
порт, 8469 тимчасових посвідчень, а на 15 вересня 
1940 р. в західних областях УРСР було прописано, 
отже взято під контроль НКВС, 1 млн. 514 тис. 342 
громадянина12.

13 квітня 1940 р. ЦК ВКП(б) приймає постанову, 
“Про реєстрацію актів громадянського стану в за
хідних областях УРСР”, згідно з яким реєстрація

399



Історія України:

всіх актів громадянського стану в регіоні здійсню- 
ється з 20 квітня 1940 р. тільки органами запису ак
тів громадянського стану НКВС, з негайною пере
дачею цим органам всіх метричних книг, докумен
тів і архівів, що знаходяться в консисгоріях, костьо
лах, церквах, єврейських та інших громадах і метри- 
кальних конторах13.

Перші репресії кінця вересня -  початку жовтня 
1939 р. зачепили керівництво всіх найбільших україн
ських політичних партій, а також повітових і сіль
ських активістів. За документальними свідченнями 
органами НКВС було заарештовано, вивезено в Си
бір або вбито понад 250 осіб. Без надання звинува
чень були таємно проведені арешти провідних діячів 
польських і єврейських політичних партій. Був заа
рештований весь склад Львівської міської управи на 
чолі з президентом Станіславом Островським. Всім 
їм інкримінувалася “антирадянська націоналістична 
діяльність”. Багатьох громадських діячів-поляків, 
хоч вони і були людьми цивільними, відправляли до 
таборів для полонених офіцерів -  Козельського, Ос- 
ташківського та Старобільського (15 тис. осіб, яких 
там утримували, були розстріляні в квітні-травні 1940 
р.) За свідченням очевидців, органи НКВС мали спис
ки, заздалегідь підготовленими радянським кон
сульством у Львові, а також використовували списки 
з архівів польських поліцейських установ14.

Одночасно, органи НКВС завдали удару по цер
кві і духовенству, особливо римсько-католицького 
обряду. Служцтелі церкви потрапили до перших 
хвиль арештів та депортацій, проведених НКВС. 
Уже в перші місяці радянської влади в Західній Ук
раїні було заарештовано 57 церковнослужителів, 14 
із них розстріляно15.

4 грудня 1939 р. ЦК ВКП(б) прийняв постанову
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про виселення “осадників” із західних областей Укра
їни та Білорусії. Ще у грудні 1920 р. польський уряд 
прийняв закон про військову полонізацію східних ра
йонів держави -  Галичину й Волинь. Колишні вій
ськовослужбовці польської армії, а згодом і цивільні 
отримали великі наділи кращих земель, заселених ук
раїнцями, і значні фінансові субсидії. Ті, що виріши
ли не обробляти землі, зайняли привілейовані посади 
поліцаїв, поштових, залізничних працівників і дріб
них чиновників. У 1938 р. у селах Східної Галичини і 
Волині нараховувалося 200 тис. поляків - “осадників” 
і ще 100 тис. -  у містах і містечках16. Своїм рішенням 
від 21 грудня 1939 р. політбюро ЦК КП(б)У зо
бов’язало секретарів Львівського, Дрогобицького, 
Станіславського, Тернопільського і Ровенського об
комів прийняти особисту участь в роботі по складан
ню планів обласних трійок НКВД по проведенню об
ліку і виселенню “осадників”17.

Акція по депортації цієї категорії населення прохо
дила з 10 по 13 лютого 1940 р., причому вона охопи
ла значно ширші верстви громадян, аніж тільки 
“осадників”. Всього із західних областей України бу
ло депортовано 17206 сімей, або 89062 особи; залише
но тимчасово через хвороби -  1457 осіб; були відсут
ні на момент операції -  2152 особи; переїхали в інші 
райони до початку операції 690 осіб; заховалися під 
час операції -  656 осіб; утекли під час операції -  34 
особи. Однак, ті осадники, лісники та інші чиновни
ки, які з тієї чи іншої причини уникнули виселення до 
14 лютого, згодом було вивезено до місць заслання.

Серед депортованих осіб були не лише поляки: 
вони становили 81,7 % депортованих, українці -  8,8 
%, решта -  німці, білоруси, євреї та інші18.

Друга хвиля депортації прокотилася у квітні- 
травні 1940 р. Згідно з рішенням ЦК КП(б)У від 24
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березня 1940 р. “Про встановлення граничних норм 
землекористування на один селянський двір по Во
линській, Дрогобицькій, Львівській, Ровенській і 
Тернопільській областях УРСР” встановлювалися 
норми землеволодіння 5 га у приміській зоні, 7 га в 
селах і 10-15 га в гірській і болотистій місцевості. По 
суті ця “пікала” підводила під розкуркулення майже 
третину населення краю. Відповідно до постанови 
РНК СРСР від 10 квітня 1940 р. тільки у квітні-трав- 
ні були вислані із західних районів України в Казах
стан біля 6 тис. сімей (більше ЗО тис. осіб)19.

В цей же період під категорію виселенців підпало 
населення, що проживало вздовж радянсько-ні
мецького кордону, так званої 800 метрової прикор
донної смуги та навколо масового будівництва вій
ськових об’єктів на території Західної України. 
Тільки в Дрогобицькій, Станіславській і Ровенській 
областях на кінець травня було переселено в межах 
даних областей, а також в східні області 7563 сім’ї20.

Влітку 1940 р. в усіх органи НКВС була направле
на директива № 142 від 4 червня, в якій зазначалося: 
“ .. .з західних областей України і Білорусії виселяють
ся строком на десять років в Кустанайську, Актюбін
ську, Південно-Казахстанську, Павлодарську, Семи
палатинську область Казахської РСР сім’ї репресова
них, що перебувають у таборах для військовополоне
них, колишніх офіцерів польської армії, поліцей
ських, жандармів, колишніх поміщиків і фабрикан
тів, великих чиновників колишнього польського дер
жавного апарату. З метою запобігання втеч виселе
них осіб і закріплення їх за місцями розселення, разом 
з іншими заходами, в органах міліції по місцях розсе
лення їм видаються паспорти із завчасним простав
ленням у графі 10 (паспорт зразка 1935 р.) і в графі 8 
(паспорт зразка 1938 р.) такого запису -  “паспорт дій-
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сний тільки в межах _______ району________ об
ласті Казахської РСР”21̂

Одночасно, 29 червня 1940 р. розпочалася опера
ція по виселенню з Західної України біженців з Цен
тральної і Західної Польщі, які поселилися тут, вті
каючи від німецької окупації. Станом на 2 липня
1940 р. із шести західних областей України було де
портовано 83207 осіб біженців. У це число потрапи
ли не тільки біженці-поляки та євреї, але й україн
ські студенти, вчителі, представники інших катего
рій місцевої інтелігенції. Так, з Волинської області 
тоді було депортовано 11771 біженця, з них по наці
ональності: поляків -  1837 чол.; українців -  1017 
чол.; євреїв -  8924 чол.22

16 травня 1941 р. ЦК ВКП(б) і РНК СРСР прий
няли постанову “Про виселення ворожого елемен
ту із республік Прибалтики, Західної України і За
хідної Білорусії, Молдавії, згідно якої у червні
1941 р. була проведена четверта депортація насе
лення. До 22 червня органи НКВС встигли вивез
ти 85716 осіб, в тому числі 12371 із західних облас
тей УРСР23.

Окрім депортацій, переселень та заслань для по
тенційних ворогів радянської влади на території за
хідних областей було відкрито 25 в’язниць і дві внут
рішні камери, які постійно були переповнені24.

Так для корінного населення західноукраїн
ських земель колоніальний гніт змінився на кому
ністичний режим, супроводжуваний масовими 
арештами, розстрілами, виселенням та депортаці
ями. З осені 1939 р. по червень 1941 р. було репре
совано за політичними ознаками, без суду і слідс
тва, головним чином депортовано та вислано у 
східні райони СРСР 1 млн. 173 тис. осіб25 із захід
них територій країни.
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Войналович В.А.

ДОЛЯ РИМ.О-КАТОЛИЦЬКОГО КУЛЬТУ 
В УКРАЇНІ В УМОВАХ ПОЛІТИКИ 

ДЕРЖАВНОГО АТЕЇЗМУ 
(кінець 50-х — перша половина 60-х років XX ст.)

Новий курс релігійної політики кінця 50-х років 
XX ст. спрямований на нищення церковних інститу
цій та упослідження релігійного життя під гаслами 
масової атеїзації суспільства, самим безпосереднім 
чином стосувався і римо-католицького культу.

Відзначаючи разючі успіхи у звуженні сфер впли
ву Римо-католицької церкви (РКЦ) в Україні у по
передні роки, уповноважений Ради у справах релі
гійних культів при Раді Міністрів СРСР (РСРК) по 
Україні К.Полонник у звіті за 1959 р. зазначав, що 
Церква, яка нараховувала 153 громади і 51 священ
нослужителя та близько 100 тис. віруючих, продов
жувала займати чільне місце в релігійно-церковній 
мережі республіки. Особливо міцними позиціями 
відзначалася вона в Закарпатті, де діяло на той час 
50 парафій та 29 ксьондзів, що обслуговували, го
ловним чином, чехів, словаків, угорців та українців. 
Особливостями діяльності культу в регіоні було й 
те, що серед священиків більшість складали угорці, 
а громади активно поповнювалися віруючими гре
ко-католиками під безпосереднім впливом тих 38 
колишніх священиків Української греко-католиць- 
кої церкви (УГКЦ), що відмовилися возз’єднатися з 
православ’ям і проживали в області. Як і на Закар
патті, охоче обслуговували колишніх греко-католи
ків ксьондзи Львівщини, де активно діяли понад 
100 не возз’єднаних з Російською православною
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церквою (РПЦ) уніатських священиків. За рахунок 
приєднання до неї у 1959 р. території Дрогобицької 
обл., Львівщина займала друге місце в республіці за 
кількістю громад (24) та діючих священиків (7). Ви
соку активність виявляла РКЦ і на Хмельниччині, 
Вінниччині та Житомирщині1.

Тож не дивно, що серед пріоритетних напрямків 
роботи з культом К.Полонник визначав подальше 
скорочення громад і священнослужителів. “Практи
ка доводить, — говорилося у звіті, — що громади, 
які не мають постійних ксьондзів легше піддаються 
нашому впливу, знижують свою активність, чах
нуть і поступово розпадаються, так як не мають 
припливу молоді і складаються, головним чином, із 
віруючих старших поколінь. І навпаки, громада, що 
має постійного ксьондза, заподіює нам більше тур
бот, ніж інші. Ось чому стиснення, скорочення інс
титуту ксьондзів має стати для нас головним зав
данням у боротьбі проти католицької церкви в Ук
раїні”. А далі керівник республіканського апарату 
РСРК наводив перелік заходів, що вживалися для 
досягнення поставленої мети: померлих ксьондзів 
не дозволялося замінювати новими; зняті з реєстра
ції священики, як правило, не відновлювалися; з ме
тою зниження активності ксьондзів, обласним упов
новаженим рекомендовано реєструвати їх лише по 
одній громаді. Виїзди в інші дозволялися лише за 
наявності неодноразових прохань віруючих, не час
тіше одного разу в 3-4 місяці на 2-3 дні2.

Про необхідність застосування подібних методів 
йшлося і на нараді уповноважених Ради по Він
ницькій, Житомирській, Закарпатській, Львівській, 
Тернопільській та Хмельницькій областях, яка від
булася 21-22 листопада 1960 р. Заслухавши допо
відь К.Полонника про посилення контролю за ді
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яльністю католицького духовенства та релігійних 
громад, нарада наголосила на забезпеченні ефек
тивності атеїстичної пропаганди серед віруючих ка
толиків, активного залучення до неї засобів масової 
інформації, лекторів та громадського активу3.

Остання ж, як засвідчили подальші події, не мала 
жодного успіху. Зорієнтована, як правило, на “ро
боту” з православ’ям та сектантством, система ан
тирелігійних пропагандистських заходів не врахо
вувала особливостей римо-католицького культу в 
Україні і не давала бажаних наслідків. Кількість вір
них римо-католиків та їх релігійна активність з ро
ку в рік зростали.-У той же час не малося жодного 
факту розриву з релігією, офіційно задекларовано
го у засобах масової інформації. Насильницька ате- 
їзація культу фактично унеможливлювалася і ря
дом суб’єктивних обставин.

Традиційно високим рівнем релігійності, згурто
ваності навколо костьолів, відданості своїм духов
ним наставникам відзначалася паства РКЦ. Като
лицьке духовенство, що становило зовсім нечислен
ну групу, маючи відповідну освіту і підготовку, ко
ристувалося значним авторитетом і впливом серед 
вірних. Досить часто, не обмежуючи коло своїх 
обов’язків суто пастирськими функціями, ксьондзи 
ставали справжніми лідерами як парафіян, так і всіх 
мешканців населеного пункту. Не випадково, що 
подібна закономірність була помічена і відпові
дальними особами апарату РСРК по Україні: “Жо
ден контрольований нами культ не має таких виш
колених і добре підготовлених служителів, як като
лицька церква. Всі ксьондзи мають спеціальну осві
ту. Всі вправні оратори, вмілі організатори. Досвід 
показує, що тільки та католицька громада затухає, 
де ксьондз -  рідкий гість, або не буває зовсім”'*.
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В умовах відсутності єдиного керівного центру 
та правлячого єпископа принципово важливим пи
танням життя і діяльності римо-католицьких гро
мад в Україні стало налагодження можливих орга
нізаційних та духовних зв’язків із Святим Престо
лом, католиками інших країн. Ось чому курс на 
максимальну ізоляцію їх від зовнішнього католиць
кого світу і процесів, що в ньому відбувалися, вит
римувався чітко і послідовно. Зокрема, в плані захо
дів апарату уповноваженого РСРК по Україні на 
1959 р. передбачалося: “Впродовж першого півріч
чя 1959 р. попередити всіх служителів цієї церкви, 
що в разі отримання ними яких-небудь вказівок Ва
тикану (через кардинала Вишинського чи єписко
пат, що знаходився в Прибалтиці, чи інших осіб-ту- 
ристів і т.п.), вони повинні про всі ці розпоряджен
ня і листи негайно повідомити Уповноваженого Ра
ди і виконувати їх лише після дозволу останнього. 
Невиконання цієї вимоги буде розглядатися як вияв 
нелояльності у ставленні до Радянської держави, що 
буде несумісним з їх перебуванням на реєстрації 
служителя культу”5.

Попри згадані заходи, владі не вдавалося пов- 
ною мірою реалізувати намічені плани. Як відомо, 
громади РКЦ в Україні мали дві своєрідні гілки 
церковної орієнтації: угорську і польську. Перші 
зосереджувалися виключно в Закарпатській обл. і 
підтримували контакт з Будапештською курією. 
Громади польської гілки і їх ксьондзи налагоджува
ли зв’язки з Варшавською. Канали отримання ін
формації про рішення і постанови Ватикану діяли 
самі різноманітні: регулярні радіопередачі із Риму; 
католицькі газети і журнали, що друкувалися у 
Польщі і Угорщині; приїзд із Польщі родичів, дру
зів і знайомих; відвідування ксьондзами Польщі, де
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вони мали зустрічі з місцевим духовенством та кар
диналом Вишинським. З метою обмеження надход
ження відомостей, уповноважений РСРК по Україні 
К.Полонник пропонував своєму московському ке
рівництву навіть втрутитися у визначення змісту 
польської преси: . було б добре, якби польські га
зети, що вільно розповсюджуються в Радянському 
Союзі (“Жіце Варшави, “Глос праци”, “Штандар 
млодих”) не сповіщали про вказівки папи Римсько
го, кардинала Вишинського і взагалі перестали пуб
лікувати церковну хроніку. Адже ці газети читають
ся нашими католиками і ксьондзами і, звичайно, 
ними підхоплюється все те нове, що вводиться в 
церкві Варшавською курією і Ватиканом.

Питання це складне, делікатне, але шляхи його 
вирішення потрібно все ж відшукати”6.

Змушене пристосовуватися до умов обмеження та 
жорсткої регламентації релігійного життя, римо-ка- 
толицьке духовенство в Україні, ймовірно, не без 
прямих вказівок Ватикану, вдавалося до певних від
хилень від канонічних правил і нововведень в богос
лужіння. Так, майже наполовину було скорочено лі
тургію і проводилася вона, в залежності від місцевих 
умов, не лише під час вранішньої, але й вечірньої 
служб; спрощено певні релігійні обряди (освячення 
пасхи, колодязів, житлових будинків), а в разі відсут
ності служителя культу чи встановлених владою об
межень віруючим рекомендувалося самим здійснюва
ти їх, користуючись освяченою ксьондзами водою; 
надання права ксьондзам вінчати осіб різного віро
визнання, а при виконанні таких обрядів як сповідан
ня, хрещення та вінчання обслуговувати віруючих їх 
розмовною мовою; приймання від вірних не лише ін
дивідуальної при сповідуванні, але й колективної 
клятви вірності Католицькій церкві.
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Все це, за висновком кураторів релігійного життя в 
Україні, свідчили про намагання Церкви пристосува
тися до конкретних умов і за всяку ціну не лише ут
римати, але й розширити свій вплив на віруючих. 
Особливою стурбованістю станом римо-католицько- 
го культу просякнута доповідна записка К.Полонни- 
ка завідувачу відділом пропаганди і агітації ЦК КП 
України Г.Шевелю від 22 грудня 1961 р. В ній місти
лися не лише конкретні факти активізації дій католи
ків, аналіз недоліків в роботі органів влади по їх об
меженню, але й ряд пропозицій, реалізація яких, на 
переконання автора, “буде сприяти дальшому скоро
ченню католицької сітки в Україні”:

- перед директивними органами Союзу постави
ти питання про закриття католицьких семінарій в 
Литовській РСР;

- схвалити лінію на подальше згортання інститу
ту ксьондзів в Україні, в першу чергу в Закарпат
ській області;

- доручити Міністерству культури УРСР включи
ти в репертуарні плани театрів областей, де є като
лики, п’єси антикатолицького і антиватиканського 
спрямування, в тематичних планах українських кі
ностудій передбачити випуск хронікально-докумен
тальних і художніх фільмів, спрямованих проти Ва
тикану і католицької церкви з їх попереднім рецен
зуванням в апараті уповноваженого РСРК при Раді 
Міністрів УРСР з метою уникнення помилок при 
висвітленні особливостей католицького культу;

- товариству для поширення політичних і науко
вих знань УРСР організувати підготовку лекторів— 
атеїстів для роботи серед католиків-угорців і като- 
ликів-поляків;

- політвидаву УРСР передбачити в плані 1962 р. 
випуск популярних брошур на антикатолицьку те
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матику з науковим використанням фактів, які б дис
кредитували служителів і активістів католицької 
церкви в Україні;

- редакціям обласних газет систематично публі
кувати матеріали антикатолицького змісту з вико
ристанням місцевих фактів, узгодивши їх з обласни
ми уповноваженими РСРК;

- комітетам радіомовлення і телебачення облас
тей, де діють римо-католицькі громади, система
тично висвітлювати матеріали, спрямовані проти 
католицизму7.

Про активізацію дій римо-католицького культу в 
Україні, запровадження значних нововведень в 
практику богослужінь, виключну роль духовенства 
в житті громад, масові відвідування віруючими кос
тьолів, відсутність конкретності і наступального ха
рактеру науково-атеїстичної пропаганди доповідав 
уповноважений РСРК по Україні керівництву Ра
ди, в ЦК Компартії України та Раду Міністрів рес
публіки 15 травня 1962 р. Зважаючи на складність і 
невідкладність вирішення окреслених проблем, 
К.Полонник пропонував найближчим часом скли
кати нараду з питань діяльності Католицької цер
кви з метою обміну досвідом роботи та вироблення 
конкретних пропозицій, “спрямованих на зниження 
активності католицького духовенства та звуження 
сфери його впливу, на подальше успішне підсікання 
позицій католицизму в нашій країні”8.

З увагою поставившись до змісту доповідної за
писки та висловлених в ній пропозицій, що мали бу
ти обговорені на нараді уповноважених з питань ді
яльності католицького культу, РСРК в особі її голо
ви А.Пузіна, водночас, застерігала своїх відпові
дальних працівників в Україні від поспішних дій і не 
продуманих рішень: “... Рада зазначає, що пропози
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ції, які стосуються питань внутрішньоцерковної ді
яльності, викликають сумнів в їх правильності і до- 
цільності. З цих питань бажана усна розмова”9. 
Обережність і зваженість керівництва головного 
державного відомства по роботі з культами в умо
вах широкомасштабної антирелігійної кампанії 
можна пояснити в даному випадку лише однією 
обставиною — певною нормалізацією стосунків 
Москви з Ватиканом на початку 60-х років.

Розуміння важливості ведення діалогу між Святим 
Престолом і Москвою, між Святим Престолом і Мос
ковською патріархією визріло надто пізно, а саме то
ді, коли в 1958 р. кардинал Ронкаллі став папою Іоан- 
ном XXIII. Його заклик до миру від 10 вересня 1961 
р., звернений до глав всіх держав світу, викликав по
зитивну реакцію • М.Хрущова: “Глава Католицької 
Церкви, очевидно, рахується з настроями мільйонів 
католиків в усіх частинах земної кулі, стурбованих 
військовими приготуваннями імперіалістів. Іоанн 
XXIII віддає данину розсудливості, коли він засте
рігає уряди від загальної катастрофи і закликає їх 
усвідомити величезну відповідальність, яку вони не
суть перед історією”*0. Подібні вияви поваги з боку 
радянського керівництва на адресу Іоанна XXIII не 
були поодинокими. Загалом, його дальність оціню
валася як значний внесок у справу творення миру на 
землі та сприятливу можливість для налагодження 
міждержавних та міжцерковних стосунків.

Радикальні зміни у ставленні радянського керів
ництва до папи Римського пояснювались і погір
шенням економічної та внутрішньополітичної ситу
ації в країні, нагальною потребою отримання дов
гострокових кредитів від західних країн. Як спра
ведливо зауважує М.Шкаровський, саме папа Рим
ський мав відіграти роль сполучної ланки з держав
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ними діячами країн Заходу — ревнивими прихиль
никами католицизму, своєрідного гаранта серйоз
ності намірів керівництва СРСР11. Радянські дипло
мати і спецслужби стали активно наводити мости 
для контактів з Ватиканом, який відповів позитив
ною реакцією. У ході переговорів у Кремлі М.Хру
щова з папським місіонером Н.Казенсом 13 грудня
1962 р. досягнуто домовленості про встановлення 
неофіційних міждержавних стосунків. На початку
1963 р. Іоанном XXIII дано аудієнцію в Римі зятю 
М.Хрущова О.Аджубею. Майже всю першу поло
вину 1963 р. відбувалося листування лідера КПРС з 
папою Римським.

Одночасно розпочала налагоджувати стосунки з 
Ватиканом і Московська патріархія. Під час конфі
денційної зустрічі в серпні 1962 р. у Парижі секрета
ря комісії сприяння християнській єдності монсень
йора І.Віллебрандса з митрополитом Никодимом 
з’ясувалось, що Кремль міг би погодитись на при
сутність спостерігачів РПЦ на Другому Ватикан- 
ському соборі за умови гарантії, що він не стане ан- 
тирадянським форумом12. 27 вересня — 2 жовтня 
І.Віллебрандс офіційно відвідав Москву, а 10 жов
тня Священний Синод прийняв рішення про нап
равлення на собор своїх спостерігачів. В цілому ра
дянське керівництво могло бути задоволене резуль
татами першої сесії собору 11 жовтня -  8 грудня 
1962 р. Не дивлячись на те, що частина єпископів 
наполягала на включені в тексти послання із закли
ками до миру положень про переслідування релігії і 
віруючих в соціалістичних країнах, керівництво Ва
тикану, як відзначалося в інформації РСРК, “вико
нало свої обіцянки і не допустило скільки-небудь 
серйозних антирадянських виступів як на самому 
соборі, так і в італійській пресі < ...>  Головним під
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сумком першої сесії другого Ватиканського собору 
є поразка найбільш реакційної групи католицьких 
діячів, прихильники якої займають крайню ворожу 
позицію щодо СРСР та інших країн соціалістично
го табору”13.

Ситуація змінилася у другій половині 1963 р. зі 
смертю 4 червня Іоанна XXIII. Незважаючи на пос
туповий відхід нового глави Ватикану Павла VI від 
курсу свого попередника, радянське керівництво 
покладало на нього певні надії і висловлювало го
товність підтримати будь-які мирні кроки понтифі- 
ка. У ході переговорів з митрополитом Никодимом 
у Римі 15 вересня 1963 р. папа Римський запевнив у 
продовженні курсу Іоанна XXIII, забезпеченні від
повідної атмосфери другої сесії Ватиканського со
бору (29 вересня-4 грудня 1963 р.), висловив вдяч
ність уряду СРСР за звільнення греко-католицько- 
го митрополита Йосифа (Сліпого) і дозвіл виїхати 
йому за межі країни.

Проте події засвідчували зворотнє. Активізація 
дій української та литовської католицької еміграції, 
вороже налаштованої проти СРСР та інших соціа
лістичних країн пропаганди, зрештою, зустріч Пав
ла VI з делегацією українських католиків і звернен
ня до них з привітальною промовою, дали підстави 
Москві для висновку про посилення антикомуніс
тичних тенденцій політики Ватикану. Про “більш 
жорстку позицію щодо комунізму” Павла VI йшло
ся у доповіді голови РСРК А.Пузіна на Берлінській 
нараді керівників державних органів соціалістич
них країн, що відали релігійними питаннями 27 
травня 1964 р. Відзначивши, що друга сесія Вати
канського собору не надала необхідних матеріалів 
для остаточних суджень про погляди і наміри папи 
Римського, глава радянського відомства водночас
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заявив, що компетентні органи держави не можуть 
залишити поза увагою спроби правих кіл Като
лицької церкви нав’язати третій сесії Ватиканського 
собору своєрідний антикомуністичний маніфест і 
вважають за потрібне “дати зрозуміти керівництву 
Ватикану, що прийняття такого маніфесту викличе 
негативну реакцію з боку СРСР і невигідні для като
лицької церкви наслідки”14.

Підсумки сесії були критично сприйняті керів
ництвом СРСР. Так, про антикомуністичні виступи 
на соборі повідомлялось в доповідній записці секре
тарям ЦК КПРС Л.Ільїчову і Б.Пономарьову та 
пропонувалось розгорнути гостру і принципову 
критику ідеології і політики Ватикану в засобах ма
сової інформації. У довідці заступника голови КДБ 
С.Банникова про Вселенський католицький собор 
наголошувалося, що Ватикан взяв курс на збли
ження з протестантами та іншими церквами для 
створення єдиного фронту дій проти соціалістичних 
країн і комуністичного руху15. Згадані події покла
ли край контактам з Ватиканом щодо нормалізації 
відносин. Жодна з сторін не виявляла ініціативи їх 
продовження.

Слід зазначити, що за будь-яких обставин, зва
жаючи на ряд істотних нерозв’язаних протиріч, во
ни не мали особливих перспектив. Так, спроби Іо- 
анна XXIII домогтися “модус вівенді” для католи
ків керованих комуністами країн не були безумов
ними. Однією з головних умов залишалася немож
ливість “ідеологічного співіснування” з атеїстични
ми режимами. В силу згаданих причин не підлягали 
перегляду і застарілі стереотипи ідеологічних конс
трукцій радянського тоталітаризму. В численних 
партійних та урядових документах закритого ха
рактеру Ватикан і Католицька церква продовжува-
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ли сприйматися як розплідники антикомунізму, а їх 
ідеологічні диверсії проти соціалістичних країн і по
літики комуністичних партій заслуговували всіля
кого осуду і упереджувальних контр-пропагандист- 
ських заходів.

Саме такий підхід переважав при виробленні рі
шень Всесоюзної наради уповноважених РСРК, яка 
відбулася у Москві в січні 1963 р. і була присвячена 
питанням політики Ватикану, цілям Другого Вати- 
канського Собору. Виступаючи на нараді з доповід
дю голова Ради А. Пузін, зокрема, наголошував: 
“Ватикан намагається створити єдиний фронт всіх 
релігійних набл.ьк, бл.ький християнство, для 
спільної боротьби з атеїзмом і розповсюдженням 
комуністичної ідеології, для боротьби з соціалістич
ними державами. Для цього він готовий заключити 
союз навіть з ісламом, юдаїзмом і іншими нехристи- 
янськими церквами. І було б помилкою з нашого 
боку недооцінювати загрозу дій Ватикану в цьому 
напрямку. В усіх церквах мають місце сили, що спів
чувають ідеї Ватикану про створення єдиного 
“фронту церков у боротьбі проти комунізму”16. 
Ставилось завдання істотного посилення контролю 
за діяльністю громад Католицької церкви в країні, 
рішучого упередження антирадянських націоналіс
тичних настроїв служителів культу, домогтися їх 
відмови від політичних прагнень, що нав’язувалися 
Ватиканом17.

Як і в попередні роки активно продовжувалося в 
Україні скорочення інституту священнослужителів 
Католицької церкви. За висновками директивних ор
ганів, переважну більшість з них було знято з реєс
трації за грубі порушення законодавства про релігій
ні культи. Серед позбавлених права богослужіння ви
явилися “найбільш фанатичні виконавці волі Ватика-
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ну” С.Кашуба, Р.Яновський, ..........  Керницький,
Я.Павіланіс та ін. Зняття з реєстрації настоятелів кос
тьолів, як відомо, здійснювалося за рішенням РСРК 
на підставі подання обласних уповноважених, що 
містили перелік допущених “порушень” чинного за
конодавства. Щоб сповна уявити собі їх зміст і харак
тер, наведемо висновки уповноваженого по Станіс- 
лавській області І.Рубана про знаття з реєстрації 
ксьондза релігійної громади м. Станіслава Я.Павіла- 
ніса у червні 1960 р.: “...1 .Ксьондз Павіланіс мав сис
тематичний зв’язок з колишніми уніатськими свяще
никами, особливо з заклятим уніатом Гнатом Солти
сом, якого органами радянської влади за антирадян- 
ські дії притягнуто до судової відповідальності, а та
кож рядом колишніх черниць, яких він використову
вав у своїх цілях з метою збору коштів серед вірую
чих. Надаючи уніатам матеріальну допомогу та різні 
поради, ксьондз Павіланіс перетворив костьол на не
легальний центр недобитих залишків уніатських мра
кобісів. 2.Ксьондз Павіланіс разом з уніатом Солти
сом брав активну участь в організації на території об
ласті так званого “середнянського чуда”, що вияви
лось у підвезенні до джерела води ікони Божої мате
рі, оголошенні джерела “святим”, куди згодом поча
ли масово збиратися віруючі. Лише великими зусил
лями це “чудо” довелось ліквідувати. 3.Настоятель 
костьолу Я.Павіланіс, не дивлячись на мої неоднора
зові попередження про недопустимість збору коштів 
на ремонт костьолу за його межами, разом з заступ
ником голови виконавчого органу громади Захар- 
ською все ж зібрав більше 3 тис. крб., грубо порушив
ши тим самим радянське законодавство.

Окрім цього ксьондз Я.Павіланіс припускався і ря
ду інших порушень радянських законів про культи, 
зокрема, підготовка дітей до першого причастя та інш. ”18.
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За подібними звинуваченнями було відлучено від 
виконання священицьких обов’язків більшість римо- 
католицького духовенства, наявність якого на 1 січня 
1964 р. у порівнянні з тим же періодом 1959 р. скоро
тилася на 13 чоловік і становила 45 осіб19. Зважаючи 
на неоднорідність духовенства за національною озна
кою (на листопад 1962 р. серед ксьондзів налічувало
ся 18 поляків, 18 угорців, 6 словаків, 2 литовця, 1 ні
мець і 1 українець) та використання ними різних мов 
в богослужбовій практиці, влада практикувала пере
ведення їх з одних регіонів в інші, що породжувало 
невдоволення віруючих рівнем відправ. Розглядаючи 
це як метод зниження активності останніх, посадові 
особи апарату уповноваженого РСРК по Україні сві
домо наполягали на “розвантаженні” Закарпатської 
обл. від ксьондзів-угорців і направлені їх у парафії ін
ших областей, де обслуговування вірних здійснюва
лося польською мовою*0.

У кінці 50-х — першій половині 60-х років про
довжувала неухильно скорочуватися в Україні ме
режа зареєстрованих римо-католицьких громад. 
Якщо на початок 1959 р. функціонувало 167 пара
фій, то на 1964 р. залишилось лише 100 об’єднань. 
Так, у Закарпатській обл. нараховувалася 41 грома
да, Вінницькій -  14, Львівській -  13, Хмельницькій 
-11, Житомирській -  8, Тернопільській та Черні
вецькій -  по 6. Одна католицька громада діяла у м. 
Одесі. Починаючи з січня 1957 р. найбільшу кіль
кість об’єднань знято з реєстрації у Закарпатській 
(29), Львівській (13), Житомирській (9), Чернівець
кій (8) та Вінницькій (5) областях21. Таким чином, 
на середину 60-х років дислокацію римо-католиць
ких громад було локалізовано в межах західного та 
подільського регіонів України.

Зняття з реєстрації римо-католицьких громад,
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що здійснювалося адміністративним шляхом, суп
роводжувалося вилученням з користування вірую
чих культових приміщень, які у більшості своїй ви
користовувались не за призначенням чи взагалі за
лишались пустками. Як відомо, масове вивільнення 
костьольних споруд було пов’язане з виїздом поль
ського населення до Польщі у 1944-1946 рр. Так, із 
143 діючих у січні 1941 р. костьолів Львівської обл. 
на 1 вересня 1946 р. 14 було зруйновано у ході вій
ськових дій, 122 (у тому числі 34 у Львові) -  закри
то, а 7 продовжували використовувати вірні для ре
лігійних потреб. Лише 9 із закритих приміщень, що 
мали історичну, архітектурну і художню цінність 
планувалося зберегти як музей чи заповідник. Всі ж 
інші, за рішенням місцевих органів влади, мали бу
ти передані для використання під культурно-освітні 
та господарські потреби з правом їх переобладнан
ня. Подібна картина спостерігалася і в Станіслав- 
ській обл., де на січень 1947 р. лише 3 костьоли зна
ходились у користуванні релігійних громад, 8 вико
ристовувались як складські приміщення, а 120 зали
шалися пустуючими22.

Справа використання звільнених культових при
міщень, у тому числі і пам’ятників архітектури три
валий час залишалася абсолютно неконтрольова- 
ною навіть на обласному рівні, що дозволяло міс
цевій владі вирішувати її на власний розсуд, присто
совуючи костьоли для найрізноманітніших потреб. 
Результатом подібного господарювання стало за
пустіння та руйнація десятків культових споруд, 
більшість з яких відзначалися історичною та худож
ньою цінністю. Висловлюючи гнів і обурення віру
ючих з приводу подібних фактів атеїстичного ван
далізму, колишній католицький священик з Терно
пільщини у листі на адресу Л.Брежнєва у червні
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1964 р. повідомляв: “Розгнуздані працівники атеїс
тичних органів, на очах всієї громадськості здій
снюють масові погроми сільських храмів, а колиш
ні польські костьоли перетворюють в мерзоту за
пустіння, будуючи стайні, свиноферми, склади, бази 
і в деяких костьолах організували клуби”23. Дарем
но вимагав священик негайного розгляду наведе
них фактів робочими органами Верховної Ради 
СРСР. Нищення культових споруд відповідало за
питам режиму у його прагненні якнайшвидшої то
тальної атеїзації суспільства. Навпаки, прояв бодай 
найменшої уваги до їх збереження викликав протест 
з боку запопадливих чиновників. Не було задово
лено жодної заяви віруючих щодо ремонту кос
тьольних приміщень за власний рахунок. Самочин
ні ж збори пожертв на вказані цілі, як правило, за
вершувалися знаттям з реєстрації настоятеля, акти
ву, а то і самої громади.

Всього ж в Україні на початок січня 1965 р., за 
даними РСРК при Раді Міністрів республіки, нара
ховувались закритими 701 типова культова спору
да, з яких 543 становили костьоли. З них під куль
турно-освітні заклади використовувалися лише 35, 
не використовувалося -  48, а 460 було пристосовано 
для господарських потреб, переважно під складські 
і торговельні приміщення24.

Зняття з реєстрації римо-католицьких громад та 
духовенства, вилучення з їх користування костьоль
них приміщень, втручання у внутрішньоцерковні 
справи, істотно звужуючи можливості релігійної 
практики, разом з тим, не призводили до зниження 
активності віруючих, як на це сподівалися владні 
структури. Більшість парафій, позбавлених духов
них наставників і права на своє офіційне існування, 
продовжували діяти нелегально, відшукуючи всіля
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кі можливості сповнення релігійних потреб вірую
чих. Не випадково, що вперше за повоєнні роки 
офіційна статистика визнала подібний факт, відоб
разивши на січень 1965 р. як діючі 15 католицьких 
об’єднань, раніше знятих з реєстрації. Істотне пож
вавлення діяльності римо-католицьких громад і ду
ховенства Вінницької, Закарпатської, Львівської, 
Житомирської, Тернопільської та Чернівецької об
ластей відбувалося під впливом рішень Другого 
Вселенського собору Католицької церкви, що роз
повсюджувались по різних каналах серед духовенс
тва і віруючих католиків України. Активізація їх дій 
стала, безумовно, своєрідною відповіддю на постій
ні намагання режиму ліквідації римо-католицького 
культу в Україні.

Особливо настійними у своїх вимогах відміни рі
шень про зняття з реєстрації громад, відкриття 
культових приміщень, повернення закритих у свій 
час костьолів та реєстрації постійних служителів 
культу були віруючі Вінницької і Хмельницької об
ластей. Саме з них протягом ряду років систематич
но надходили заяви в обласні, республіканські і со
юзні партійні і радянські органи, приїжджали деле
гації вірних. Із Вінницької області такі заяви за під
писами декількох сот парафіян надходили із с.Чер- 
нівці Могилів-Подільського району, с.Скаржинці 
Хмільницького, с.Снитків Мурованокуриловецько- 
го, міст Браїлова і Вінниці. В указаних населених 
пунктах у віруючих були вилучені приміщення кос
тьолів, а релігійні громади знято з реєстрації за мо
тивами відсутності у них молитовних будинків і 
припинення їх діяльності в результаті “саморозпа
ду”. Насправді ж, упродовж тривалого часу віруючі 
продовжували збиратися під відкритим небом, здій
снюючи релігійні відправи25.
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Буквально засипав скаргами союзний та респуб
ліканський уряди на антизаконні дії представників 
місцевих органів влади актив релігійної громади ка
толиків м. Шаргород. За два з половиною місяці з 
часу прийняття Вінницьким облвиконкомом рішен
ня про закриття костьолу 20 лютого 1961 р. в урядо
ві інстанції надійшло 25 заяв віруючих з вимогою 
його скасування. Єдиною підставою для вилучення 
культового приміщення у громади, яка нараховува
ла тисячі віруючих, було розміщення в ньому до вій
ни краєзнавчого музею, що, до речі, не підтверджу
валось даними Міністерства культури республіки2®.

Колективні скарги на адресу ЦК КПРС, союзно
го уряду, іу^Б України з вимогою повернення 
ксьондза І.Вілька, що був репресований і після від
буття покарання висланий за межі Радянського Со
юзу, надходили від католицької громади м.Бар27.

З численними заявами в урядові інстанції зверта
лися також і віруючі Хмельницької обл., зокрема 
католицької громади с. Підлісний Мукаров Дунає- 
вецького району, де місцева влада закрила костьол, 
не отримавши на це санкції облвиконкому та 
РСРК28.

Незважаючи на всілякі обмеження діяльності 
культу, надто високим залишалося відвідування ві
руючими костьолів і каплиць, здійснення ними релі
гійних обрядів. Так, кафедральний костьол у Льво
ві у недільні дні відвідувало до 1.200 чол., костьоли 
у Полонному та с.Гречанах Хмельницької області -  
1000-1100 чол., у Житомирі -  800 чол., в Ужгороді і 
Мукачеві Закарпатської обл. -  550-500 чол., в Одесі 
-  до 500 чол. Значно зростало відвідування костьо
лів в дні особливо шанованих релігійних свят. Нап
риклад, в Житомирському костьолі кількість при
хожан в такі дні досягала 3.000 і більше. У костьолі
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с.Гречани у святкові дні бувало до 3.500 віруючих, у 
Полонному — 2000, Львові -  1.700, Ужгороді -  
1.200, Одесі -  1.000, Мукачеві -  900. Костьоли біль
шості громад завжди були заповнені віруючими, а 
серед присутніх на богослужіннях — багато молоді 
та дітей шкільного віку. Серед постійних відвідува
чів костьолів налічувалося чимало робітників, 
службовців, інтелігенції.

Надто сильною залишалась потреба віруючих у 
зверненні за послугами духовенства, що підтвер
джувалось рівнем релігійної обрядовості. У Львів
ському кафедральному костьолі в 1962 р. сповіда
лось 5.500 чол., прийняли причастя -  102.000. У Жи
томирському та Борщівському на Тернопільщині -  
відповідно 4.000 і 6.000 чол., у Полонському -  5.500 
і 6.000, у Гречанському -  4.500 і 6.00029.

У Житомирському костьолі кількість хрещень 
новонароджених у 1963 р. збільшилась у порівнян
ні з попереднім роком з 1154 до 1994, вінчань -  з 
156 до 163. У костьолі с.Гречани Хмельницької 
обл. у 1962 р. охрещено 243 дитини, а в 1963 р. -  
343, вінчань -  відповідно 52 і 57 пар. Збільшення 
релігійної обрядовості у вказані роки спостеріга
лося і в костьолах м. Львова: хрещень -  338 і 454, 
вінчань -  116 і 144 пари30.

Отже, досвід державної політики щодо католиць
кого культу в Україні в кінці 50-х -  першій полови
ні 60-х років аргументовано доводить, що змоде- 
льована у вищих ешелонах партійної і державної 
влади широкомасштабна акція нищення релігійно- 
церковних інституцій без будь-яких застережень до
водилась до свого логічного завершення і у ставлен
ні римо-католицьких громад. Антикатолицька 
спрямованість релігійної політики режиму підсилю
валась напруженими стосунками Москви і Ватика-
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ну, які носили відверто конфронтаційний характер. 
Певна нормалізація їх у 1962-1963 рр. не мала істот
ного впливу на зміну у ставленні влади до римо-ка- 
толицьких парафій. В арсеналі засобів нищення 
культу широко застосовувалися потужний адмініс
тративний тиск, поєднаний з терором, густо насиче
ні дезинформацією пропагандистські кампанії, що 
призводили, зрештою, до звуження мережі релігій
них громад, скорочення інституту духовенства, 
жорсткої регламентації внутрішньоцерковного 
життя, руйнації його національних основ та етніч
них ознак. * 4 * * * 8 * * 11 * * 14

* Центральний державний архів громадських об’єднань 
України (далі — ЦДАГО України). — Ф.1, оп.24, спр.5205. -  
Арк. 68, 350, 351.

~ Там само. -  Арк. 83-84.
~ Там само. -  Арк. 354, 355.
4 Там само. -  Спр. 5408. -  Арк. 208.

Центральний державний архів вищих органів влади Ук
раїни (далі -  ЦДАВО України). -  Ф. 4648, оп. 4, спр. 236. -  
Арк. 128.

~ ЦДАГО України. - Ф . 1 ,  оп. 24, спр. 5205. -  Арк. 86.
' Там само. -  Спр. 5408. -  Арк. 209-210.
8 Сергійчук В. Депортація поляків з України. Невідомі до

кументи про насильницьке переселення більшовицькою вла
дою польського населення УРСР в Польщу в 1944-1946 роках. 
— К.: Українська Видавнича Спілка, 1999. -  С. 171-177.

' 1ЩАВО України. -  Ф. 4648, оп. 2, спр. 371. -  Арк. 64.
* У Известия. -  1961. -  20 сентября.
11 Шкаровский М.В. Русская православная церковь в 1958- 

1964 годах // Вопросы истории. -  1999. - №2. -  С. 53.
Там само. -  С. 54.
ЦДАВО України. -  Ф. 4648, оп. 4, спр. 333. -  Арк. 4, 6.

14 Там само. -  Спр. 350. -  Арк. 37, 32, 45.
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15 Шкаровский М.В. Назв, праця. -  С. 54, 55.
}° ЦДАГО України. -  Ф. 1, оп. 24, спр. 5488. -  Арк. 218-219. 
* 7 Там само. -  Арк. 230.
1° Державний архів Івано-Франківської області (далі —  

ДАІФО). -  Ф. 388, оп. 2, спр. 54. -  Арк. 132, 133.
19 ЦДАГО України. -  Ф. 1, оп. 24, спр. 5408. -  Арк. 206; 

спр. .5908. -  Арк. 69.
20 Там само. -  Спр. 5488. -  Арк. 237, 29, 30.
21 Там само. -  спр. 4494. -  Арк. 305; спр. 5408. -  Арк. 206; 

спр. 3908. -  Арк. 69.
22 Державний архів Львівської області -  Ф. 1332, on. 1, спр. 

6. -.Арк. 78, 80; ДАІФО. -  Ф. 388, оп. 2, спр. 64. -  Арк. 7.
2 J ЦДАВО України. -  Ф. 4648, оп. З, спр. 303. -  Арк. 150.
24 Там само. -  Оп. 2, спр. 449. -  Арк. 1.
25 Там само. -  Оп. 4, спр. 315. -  Арк. 1; оп. 2, спр. 449. -  

Арк.,3, 6, 8; спр. 321. -Арк. 138-146 зв.;
2® Державний архів Вінницької області -  Ф. 2700, оп. 7, 

спр. 514. -  Арк. 29,40; ЦДАВО України. -  Ф. 4648, оп. 4, спр. 
315-;=- Арк. 2, 3.

- '  ЦДАВО України. -  Ф. 4648, оп. 2, спр. 449. -  Арк. 8.
2° Там само. -  Спр. 424. -  Арк. 57, 58.
2* Ц ДАГО України. -  Ф. 1, оп. 24, спр. 5488. -  Арк. 251,252. 
30 Там само. -  Спр. 5908. -  Арк. 72, 73.
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Пашиніна Т.С.

ВИНИКНЕННЯ ДЕМОКРАТИЧНОГО 
МОЛОДІЖНОГО РУХУ В УКРАЇНІ 

(кінець 80-х — початок 90-х рр. XX ст.)

Проблема зародження та політизації молодіжно
го демократичного руху в Україні викликає неабия
кий інтерес серед вчених та громадськості. Це зро
зуміло, тому що діяльність молоді наприкінці 80 -  
на початку 90-х рр. була одним з визначальних фак
торів суспільних змін. Тоді значна частина молоді 
швидко соціалізувалася та спробувала само реалізу
ватися в умовах глибокої суспільної кризи. Водно
час задоволення потреб та інтересів учасників мо
лодіжного руху було інструментом адаптації укра
їнського суспільства до нових вимог часу.

Слід зазначити, що і досі вітчизняні вчені не дій
шли згоди про визначення поняття “молодіжний 
рух”. Одні розглядають його як конкретні прояви 
соціальної активності молоді, інші — як “складову 
частину молоді” чи як “сукупність молодіжних гро
мадських об’єднань” тощо. Наприклад, В.Голо- 
венько порівнює молодіжний рух із своєрідною по
літичною системою, головне завдання якої — виз
начення та реалізація молодіжної політики сус
пільства1.

На нашу думку, найповніше визначає молодіж
ний рух Є.Крсенко: “Під молодіжним рухом, як 
правило, розуміють масову організовану соціаль
но-політичну активність, спрямовану на реалізацію 
як специфічних вимог і цілей молодого покоління, 
так і цілей інших громадських груп, об’єктивні інте
реси яких відповідають інтересам молоді. Організо
вана політична активність проявляється у формі
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участі молоді в широких соціальних рухах. Вузько- 
цільові рухи, як правило, мають чітко обмежену мо
лодіжну базу та спрямованість на відбиття безпосе
редніх інтересів молоді. Зазнаючи впливу провідних 
політичних рухів і партій, вони, разом з тим, явля
ють собою самостійні ідейно-політичні утворення. 
До таких рухів можна віднести, наприклад, рух 
школярів і учнів вузів за академічні права, різного 
роду виступи під прапором культурних перетво
рень. Вузькоцільові рухи являють собою необхідну 
та важливу форму боротьби молоді за свої соціаль
но-економічні інтереси і одночасного залучення до 
цієї боротьби”2.

Якщо молодіжний рух в Україні розуміти як “ма
сову організовану соціально-політичну активність” 
молоді, то метою даної статті є спроба конкретно- 
історичного аналізу процесу зародження та політи- 
зації цього руху в Україні наприкінці 80-х -  на по
чатку 90-х рр. XX ст.

Виникнення сучасного молодіжного руху в Украї
ні було пов’язане з процесами перебудови в СРСР, за
початкованої М.Горбачовим. Процеси демократиза
ції та гласності сприяли виникненню в Україні різно
манітних неформальних об’єднань молоді та диску
сійних клубів. У 1987 р. останніх в Україні нарахову
валося 1119 дискусійних клубів3. Ці клуби здебільшо
го сповідували соціалістичну ідеологію і не виступа
ли з надмірно опозиційними заявами стосовно 
ВЛКСМ. Проте в їх середовищі відбувався швидкий 
процес політизації, чому сприяли дискусії навколо 
проблем демократизації радянського суспільства.

Однією з провідних тем молоді того часу стало 
історичне минуле країни, відновлення та збережен
ня її культурної спадщини. Чисельні публікації про 
“білі плями” власної історії під гаслом пошуку “іс
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торичної правди” про своє минуле були викликані 
не тільки процесом гласності, але й актуалізацією 
історичної пам’яті. Зміни в історичній свідомості 
молоді почали втілюватися у низку конкретних гро
мадських дій. На початку 1987 р. у Львові зародила
ся ідея культурницької молодіжної акції -  віднов
лення архітектурних пам’яток міста. До Клубу мо
лодих вчених, які перші приступили до роботи, при
єднувалися групи студентів, молодих робітників, 
службовців тощо. Особливу увагу львівська молодь 
приділяла благоустрою та реконструкції Личаків- 
ського кладовища.

У вересні 1987 р. був написаний колективний 
лист на адресу Голови Президії Верховної Ради 
УРСР, обкому КПУ та редакцій ряду провідних га
зет з вимогою надати Личаківському кладовищу 
статус історико-культурного заповідника. Влада 
була вимушена погодитися з вимогою ентузіастів.

Під час проведення робіт по відбудові Личаків- 
ського меморіалу активісти згуртувалися, знайшло
ся кілька спільних точок зору з тих чи інших полі
тичних та громадських проблем. 19 жовтня 1987 р. 
в актовому залі Львівського лісотехнічного інститу
ту відбулися установчі збори Клубу шанувальників 
історії та культури Товариство Лева. На зборах бу
ли присутні представники Товариства охорони 
пам’яток історії та культури, Львівське відділення 
Фонду культури, міськкому комсомолу та Об’єд
нання молодіжних клубів. З привітальною промо
вою виступив! відомий львівський поет Р.Братунь.

Головне завдання товариства було плекати і по
ширювати національну самосвідомість, зберігати 
культурні та історичні пам’ятки, плекати й поши
рювати українську мову, розвивати та зберігати ук
раїнський фольклор тощо. Першим керівником то
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вариства став завідуючий відділу міському ЛКСМУ 
О.Шейка. Зрозуміло, що влада сприяла діяльності 
організації і навіть надавала посильну допомогу.

Першою акцією Товариства Лева стало продов
ження впорядкування Личаківського кладовища. 
Згодом було проведено акцію по благоустрою парку 
Високий замок, в якій взяли участь кілька тисяч осібл 
До певного часу діяльність Товариства Лева підтри
мувалася місцевими органами влади. Однак з часом 
більшість акцій товариства починають набирати по
літичного забарвлення, що викликало загострення 
відносин, а згодом протистояння5.

Відверто політизованим був створений влітку 
1987 р. Український культурологічний клуб (УКК). 
Серед його засновників слід відмітити С.Набоку, 
О.Шевченка, О.Матусевич, К.Зелінську, Л.Міляв- 
ського та інших. Однією з перших масштабних акцій 
УКК була організація захисту Київської Братської 
Школи та Києво-Могилянської Академії. 4 жовтня 
1987 р. на адресу Міністерства культури УРСР, Київ
ської міськради та Міністерства оборони СРСР акти
вісти УКК надіслали листа протесту проти будівниц
тва на території Києво-Могилянської Академії їда
лень військово-політичного училища.

Наступною акцією Клубу стало вшанування 
пам’яті В.Стуса, яке привернуло увагу широкої гро
мадськості до проблеми свободи слова в СРСР. 
Значною популярністю користувалися дискусійні 
вечори, які збирали велику кількість молоді та сту
дентства. Критична кампанія в пресі, влаштована 
владою, лише додала авторитетності УКК та при
тягла до національних організацій значну частину 
свідомої молоді.

Наприкінці 1987 -  на початку 1988 рр. процес по- 
літизації охопив широкі кола українського сус
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пільства. В Україні виникло понад 3 тис. молодіж
них неформальних об’єднань, які налічували 72 тис. 
осіб6. Багато з цих об’єднань знаходились під впли
вом колишніх українських дисидентів, моральний 
авторитет яких сприяв поширенню національно-де
мократичних ідей у молодіжному середовищі. На 
той час було відновлено діяльність Української 
гельсінкської групи (УГГ), до складу якої увійшли 
М.Горинь, В.Чорновіл, В.Берладяну, І.Гель, З.По- 
падюк, С.Хмара.

Внаслідок об’єднання зусиль УГГ, Українського 
культурологічного клубу (С.Набока, О.Шевченко, 
А.Мілявський, Є.Сверстюк) та львівського Това
риства Лева 7 липня 1988 року була оприлюднена 
“Декларація принципів Української гельсінкської 
спілки” (УГС). Мова йшла про виникнення опози
ційної комуністичному режиму політичної сили. 
УГС наголошувала на необхідності перетворення 
СРСР на “конфедерації незалежних держав, пере
хідним етапом до чого може бути федерація суве
ренних демократичних республік”7.

Одночасно на Східній Україні, в Харкові, До
нецьку, Луганську та інших містах поширювався за
гальносоюзний демократичний рух під егідою ство
реного в Москві Демократичного союзу, що 
об’явив себе політичною партією.

Навесні 1988 р. в Київському державному універ
ситеті група студентів фізичного факультету ство
рила студентське товариство “Громада”. За досить 
короткий час товариство охопило студентів інших 
факультетів. З самого початку свого існування 
“Громада” налагодила тісне співробітництво з Ук
раїнською гельсінською спілкою, Українським 
культурологічним клубом, українознавчим клубом 
“Спадщина” та провела низку акцій за відродження

430



маловідомі імена, події, факти

Києво-Могилянської Академії.
У жовтні 1988 року члени “Громади” звернулися 

до учасників пленуму ЦК КПУ з вимогами надання 
українській мові державного статусу, поширення її 
в усіх сферах державного та економічного життя, 
формування українських військових з’єднань, при
пинення будівництва атомних станцій на україн
ській території, впровадження республіканського 
госпрозрахунку і економічного суверенітету для Ук
раїни, усунення В. Щербицького, скасування всіх 
привілеїв для партійної номенклатури тощо. 
У листопаді 1988 року члени “Громади” були серед 
організаторів першої санкціонованої 10-тисячної 
демонстрації у Києві (13 листопада 1988 р.), на якій 
Д.Павличко закликав громадськість до створення 
Народного фронту. Проте наприкінці року діяль
ність “Громади”, яку в республіканських засобах 
масової інформації звинувачували в екстремізмі, бу
ла паралізована. Під різними приводами її членів 
виключали з університету8.

Перехід комуністичного режиму до політики з 
позиції “сили” з одного боку перешкоджав діяль
ності молодіжних об’єднань, але, з іншого, посилю
вав опозиційні настрої та політизацію молоді. У 
липні 1989 р. з’явився політичний маніфест Това
риства Лева, в якому, зокрема, зазначалося: “Необ
хідне відродження політичне (нації -  Автор), яке ба
зується на національній економіці”9.

На той час великий вплив на демократичний мо
лодіжний рух в Україні почав здійснювати Народ
ний рух сприяння перебудові10. Рухівські активісти 
брали участь у виборах народних депутатів СРСР 
навесні 1989 року та спромоглися провести до за
гальносоюзного парламенту демократично налаш
тованих діячів. Серед них був відомий український

431



Історія України:

поет Р.Братусь, кандидатуру якого підтримувало 
Товариство Лева11.

Навесні 1989 р. багатьом демократичним моло
діжним організаціям стало зрозуміло, що вони пот
ребують координації дій на всеукраїнському рівні. 
25 травня 1989 р. відбулася установча конференція 
Львівського Студентського братства, на якій були 
прийняті статут, програма, звернення до студентів 
України та обрана керівна Рада братства. З приві
тальним словом перед зібранням виступили пред
ставники Руху, Товариства української мови ім. Т. 
Шевченка, Товариства Лева та Спілки українських 
студентів Канади. Студентське братство відразу 
включилося в політичну діяльність.

31 серпня 1989 р. за ініціативою осередку Сту
дентського братства Політехнічного інституту 
спільно з Львівською організацією Руху було прове
дено студентський мітинг на тему “Перебудова ви
щої школи”. Піднімалися питання про вживання ук
раїнської мови у вузах, про доцільність існування 
“першого відцілу” у вузах, вимагалася відставка 
ректорів Львівського державного університету та 
Львівського політехнічного інституту і2. Це був 
перший студентський мітинг в Україні.

З жовтня 1989 р. студенти — члени Студентсько
го братства університету та Політехнічного інститу
ту взяли участь в політичному попереджувальному 
страйку в знак протесту проти жорстокого розгону 
демонстрантів 1 жовтня у Львові. Згодом більшість 
страйків, які мали місце у Львові, не обходилися без 
участі “братчиків”.

Схожий процес спостерігався у Києві. Влітку 
1989 року виникла ідея створення загальновузів- 
ської студентської організації, яка б стала центром 
студентської політичної ініціативи в Києві. 5 версия
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1989 р. було створено ініціативний комітет, який 
провів нараду, у який брали участь О.Хмелевський, 
М.Свистович, О.Доній, В.Піховшек, В.Кириленко, 
М.Кошманенко, В.Сокур, О.Суховій, П.Шеревера 
та один з лідерів “Громади” В.Чемерис. Учасники 
наради домовилися про створення Української сту
дентської спілки (УСС).

У вересні 1989 року була оприлюднена Відозва Ки
ївської філії УСС до студентської молоді, де зазнача
лося, що “проблеми, які хвилюють студентів, не об
межуються тільки військовими кафедрами: то і суто 
побутові проблеми, і питання демократизації вузів
ського життя та реального впливу студентів на нав
чальний процес”. У політичному житті УСС виступа
ло за досягнення суверенітету УРСР, перехід влади 
від компартії до демократично обраних рад, повер
нення засобів виробництва безпосереднім виробни
кам матеріальних благ, забезпечення справжньої сво
боди слова, совісті, зібрань та об’єднань”13.

Установчий з’їзд УСС 8-9 грудня 1989 р. в примі
щенні Київського університету. На з’їзд прибуло 
167 делегатів студентських об’єднань з 13 міст Укра
їни. Перед студентами виступили лідер Народного 
руху І. Драч, відомий дисидент Ю.Бадзьо та один з 
керівників УГС М. Горинь. Установчий з’їзд ухва
лив звернення до студентів України із закликом під
тримати відозву народних депутатів СРСР А.Саха- 
рова, М.Тихонова, Н.Попова, К.Мурашова та 
Ю.Афанасьєва про двогодинний попереджуваль
ний політичний страйк з вимогою включити до по
рядку денного II з’їзду народних депутатів СРСР 
обговорення ст. 6 Конституції СРСР “Про керівну 
роль КПРС”, законів про власність, землю та під
приємництво. З’їзд УСС завершився створенням 
двох структур: УСС та Конфедерації студентів Ук
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раїни, в яку вступили УСС, Студентське братство та 
ряд інших студентських організацій, що не увійшли 
до УСС14.

Влітку 1989 року у Харкові та Львові виникають 
відділення Спілки незалежної української молоді 
(СНУМ), які проголосили серед інших завдань до
сягнення політичного плюралізму в суспільстві, ви
ховання молоді у дусі поваги до національної сим
воліки - синьо-жовтого прапору та герба — тризу
ба. СНУМ домагався визнання державним гімном 
України гімну “Ще не вмерла Україна”. Незабаром 
виникла Київська СНУМ, яку очолив колишній ак
тивіст “Громади” Д.Корчинський. У другій полови
ні 1989 р. відбувався процес організаційного ста
новлення СНУМ.

В листопаді 1989 року Львівська рада СНУМ зас
нувала власний друкований орган “Молодь Украї
ни”. До складу редакційної колегії увійшли: Т.Чор- 
новіл, О.Вітович та І.Деркач. В першому числі “Мо
лоді України” вийшла редакційна стаття Т.Чорно- 
вола, де стверджувалося, що завданням газети є 
“пропаганда серед молоді ідеї української незалеж
ності... Ми бачимо свій обов’язок в тому, щоб про
будити якнайбільше молодих людей до свідомої бо
ротьби... Вбачаємо особливу відповідальність своєї 
місії: відстоїмо молодь — відстоїмо Україну”15. 
Слід зауважити, що значна частина СНУМівської 
молоді швидко радикалізувалася, вимагала негай
ного встановлення незалежності Україні, наводила 
приклади вояків УПА для обґрунтування своїх пог
лядів. Це стало причиною розколу в 1990 р. СНУМ 
на помірковану та радикальну фракції.

Принагідно зауважимо, що націонал-демокра- 
тичними організаціями молодіжний рух в Україні 
не вичерпувався. Крім них, існували групи молодих
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соціал-демократів, неокомунісгів, “зелених”, анар
хістів тощо. Взагалі, у першій половині 1990 р. мо
лодіжний рух в Україні швидко політизувався, на
бував досвіду та соціальної підтримки. Наприклад, 
з серпня 1989 по травень 1990 року СНУМ провела 
27 масових акцій, у тому числі 23 несанкціоновані, в 
яких взяли участь 64 тисячі осіб16.

В лютому 1990 р. було проведено акцію студент
ського єднання, у який брали участь студенти Дніп
ропетровська, Дніпродзержинська, Донецька, Киє
ва, Львова, Харкова і Чернівців. В Києві страйкува
ли всі найбільші учбові заклади. Біля декількох ти
сяч студентів університету, Політехнічного, Педаго
гічного, Художнього, Театрального, Інженерно-буді
вельного інститутів та Інституту народного госпо
дарства пікетували власні вузи. Вони висували не 
тільки соціально-економічні гасла, але й політичні 
вимоги. Серед них скасування 6 статті Конституції 
СРСР та припинення втручання КПРС в господарс
тво, освіту, мистецтво та науку. Страйк завершився 
21 лютого 1990 р. студентським мітингом у Києві бі
ля пам’ятника Тарасу Шевченку. Він завершився 
арештом органами держбезпеки та міліції В.Чемери- 
са, секретаря Київської крайової ради Руху. Обурені 
студенти пікетували будинок Київської міської ради, 
після чого було заарештовано ще 6 чоловік. УСС роз
цінила такі дії влади як спробу зупинити незалежний 
демократичний студентський рух в Україні.

На підтримку київських студентів застрайкувало 
студентство західних областей України. 6 березня 
1990 р. було повідомлено про дострокове звільнен
ня заарештованих студентів, що було розцінене сту
дентськими активістами як перемога студентської 
єдності і солідарності17. Після репресивних акцій 
проти них члени УСС усвідомили необхідність ор
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ганізаційного згуртування. В березні 1990 р. були об
рані керівні органи Київської організації УСС. На 
пропозицію В.Піховшека (одного з засновників УСС) 
головою Київської міської організації УСС обрали 
Q. Донія, а його заступником Р.Стратійчука.

У першій половині 1990 р. радикальне крило 
СНУМ почало активну пропаганду своїх поглядів 
серед молоді. Цікаво, що їх гасла, об’єктивно спря
мовані проти комуністичного режиму, мали не тіль
ки національну спрямованість, але й соціальну орі
єнтованість. Так, лідер Київського СНУМ Д.Кор- 
чинський проголошував гасло “Ради без комуніс
тів!” и зазначав: “Ми спостерігаємо дивовижне яви
ще: уявлення і зденаціоналізованої, і рухівської інте
лігенції часто-густо відстають за адекватністю від 
настроїв та інстинктів обивательського міського та 
селянського середовища... Антикомуністичні інс
тинкти нині дуже поширені серед народу. Багато 
хто розуміє, що “до ручки нас довели комуністи” ... 
Не треба їхати до Львова, поспілкуйтесь з робітни
ками інтернаціональної Одеси. “Скільки можна го
дувати Москву”, — почуєте ви в половині випад
ків... Але рухівський інтелігент не проста людина. 
Він — політик і знає, що говорити за самостійність 
— це екстремізм, який може посварити нас із здоро
вими силами в партії, крім того — народ це не розу
міє. .. Якщо людина розуміє, що в усьому винні ко
муністи, що всі ми не матимемо ковбаси доти, доки 
Україна не матиме самостійності, — то це наша лю
дина... Хай живе українська самостійна соборна 
ковбаса! — такі гасла сьогодення18”.

На цей час в Україні відбувалися вибори до Вер
ховної Ради УРСР. СНУМ, Студентське братство 
та Товариство Лева вирішили підтримувати влас
них кандидатів, використовуючи набутий напере
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додні досвід виборів на Перший з’їзд народних де
путатів СРСР. У перегонах взяли учать молоді “ле
венята” І.Коліушко, І.Гринів, Т.Стецьків, С.Кри- 
щенко. Передвиборча програма складалась з нас
тупних головних пунктів: суверенітет України як 
економічна незалежність республіки, прийняття за
кону про громадянство республіки, першість рес
публіканського законодавства над союзним, служ
ба громадян України тільки в республіканських вій
ськових формуваннях.

В економічній сфері в Програмі проголошувала
ся рівноправність усіх форм власності та господа
рювання; децентралізація економіки; поступовий 
перехід до вільного ринку засобів виробництва; на
дання селянам права самим обирати форму госпо
дарювання на землі та передати її у довічне корис
тування з правом передачі у спадок. Кандидати від 
Товариства Лева рішуче виступали за повноту вла
ди Рад, ліквідацію 6-ої статті Конституції, багато- 
партійну систему, гарантоване право на національ
но-культурну автономію, ліквідацію цензури, роз
пуск КГБ та гуманізацію кримінального законо
давства. Крш того, висувалась вимога визнати по
літику сталінського режиму на Західній Україні ге
ноцидом та зняти всі заборони щодо повернення на 
Батьківщину депортованих народів19. Усі висунуті 
кандидати були обрані до Верховної Ради України.

Після виборів у Верховній Раді України було 
сформовано “Народну Раду” (125 депутатів), до 
якої увійшли демократичні сили. З цього часу в Ук
раїні розпочався процес інтенсивного партійного 
будівництва. Нові партії намагалися поставити під 
свій вплив та контроль молодіжні організації. Для 
останніх наступила доба ідеологічної та партійної 
самоідентифікації. Наприклад, СНУМ на короткий
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час стала молодіжним крилом Української Гельсін
ської Спілки, потім “коливалася” між різними пар
тіями, і нарешті відбувся розкол20.

Радикальна/націоналістична фракція СНУМ 
(Д.Корчинський, О.Вітович та ін.) взяла участь в 
створенні Української міжпартійної асамблеї, куди 
увійшли Українська народно-демократична партія, 
Українська національна партія, Республіканська 
партія України, Українська селянсько-демократич
на партія та ряд громадських організацій. УМА від
разу закликала до рішучої революційної боротьби з 
режимом, не виключаючи збройного опору. За по
рівняно короткий строк радикальні лідери СНУМ 
захопили керівні посади в цій структурі. Офіційною 
ідеологією став інтегральний націоналізм.

З цього приводу один з лідерів поміркованої час
тини СНУМ Т.Чорновіл писав: “Відбувається єд
нання профашистських сил Східної та Західної Ук
раїни. Започаткувалося воно у молодіжному сере
довищі й іменується націоналістичною фракцією 
СНУМ. От тільки відношення вона не має ні до 
СНУМ, оскільки творці її зі СНУМ в основному 
виключені, причому причиною була не більша ра
дикальність, а явно расистські, зверхницькі й про
фашистські заяви та дії”21.

На вересень 1990 року СНУМ поділився на дві ор
ганізаційно оформлені частини. І.Деркач, Т.Чорно
віл та інші, активно співпрацювали з УРП та НРУ. 
Лідери радикальної/націоналістичної частини нама
галися відігравати у політиці самостійну роль. Вони 
бажали організувати власну політичну партію.

Певна радикалізація настроїв захопила УСС. Ба
гато її членів вимагали негайного демонтажу кому
ністичного режиму в Україні. Вони висловлювали 
незадоволення позиціями національно-демократич
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них елементів, які пішли на певні компроміси з 
представниками комуністичної більшості в парла
менті України. Проте співробітництво з націонал- 
демократичними силами тривало.

Влітку 1990 р. Київська УСС взяла участь в свят
куванні 500-річчя українського козацтва на Запо
ріжжі, що було зорганізоване НРУ. На святкуванні 
були присутні всі активісти організації. Саме там 
було проголошено ідею проведення політичного го
лодування в Києві. Студентські активісти вимагали 
радикальних змін та реформування всіх сфер сус
пільного та економічного життя, а це можна було 
досягти лише рішучими політичними діями.

Але позиція комуністичної більшості Верховної 
Ради була протилежною. Її представники виступали 
проти будь-яких суспільних змін. 11 вересня 1990 р. 
Президія Верховної Ради України прийняла рішен
ня, що навколо будинку Верховної Ради в радіусі 
одного кілометра забороняється проведення піке
тів, демонстрацій та інших масових акцій. У відпо
відь Народна рада закликала громадськість підтри
мати 1 жовтня 1990 р. її дії біля стін парламенту.

Демократично налаштована молодь разом з на- 
ціонал-демократичними партіями, деякими неза
лежними профспілками намагалася активно проти
діяти комуністам. Один з лідерів Київської органі
зації УСС О.Доній відверто заявив, що “політич
ною ситуацією і досі керує ненажерливий монстр — 
Комуністична партія”. Він сформулював вимоги 
київських студентів: достроково припинити повно
важення Верховної Ради України та призначити но
ві вибори на багатопартійних засадах восени 1991 
року; прийняти закон про націоналізацію майна 
КПУ та ЛКСМУ; не допустити підписання союзно
го договору. Крім того, О.Доній закликав до широ-
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комасштабних акцій громадянської непокори22.
До цих вимог представники Львівського студент

ського братства запропонували ще дві пропозиції: 
проходження юнаками служби у війську тільки в 
межах України; відставка Голови Ради Міністрів 
УРСР В.Масола.

Всеукраїнський страйк розпочався 1 жовтня 
1990 р., а 2 жовтня біля сорока активістів УСС та 
Студентського братства, розстелили на площі 
Жовтневої революції матраци та оголосили про 
початок голодування. На 3 жовтня 1990 р. на пло
щі вже стояло 49 наметів, а в голодуванні брало 
участь 137 осіб із Києва, Львова, Дніпропетров
ська, Івано-Франківська та інших міст України. 
На 4 жовтня в голодуванні брали участь 151 осо
ба, ще 131 забезпечували обслуговування (охоро
на тощо). Серед голодуючих 3 жінки. Одна з них 
— народна артистка України, лауреат Державної 
премії УРСР ім. Т.Г.Шевченка Н.Крюкова. 5 жов
тня 1990 р. в наметовому містечку відбулась зустріч 
Голови Верховної Ради УРСР Л.Кравчука із лідера
ми студентського голодування — О.Донієм та 
М.Іващишиним. Зустріч було показано по телеба
ченню.

Протягом 7-8 жовтня 1990 р. кількість учасників 
голодування досягла вже 158 осіб з 24 міст України. 
В голодуванні брали участь представники не лише 
УСС та Студентського братства, але і члени СНУМ 
(5 осіб), НРУ, УРП тощо. 9 жовтня число учасників 
голодування дбсягло 180 осіб. Громадська думка 
майже повністю була на боці студентів. Акцію під
тримали навіть представники інших республік 
СРСР, так в голодуванні брали участь студенти з Ір
кутська та Омська. Над наметовим містечком, ок
рім жовто-блакитного та червоно-чорного прапо
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рів, майорів і прапор незалежної Грузії.
у  цей час відомий український радянський пись

менник, лауреат багатьох урядових нагород О.Гон- 
чар написав лист-заяву до парткому Київської орга
нізації Спілки письменників України, де оголосив 
про свій вихід з КПРС. В своїй заяві О.Гончар заз
начав: “Вчора я відвідав табір, де голодують сту
денти. В цих змучених, виснажених, але до краю 
стійких, здатних на самопожертву юнаках я впізнав 
нашу молодість. Я почув від них: ми виховувалися 
на ваших творах. Ми, власне, є студбатом іншого, 
нового часу. Нас привело сюди вболівання за долю 
свого народу — ось наші вимоги... Вимоги голоду
ючих студентів я вважаю цілком справедливими.

Однак ці вимоги, ця самопожертва юних синів і 
дочок нашого народу в Парламенті республіки бу
ли зустрінуті... реготом! Жорстким, бездушним ре
готом отієї самої партократичної більшості, яка 
претендує на те, щоб керувати життям нашого на
роду. Саме ця нечувана бездушність потрясла мене 
до глибини душі.

Тож я з тими, хто здатен на співчуття і милосер
дя, хто разом із студентами, разом зі всією свідомою 
громадськістю республіки виступає за справжній 
суверенітет України... Оцим і пояснюється мій ви
хід з КПРС”.

В інтерв’ю “Літературній Україні” О.Гончар до
дав: “Заява — це для мене справді єдино можлива 
форма протесту проти зумисної глухоти й безвідпо
відальності тих, хто мав би почути, але вперто й ци
нічно не хоче почути голос студентів, справедли
вий, зболений голос самого народу. Душа моя всі ці 
дні з голодуючими студентами. Я не міг в інший 
спосіб виявити їм почуття своєї солідарності”23.
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9 жовтня відбулась зустріч Л.Кравчука, членів 
Президії Верховної Ради, голів комісій, депутати, 
представники міністерств та студентських активіс
тів О.Баркова, О.Донія, М.Іващишина, О.Кузана, 
В.Кириленко, Ю.Герцика. Студенти знову повтори
ли свої вимоги. Після довготривалих і важких пере
говорів Леонід Кравчук пообіцяв, що питання про 
відставку прем’єра В.Масола буде поставлено перед 
парламентом.

Наступного дня було прийнято рішення про 
включення в порядок денний сесії Верховної Ради 
питання про обговорення студентських вимог. Вод
ночас у Києві відбулася десятитисячна маніфеста
ція, яка оточила будинок Держтелерадіо УРСР та 
добилася 10 хвилин прямого ефіру для оголошення 
вимог голодуючих.

На підтримку студентських вимог група депута
тів на чолі з В.Бедьом (серед них С.Хмара, Л.Го- 
рохівський, В.Колінець, О.Гудима, М.Горинь та 
ін) оголосила голодування. В своєму виступі в 
прямому ефірі Л.Кравчук закликав до порозумін
ня, проте рішуче відкинув вимоги студентів. 11 
жовтня 1990 р. у малому залі будинку Федерації 
незалежних профспілок України відбулася прес- 
конференція керівництва наметового містечка, в 
котрій взяли участь О.Доній, О.Барков, І.Коцюру- 
ба, О.Кузан, С.Бащук. Лідери голодуючих заяви
ли про активізацію студентства та проведення в 
найближчий час радикальних акцій протесту. 12 
жовтня на Хрещатику відбувся мітинг, де було за
явлено про вимоги голодуючих та необхідність 
“силового тиску на владу шляхом організації 
страйків та маніфестацій24.

13 жовтня силами учасників голодування було 
перекрито рух транспорту на Хрещатику. 14 жовтня
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почали страйкувати цілі навчальні заклади та стар- 
ші класи шкіл і ПТУ. 15 жовтня 1990 р. розпочався 
загальний студентський страйк, який істотно впли
нув на позицію влади. Стотисячна колона маніфес
тантів пройшла з Хрещатика по вул. Кірова і оточи
ла Верховну Раду. В другій половині дня біля 70 сту
дентів влаштували сидячий страйк перед сходами 
парламенту.

Під тиском студентів керівництво Верховної Ра
ди запросило до сесійного залу їх представників 
О.Донія, О.Баркова та І.Коцюрубу. О.Доній висту
пив перед депутатами та зачитав вимоги голодую
чих студентів. Ввечері цього ж дня почався новий 
етап акції — “окупаційний страйк”. Колона на чолі 
з О.Донієм захопила червоний корпус Київського 
університету. Акція пройшла без ексцесів і закінчи
лася цілковитою перемогою студентів25.

Тоді ж влада погодилась надати “прямий ефір” 
на телебаченні О.Донію, О.Баркову, І.Коцюрубі, 
Т.Корпалу, В.Кириленку. Студенти обґрунтували 
свої вимоги до влади та закликали суспільство до 
загальноукраїнського страйку.

15 жовтня Конгрес США заслухав інформацію 
про події в Києві. На підтримку акції українських 
студентів виступили політичні та громадські діячі у 
США, Великобританії, Австралії, ФРН, Канади, 
Франції та інших країнах.

В Україні відбувалися збори трудових колекти
вів, проходили студентські та учнівські віча, страй
ки та мітинги, приймалися заяви та резолюції на 
підтримку голодуючих студентів. Розпочали лан
цюгове голодування солідарності викладачі львів
ських вузів. Шахтарі Червонограда оголосили пе- 
редстрайковий стан. В цілому, влада втрачала кон
троль за ситуацію в країні.
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16 жовтня біля стін Верховної Ради учасники сидя
чого страйку розгорнули друге наметове містечко. 
Воно нараховувало 45 голодуючих та 11 осіб з групи 
підтримки. Табір був організований членом Львів
ського студентського братства Р.Дідухом. Загалом 
на 16 жовтня 1990 р. у голодуванні брали участь 298 
осіб із них 16, які голодували з першого дня.

Цього ж дня маніфестація, яка складалася з пред
ставників 18 вузів, 22 технікумів, 2 училищ та 18 
шкіл, пройшла Хрещатиком до стін Верховної Ра
ди. Продовженням маніфестації став похід колони 
на чолі з М.Іващишиним на лівобережну частину 
міста. Студенти захопили “жовтий” корпус Київ
ського університету та один з корпусів Політехніч
ного інституту. Продовжувався окупаційний страйк 
в “червоному” корпусі університету.

Тоді Верховна Рада створила тимчасову узгод- 
жувальну комісію для розгляду вимог голодуючих 
студентів. До її склад увійшли по 5 депутатів від 
парламентської більшості (серед них С.Гуренко та 
О.Коцюба) і від опозиції (серед них С.Головатий та 
М.Горинь), 5 представників голодуючих (О.Барков, 
О.Доній, М.Іващишин, С.Бащук, М.Канофоцький). 
Було підписано документ, який враховував всі ви
моги голодуючих.

17 жовтня 1990 р. Верховна Рада УРСР прийняла 
“Постанову Верховної Ради Української РСР про 
розгляд вимог студентів, які проводять голодуван
ня в місті Києві з 2 жовтня 1990 року”. Практично 
всі вимоги студентів були задоволені законодавчо. 
Верховна Рада'погодилася “привести діючу Кон
ституцію у відповідність до положень Декларації 
про державний суверенітет України”, відмовилася 
від підписання нового союзного договору. Було за
декларовано, що громадяни України служитимуть
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тільки на території республіки. Пішов у відставку 
український прем’єр-міністр В.Масол.

18 жовтня 1990 р. на майдані Незалежності (пло
ща Жовтневої революції була перейменована саме 
після голодування студентів) пройшло святкове за
вершення акції протесту. О.Доній та М.Іващишин 
виступили по телебаченню з інформацією про при
пинення голодування і звільнення “окупованих” 
корпусів університету та політехнічного інституту. 
Наметове містечко було розібране26.

Проте головна вимога студентів -  перевибори 
парламенту на багатопартійній основі реалізована 
не була. Студентська “оксамитова революція” не 
стала поштовхом для рішучих та комплексних ре
форм держави та суспільства. Вже 7 листопада 1990 
р. міліція застосувала силу до студентів, які намага
лися перешкоджати проведенню святкової демонс
трації на Хрещатику. За згодою парламенту було 
заарештовано депутата С.Хмару.

Водночас студентські акції у жовтні 1990 р. зас
відчили появу в Україні потужної політичної сили -  
демократично налаштованої молоді. Радянська сис
тема зазнала відчутного удару саме завдяки виник
ненню демократичного молодіжного руху в Україні 
та активізації його політичної діяльності. * 2

* Головенько В. Український молодіжний.рух в XX столітті 
(історико-політологічний аналіз основних періодів) /  Дис. ... 
кавд. політ, наук. — К., 1995. — С. 18—22.

2 Косенко Е. Некоторые методологические вопросы изуче
ния политических отношений молодежи в буржуазном общес
тве. — В кн.: Международное молодежное движение: вопросы 
теории и методологии. — М., 1983. — С. 37.
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З Див.: Головенько В., Корнієвський О. Український моло
діжний рух: історія та сьогодення. — К., 1994. — С. 72; Разум
ное О. Знімемо рожеві окуляри // Радянська Україна. -  1987. -  
4 серпня; Разумное А . Не «против», а «за»... // Комсомольское 
знамя. -  1987. -  9 августа.

 ̂ Ковальчук В. Делу -  время // Комсомольское знамя. -  
1987. -  12 июня; Рупняк М. Сумне “благополуччя” // Вільна 
Україна. -  1987. -  22 липня; Лубківський Р. Пам’ять про май
бутнє // Культура і життя. -  1987. -  2 серпня; Рупняк Л. Нова 
історія давньої Бульки // Вільна Україна. -  1987. -  5 серпня; Бє
лінський М. Занедбана краса // Вільна Україна. -  1987. -  31 
липня; Ісаєвич Я. Біля Високого Замку // Вільна Україна. -  
1987. -  5 вересня; Яремчик О. Молодь і місто // Ленінська мо
лодь // 1987. -  20 жовтня.

5 Стецьків Т. Предтеча Товариства // Поступ. — 1989. — №
12.

° Головенько В., Корнієвський О. Український молодіжний 
рух^історія та сьогодення. — К., 1994. — С. 73.

7 Батенко Т. Свіча Михайла Гориня. Штрихи до портрета. 
— К., 1995. — С. 40; Тарань О. Убити дракона. — К., 1993. —
C.L4.

6 Особливою заповзятістю у критичній кампанії проти 
“Громади” відзначалась газета “Київський університет”. Див.: 
Київський університет. -  1987. -  жовтень-грудень.

У Лоступ. — 1989. —  № 6.
Див.: Літературна Україна. — 1988. — 22 грудня.

J * Коліушко І. Ми і вибори // Поступ. — 1989. — № 12.
Нова доба. — 1989. — № 2. — С. 4.
Доній О., Синельников О. Історія УСС мовою документів 
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Струкевич О.К.

ДОНОС, З.МОВА ЯК СКЛАДОВІ 
ПОЛІТИЧНОЇ КУЛЬТУРИ СТАРШИН 

ГЕТЬМАНЩИНИ

Аналізуючи особливості політичної культури 
еліти Української козацької держави, ми брали до 
уваги орієнтації та прояви поведінки, що передба
чали і відображали задоволення потреб та інтересів 
у рамках соціальної взаємодії. Проте нерідко полі
тичні суб’єкти потрапляють до ситуації, коли така 
взаємодія відсутня через повне неспівпадання інте
ресів, дегуманізацію опонента і т.п.

Аналізуючи особливості політичної культури ок
ремих соціальних суб’єктів та зумовлених нею зраз
ків поведінки, ми мусимо мати на увазі той факт, 
що виокремившись із соціуму Речі Посполитої, ко
зацька еліта як соціально-політичний суб’єкт, у по- 
літико-культурному аспекті характеризувалася не 
цілісністю, а внутрішньою суперечливістю і розір
ваністю. Причому, зміст цього розриву був не стіль
ки кількісним, скільки якісним, тому що проявлявся 
він не між різними угрупованнями старшини, а у по- 
літико-культурному комплексі кожного особисто: 
чи то козацького старшини -  вихідця із не шляхет
ських верств, чи то покозаченого шляхтича. Сут
ність цього розриву полягала в тому, що у ціннісно- 
нормативних проявах політичної культури пере
важна більшать майбутньої еліти Війська Запо
розького була міцно інтегрована до політичної 
культури Речі Посполитої1, але виштовхнута чи іг
норована польськими урядовцями стосовно задія- 
ності у регулятивно-комунікаційних механізмах ор
ганізації суспільно-політичного життя.
448



маловідомі імена, події, факти

Роздвоєність породжувала різні орієнтації на по
літичну систему Речі Посполитої. З одного боку, це 
проявлялося у прагненні інтегруватися до неї через 
інвестиційну поведінку. Старшини усвідомлювали, 
що Республіка потребувала їхньої військової служ
би, і намагалися служити максимально старанно, 
щоб завдяки цьому досягнути своїх соціально-еко
номічних та соціально-політичних цілей. Прикла
дом таких орієнтацій, реалізованих у політичній по
ведінці, можна вважати політичний курс П.Кона- 
шевича-Сагайдачного. З іншого боку, прояви від
вертого нехтування польським політикумом кон
кретних зусиль та ролі козацтва зумовлювали деві- 
ативні (руйнівні), а частіше -  напівдевіативні орієн
тації на політичну систему Республіки. Козацька 
верхівка чи сама організовувала антисистемні вис
тупи, чи включалася до боротьби, піднятої козаць
кими низами, щоб завдяки козацькій шаблі все-таки 
домогтися включеності до регулятивно-комуніка
ційних механізмів. Зрозуміло, що в такому випадку 
вони не мали на меті знищення політичної системи, 
але не бачили інших, крім руйнівних засобів, щоб, 
силою зброї ослабивши панівні суб’єкти політичної 
системи, посісти між ними своє гідне місце та буду
вати стосунки за принципом: “як рівні з рівними і 
вільні з вільними”.

Ігнорування подібних домагань з боку панівної 
польської еліти призвели до утвердження орієнта
цій на політичну поведінку, сутність якої передава
лася гаслом: нехай “гвалт гвалтом” звільняється і 
яку уже слід розглядати у межах законного права 
опору спробам ворожої сторони знищити еліту, а з 
нею й український соціум, і нарешті -  етнос.

Вибудування власної політичної системи, на 
жаль, супроводжували й такі особливості, які прак
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тично унеможливлювали взаємодію та порозуміння 
між окремими угрупованнями старшин. Що викли
кало до життя ряд деструктивних проявів і серед 
них таких як донос, змова.

26 травня 1693 р. у листі до Івана та Петра Олек
сійовичів І.Мазепа з приводу чергового на нього 
доносу причину цього ганебного явища у політич
ному житті пояснював недосконалістю людської 
природи: “ .. .Як сонце супроводжує тінь, так кожно
го чоловіка, що вірно государям своїм працюючи, в 
славі і честі перебуває, невідступно переслідує заз
дрість...2

Не заперечуючи гетьманові, який знався на тон
кощах людської душі, повторимо, що для доноси
тельства у Гетьманщині вистачало й причин, 
пов’язаних з особливостями функціонування полі
тичної системи.

Насамперед ми маємо на увазі особливість, виз
начену ще В.Антоновичем: "Кожний новий гетьман 
намагався змістити по можливості більше полков
ників, що були за його попередника, і заступити їх 
людьми, на відданість яких він міг покластися"3. 
Повне опанування політичною системою Гетьман
щини клієнтелою гетьмана позбавляло опозицію 
будь-яких можливостей представляти і захищати 
свої інтереси і бути представленими у вищих ешело
нах влади. Таким чином, у Гетьманщині порушу
вався закон циркулювання еліти.

Прикладом для ілюстрування таких тверджень 
може послужиїи кризова ситуація, до якої потрапив 
Д.Многогрішний. Замість того, щоб запропонувати 
конкретний механізм узгодження інтересів, він ли
ше вказував старшинам-опозиціонерам на свою 
невразливість. Московський посол доповідав, що 
під час великоднього з’їзду старшин 1699 р. гетьман
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сказав: “Чув він, і багато до нього вістей доноситься, 
що його гетьмана всіх міст козаки мало люблять; а 
якщо ж дійсно його гетьмана мало люблять, і вони б 
били чолом великому государю про обрання іншого 
гетьмана, і клейнодами він військовими поступиться 
тому, кого вони собі гетьманом оберуть; а буде поки 
він гетьманом буде і він свавільників буде втихоми
рювати, поки його сил вистачить, на тому він велико
му государю присягав... А поки тим свавільникам і 
не крутиться, а крім великого государя подітися їм ні
де”4̂  Як бачимо, хизуючись своєю невразливістю, 
гетьман сам же вказував загнаним в кут опозиціоне
рам єдиний вихід: звертатися до царя. Правда, вони 
це робили не відкрито, а таємно, щоб, природно, не 
накликати на свою голову репресій. До того ж, щоб 
домогтися успіху напевне, опозиції не доводилося ви
бирати засобів. Власне, засіб у такій ситуації був 
один -  донос протектору.

Найдійовішим аргументом, який би міг на царя 
вплинути, було звинувачення гетьмана у зраді. Для 
опозиції це був єдиний шлях вирватися з притлумле
ного становища і забезпечити собі кар’єрний злет.

Причому донос як політична акція розвивався у 
межах відомих політико-культурних орієнтацій 
старшини. Зокрема, у схемі доносу чітко простежу
ється орієнтація на звичну старшині схему прийнят
тя рішення легітимізованого протектором-серенісі- 
мусом. Старшини згуртовувалися проти певного 
гетьмана, посилали чолобитну. Саме чолобитну, як 
свідчить форма доносу на І. Самойловича. Цар її 
"конфірмує" указом про арешт гетьмана, і старши
ни здобувають можливість обрати нового лідера.

У нерозривному зв’язку з доносом перебувало 
фабрикування звинувачень, документів, що могли б 
здискредитувати політичних опонентів, суперників.
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Типовими прикладами тут можуть послужити “Чо
лобитна генеральних старшин на Самойловича”, а 
також документи, залучені до наукового обігу 
О.Оглоблиним для ілюстрації проявів політичної 
боротьби між старшинськими угрупованнями І.Ма
зепи та В.Кочубея. Серед засобів політичної бо
ротьби ми зустрічаємо фальсифікування листів від 
імені учасників протилежної сторони, заслання 
агентів для ведення провокаційних розмов, а з ін
шого боку детальне записування змісту своїх відпо
відей на випадок можливого арешту і допитів. Ви
користовувався й такий прийом як подача певних 
проявів поведінки опонентів у несприятливому для 
них контексті. Так, наприклад, І.Мазепа викорис
тав факт приватного господарського листування 
стародубського полковника Миклашевського з ли
товським шляхтичем Коцелом для звинувачення то
го в таємних політичних зносинах з Литвою5.

Поряд з доносом ми спостерігаємо й складнішу 
форму подолання політичного суперника -  змову. 
Вона передбачала ширше коло учасників, застосу
вання насильницьких засобів подолання опонента.

До неї старшинські угруповання готові були вда
ватися, коли намагалися врятуватися від згубного, з 
їх погляду, політичного курсу лідера. Змова мала на 
меті видачу гетьмана й показ таким чином власної 
політичної лояльності стосовно переможця чи, у 
більш загальному розумінні, сильнішого політичного 
суб’єкта. Так, наприкінці 1675 р. І.Самойлович роз
повідав московському посланцеві, “що приїхавши до 
нього з того боку Гамалія казав: у Дорошенкової 
старшини і в полковників, які нині на тому боці, була 
у всіх таємна рада і постановили, що Дорошенка 
яким доведеться способом взявши, їм привести на цей 
бік до нього гетьмана... і очікує він гетьман, що те
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вчиниться над Дорошенком незабаром, оскільки 
старшина тамішня вся бажає у царської величності у 
підданстві бути”6. Очевидно, у політико-культурний 
комплекс старшини перейшло старе брудне правило: 
за скрутної хвилини видавати свого лідера.

Одним з вагомих мотивів учасників змови були 
не загальносуспільні, а приватновласницькі інтере
си. Саме їх першочергове значення виділяв учасник 
змови проти Д.Многогрішного Р.Дмитрашко-Рай- 
ча: “А вони старшина і всі посполиті люди, відаючи 
про таку злу справу, звичайно плачуть невтішно і з- 
під високодержавної великого государя руки зовсім 
не бажають, тому що почали було жити у всілякому 
благоденстві і покої і тихомирі, і домовими будівля
ми і всілякими пожитками повнитися, і наповни
лись, а нині ж іде до розорення і невинним душам до 
погибелі”7.

Дане визнання засвідчує, що зорієнтованість у 
критичних ситуаціях до змовництва була значною 
мірою здетермінована соціально-економічним ста
новищем української політичної еліти. Обтяжена 
своїми матеріальними надбаннями, урядовими по
садами, вона наважувалася виступити тільки після 
ретельної підготовки, тривалих зважувань і вагань.

Дана орієнтація проявляла себе не лише у внут
рішньо, але і в зовнішньополітичному аспекті, уже 
як засіб суспільно-політичного визволення. За умов 
соціального внутрішньо- та міжстанового протис
тояння, військової слабкості перед сувереном-узур- 
патором, лише змова давала можливість уникнути 
викриття, використавши таку перевагу як рапто
вість, дозволяла відкласти або й відмовитись від 
виступу за зміни зовнішньо- чи внутрішньополітич
них обставин. До того ж змова з точки зору соціаль
ного егоїзму виглядала і як найефективніший засіб.
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Вона, до певної міри, забезпечувала можливість до
сягнути мети не руйнуючи соціально-економічних 
відносин -  основи свого соціального панування. У 
всіх в пам’яті ще свіжими були приклади Визвольної 
війни, виступи рядових козаків, посполитих, що про
демонстрували старшині, як всіляке військово-полі
тичне заворушення буде використане підвладними 
станами для звільнення з-під соціального гніту. Така 
мотивація змови була, безперечно, актуальною й для 
І.Мазепи та його оточення і, очевидно, розглядалося 
“найраціональнішим методом опору”8.

Змова була наслідком і неможливості висловити 
свою незгоду із порушенням договору відкрито. Це, 
зокрема, засвідчив П. Орлик, який у листі до 
С. Яворського розповідав, що за згодою гетьмана 
було вирішено відрядити до Петра І делегацію з чо
лобитною про порушення прав, але через деякий 
час старшини погодилися із думкою Мазепи, що це 
буде на біду і вигублення всім11.

Змова давала можливість маневрувати. Так, коли 
П.Орлик, дізнавшись про наміри І.Мазепи змінити 
протекцію, жахнувся можливих наслідків, за умови, 
що шведи зазнають поразки, гетьман відповів: "...Хі
ба ж я дурень, передчасно виступати, поки не побачу 
крайньої нужди, коли царська величність неспромож
ний буде, не тільки України, але й держави своєї, від 
потенції Шведської оборонити". Трохи нижче Мазе
па додав, якщо ж шведи не досягнуть у Московії та
кого "прогресу" "і якщо несила наша буде боронити 
Україну і себе  ̂то для чого ж маємо самі на погибель 
лізти і вітчизну погубляти?"10.

Інша риса змовництва -  залежність від іноземної 
допомоги11 -  стала першочерговою у змові учасни
ків Новгород-Сіверського гуртка. Становлячи до
волі незначний відсоток від загальної чисельності
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населення, шляхта, разом з тим, не могла опертися 
на козацтво, на той час політично інертне, а тим 
більше, на міщанство і селянство. До того ж і в сере
довищі шляхти більшість на той час уже стояла на 
позиціях інтеграції у Російську політичну систему, а 
решта, хоча, можливо, і симпатизувала поглядам 
змовників, давно уже втратила політичну волю, 
щоб надати дієву підтримку. Тому іншого шляху як 
таємно шукати підтримки у політичних опонентів 
Росії на європейській арені, члени гуртка не бачили.

Аналізуючи політико-культурний комплекс стар
шинської еліти ми не ставимо питання “українсько
го зрадництва”. Це проблема імперського бачення 
історії України.

Проте важко обійти питання про нібито іманен
тну українцям схильність до обману, підступності. 
Взяти хоча б приклад протистояння хворого 
Д.Апостола на генеральних старшин спробам 
О.Шаховського та С.Наришкіна зосередити в руках 
останнього управління справами Гетьманщини. 
Коли кн. Шаховський запитав паралізованого геть
мана, чому той не наказує генеральному писарю, 
щоб “на час його гетьманської хвороби про всі 
справи представляв генералу Наришкіну”, Д.Апос- 
тол замість того, щоб відверто висловитися у межах 
орієнтацій на легітимність влади колегії генераль
них старшин (на час хвороби чи відсутності гетьма
на) почав виправдовуватися, що нібито “він тому 
писарю представляти йому, генералу Наришкіну, 
наказував, та інше казав, проте через слабкість їх 
зрозуміти було неможливо”. Коли ж російські емі
сари підготували чорновик відповідного документу 
і передали в діловодство генеральному писарю, той 
оголосив, що “гетьман цього писати не велів” .

Подібним чином поводилися й генеральні стар
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шини. Оголосивши О.Шаховському, що вони від 
намірів перебрати правління на себе відмовляють
ся, вони, за свідченням князя, “вимагали у мене по
ради яким чином писати до колегії закордонних 
справ і просити про те (про передачу правління 
С.Наришкіну -  О.С.) у в. ц. в-ті монаршого указу. А 
вони нібито того знати не можуть”. Продемонстру
вавши смирення, старшини, разом з тим на випадок 
смерті Д.Апостола таємно підготували прохання 
про колегіальне заміщення Д.Апостола на час об
рання нового гетьмана, а С.Наришкіна залишити у 
його попередньому статусі міністра при гетьмані1̂ .

Отже, замість орієнтації на чітке визначення 
власної позиції, ми бачимо схильність до політич
ного лавірування. Чому “принцип обману”, як його 
наприкінці XIX ст. визначали Г.Спенсер та У.Лес
тер** 2 3, зіграв провідну роль серед різноманітних за
собів, до яких могли б вдатися представники укра
їнської еліти у щойно описаній ситуації, намагаю
чись досягнути поставленої мети.

Дошукуючись причин такої поведінки, погоди
мося з науковцем: “Немає сумнівів, що свобода по
роджує правдивість, так само як і багато інших гар
них якостей, тоді як рабство і тиранія, в цілому, ді
ють деморалізуюче” ̂ 4

* Сас П. М. Політична культура українського суспільства 
(кщець XVI - перша половина XVII ст.) - К., 1998. - С. 44-49.

2 3 епістолярної спадщини І.Мазепи. Упорядник та автор 
передмови В.В.Станіславський. - К., 1996. - С.97.

3 Антонович В. Прилуцкий полковой асаул Михайло Мов' 
чан и его записная книга // К., - 1885. - №1. - С. 62-63.

4 Акты ЮЗР. - Т.10. - С.643-644.
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5 Оглоблин О. Ескізи з історії повстання Петра Іваненка - 
К„ 1929. - С. 42-47.

о Акты ЮЗР. - Т. 12. - С. 350.
7 Акты ЮЗР. - Т. 9. - С. 676.
8 Субтельний О. Мазепинці. Український сепаратизм на 

початку XVIII ст. - К., 1994 - С. 6.
* Лист Пилипа Орлика до Стефана ^ворського (1721 р.): 

свідчення самовидця про Мазепине відступництво // 
Субтельний О. Мазепинці. - С. 165.

*у Там само. - С. 171.
п  Субтельний О. Мазепинці. - С. 6.
12 Листування р. 1733 про бажання колегії генеральної 

старшини здобути по смерті Апостола урядування Гетьман
щиною // Праці комісії для виучування історії... права. - Вип. 
3. - С.363-365.

*3 Л  [естер] У орд. Психические факторы цивилизации. - 
СПб., 1897. - С. 149.

14 Там само. - С.151.

457



Історія України:

Федірко А .М .

ЗНАВЕЦЬ УКРАЇНСЬКОЇ СТАРОВИНИ 
(до 200-річчя з дня народження М.И. Судіенка)

Серед українських громадських діячів середини 
19 ст. помітно виділялась постать невтомного зби
рача пам'яток минулого, видавця Михайла Йоси
повича Судіенка. Сьогодні це ім'я маловідоме су
часному українцю, але його добре знають вчені-іс- 
торики, оскільки зроблене археографом-аматором 
без перебільшень можна вважати самопосвятою на 
ниві збереження писемних історичних джерел. Він 
видав цілий ряд документальних публікацій, що 
стосуються діяльності окремих осіб, зокрема, геть
манів України. Закоханий в історичне минуле краю, 
свого славного роду, він досліджував рукописні лі
тописи та ніким неопрацьовані історичні докумен
ти, створивши для цього бібліотеку, яка належала 
до кращих особистих книгосховищ.

Завдяки його наполегливій праці була підготов
лена грунтовна книга в двох томах "Матеріали для 
вітчизняної історії", вийшов з друку літопис С.Ве- 
личка. Місцева історія зобов'язана археографу-ама- 
тору за знайдені та збережені ним цінні рукописи зі 
збірки Г.Полетики, а також, за появу в світ відомої 
роботи О.Шафонського "Опис Чернігівського на
місництва", яку він видав в 1851 році за власні кош
ти1. Через вихід у світ (1842-1848) п'ятитомної "Іс
торії Малоросії" М.Маркевича М.Максимович зга
дував, що серед людей, які збагатили історію Укра
їни в 40-50 рр 19 ст. "рядом с Бодянским, Костома
ровым, Судиенком и др. должен быть назван и 
Маркевич"2.
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Оцінка сучасниками діяльності М.Судієнка на 
той час була високою. Але незважаючи на його вне
сок у становлення та розвиток археографії, його 
ім'я після смерті в історичній літературі майже не 
згадувалось, а в радянський час воно замовчува
лось з чисто ідеологічних міркувань. За визначен
ням радянської енциклопедії історії України (Київ, 
1973) "Судієнко М.Й.- український археограф лібе
рально-буржуазного напрямку" 3. Безумовно, за та
кої класової оцінки його творча спадщина, життя та 
меценатська діяльність не стали об'єктом широкого 
та всебічного вивчення.

Вперше основні штрихи біографії М.Й.Судієнка 
були згадані на конференції з нагоди 75-річчя Нов- 
город-Сіверського музею, який в 1920 р. успадкував 
частину старожитностей родини Судієнків.

М.Судієнко народився в 1803 р. Хто були його 
батьки достовірно невідомо. Залишившись сиро
тою в перші роки свого дитинства він був усиновле
ний уроженцем м.Новгорода-Сіверського, таємним 
радником, керуючим майновими справами князя 
О.Безбородька Йосипом Степановичем Судієнком і 
21 червня 1804 р. "возведен во дворянство с дозволе
нием принять герб и фамилию Судиенок и право 
наследства в благоприобретенном имении"4. Таким 
чином, Михайло успадкував давній козацький рід, 
який започаткував в період Гетьманщини внук Ста- 
родубського полкового судді Андрія Івановича - 
Степан, який після смерті свого батька новгород-сі- 
верського атамана Івана Андрійовича першим став 
називатися Судієнком5. Степан Іванович, будучи 
козацьким атаманом міста Новгорода-Сіверського 
в 1734 р. під час війни з Турцією був полонений під 
Пултуском, а в 1739 р. призначений сотником і 
обіймав цю посаду 20 років. Дружина Степана Па
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раска була дочкою губернського маршала Степана 
Спиридоновича Ширая. В неї було двоє синів - Іван 
та Йосип, які після ліквідації Гетьманщини займали 
службові посади в російских державних установах. 
Іван Степанович з відкриттям новгород-сіверсько- 
го губернського намісництва в 1787 р. був призна
чений головою новгород-сіверського магістрату. 
Йосип Степанович служив у почтовому відомстві та 
керував майновими та особистими справами князя 
Безбородька, який подарував йому багато земель
них маєтків. Зокрема, в новгород-сіверському пові
ті у його власності знаходились шість сіл: Очкіно, 
Голубівка, Османь, Собичево, Андріївка та Черни- 
шов6. Сини Степана Судієнка, Іван та Йосип, після 
себе нащадків не залишили, і тому після їх смерті 
молодий Михайло залишився єдиним спадкоємцем 
козацького роду Судієнків.

Після домашнього виховання під керівництвом 
французького аббата у будинку свого опікуна кня
зя Якова Івановича Лобанова - Ростовського моло
дий князь Михайло навчається у пажеському кор
пусі. З 1824 р. по 1829 р. він, як і всі дворянські діти 
того часу, знаходився на військовій службі. Але 
служба не дуже приваблювала Михайла і він зали
шає її, поселяється на постійне проживання в селі 
Очкіно Н-Сіверського повіту. Незабаром одружу
ється на дочці тайного радника М.П. Міклашев- 
ського - Надії Михайлівні. Після тимчасового пере
бування за кордоном Михайло Йосипович поверта
ється в Україну і повністю віддається подвижниць
кий та науковій діяльності. Загальними зборами 
новгород-сіверських дворян він обирається предво
дителем повітового дворянства, займає помітне міс
це в місцевій адміністрації. Одночасно він був попе
чителем двох гімназій: Чернігівської та Новгород-
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Сіверської. В цих почесних званнях Судієнко зали
шив після себе "вполне заслуженную память, неза
висимо от щедрых его вкладов в эти заведения на 
пользу того, что могло действительно служить к их 
преуспеванию, не один десяток бедных детей окон
чили в них свое образование на его иждевении..."77 

Перебуваючи у Новгороді-Сіверському, М.Суді- 
єнко підтримує тісні зв'язки зі своїми колишніми 
товаришами, з якими він розділив ідеали своєї мо
лодості, зокрема, з М.Маркевичем, М.Максимови- 
чем та О.Пушкіним. Останній часто звертався до 
Михайла за порадою та матеріальною допомогою. 
Так, в листі з Петербурга в село Очкіно від 2 січня 
1830 року Пушкін вибачається, що вчасно не повер
нув свій борг: "Милый Судиенко, если деньги тебе 
до сих пор не уплачены, то виноват в этом мой по
веренный...,- і далі пише,- приехав в Петербург, я 
написал тебе в (Чернигов), поздравить тебя с же
нитьбой и предложить тебе взять 50 руб. Ты пи
шешь, что потерял аппетит и не завтракаешь так, 
как бывал о... Приезжай на почтовых в Петербург и 
аппетит вернется к тебе.”8 Після одруження поета з 
Наталією Гончаровой) у листі Олександр Сергійо
вич Пушкін знову звертається до свого товариша: 
"Боюсь я, любезный Михайло Осипович, чтоб дол
гая разлука совсем нас не раззнакомила; однако по
пытаюсь напомнить тебе о своем существовании и 
поговорить о важном для меня деле. Надобно тебе 
сказать, что я женат около года и что вследствие се
го образ жизни моей совершенно переменился...рас
ходы свадебного обзаведения, соединенные с упла
той карточных долгов, растроили мои дела мои. Те
перь обращаюсь к тебе: 25000, данные мне тобою 
заимообразно, на три или по крайней мере на два 
года, могли бы упрочить мое благосостояние. Из
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числа крупных собственников трое только на сем 
свете состоят со мною в отношениях более или ме
нее дружеских: ты, Яковлев и еще третий... К одно
му тебе могу обратиться откровенно, зная, что если 
ты мне и откажешь, то это произойдет не от скупос
ти или недоверчивости, а просто от невозможности. 
Жду ответа и дружески тебя обнимаю. Весь твой 
А.Пушкин”9.

Листування М.Й.Судієнка з О.С.Пушкіним та ін
шими діячами - цікава сторінка епістолярної спад
щини, що розкриває умови формування світогляду 
Михайла Йосиповича на ідеалах гуманізму та полі
тичної свободи в умовах посилення реакційної полі
тики Миколи І. Обіймаючи посаду предводителя 
новгород-сіверського повітового дворянства (1835- 
1841 рр) та висвітлюючи політику російського уря
ду на землях України, він на відміну від інших укра
їнських дворян, виділявся своєю ліберальністю та 
незалежністю думок і суджень. У практичній діяль
ності протягом життя "его правила были непоколе
бимы: его мнения не подчинялись никакому расче
ту и уступали только убеждениям, им самим выра- 
ботаным. Принадлежа, по состоянию и по воспита
нию, к высшему классу, он был, по чувствам и обра
зу мыслей, человеком вполне народным, признавал 
дворянское достоинство только в собственном зна
чении..."10 Ці риси характеру яскраво проявилися, 
коли М.Судієнко переїхав до Києва і в 1848 р. став 
головою Київської тимчасової комісії для розгляду 
давніх актів, утвореної в 1843 році при києвському, 
волинському та подільському генерал-губернаторс
тві. На цій посаді він "предался занятиям со всем ув
лечением человека, преданного отечественному 
долгу, и с полным сознанием пользы, какую могли 
принести ему научные исследования."11 Створен-
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ням Комісії уряд виконував свою мету СТОСОВНО зо
середження в своїх руках архівних збірок з Право
бережної України та підведення ідеологічної основи 
для обгрунтування того, що цей край є “искони рус- 
скій”12. Однак урядовий характер ніяк не відбився 
на науковій праці Комісії. Першим її головою був 
управитель канцелярії генерал-губернатор М.Писа
рєв, який фактично став ним лише 1 травня 1845 р., 
а не в 1843р., як це мало бути13. Справа опинилась 
від початку в руках людей, які, за висловом Д.Доро
шенка, “в своїй діяльності керувались або виключ
но інтересами науковими, або ж своїм українським 
патріотизмом, котрий сходивсь з намірами уряду хі
ба лиш щодо ослаблення панування польського 
елементу в краї.” 14

В 1848 р. місце голови Комісії обійняв М.Су- 
дієнко (1848-1857 рр.), діяльний співробітник в пи
таннях зібрання та видання історичних пам'яток, 
великий прихильник української старовини, який 
багато зробив для Комісії в її найскрутніші часи. 
Членами Комісії й редакторами її видань призначе
но проф. Максимовича, проф. Іванішева, проф. 
Домбровського; співробітниками - П.Куліша, 
Т.Шевченка, М.Ригельмана. Ще в 1844 р., будучи 
почесним членом Комісії, М.Й.Судієнко запропо
нував розглянути архів чернігівського губернського 
правління, доручивши цю справу Китченку та 
Грембецькому1Л В ході розгляду архіву з'ясува
лось, що в ньому зберігалась значна кількість справ 
та паперів, що складали архів колишнього правите
ля Малоросії графа П.А. Румянцева-Задунайського. 
Обіймаючи посаду голови Комісії, М.Судієнко схи
ляє Д.Бібікова подати клопотання щодо передачі 
архіву в .Комісію. В 1852 р. в Київ було доставлено 
біля 3000 справ. Серед них були папери військово-
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похідної канцелярії гр. Румянцева та справи по уп
равлінню малоросійським краєм. Судієнко особис
то зайнявся їх переглядом разом з відрядженим для 
цієї справи капітаном генерального штабу Сакови
чем16. В листі до Максимовича Судієнко сповіщає: 
”Я переписал всю частную и официальную перепис
ку гр. Румянцева с разными лицами, начиная с 1767 
по 1780. Разбирая эти письма, я пришел к тому 
убеждению, что Задунайский принадлежит к разря
ду величайших государственных людей, до сих пор 
неоцененных. Одним словом, Румянцев ждет своего 
Плутарха”17. Ця колекція була передана до Універ
ситету св. Володимира в 1894 р., документа за 
№№118-122 18.

Ще не було завершено перегляд Румянцівського 
архіву, як було отримано донесення, що в католиць
кому монастирі м. Дубно зберігаються папери 
фельдмаршала князя О.В.Суворова. Більше року 
займався Судієнко разом з капітаном Саковичем 
розглядом справ, а в результаті виявилось, що там 
були лише справи різних частин військ з 1797 по 
1837 рр. Але серед цих справ були знайдені важливі 
матеріали військово-історичного характеру, як-то: 
накази головнокомандуючих часів турецької війни 
1806-1811 рр., переписка Барклая-де-Толлі з генера
лом Собанеєвим 1814 р., переписка князя Багратіо- 
на 1811 р., які і були відправлені в департамет гене
рального штабу 19.

Особливу увагу Судієнко приділяв виданню до
кументів по історії України. В листі до М.Максимо- 
вича (1850 р.) він зазначає, що дуже багато матеріа
лів зібралося в комісії, а людей для їх опрацювання 
не вистачає. М.Судієнко планував видати збірку 
"Матеріали для вітчизняної історії”: збірка мала 
вийти у двох книгах, де будуть вміщені: 1) універса-
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лы Гетьманів по Гетьманщині; 2) опис місцевостей 
Малоросійських по полках; 3) грамоти царів і імпе
раторів до Гетьманів, що не надруковані у повному 
зібранні законів" 20.

Мета видання, писав Судієнко у передмові випу
щеної в 1853 р. першій книзі "Матеріалів для вітчиз
няної історії", полягає у тому, щоб довести до відо
ма народу історичні пам'ятки, яких ще так багато 
знаходиться в державних та приватних архівах 21.

Після виходу у світ цих книг розпочалася диску
сія між давніми друзями-земляками, членами архе
ографічної Комісії П.Кулішем та М.Максимови- 
чем. П.Куліш зазначив, що з цієї праці видно, як 
гетьмани наші користувалися владою і мовчазною 
згодою хижаків старшин, накрали собі на “булаву” 
земель по всій Малоросії. М.Максимович цей факт 
повернув в історичний контекст праці і відповів 
П.Кулішу відомим афоризмом: “великому кораблю 
-  велике плавання”22! Та значимість цього видання, 
за висловом проф. П.Клименка, полягала у тому, 
що це було перше видання українських історико- 
статистичних матеріалів23.

Завдяки наполегливості Михайла Йосиповича 
Тимчасова комісія за короткий час зуміла підготу
вати до друку найбільш ранній рукопис, складений 
скорописом життя автора початку 18 ст. - літопис 
Г.Грабянки, а також літопис С.Величка "Літопис 
подій у південно-західній Росії у 17 ст." Текст остан
нього було видруковано по списку, що належав 
М.Погодіну. Пізніше в бібліотеці М.Судієнка знай
дено ще один список, що колись належав Гр.Поле- 
тиці24. Свою радість у зв'язку з випуском у світ цих 
рукописів М.Судієнко поділяє з М.Максимовичем: 
"Препровождаю к Вам, почтеннейший и многоува
жаемый Михаил Александрович, 2-й том материа-
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лов и летопись Г.Гребянки. Обе эти книги любо
пытны по своєму содержанию, но летопись Гребян- 
ки замечательна по борьбе нашей за нее с цензу
р о й ...'^

Заслуговує на увагу також видання книги 
“Жизнь князя А.Курбского в Литве и на Волыни”- 
два великих тома за редакцією М.Іванішева (1849 
р). Протягом 1846-48 рр. Комісія приступила до ви
дання серії “Пам'ятників”. Всього їх було випущено 
4 томи: до І тому (Київ, 1845, друге видання 1848 р.) 
входили: пам'ятки Луцького Кресто-Воздвижен- 
ського братства 1617-1713рр.; акти про стосунки се
лян та дідичів 1490-1596 р.; акти “до історії Украї
ни” 1648-1649 рр. II том (Київ, 1846) містив пам'ят
ки Київського Богоявленського Братства 1615-1787 
рр.; Устав про волоки короля і вел.кн. Жигимонта- 
Августа 1557 р.; акти до історії України 1650-1651 
рр. До третього тому (Київ, 1852) увійшли: пам'ят
ки Львівського Братства 1586-1637 рр., акти про по
міщицьке землеволодіння XVI ст; акти до історії 
України 1652-1660 рр. Четвертий том був виданий у 
1859 р .26.

Були заплановані також інші видання. Більш за 
все Комісія піклувалась про видання актів, що від
носяться до історії церковної унії. І тільки недостат
ність зібраних на той час матеріалів змусила Комі
сію відкласти їх видання на інший час та вжити за
ходів щодо їх поповнення.

З великим ентузіазмом Михайло Йосипович зби
рає першоджерела для 3-го тому "Матеріалів", в 
якому збирався вмістити: права та привілеї міста 
Чернігова, деякі акти, що відносяться до Переясла
ва, Кременчука, а також акти часів Б.Хмельниць- 
кого. Але здійснити цей задум М.Судієнку не вдало
ся. В 1857 році він залишає посаду голови комісії по
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розбору давніх актів у зв'язку з проведенням селян- 
скої реформи і призначенням його разом з поміщи
ком А.Р.Косовичем від Новгород-Сіверського пові
ту в губернський комітет по визволенню селян.

За часів головування М.Судієнка Комісією по роз
бору давніх актів вона, за висловом П.Клименка, бу
ла не тільки урядовою установою, а й громадським 
закладом, чималою мірою пройнятою українофіль
ським настроєм. її робота спрямовувалася до істо
рично-статистичного виявлення і дослідження ниж
чих непомосковлених верств української ЛЮДНОСТІ27 .

Останні роки свого життя Михайло Йосипович 
присвячує науково-пошуковій роботі. Будучи чле
ном "Московского общества истории и древнос
тей", він передав до нього значну частину зібраних 
рукописів та етнографічних матеріалів з історично
го минулого України. Робота з першоджерелами та 
архівними документами, постійне спілкування з то
гочасною інтелігенцією Києва, Петербурга, Москви 
сприяли становленню власного погляду на історич
ний розвиток України у складі Російскої імперії, що 
був несумісний з поглядами основоположників 
"державної школи" російської історичної науки.

До кінця свого життя Судієнко ретельно вивчав 
історичні джерела українського народу та без будь- 
яких підтасовок хотів донести їх до широких верств 
населення України. Але його здоров'я значно погір
шилось. Він втратив зір і з великою мужністю пере
носив недугу понад два роки. Помер М.Й.Судієнко 
в 1871 р., залишивши нащадкам неоціненну істори- 
ко-культурну спадщину, частину якої було переда
но його спадкоємцями до бібліотеки Київського 
університету. Це зібрання увібрало в себе до 100 но
мерів окремих рукописів та зібрань архівних доку
ментів №№29-12728. Зокрема, підібрані в система
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тичному порядку, копії жалованих грамот Києву та 
Чернігову, зібрані в шість томів копії грамот, ста
тей, листів та ін. творів, що відносяться до україн
ської історії 1650-1773 рр., а також копії указів з ге
неральної військової канцелярії за 1722-1724 рр., 
1726 та 1727 рр. та ін.29

Садиби, де жив і працював Михайло Йосипович, 
як в м. Новгород-Сіверському, так и в с. Очкіно, бу
ли центрами культурного життя краю. Особливо 
вражала своєю красою садиба в с. Очкіно. Тут зна
ходилась чудова оранжерея, бібліотека, більярд, ве
ликий парк на англійський смак, басейн, картинна 
галерея, в якій були портрети державних діячів ди
настії Романових та картини відомого німецького 
художника Фогеля фон Фогельштейна, який, пере
буваючи у Росії, спробував створити галерею пор
третів видатних діячів того часу. Однією з кращих 
його робіт був сімейний портрет М.Й.Судієнка30.

Інспектор Новгород-Сіверської гімназії Йосип 
Самчевський, який був домашнім учителем дітей 
М.Й.Судієнка, згадував, що перебування в цьому 
маєтку "доставляло нам такое приятное препровож
дение времени в Очкино, что из него не хотелось бы 
возвращаться в Новгород-Северск, казавшийся 
после Очкина бедным и скучным"31.

Варто було б встановити на колишній садибі ро
дини Судієнків у м. Новгороді-Сіверському меморі
альну дошку та взяти її під державну охорону як 
зразок народної дерев'яної архітектури 19 ст. Слід 
зазначити, що Г.Лукомський ще в 1912 році був за
непокоєний станом збереження цього будинку. В 
статті "Материалы по истории вандализма в Рос
сии" він писав: "Дом прославившего новгород-се- 
верское наместничество своим о нем сочинениями 
Судиенко изменен до неузнаваемости: лишь фли-
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гель выходящий на улицу, да каменица, набита ста
ринной посудой (Екатерининский столовый прибор 
императорского завода на 100 куверсгов) напоми
нает о прежнем величии."32

В наш час перед дослідниками та краєзнавцями 
постає завдання про всебічне та об'єктивне вивчен
ня меценатської діяльндсті та історичної спадщини 
М.Судієнка. Михайло Йосипович був сином епохи, 
для якої були характерні риси невиразності громад
ської ідеології та романтичного українофільства. 
Він зумів піднятися вище свого часу та бути разом з 
частиною інтелігенції Російської імперії, яка, з висо
ких намірів прислужитися своїй Вітчизні та через 
родові амбіції відстоювала та примножувала вар
тісні здобутки у всіх сферах суспільного життя. I * 3 4 5 * * * * * II

I Памяти М.О.Судиенко. //Киевская старина.-К.,1901.- 
T.DpaV.-c.88
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с225
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^  Киевская Старина.-1894.-№ 5.-С.231 
32 Старые годы.-декабрь.-Спб.,1912.-С.60
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Бонь О. І.

ОЛЕКСА НОВИЦЬКИЙ ТА .МИХАЙЛО 
ГРУШЕВСЬКИИ: ДО ІСТОРІЇ ВЗАЄМИН

Академік Всеукраїнської академії наук Олекса 
Петрович Новицький - постать багатогранна. Він 
відігравав помітну роль в сучасних йому науковому 
та громадському житті українців кінця XIX -  пер
шої третини XX століття. Саме О.П.Новицький був 
однією з ключових фігур українського руху в Мос
кві між двома російськими революціями, керівни
ком археологічних, мистецтвознавчих та пам’ятко- 
охоронних установ у Києві 20 -  30-х років.

Значну роль у становленні Олекси Новицького як 
свідомого українця, дослідника зіграли довгорічні 
зв’язки з родиною Грушевських. Знайомство з Ми
хайлом Грушевським відбулось “заочно”, коли 29 ве
ресня 1907 р. Олекса Новицький звернувся з листом 
до історика з приводу визначення українського по
ходження “Остромирового Євангелія”. З листування 
простежується, як достатньо швидко відносини двох 
вчених набули характеру творчої співпраці. Але заз
начимо, що в особовому фонді О.П.Новицького в 
Інституті рукопису Національної бібліотеки України 
ім. В.І.Вернадського відсутні листи М.С.Грушевсько- 
го до фондоутворювача. Це дещо ускладнює дослід
ження питання їх взаємовідносин, та все ж, це можна 
зробити за іншими джерелами.

Одним зі спільних зацікавлень було дослідження 
спадщини Т. Г.Шевченка. Олекса Новицький праг
нув зібрати її якнайповніше. Колекціонуючи репро
дукції робіт Т.Г.Шевченка, 3 липня 1909 р. О.П.Но
вицький просив М.С.Грушевського посприяти у 
придбанні фото малюнка Шевченка “Казарма” з
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колекції О.Кониського1. Дещо пізніше, 7 жовтня 
1909 р., у листі до М.Ф.Біляшівського він висловив 
бажання отримати фотознімки з робіт Великого 
Кобзаря, що знаходились в колекції Л.М.Жемчуж
никова і були продані А.Я.Терещенкові. І хоча 
М.С.Грушевський переконував його, що в зібранні 
А.Терещенка творів Т. Шевченка немає, учений 
просив дізнатись та зробити їх фото або детальний 
опис2. М.Ф.Біляшівський допоміг колезі, надіслав
ши згадані фотознімки3. До збирання художніх тво
рів Кобзаря прилучився також О.С.Грушевський4. 
Можна висловити припущення, що з Олександром 
Сергійовичем Грушевським Олекса Петрович Но- 
вицький познайомився у 1909 р., коли той працю
вав у Московському університеті5.

Через деякий час, вже як відомому шевченкоз
навцю, М.С.Грушевський замовив для НТШ хроно
логічний покажчик робіт Кобзаря, яку О.Новиць- 
кий за власною ініціативою розпочав ще в 1909 р. 
Значною мірою в цьому йому сприяв професор 
А.Ю.Кримський6.

ЗО грудня 1910 р. О.П.Новицький повідомляв 
М.С.Грушевському, що Шевченківський ювілейний 
комітет запросив його упорядкувати виставку і ви
голосити промову на святі про Т. Шевченка як ху
дожника. Аналогічну виставку доручив йому про
вести також Історичний музей. Сам О.П.Новиць
кий вважав, що головною має стати виставка в Ки
єві, де будуть зібрані оригінали творів Великого 
Кобзаря. У згаданому листі учений просив надісла
ти фото малюнків Т.Шевченка, що належали 
О.М.Лазаревському, передані А.Ю.Кримським 
НТШ. У своїх пошуках йому вдалося отримати ре
зультати, на які він і не сподівався7. Так колекціо
нер К.Цвітковський передав примірник «Кобзаря»
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I860 р. з власноручними правками Т.Шевченка, які 
не ввійшли до видань 1907 і 1908 рр. Надсилаючи 
копії до М.С.Грушевського, О.П.Новицький про
сив надрукувати їх у виданнях НТШ8.

О.П.Новицький був довіреною особою україн
ського історика у придбанні в Москві та Петербур
зі творів Кобзаря9. Загалом співпраця О.П.Новиць- 
кого і М.С.Грушевського дозволила зібрати і опри
люднити ряд оригінальних шевченкознавчих розві
док10, популяризувати мистецьку спадщину Т.Шев
ченка в Росії11. Налагодження співпраці через 
М.Грушевського з УНТ у Києві обумовили 18 січня 
1909 р. залучення О.П.Новицького до складу това
риства на правах дійсного члена (16 вересня 1909 р. 
це рішення було одностайно схвалене загальними 
зборами УНТ)12-

Тут варто зауважити, що відомий конфлікт у се
редовищі НТШ в червні 1913 р. відбився і на відно
синах двох науковців. Олекса Новицький залишив
ся вірним взятим на себе зобов’язанням перед львів
ським НТШ і надрукував саме під його егідою мо
нографію “Тарас Шевченко як маляр”, що виклика
ло негативну реакцію М.Грушевського. Але у січні 
1914 р. він запросив до числа співробітників журна
лу “Україна” О.П.Новицького, який планував під
готувати об’ємне дослідження біографії М.Косто
марова для згаданого видання13. Після виходу кіль
кох праць у виданнях НТШ та монографії “Тарас 
Шевченко як маляр” 4 березня 1914 р. учений був 
обраний дійсним членом цієї авторитетної наукової 
установи14.1 вже в квітні 1914 р. лист О.Новицько- 
го засвідчує, що невдоволення М.Грушевського де
що зменшилось.

Об’єднавчим фактором для двох учених була 
громадська робота. Олекса Новицький брав актив
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ну участь у створенні Товариства слов’янської куль
тури у Москві. Пізніше він згадував: “ ...З’явилась 
перспектива під назвою “української секції” з’єдна
тись там українському гуртку і почати свій науко
вий рух”15. 29 березня 1908 р. він був присутній на 
установчих зборах Товариства в приміщенні Літе
ратурно-художнього гуртка. Головою Товариства 
було обрано академіка Ф.Є.Корша, який був відо
мим прихильником української мови. Так, він в 
1905 р. був одним із авторів записки “Про відміну 
утисків малоросійського слова”16, яку ініціював, 
звернувшись до Міністерства внутрішніх справ 
М.С.Грушевський17.

Але незабаром довелось ученому зневіритись в 
своїх надіях. Польська течія в товаристві поступово 
взяла гору і не давала можливості розвиватись ук
раїнським науково-культурним силам. Та все ж 
О.П.Новицький не полишав спроб досягти успіху в 
цій справі. 25 березня 1909 року на засіданні прав
ління Товариства слов’янської культури він був об
раний членом виконавчого комітету і все робив для 
створення української секції18. Певною мірою про
ливає світло на складне становище в товаристві 
лист його голови академіка Ф.Є.Корша до 
М.С.Грушевського. 10 листопада 1910 р. він писав, 
що до правління Товариства входили, крім О.П.Но- 
вицького, К.Цвітковський, Б.Кістяківський, В.Вер- 
надський, А.Кримський і М.Янчук. Останньому і 
було доручено відкрити українську секцію, але вона 
так і не почала своєї роботи і М.Янчук відмовився 
від цього обов’язку. Тоді цю справу було доручено 
присяжному повіреному М.Хвостову, який хоч і не 
був достатньо відомим в українських колах, але 
виглядав як незаангажований кандидат. В.Вернад- 
ський не бажав брати на себе справу організації сек
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ції, а О.Новицький разом з А.Кримським перестали 
відвідувати збори товариства. Причину цього 
О.П.Новицький пояснив Ф.Є.Коршу на засіданні 
Шевченківського комітету засиллям польських сил 
в товаристві і тим, що організацію української сек
ції доручили людям не авторитетним і до того не 
здатним. Хоча варто зауважити, що він був присут
нім на зборах і голосував за пропоновані кандида
тури. У згаданому листі Федір Корш вказує і на 
причину поведінки О.Новицького та А.Кримського 
-  несправедливе, на думку академіка, ставлення га
лицьких українців та київської “Ради”, які також 
вважали, що польські сили переважили в товаристві 
українську течію. Можна припустити, що цю інфор
мацію їм надавав саме О.П.Новицький19. Сильний 
тиск згуртованої польської громади підтверджуєть
ся і в листі І.Васильєва до Ф.Корша 14 січня 1913 р. 
Він нарікав на відстороненість Товариства 
слов’янської культури від гострих громадсько-полі
тичних питань того часу -  про український універ
ситет, смерть М.В.Лисенка тощо. На вечорах, що 
влаштовувало товариство, аудиторію складало 90% 
поляків і нерідко виступали реакційно настроєні ді
ячі. До того ж товариство, на його думку, не наго
лошувало на незавидному становищі слов’янських 
народів Росії20. У даному випадку Ф.Є.Корш став 
арбітром в конфліктній ситуації, що склалась. Влас
не, він відверто заявляв, що він не політик і участі в 
боротьбі партій не брав, хоча загальнодемократич
ні вимоги та ідею федералізації Росії підтримував 
активно21. О.П.Новицький у приватній розмові з 
Ф.Є.Коршем запропонував кандидатуру А.Ю.Кри- 
мського на голову української секції, який високо 
цінував академіка Ф.Є.Корша: “Ні на чию користь 
так багато не трудився письменницьки, як на ко
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ристь українців: він був їх безкорисливим, благо
родним, відданим другом”22.

Саме зусиллями О.П.Новицького в кінці 1911 року 
була організована наукова підсекція української сек
ції Товариства слов'янської культури. Членами її бу
ли відомі громадські та наукові діячі - Ф.Є.Корш, 
Б.О.Кістяківський, М.А.Янчук, С.М.Хвостов 
М.Г.Філянський, О.С.Саліковський, С.В.Петлюра. 
Ось як О.П.Новицький інформував М.С.Грушевсько- 
го про ці події: “Українська секція Товариства 
слов’янської культури так саме не багато дає надії, 
найбільше сподіваюсь тільки від наукової підсекції 
цієї секції, тому що там на перший раз вибрано хоч не 
багато членів, але свідомих українців”" .  Головою 
підсекції було обрано ініціатора її утворення О.П.Но
вицького, секретарем - С.В.Петлюру24.

На думку ученого, висловлену в листі до М.Ф.Бі- 
ляшівського, для того щоб діяльність підсекції мала 
вагу для української науки “...найголовнішою пра
цею підсекції мусить бути зібрання і виучування то
го, що є у Москві, що торкалося б до Вкраїни. Та
ких речей тут багато і по історії, і по письменності, 
і по штуці”25. О.П.Новицький не тільки планував 
пожвавити наукову діяльність московських україн
ців, а і розробив проект статуту Українського нау
кового товариства в Москві, яке планував створити 
на основі наукової підсекції26. Можна припустити, 
що в цьому його підтримував М.Грушевський. Під
секція вела наукову та популяризаторську роботу. 
У січні 1912 року, наприклад, прочитано С.В.Пет- 
люрою реферат на тему: “Іван Франко -  письмен
ник і діяч”. Тоді ж О.П.Новицький запропонував 
підсекції взятись за описання українських матеріа
лів в музеях, бібліотеках, церквах Москви. Майже 
через ріїс після організації наукової підсекції, 13 лис
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топада 1912 р. О.П.Новицькому вдалося знову 
скликати її засідання (спочатку прибув на нього ли
ше секретар підсекції С.В.Петлюра). Та коли все ж 
вдалося зібратись її членам, результати виявились 
невтішними -  практична роботи велась недостат
ньо і було прийнято рішення про ліквідацію підсек
ції'. О.П.Новицький писав в той же день про це до 
М.С.Грушевського: “Коли працювати на самоті, то 
й підсекції' не треба -  можна й без неї дослати свої 
праці до Києва або Львова”27. Справа в тому, що 
члени були настільки завантажені іншою роботою, 
що, не дивлячись на всі зусилля О.П.Новицького, 
підсекція залишилась, за висловом самого ученого, 
“мертвонародженою”28.

Ще однією структурою української громади в 
Москві, в якому брав активну участь О.П.Новиць
кий, був гурток “Кобзар”. Як повідомляла газета 
“Рада”, 6 лютого 1911 року відбулись перші збори 
комітету гуртка, на яких головою було обрано 
С.М.Хвостова, товаришем голови І.О.Алчевського, 
секретарем О.П.Новицького29. Восени зусиллями 
О.П.Новицького та інших керівників “Кобзаря” бу
ло отримано вперше в Москві дозвіл на постановку 
опери “Запорожець за Дунаєм” на сцені “Большого 
театра”30. Та невдовзі “Кобзар” перетворився на 
музичне товариство, а не громадську інституцію, як 
того хотіли О.П.Новицький та більшість українців 
Москви. У листі до М. Гру шевського він писав: 
“Що до наших тутешніх українських справ, то діло 
поки що йде не так, як би бажалось. На “Кобзаря” 
я не маю жодної надії, навіть не тільки відрікся від 
секретарства, але й зовсім вийшов з ради...”31.

В непростих умовах О.П.Новицький брав актив
ну участь у важливих громадсько-політичних спра
вах. Серед найбільш вдалих проектів української
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громади можна назвати щомісячний журнал “Укра
инская жизнь”, через який Олекса Новицький спів
працював з Михайлом Грушевським. Рішення про 
видання журналу російською мовою було прийнято 
в жовтні 1911 р. на засіданні української секції То
вариства слов'янської культури*2. О.П.Новицький 
повідомляв М.С.Грушевського, що гурток, який 
зібрався видавати журнал, запросив і його до спів
праці. За виразом Д.Дорошенка журнал був “офіці
озом організованого українства в Росії”33. Навколо 
журналу зібралась не тільки українська інтелігенція 
Москви, а і представники багатьох націй, включаю
чи і росіян34.

Восени 1916 р., коли розгорнуло свою діяльність 
Московське товариство допомоги населенню пів
денних губерній Росії, що постраждало від війни, 
учений активно допомагав землякам-українцям. 
О.П.Новицький вирішив організувати виставку ук
раїнських художників, залучивши митців з усієї Ук
раїни. Михайло Грушевський підтримав ученого, 
правда порадив відкласти її. Частина експонатів 
вже була зібрана, на жаль багато митців, зокрема 
харківські, не могли надіслати свої твори. Тому йо
му не залишалось нічого іншого як відмовитись від 
проведення виставки. У листі до К.В.Широцького 
21 грудня він написав: “Зі свого боку я зробив усе, 
що міг зробити, хоч можуть лаяти мене чимало, але 
хто знатиме всю правду, певне побачить, що я щиро 
працював, але “один у полі не воїн”35.

З переїздом,Михайла Грушевського до Києва у 
1917 р. наукові взаємини сім’ї Грушевських з Олек
сою Новицьким не припинились. З великою долею 
вірогідності можна припустити, що саме завдяки 
рекомендації М.Грушевського та зверненню М.Бі- 
ляшівського О.Новицькому було доручено збирати
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в ід ом ост і про українські пам’ятки у Москві. Виму
шена перерва в стосунках сталась, коли родина Но- 
вицьких у 1918 р. переїхала до Криму, а М.Грушев- 
ський змушений був емігрувати.

Після заочного обрання у 1922 р. Олекси Но- 
вицького дійсним членом Всеукраїнської академії 
наук він переїжджає до Києва36. У те літо відновив
ся перерваний зв’язок і з О.С.Грушевським. Отри
мавши офіційне повідомлення про обрання академі
ком і поштівку від Грушевських, О.П.Новицький 
писав брату історика про матеріальну скруту і не
можливість із-за цього швидко дістатись до Киє
ва37. Отримавши офіційне повідомлення про обран
ня академіком, владнавши справи у Москві38, 12 ве
ресня 1922 р. О.П.Новицький прибув до Києва. Тут 
він скористався гостинністю Грушевських, у родині 
яких разом з сім’єю проживав два роки39.

Олекса Новицький був, за словами Олександра 
Грушевського, улюбленцем ВУАН про що свідчать 
високі посади, які займав в системі ВУАН новопри
булий академік. О.П.Новицькому завдяки його то
лерантності і м’якій вдачі не одноразово випадала 
роль посередника в складних відносинах видатних 
представників української науки. Так С.Єфремов 
згадував 5 січня 1924 р. в своєму щоденнику, що пе
ред приїздом в Україну М.С. Грушевський надіслав 
листа ученому (на жаль самого листа відшукати не 
вдалось), у якому висловив побажання отримати з 
Києва запрошення до праці в ВУАН від 3-4 автори
тетних діячів, зокрема С.Єфремова. Та С.О.Єфре- 
мов був ображений на статтю історика, у якій він 
називав керівників ВУАН (серед яких був і С.Єфре
мов) неприхильними українству і справа не отрима
ла продовження40. Саме в той період, після повер
нення М.С.Грушевського із-за кордону, родина Но-
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вицьких залишила гостинний дім Грушевських на 
Паньківській 9 (вони жили в помешканні М.С.Гру- 
шевського).

З того часу відносини Олекси Новицького з Ми
хайлом Грушевським значно ускладнились. Дово
дилось брати участь академіку О.П.Новицькому у 
відомому протистоянні в середовищі ВУАН між при
бічниками М.Грушевського і С.Єфремовим та 
А.Кримським, з якими теж мав близькі стосунки. Во
ни опинились у різних ворогуючих таборах. Можна 
припустити, що з боку Олекси Новицького не було 
невдоволення діями Михайла Грушевського, скоріше 
за все справа в протиріччях в академічному середови
щі. Він активно співпрацював у відродженій М.Гру- 
шевським “Україні”41. Не вдаючись до оцінки цієї бо
ротьби та детального її перебігу 42, варто сказати, у 
подальшому академік О.П.Новицький, за щоденни
ком С.О.Єфремова, все ж таки став на бік противни
ків М.С.Грушевського, хоча і намагався бути об’єк
тивним в цій “війні нервів”43.

Ареною зіткнень двох груп були засідання 1-го 
Відділу ВУАН, на яких О.П.Новицький інколи не 
міг зорієнтуватися в хитросплетіннях академічних 
інтриг. Так сталось 22 квітня 1926 р. на засіданні, 
коли обирали на дійсного члена ВУАН В.І.Резано- 
ва. Після того, як група М.С.Грушевського 
(Є.К.Тимченко, О.С.Грушевський) виступила ак
тивно проти запропонованої кандидатури, “ ...доб
ряга Новицький перелякався його крику (Є.К.Тим- 
ченка -  О.Б.) і поставив Резанову мінуса і таким чи
ном провал йв справу”44.

З посиленням тиску влади на ВУАН О.Новиць- 
кий залишався на боці опальних А.Кримського та 
С.Єфремова. Про що свідчить запис в щоденнику, 
зроблений С.Єфремовим 8 квітня 1928 р., з приводу
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можливої добровільної відставки: “Після цього з 
моїм виходом Перший відділ був би цілком знесиле
ний і опинився в руках у Грушевського, бо відно
шення на відділі було б: 3 і 3 (з одного боку Крим
ський, Лобода, Новицький; з другого -  два Грушев- 
ські та Тимченко; енергійніша друга трійка)”45. Са
ме про таку розстановку сил свідчить документ зі 
справи-формуляра М.Грушевського, опублікова
ний В.Пристайком та Ю.Шаповалом46. Ці розра
хунки підтвердило і не обрання відділом 18 жовтня 
того ж року на дійсного члена ВУАН К.Студин- 
ського, кандидатури М.Грушевського, коли О.Но- 
вицький проголосував проти цієї кандидатури47.

У кінці 20 - на початку 30-х років і Олекса Но
вицький і Михайло Грушевський як науковці не- 
марксистської формації потрапляють під жорна по
літичних репресій. Щоправда, О.П.Новицький не 
був заарештований, все ж, він попав також до числа 
опальних академіків. До цього додалось цькування 
академіка О.П.Новицького в пресі, яке супроводжу
валось збором каральними органами компромету
ючих матеріалів. У березні 1933 р. П.П.Курінний на 
допитах в органах ДГТУ УСРР говорив, що О.П.Но
вицький є ланкою, яка зв’язує різні групи “україн
ських націоналістів” в тому числі і з М.С.Грушев- 
ським48. Аналогічні свідчення вдалося отримати 
спецслужбам від С.А.Таранушенка і Ф.Л.Ернста, 
Д.П.Гордеєва як на Олексу Новицького, так і на 
доньку академіка Марію, яка, нібито, також входи
ла до контрреволюційної організації49. Все це дало 
підставу для свавільних вчинків парткому ВУАН, 
який за будь-яку ціну прагнув дискредитувати “ста
ру генерацію” в академії50. Тільки втручання прези
дента ВУАН О.О.Богомольця дозволило захистити 
О.П.Новицького від неприємностей51. Він подав за
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яву до загальних зборів ВУАН про відставку. Та 
проти цього виступило партійне керівництво акаде
мії. Пояснюючи своє становище, він писав: “...Ме
тодологія в мене не відповідає сучасним вимогам, 
зате мої знання їм необхідні, й з цього боку їм нема 
ким мене замінити. Так само й М.С.Гр.[ушевського] 
вони не випустили б, не вважаючи на культуру його 
творів”52. 9 липня 1931 р. він писав у одному з лис
тів: “ ...Я впевнений, що колишня енергія до мене 
вже не вернеться: пісня моя вже доспівана. Але пра
цювати зовсім, звичайно, я не перестану”53. З при
воду можливої відставки говорив він і з президен
том ВУАН О.О.Богомольцем та представником 
Укрнауки у Києві Л.М.Левицьким, в яких знайшов 
співчуття і пораду не поспішати з відставкою54.

Важка морально-психологічна обстановка в ака
демії та невиліковна хвороба зробили свою справу і 
24 вересня 1934 р. в чотири години ранку О.П.Но- 
вицького не стало. На відміну від офіційного керів
ництва ВУАН друзі, соратники і колеги ученого ви
ражали співчуття з приводу тяжкої втрати М.О.Но- 
вицькій55. 5 жовтня з Кисловодська надіслав листа 
М.С.Грушевський. Він разом з І.Е.Грабарем, діз
навшись про смерть колеги і друга, виказував щире 
співчуття. Академік ще не знав, що він переживе 
свого давнього соратника і друга рівно на два міся
ці56. Перебіг подій останніх місяців життя академі
ка М.С.Грушевського детально викладений нещо
давно за ново віднайденими документами Ю.І.Ша- 
повалом57.

Відносини ОЛекси Новицького та Михайла Гру- 
шевського не можна назвати простими. Вони мали 
як періоди тісної наукової співпраці, абсолютної до
віри, так і часи прохолодних стосунків. Інколи вони 
опинялись по різні боки барикад у протистоянні
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різних угруповань у Всеукраїнській академії наук. 
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Завальнюк О.М.

АКАДЕМІК В.І.ВЕРНАДСЬКИИ І ТВОРЕННЯ 
НАЦІОНАЛЬНОЇ УНІВЕРСИТЕТСЬКОЇ 

ХИСТЕМИ ОСВІТИ В УКРАЇНІ

Всесвітньо відомий вчений-природодослідник, 
мислитель, перший Президент Української Академії 
наук, громадський діяч, українець за походженням 
Володимир Іванович Вернадський (1863-1945 рр.) 
мав пряме відношення до становлення української 
університетської освіти, покликаної формувати кад
ри молодої національної інтелігенції -  основи куль
турного розвою України. Цей напрям діяльності, на 
жаль, не знайшов висвітлення в науковій літературі, 
виданій в радянські часи1. Опубліковані у 1991- 
1994 рр. щоденники В.І.Вернадського та його листи 
до Н.П.Василенка стали першим серйозним кроком 
до вивчення участі вченого у науково-освітньому 
житті України в 1918 р.2

З осені 1917 р. Володимир Іванович лікувався у 
Полтаві. Тут він, в міру можливості, займався нау
ковою роботою, стежив за процесом державного 
будівництва, прагнув розібратися у складній і супе
речливій мозаїці політичного життя УНР. В.І.Вер- 
надський був прихильником всеслов’янської єднос
ті, визнавав право кожного народу на розвиток сво
єї національної культури, але, як член російської ка
детської партії, боляче переживав територіальний 
розпад Росії, мріяв про відновлення її колишньої си
ли і могутності. Йому явно не імпонувала зовнішня 
політика Центральної Ради, результатом якої, зок
рема, була окупація України німецько-австрійськи
ми військами. Так, у листі до старого товариша і од- 
нопартійця професора Миколи Прокоповича Васи-
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ленка, датованому 4(17) квітня 1918 р., він з болем пи
сав: „Вдивляючись у теперішнє, я найбільше боюсь 
иімшв і вважаю крок ради величезною підступністю і 
зрадою всьому слов’янству”3. У цьому виявилася по
зиція партії Народної свободи: кайзерівська Німеч
чина -  ворог демократичної Росії, а відтак і всіх її на
родів, у т.ч. українців.

Володимир Іванович часто замислювався над пи
танням про долю національного відродження в Укра
їні, приймав як близьке собі, бачив його слабкі сторо
ни, вболівав за малу кількість прихильників цієї спра
ви. „Відродження української] мови та інтересу й по
чуття своєї національної особистості, -  зауважував 
він, -  я гаряче переживаю і в цьому відрізняюсь від те
перішніх кадетів. Одначе треба сказати, що в Полта
ві серед українців майже немає людей, як немає 
справжнього національного міцного середовища”4. 
Осмислюючи практику проведення політики україні
зації на Полтавщині, В.І.Вернадський з тривогою від
значав її недемократичні методи. „Розпочинається 
посилена українізація, що викликає приховану всере
дині ненависть: в деяких місцях дорослі люди бояться 
розмовляти „по-українськи” (але як розмовляють!), 
боячись доносів товаришів. Як ще недавно при цар
ському режимові. Побоююсь, що взагалі всі гірші ри
си царського режиму будуть перенесені в українське 
життя...”5. В принципі не заперечуючи проти політи
ки українізації, Володимир Іванович наголошував на 
недопустимості втрати зв’язків між українською і ро
сійською культурами, а також „зв’язку з світовою лі
тературою, яка легко доступна останньому селянино
ві”6. Це застереження він адресував українській вла
ді на всяк випадок, хоча ворогом культурного посту
пу вважав не її, а встановлений в Росії більшовицький 
режим. ’’Невже більшовики протримаються до осені?
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-  запитував він у М.П.Василенка. -Тоді загибель Ро
сії і непоправний удар по культурі”7.

Роздумуючи над політичним майбутнім України, 
подумки шукаючи шляхи виходу із кризового стано
вища, в якому вона опинилася, В.І.Вернадський ви
ношував ідею створення особливої української кадет
ської партії „з незалежним центральним] к[омітетом] 
у Києві з новою платформою. Діяльність старої пар
тії ми припинили і про це заявили в пресі. Зараз закін
чується [розроблення] платформи нової української 
партії”8. Однак познайомитися із змістом цього доку
мента поки що не вдалося. Цілком ймовірно, що він 
увібрав у себе одну із ідей В.І.Вернадського, зафіксо
вану в листі від 4(17) квітня 1918 р.: „Доводиться зби
рати Росію по частинах... Вважаю навіть, може утво
ритись щось більше, аніж Російська] імперія -  поча
ток європейської конфедерації. Але зараз для неї тут 
боротьба з українським] шовінізмом і централізаці
єю поліцейської держави”9.

Крах Української Центральної Ради дав В.І.Вер- 
надському підстави сподіватися кращих змін в Укра
їні (зокрема він побоювався, що Рада передасть зем
лю німцям). З великим захопленням він на початку 
травня 1918 р. прийняв пропозицію М.П.Василенка, 
що отримав у гетьманському уряді портфель міністра 
освіти й мистецтва, очолити міністерську комісію з 
питань наукових інституцій та вищих навчальних 
закладів. 5(18) травня 1918 р. Володимир Іванович 
через двоюрідного брата дружини Г.А.Старицького 
передав свою відповідь: „Я згоден взяти на себе тим
часово головування в Комісії з учених установ та ви
щих навчальних закладів, причому вироблення зако
нопроекту про організацію Національної Україн
ської Академії Наук має стати одним із чергових зав
дань Комісії (або виділеної з неї підкомісії?). В Комі-
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СІЇ головує міністр] н[ародноі] о[світи], коли він цьо
го забажає (або коли він присутній?). Я сподіваюсь 
накидати записку про організацію Академії наук і 
привезти її до Вас у Київ... Всі члени Комісії призна
чаються міністром. При ній має бути службовий апа
рат, звичайно, мінімальний -  але достатній. Я вва
жаю, на час вона зовсім замінить відділ вищої школи 
при Міністерстві] н[ародноі] освіти]”11.

У цьому ж листі В.І.Вернадський ділиться своїми 
міркуваннями щодо плану створення нових універси
тетів в Україні. “Чи буде у Львові український універ
ситет? Очевидно, не скоро. В такому випадку при по
лонізації і германізації заходу України зовсім не дос
татньо те відділення українського університету в 
Кам’янці, яке передбачається... Воно буде значною 
мірою бутафорським, т.я. Київський університет] 
св.Володимира повинен направити свої сили в Крим 
і тепер це ще важливіше, ніж було раніше. На захід 
[України] треба перенести який-небудь із вищих нав
чальних закладів або створити новий. І це можливо. 
Якщо чисто український, то скористатися галицьки
ми силами -  але їх мало і послабиться Галичина, що 
небажано. Звичайно, можливий і змішаний тип. Я б 
був рішуче проти використання німецьких сил (я вик
лючаю слов’ян, але не знаю, як бути з поляками).

Поза сумнівом, бажано і необхідно об’єднати всі 
вищі школи в Міністерстві] Н[ародноі] о[світи] (т.б. 
політехнічний], гірничий інститут, інст[итут сільсь
кого] господарства] і т.д.) і зараз же підняти питання 
про створення вищ[ого] нав[чального] закладу в Ка
теринославській] губ[ернії]на багатомільйонне по
жертвування Капачевського.

...Не можна не звернути уваги, що навіть при зара
хуванні в межі України Харкова, Одеси і Катеринос
лава загальна мережа вищих шкіл є недостатньою
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для окремої держави, якою б не була її доля в майбут
ньому, бо ми маємо осколок чогось великого, до то
го ж теж випадкового. Має бути з’ясовано загальний 
план і загальні цілі. Я вважаю особливо недостат
ньою технічну в[ищу] освіту. В той же час зовсім від
сутні такі науки і дисципліни, як ті, що пов’язані з 
Близьким і Далеким Сходом.

... Для вищої школи ще на роки і українці повинні 
визнати значення російської мови”12.

Прибувши до Києва після того, як М.П.Василенко 
викликав його телеграмою, Володимир Іванович 
провів консультації з цілим рядом українських науко
вих і громадсько-політичних діячів. Після цього в Мі
ністерстві освіти й мистецтва новопосталої Україн
ської держави було прийнято рішення створити три 
окремих організаційних комісії: 1) з вищих навчаль
них закладів та наукових інституцій, 2) із створення 
Української Академії наук і 3) із створення при УАН 
бібліотеки, які одночасно очолив В.І.Вернадський13. 
Всі вони підпорядковувались справі розбудови укра
їнської науки і вищої освіти.

22 травня (4 червня) 1918 р. Володимир Іванович, 
який відразу взявся до дорученої роботи, записав у 
своїх „Щоденниках”: „Напередодні у мене прояснив
ся план організації комісій і намітились секретарі... 
Розмова в Бор[исом] Леон[овичем] Дичковим. Прин
ципово він згоден йти в секретарі Ком[ісії] з в[ищоі] 
ш[коли]”14. Формування особового складу комісії 
проходило складно. Частина київської професури на
полягала, аби члени новостворюваного органу не 
призначалися міністром, а вибиралися. Саме таку по
зицію обстоював ректор університету св.Володимира 
професор Є.В.Спекторський; до того ж він був при
хильником створеної у травні 1918 р. на з’їзді пред
ставників російських університетів та інститутів в Ук-
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оаїні Ради вищої школи -  опозиційного Міністерству 
освіти органу. Зрештою, наведені аргументи вияви
лися переконливими і Є.В.Спекторський поступився, 
давши згоду працювати15. В результаті тривалої ро
боти було сформовано такий склад комісії: В.І.Вер- 
надський -  голова; члени -  І.М.Ганицький, ректор 
Київського українського народного університету, 
професори університету св.Володимира і одночасно 
КУНУ: В.М.Константинович, В.І.Лучицький,
Г.Г.Павлуцький, І.І.Огієнко, М.П.Василенко, Б.А.Кі- 
стяківський, А.М.Лобода, професори університету 
св.Володимира: М.П.Богаєвський, Е.В.Спектор- 
ський, Г.Г.Де Метц, В.Г.Шапошников, К.Г.Воблий, 
І.В.Єгоров, працівники Міністерства освіти й мистец
тва: Ф.П.Сушицький, І.А.Красуцький, П.І.Холод- 
ний16. Загалом комісія збиралася на засідання 13 разів.

17-19 червня 1918 р. Володимир Іванович готував 
перше зібрання ввіреної йому комісії (знайти наказ 
міністра про її особовий склад та завдання діяльності 
поки що не вдається). До порядку денного були вне
сені питання про перетворення КУНУ в державний та 
про відкриття державного університету в Кам’янці- 
Подільському. Напередодні голова комісії зустрівся 
із директором департаменту вищої школи Міністерс
тва освіти й мистецтва професором КУНУ Феоктис
том Петровичем Сушицьким і мав з ним тривалу роз
мову з приводу запланованих до розгляду питань. „У 
них (міністерських працівників. -О.З.), -  писав 
В.І.Вернадський, -  повне незнання законодавчої] 
техніки. С[ушицький] недурний”17. Протоколи засі
дань комісії містять скупу інформацію про перебіг об
говорення поставлених питань. 14 липня 1918 р. 
В.І.Вернадський подав М.П.Василенку „Законопро
ект про перетворення Київського українського [на
родного] університету в державний університет і про
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заснування державного Кам’янецького університету” 
(російською мовою), над яким працювали члени ко
місії. Перший параграф документа було сформульо
вано так: „Заснувати з 1-го липня 1918 року Київ
ський Український Державний Університет в складі 
факультетів: історично-філологічного, фізико-мате- 
матичного, юридичного і медичного та Кам’янець- 
кий Український Державний Університет в складі фа
культетів: історично-філологічного з теологічним 
відділом та природничо-історичного з помологічним 
відділом”18.

Через 3 дні, 17 липня 1918 р. міністр освіти, опра
цювавши поданий „Законопроект”, зауважив 
В.І.Вернадському, що новостворені вузи не зможуть 
відразу присвоювати вчені ступені, бо факультети не 
матимуть повної структури (4 курси підготовки сту
дентів, повний склад кафедр), а тому висловив пропо
зицію „допустити представлення дисертацій, викона
них українською мовою, поряд з дисертаціями, вико
наних по-російськи, у всі вищі навчальні заклади Ук
раїни”19. Саме так можна було зарадити дефіциту 
викладачів в українських університетах у зв’язку з їх 
розвитком. 24 липня 1918 р. міністр у листі до 
В.І.Вернадського застеріг, що комісія робить помил
ку, вважаючи, що ідея двох державних столичних уні
верситетів вже схвалена (ще не сказала свого слова 
Рада Міністрів). „...Я вважаю надзвичайно важли
вим, щоб Комісія поставила питання про заснування 
в Києві другого державного університету (перший -  
університет св.Володимира. -0.3.) у всій ширині і об
міркувала з наукової, фінансової і громадської точки 
зору можливість заснування другого університету 
або ж заснування в університеті св.Володимира пара
лельних кафедр з українською мовою викладання. Я 
просив би Комісію врахувати наявність наукових
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сил які володіють українською мовою настільки, 
щоб в новому університеті викладання розпочалось 
дійсно українською мовою. Необхідно також взяти 
до уваги, що створення нового університету, при не
використанні до кінця розширення старого, викличе 
зайві витрати з боку казни в той самий час, як важке 
фінансове становище України вимагає вкрай ощад
ливого ставлення до державних коштів... Відмова від 
розширення старих університетів може гальмувати 
створення нових університетів в інших пунктах або 
достатнє фінансування їх державними коштами. Між 
тим, в інтересах університетської науки і культури 
надзвичайно важливим є створення нових наукових 
центрів поза старими університетськими містами.

...Створення двох університетів під одним дахом, 
які живуть своїм особливим життям, може викликати 
у найближчий час ускладнення на національній ос
нові, як між студентами, так і між самими професор
ськими корпораціями. Цьому вчить нас досвід Захід
ної Європи.

...У теперішній час не можна обставити новий уні
верситет більш чи менш задовільно навчально-допо
міжними засобами і установами. Тому український 
університет тривалий час ще буде в цьому відношен
ні відставати від університету св.Володимира, що, 
звичайно, не буде служити на користь національної 
культури”20.

Питання, запропоноване міністром, В.І.Вернад- 
ський вніс на засідання комісії, яке відбулося 25 чер
вня 1918 р. Про цей день в його „Щоденниках” запи
сано так: „Засідання комісії. Ділове, йшло добре. Зру
шено ряд справ: штати, умови прийому. Прочитано 
лист Васил[енка] (він передав мій проект листа, згла
див). Ганицький стримав вибух незадоволення укра
їнців (очевидно, йшлося про реакцію на пропозицію
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М.П.Василенка відмовитися від створення самостій
ного Київського державного українського універси
тету, а в університеті св.Володимира запровадити па
ралельні до російських українські кафедри. -О.З.), ду
же розумно перевів справу на розгляд Кам’янецького 
університету]. Розглядали умови утворення цього 
університету”21.

2 липня 1918 р. Рада лекторів КУНУ під голову
ванням професора Г.Г.Павлуцького заслухавши та 
обговоривши проект закону, за яким удержавлені ро
сійські університети: св.Володимира, Харківський та 
Новоросійський оголошувалися українськими, а з 
усіх навчальних дисциплін створювалися паралельні 
кафедри з українською мовою викладання, прийняла 
пропозицію І.І.Огіенка, за якою КУНУ належало пе
ретворити в український державний університет, як 
того „потребує національна українська культура і ін
тереси незалежної Української Держави”22. Свою 
думку члени комісії В.І.Вернадського від КУНУ зая
вили 4 липня 1918 р., під час чергового засідання її. 
Присутній при тому М.П.Василенко не виступав, а 
свою позицію в зв’язку з тим висловив в листі на ім’я 
В.І.Вернадського від 8 липня 1918 р. Він переглянув 
свою позицію і схилявся до думки, що в інтересах 
справи „заснування в Києві самостійного другого 
Державного Університету Українського, а не пара
лельних кафедр при державному університеті св.Во
лодимира”23. Цей факт виявився переломним. Того ж 
дня В.І.Вернадський заявив, що „лист міністра ста
вить питання у нову площину”. У листі М.П.Василен
ка Володимир Іванович виділив два надзвичайно 
важливих моменти: 1) читання лекцій у державному 
українському університеті має відбуватися україн
ською мовою (крім виключних випадків); 2) новос- 
творений заклад має розміщуватися в окремому
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приміщенні. Сформовані пропозиції були проголо- 
совані одностайно24.

22 липня 1918 р. під час десятого засідання комі
сії В.І Вернадський поставив на голосування зако
нопроект про перетворення КУНУ в КДУУ (росій
ський варіант тексту). Підготовку українського бу
ло доручено Д.І.Багалію, пізніше кооптованого до 
складу комісії, А. В. Корчак-Чепурківському, 
І.І.Огієнку та Ф.П.Сушицькому. Присутні схвалили 
законопроект. Від Ради КУНУ Г.Г.Павлуцький 
„висловив подяку Вернадському і всім членам комі
сії за те сприяння, яке вони надали в проведенні для 
України національної справи”25. Члени комісії-ук- 
раїнці вітали голову комісії оплесками26.

24 липня 1918 р. Володимир Іванович разом з 
представниками КУНУ та міністром освіти мав ау
дієнцію у Гетьмана П.П.Скоропадського, під час 
якої розглядалося питання про передачу під україн
ський державний університет незайняті будинки не
добудованого кадетського корпусу. Після завер
шення відвідин до керівника держави В.І.Вернад- 
ський заявив, що „є надія на його (питання. -  0.3.) 
задовільне розв’язання”27.

26 липня 1918 р. комісія в останньому читанні 
прийняла законопроект про заснування Кам’янець- 
Подільського державного українського університе
ту28. Це було останнє літнє засідання, яке на підго
товчому рівні завершило законотворчу роботу, яка 
покладалася на комісію В.І.Вернадського із форму
вання нової університетської системи освіти, що 
відповідала духу молодої української державності. 
У цій складній і відповідальній справі авторитет і 
ерудиція Володимира Івановича відігравали одну із 
значних ролей. Не нав’язуючи своєї думки, вивчаю
чи настрої і пропозиції усіх членів, прислухаючись
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до порад М.П.Василенка, він в режимі гласності і 
прозорості зумів повести роботу комісії так, що її 
внутрішні суперечності, які давалися взнаки особ
ливо на початковому етапі роботи, не стали на зава
ді у розв’язанні історичного завдання -  збудувати 
національні університетські заклади, вогнища куль
тури молодої української нації.

Розроблені документи секретар комісії Б.Л.Лич- 
ков передав до канцелярії Ради Міністрів, де вони 
пройшли внутрішню експертизу і зазнали деяких 
змін. 5 серпня 1918 р. уряд на своєму засіданні схва
лив вироблені проекти і передав їх на затвердження 
Гетьману29. А 17 серпня вони набрали сили закону, 
тим самим перевівши розпочате університетське бу
дівництво із законодавчої у практичну площину30.

Таким чином, Володимир Іванович Вернад- 
ський, очоливши міністерську комісію із вищих нав
чальних закладав і наукових інституцій, добре прис
лужився справі створення українських державних 
університетів -  перших в історії українства і його 
державності початку XX ст. Професіоналізм, вива
женість, оперативність і діловитість, виявлені голо
вою в ході роботи комісії, його виняткове вміння 
досягти консенсусу в питаннях, які ще не були пред
метом розгляду в Україні, та вміння доводити роз
почату справу до кінця, забезпечили швидке і ус- 
піїпне розв’язання проблеми загалом, засвідчили 
його особисту зацікавленість в тому, аби українці 
мали свої національні університети, а відтак і свою 
інтелігенцію, фахово підготовлену, політично зорі
єнтовану, морально витриману. 1

1 Див., напр..: Сытник К.М., Апановт Е.М., Стойко С.М. 
В.И.Вернадский. Жизнь и деятельность на Украине. -  К.: На- 
ук.дум., 1988; Гумилевский Л.И. Вернадский. 3-є изд. -М.:
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Мол гвард., 1988; Щербак М.П. Володимир Іванович Вернад
ский. -К.:Наук.думк., 1979 та ін.

z Див.: Вернадский В.И  Дневники. 1917-1921 гг. -К.: На- 
ук.думк., 1994; Из эпистолярного наследия В.И.Вернадского. 
Письма украинским академикам Н.П.Василенко и А.А.Бого- 
мольцу (Сост.: С.Н.Киржаев и В.А. Толстов. -К.: Комиссия по 
разработ. научн. насл.акад. В.И.Вернадского, 1991.
У 3 Из эпистолярного наследия... -С.7.

4 Хам само.
5 Там само. -С.6.
6 Там само. -С.8.
1 Там само.
° Там само. -С.7.
9 Там само.

Там само. -С. 10-11.
Ц Там само. -С.11.

Там само. -С.11-12.
і ’ Сытник К.М., Апанович Е.М., Стойко С.М. Вказ. праця. -

Вернадский В.И. Вказ. праця. -С.89.
Там само. -С.98.

16 Центральний державний архів вищих органів влади і уп
равління України (далі -  ЦДАВО України). -Ф.2201, оп.1, 
спр.129. -Арк.З.

J p Вернадский В.И. Вказ. праця. -С.107.
}° ЦДАВО України. -Ф.2201, оп.1, спр.329. -Арк.7-а.
"  Там само. -Арк.9.
~~ Там само. -Арк.26.
"  Вернадский В.И. Вказ. праця. -С.112.
~г Ц ДАВО України. -Ф.2201 оп.1, спр.329. -Арк.37зв.
“  Там само. -Арк.42.

Там само. -Арк.45-45зв.
~t Там само. -Арк.61.

Відродження. -Київ. -1918. -24/11/липня. -4 .94. -С.З.
ЦДАВО України. -Ф.2201, оп.1, спр.329. -Арк.62зв.

«д Там само. -  Арк.бЗзв.
~  Там само. -  Спр.336. -Арк.12.
jU Державний вісник. -Київ. -1918. -27 серпня. - № 41. -С.1.
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Федірко О.А.

НАУКОВА СПАДЩИНА М.М.ТКАЧЕНКА У 
ВИВЧЕННІ ІСТОРІЇ ЧЕРНІГІВЩИНИ

В наш час, коли до народу повертається правдива 
історія, а історії -  істина, із забуття воскресають пос
таті наших співвітчизників, які своєю невтомною 
працею і талантом внесли помітний внесок до скар
бниці національної історико-культурної спадщини. 
До цих людей належить талановитий вітчизняний 
вчений-історик, шевченкознавець, представник укра
їнської хвилі національного відродження 20-х років 
нинішнього століття Микола Михайлович Ткаченко. 
На жаль, його життя, що було безпосередньо 
пов”язане із становленням Всеукраїнської Академії 
наук, багатогранна наукова спадщина протягом де
сятиліть залишались поза увагою дослідників.

Студії М.Ткаченка, що охоплювали найрізнома
нітніші проблеми історичного минулого україн
ського народу, “були для комуністичної влади не- 
потрібом”1. Підготовлена ним докторська дисерта
ція, над якою вчений працював понад 20-ти років 
свого життя, в 1952 р. була відхилена Ленінград
ським університетом через те, що дисертація напи
сана українською мовою2. Лише в 1963 р. 71-річний 
вчений захистив, незважаючи на численні перепони, 
докторську дисертацію на тему “Начерки з історії 
селян Лівобережної України XYII ст”3.

Після смерті М.М.Ткаченка (1965р.) його праці 
використовувалися радянськими істориками без по
силань на прізвище автора. Довколо його імені під 
гаслом ідеологічної боротьби з буржуазним націо
налізмом довгий час тривала змова мовчання. Тому
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о нього в офіційній радянській історичній літера
турі не з’явилось жодної публікації. Його свідомо 
почали забувати. Однією з причин такого відно
шення до пам”яті і наукової спадщини вченого було 
офіційне ставлення партійних органів та влади до 
істориків київської школи М.С.Грушевського, до 
якої у ВУАН належав М.М.Ткаченко. Не дивлячись 
на те, що в 1930 р. він успішно пройшов чистку в 
апараті ВУАН4, після арешту М.С.Грушевського 23 
березня 1931 р. на молодого талановитого науковця 
посипалась ціла низка звинувачень. Його зарахува
ли до антирадянської грушев'янської групи науков
ців ВУАН. Внаслідок “класової боротьби на ідеоло
гічному фронті”, М.Ткаченка як керівника археог
рафічної комісії ВУАН в 1933 р. було безпідставно 
звинувачено “класово-ворожим елементом, який 
проводив в своїх роботах націоналістичні гру- 
шев”янські концепції, з’єднавшись з класовим во
рогом, що тоді заправляв під маскою партійності в 
Академії, розвалював роботу”5.

Протягом довгих років праці в Інституті Історії 
АН УССР над ним тяжів ярлик “нацдемівця з еле
ментами фашизму”6. М.Ткаченко був репресова
ний, але не проходив по жодному політичному про
цесу тоталітарного режиму, у подальшому прагнув 
переосмислити історію України на марксистській 
основі. Протягом післявоєнних років життя він за
повнив не одну білу пляму у національній історії. 
Про це свідчать його публікації на сторінках того
часної преси. Замовчування реального вкладу 
М.Ткаченка в розвиток української науки, за висло
вом Я.Дашкевича, пояснювалось ненормальним 
становищем в українській радянській історичній на
уці, в якій вага і значення історика, його реальний 
вклад в рідну історію протягом довгих десятиліть не
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визначався якраз цим реальним вкладом. А механізм 
замовчування діяв згідно з стародавньою істиною: 
“Немає більшої ненависті, як ненависть незнання до 
знання “7. Тому досить перерахувати лише назви його 
праць та наукових розвідок, щоб мати певне уявлен
ня про внесок М.М.Ткаченка у розвиток української 
історичної науки і регіональних досліджень. Значну 
увагу М.Ткаченко приділив дослідженню Чернігів
щини, яка була, за висловом М.С.Грушевського, “ко
морою українського життя, де поховані секрети Ста
рої України і зародки Нової”8.

Будучи аспірантом науково-дослідної кафедри 
історії України і працюючи в історичній комісії іс- 
торико-географічного словника, здібний науковець 
активно сприяє роботі комісії історії Лівобережжя 
та Слобожанщини, затвердженої Бюро історичної 
секції ВУАН в липні 1924 р. Він особисто бере 
участь у археологічних комісіях, які випроваджував 
до Остерщини. В 1925 р. ним була підготовлена 
практична робота на тему: “Техніка знахідок три- 
пільскої культури на Остерщині”9. Працюючи в ар
хівах Чернігова та польових експедиціях, вченим в 
1927 р. для Комісії історико-географічного словни
ка написана значна кількість статей з історії посе
лень Остерщини та сіл Козелецького повіту, для 
яких використовувалися неопубліковані раніше ар
хівні та документальні матеріали.

На сьогоднішній день відомості про поселення 
Остерщини та відомості про села Козелецького по
віту, які знаходяться в Інституті рукописів Націо
нальної бібліотеки України ім. В.І.Вернадського, не 
втратили своєї актуальності і являють собою цінне 
джерело для дослідження історії населених пунктів 
Чернігівщини й Київщини.

Поселення Остерщини подані в межах Остерсько-
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го повіту за адміністративним поділом на початок 
XX ст. в складі Чернігівської області. На сьогодніш
ній день значна кількість поселень за сучасним тери
торіально-адміністративним розподілом відійшла до 
Київської області, а саме ті, що розташовані по трасі 
Київ-Чернігів та по залізниці Київ-Ніжин (Бобрик, 
х.Биковня, Бровари, Димерка, Семиполки та ін.), а 
деякі навіть стали окремими районами міста Києва 
(Осокорки, Лозняки, Бортничі)10.

Загалом подано опис 226 сіл, хуторів, озер, со
тень. В описі сіл зазначено кількість населення, йо
го заняття, географічне положення, історія засну
вання, імена засновників та володарів11.

В 1925 р. побачила світ грунтовна історична роз
відка М.М.Ткаченка “М.Остер в XYII - XIX вв. (за 
Румянцевською ревізією та іншими матеріалами)”. 
Автор вперше зробив спробу прослідкувати колоні
заційні рухи людності, економічні, соціально-полі
тичні явища міста в тісному зв”язку з районом, що 
його утворили природні і економічні умови життя. 
Сполучення річок Десни та Остера давало важливі 
вигоди і позначилось на становищі м.Остера.

Окрім чисто фізичних природних умов, на 
прикладі м.Остера М.Ткаченко доводить значен
ня економічних та історичних умов для вивчення 
історії міста.

В залежності від різних історичних та економіч
них факторів (близькість Остера до Києва, водне 
сполучення з Києвом, місце на торговельних шля
хах з Києва на північ і навпаки, прикордонний фор
пост - замок за Литовсько-польських часів, місце 
перебування московських воєвод за Гетьманщини), 
дослідник поділив історію міста на чотири доби: 1) 
м.Остер за часів князівських; 2) м. Остер за Литов
ських та Польських часів; 3) Остер за Гетьманщини;
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4) Остер від початку XIX ст. до останнього часу12.
Природні, економічні і соціальні умови м.Остра, 

на думку автора, дозволяють його зв”язати з пів
денною Чернігівщиною, яка мала, в загальному, 
аналогічні умови життя. Південна Чернігівщина бу
ла близька до Києва, зміни в житті Києва відобра
жались на її економічному становищі.

Аналізуючи економічне життя і суспільні відно
сини у місті Остері в другій половині XYI ст. і пер
шій половині XYII ст., автор наводить цікаві дані 
про зростання прибутку за польських часів Остер- 
ського староства, який складав у 1636 р. близько 
5000 зл13. Основний прибуток давали існуючі на 
той час в місті 4 млини, корчми, торги, різні подат
ки, мито, оренда тощо14.

Економічні зміни в житті м.Остера впливають на 
суспільне життя, взаємовідносини між суспільними 
верствами населення, відношення до старосте, ста
новище окремих груп людності -  бояр, міщан, коза
ків та іншої людності. Докладно зроблено огляд 
суспільних груп населення міста перед Хмельниччи
ною. На той час, за визначенням М.Ткаченка, прой
шла викристалізація таких суспільних груп, як 
шляхти, бояр, службових людей, козаків, міщан, се
лян. За часів визвольної війни під проводом Б. 
Хмельницького Остер і Остерщина по реєстру За
порізького війська увійшли до складу Переяслав
ського полку, на чолі якого за полковника був Фе
дір Лобода. В нарисі містяться цікаві матеріали про 
боротьбу козацької старшини та міщан Остера про
ти московських воєвод, зокрема Дмитра Рогозіна 
та Євфима Норова.

Всебічно висвітлюється історія землеволодіння, 
наводяться статистичні дані про жителів міста, роз
виток ремісництва і торгівлі.
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Так, в 1766 р. в Острі було 384 двори, у яких про
живало 470 родин і 2007 чол. Щодо соціальних 
груп, то вони розподілялися таким чином:

Козаків було . . . 1086 ч. -54,11%
Міщан . . . 391 ч. - 19,48%
Посполитих і підданих . . . 316 ч. - 15,74%
Підсусідків . . . 137 ч. - 6,83%
Володільничеської людності. . . 74 ч. - 3,84%

2007 ч. - 100%15

Автор докладно визначає різницю між вказани
ми соціальними групами населення та подає їх ха
рактеристику. Козаки і міщани були заможнішими 
верствами населення. На основі численних порів
нянь наявності дворів, будівель, доходу, податків 
М.Ткаченко робить висновок про перебування у 
скрутних економічних і соціальних умовах поспо
литих і підданих. Залежність від володільця, в дея
ких дворах чинш і панщина, відбивають загальний 
стан життя Гетьманщини -  поширення впливу тор
говельного капіталу. Посполиті і піддані, незважа
ючи на меншу матеріальну забезпеченість, платили 
грошовий податок більший, порівнюючи до козаків 
та міщан (у козаків на 1 двір припадало платити 1 
крб., у міщан -  1 крб. 07 коп., у посполитих і підда
них -1  крб. 12 коп.)16. Підсусідки як соціальна гру
па складаються наприкінці XYII ст., коли економіч
ні умови життя примушували людність залишати 
свої оселі, щоб звільнити себе від усяких податків і 
повинностей і записувалися до заможніших груп у 
сусіди, підсусідки. В порівнянні до козаків, міщан, 
посполитих і підданих це є найменш забезпечена
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суспільна група. Володільчеська група була надто 
мала і складалася з тих, що служили в заможніших 
верствах м.Остера - старшини, монастирів, духів
ництва чи то за приказчика, чи за шинкаря, чи 
просто за робітника.

Про зайнятість та наявність ремісництва серед 
різних верств населення детальну характеристику 
дає таблиця, що вміщена у цьому нарисі17.

В числі найбільш поширених ремесел були чо
ботарське, кравецьке, бондарське, ткацьке, ко
вальське, шевське. Більшість з тих, що займалися 
ремествами, була записана до цехів. До цехів нале
жали різні суспільни групи -  козаки, міщани, пос
политі та піддані, підсусідки і навіть володільчесь
ка група людності. На думку автора очевидно, що 
зміни в економічному житті після козацької рево
люції 1648 р. мали значення для історії цехів в пів
денній Чернігівщині18.

В безпосередньому зв”язку з роботами над істо
рією населених пунктів Козелеччини і Остерщини, 
які були підготовлені протягом 1919-1931 р.р. для 
Історико-географічного словника української зем
лі, в полі зору М.Ткаченка перебували дослідження, 
присвячені історії селян Чернігівщини. В 1931 р. в 
записках історико-філологічного відділу була над
рукована його праця “Нариси з історії селян на Лі
вобережній Україні в XYII-XYIII вв.” Мета нарису, 
на думку автора, полягала в тому, щоб “внести низ
ку коректив у погляди, що їх почали фіксувати в іс
торіографії в зв”язку з студіями представників шко
ли О.М.Лазаревського” 1̂ . Користуючись новими 
джерелами, здобутими в українських і російських 
архівосховищах, досліднику вдалося зробити низку 
спостережень з історії селян XYII ст. північної, за
хідної та південно-західної частини Чернігівщини,
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зокрема, колишніх територій Чернігівського, Ні
жинського та Стародубського полків. Тут вперше 
висвітлено питання послушенства, підданства, 
панщини та утворення в кінці XYIII ст. кріпацтва. 
На підставі красномовних фактів М.Ткаченко 
спростовує погляд О.Яблонського, ніби з Черні
гівщини була пустеля в той час, як вона відійшла 
від Москви до Польщі20. Якщо на початку XYII 
ст. на території пізніше Стародубського полку бу
ло 47 поселень, Ніжинського -  49, північної части
ни Прилуцького -  19, то після Деулінського пере- 
мир”я на території Стародубського полку виник
ло 128 нових поселень, Ніжинщині -  77, на При- 
луччині (чернігівська частина) -  20. Спостережен
ня з історії колонізації цього часу показали значні 
поселення людей по р.р. Снові, Стриженю, Білоу
су, Замглаю, Вересочі, Мені, Борзні, територія 
яких входила до новоутвореного Чернігівського 
воєводства. У другій частині цього воєводства -  
Новгород-Сівеському повіті - інтенсивні поселен
ня відбуваються по р.р. Десні, Сейму, Убеді.

Колонізаційний рух з Правобережжя на Лівобе
режжя вніс зміни в економічне життя. М.Ткаченко 
аналізує різні форми землеволодіння, які були на 
той час на Чернігівщині, в тому числі і землеволо
діння Новгород-Сівеського, Максаківського, Клю- 
совського, Омбишівського, Ніжинського монасти
рів. Широко висвітлюється становище селян до по
чатку визвольної війни середини XVII ст. під прово
дом Б.Хмельницького та участі селян Чернігівщини 
у цій війні.

Використані в праці універсали Б.Хмельницько
го про надання земель і сіл шляхті та монастирям 
Чернігівщини дають змогу стверджувати про їх еко
номічне зміцнення в післявоєнний період. Різнома
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нітні офіційні джерела засвідчують появу на Черні
гівщині старшинського землеволодіння, в якому, як 
і в попередніх існуючих формах землеволодіння, по
чало існувати послушенство, яке в історії селян зай
має важливе місце. Об’єктивні, достовірні дані з іс
торії селян, приведені автором у своїй праці, засвід
чили її наукову цінність і важливий внесок у дослід
ження теми.

Історії' Чернігівщини присвячений і грунтовний 
нарис М.М.Ткаченка “3 нової історіографії Черні
гівщини”. На початку своєї розвідки автор подає 
кілька назв північного Лівобережжя, що уживали
ся в українських джерелах XVII - XIX ст., - земля 
Сіверян, Сіверська земля, Сівер, Чернігівська зем
ля, Чернігівське князівство, наголосивши, що ці 
назви не закріпилися, а назва Чернігівщина най
більш поширена та в історичному житті цієї тери
торії зафіксована21.

Предметом огляду історіографії Чернігівщини 
М. Ткаченка є нарис розвитку наукових праць над 
дослідженням цього регіону. Цей розвиток бере 
свій початок від перших літописів Київської Русі, 
зокрема літопису Чернігівського, в якому висвітлю
вались інтереси чернігівських князів. Події, що від
бувалися на терені Чернігівщини, знайшли своє ві
дображення в козацьких літописах Самовидця, Гра- 
бянки, Величка. З найбільш цікавих праць середини 
XIX ст. дослідник визнає працю уроженця м.Сосни- 
ці О. Шафонського “Чернігівського намісництва 
топографічний опис з коротким географічним і іс
торичним описом Малої Росії, з частин якої це на
місництво складено”. Більш докладнішою є праця 
М.Домонтовича “Чернігівська губернія” (СПБ, 
1865). Докладно в нарисі розкриваються творчі до
робки вивчення минулого Чернігівщини О.Лазарев
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ського, В.Модзалевського, П.Федоренка, В.Шуга- 
євського, І.Пустовійта та інших дослідників місце
вої історії. Відмічена роль місцевих періодичних ви
дань: “Черниговские Губернскіе Ведомости”, “Чер
ниговские Епархиальные Известия”, “Земский 
Сборник Черниговской губернии” в популяризації 
етнографії та історії свого краю. Чимало своїх сту
дій з історичного минулого на сторінках цих видань 
надрукували відомі на той час дослідники О.Лаза- 
ревський, А.Верзилов, Б.Грінченко, М.Василенко, 
А.Червинський, О.Русов, І.Шраг. М.Ткаченко та
кож відмічає внесок створеної на початку XX ст. 
Чернігівської Губернської Вченої Архівної Комісії у 
розвиток науково-пошукової роботи по вивченню 
історії Чернігівщини, яка на той час, за висловом 
А.Верзилова, була вагомою установою з власним 
архівом, музеєм, бібліотекою22. В галузі вивчення 
нової історії Чернігівщини М.Ткаченко виділяє сту
дії В.Єфимовського “Селянський рух на Чернігів
щині у 1905р.”, С.Глушка “3 селянських рухів на 
Чернігівщині”, О.Глушкова “Аграрні заворушення 
у Чернігівській губернії у роки першої революції”.

Говорячи про творчу спадщину М.Ткаченка у 
вивченні історії Чернігівщини, не можна залишити 
поза увагою і надрукований в журналі “Українська 
література” № 8-9 за 1943 рік історичний нарис 
“Чернігів”. Поряд з коротким екскурсом історії міс
та тут вміщені цікаві краєзнавчі відомості про зас
нування в Чернігові у 1860 р. “недільної школи”, 
для якої Т.Г.Шевченко подарував 50 примірників 
нового видання “Кобзаря”. Подаються також і ві
домості про початок розвитку преси, показана роль 
українського кобзаря Л.Глібова, який редагував 
тижневик “Чернігівський листок” у 1861 -  1863 рр. 
Тижневик, що був на той час трибуною українсько
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го слова, користувався широкою популярністю і 
мав, за словами Глібова, “подписчиков на Кавказе, 
в Казани, Симбирске, Херсоне, Петербурге, в царс
тве польском, в Крыму и в некоторых других более 
и менее отдаленных от Чернигова городах и селах 
нашего отечества”23.

В своему нарисі автор відзначає роль “Чернігів
ської громади” в українському національно-культур
ному русі, зокрема, в організації “Просвіти”, на чолі 
якої став відомий український письменник М.Коцю- 
бинський, який проживав в Чернігові з 1898 по 1913 
рік. В історико-культурному житті Чернігова, як го
вориться в нарисі, “важливе значення мав Чернігів
ський музей, в основу якого було покладено збірку 
мецената В.Тарновського”24. В ньому була створена 
найповніша збірка спадщини Т.Шевченка, зібрані ре
чі з козацької старшини (з часів Гетьманщини), з ук
раїнського народного мистецтва та побуту. Своїми 
коштовними скарбами музей прикрашав місто. Прос
тий перелік праць учня київської школи М. Гру шев
ського, українського історика М.Ткаченка по вив
ченню історичного минулого Чернігівщини і в цілому 
України заслуговує на увагу науковців та краєзнав
ців. В цьому відношенні актуальними звучать слова, 
сказані вченим у далекі 20-ті роки: “Для дальших дос
лідів ще залишається багато питань з раніших, пізні
ших та найновіших часів історичного життя Чернігів
щини; останні найменше розроблені. Виникне, ма
буть, потреба додаткового перегляду вже більш- 
менш освітлених в історії питань. Все це, звичайно, 
зробить той дослідник, який не тільки цікавиться пев
ним питанням, але й стоїть в рівень з вимогами істо
ричної науки взагалі та української історіографи зок
рема”25.

Бути на рівні з вимогами історичної науки та ук
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раїнської історіографії потребує від дослідників но
вої генерації прискіпливого вивчення спадщини ук
раїнських істориків, які в силу тогочасних ідеоло
гічних міркувань були незаслужено забуті. Воскре
сити їх із забуття, не розгубити, не обезцінити все 
краще, створене їх талантом і розумом для розквіту 
нашої держави -  це моральний обов’язок вдячних 
онуків і правнуків. 1 2 * * * * * * * 10 * 12

1 Юркова О. В. Українська Сівера в працях істориків київ" 
ської школи М.С.Грушевського // Сіверщина в долі істориків 
та в історичних дослідженнях. -  Київ -  Н-Сіверський, 1998. -  
С.100.

z Центральний державний архів-музей літератури Украї" 
ни. -  Ф.256, оп.1, спр.57. -  Арк.21.

2 Юркова О.В. Українська Сівера... -  С.100
4 Історія Національної Академії наук України (1929 -  

1933). - К . ,  1998.-С .106
2 Там само. -  С.315.
~ Там само. -  С.309.
' Криппякевич ЇМ. Історія України. -  Львів, 1990. -  С.6.
° Грушевсъкий М. С. Чернігів і Сіверщина в українській іс

торії: кілька спостережень, здогадів і побажань //Чернігів і 
Північне Лівобережжя: огляди, розвідки, матеріали. -  К., 1928.-су іб.

у Білокінь С. Київська школа академіка М.С.Грушевського 
// Український історичний журнал. -  1996. - №5. -  С. 118.

10 Інститут рукописів Національної бібліотеки України ім. 
В.І.Вернадського. -  ф. 113. - №1.

Ц Там само. - №2 і №3
12 Ткаченко М.М. М.Остер в XYII-XYIII вв. (За Рум”ян- 

цівською ревізією та іншими матеріалами) // Записки історич
но-філологічного відділу. - Kh.YI.- К., 1925. - С.153.

*3 Там само. -  С.154.
Там само. -  С.155.
Там само. -  С.173.
Там само. -  С.192.
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Там само. -  С.200-201.
І® Там само. -  С.202.
** Ткаченко М.М. Нариси з історії селян на Лівобережній 

Україні в XYII-XYIII вв. // Записки історично-філологічного 
відділу. -  К., 1931. -  Kh.XXYI. -  С.1.

2~ Там само. -  С.51.
21 Ткаченко М. З нової історіографії Чернігівщини //Черні* 

гів і Північне Лівобережжя. Огляди, розвідки, матеріали. -  К., 
1928*- С.489.

22 Там само. -  С.496.
23 Ткаченко М. Чернігів //Українська література. -  1943. - 

№ 8-9.- С .  100.
2^ Там само. -  С.101.
25 Ткаченко М. З нової історіографії Чернігівщини //Черні

гів і Північне Лівобережжя. Огляди, розвідки, матеріали. -  К., 
1928. -  С.500.
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Шевченко Л.В.

ДОЛЯ КЕРІВНИКІВ КИЇВСЬКОГО 
УНІВЕРСИТЕТУ В ЗО-ТІ роки XX ст.

Встановлення радянської влади в Україні, окрім 
політичних реформ, було ознаменовано і ліквіда
цією класичних університетів. На їх основі були 
створені Інститути народної освіти. Метою цієї ре
форми було знищити осередки “царської школи”, 
по можливості відлучити від викладання стару “по
літично неблагонадійну” професуру, підготувати 
надійні пролетарські кадри для вищої школи. Але 
наукова громадськість не полишала надій на від
новлення діяльності такої форми навчальних закла
дів як університети. Дійсно, невдовзі було прийнято 
рішення про створення уже радянських університе
тів. В розвиток постанови ЦВК СРСР від 19 верес
ня 1932 р. “Про навчальні програми і режим у ви
щій школі і технікумах” Рада Народних Комісарів 

-УСРР ухвалила у вересні 1933 р. відкрити в Києві на 
базі Інституту професійної освіти та Фізико-хіміко- 
математичного інституту університет у складі 6 фа
культетів: фізико-математичного, природничого, 
хімічного, географічного, філософсько-історичного 
та літературно-лінгвістичного1.

Першим ректором Київського державного уні
верситету призначено старого більшовика, профе
сора, геолога за спеціальністю Дмитра Федоровича 
Мельникова. Родом з Донеччини, в 1902 р. він всту
пив у Ново-Олександрівський лісовий інститут. Як 
активний учасник студентських виступів, у 1905 р. 
був виключений. Через деякий час йому вдалося по
новити навчання у Петербурзькому гірничому інс
титуті. З 1914 р. працював гірничим інженером на 
шахтах Донбасу (згодом одній з шахт було навіть
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присвоєно його ім’я). У цьому пролетарському цен
трі Російської імперії він продовжував свою полі
тичну діяльність і у 1916 р. став членом РСДРП. 
Після жовтневих подій 1917 р. був обраний членом 
виконкому Лисичанської ради робітничих депута
тів і головою Лисичанського ревкому2.

В 1921 р. його направляють до Києва, де працює 
на відповідальних посадах. В 1927 р. на X з’їзді пар
тійної організації республіки Д.Ф.Мельникова було 
обрано членом ЦК КП(б)У. Як один з найкращих фа
хівців в 1929-1932 рр. він очолював Українське геоло- 
го-розвідувальне управління (з 1931 р. -  трест).

Напевно дореволюційний стаж, ґрунтовна нау
кова підготовка та організаційні здібності сприяли 
призначенню його у 1933 р. ректором новостворе- 
ного Київського університету. На плечі Д.Ф.Мель
никова лягли всі організаційні заходи щодо ство
рення університету, укомплектування професор
сько-викладацького складу, підготовка навчальних 
планів та програм викладання, прийом студентів, 
ремонт обладнання та приміщень, створення мате
ріально-технічної бази університету. В перший 
1933/34 навчальний рік в університеті навчалось 
1652 студенти денного та заочного навчання. Пра
цював ректором Д.Ф.Мельников недовго, до квітня 
1934 р. Після чого знову перейшов до геолого-роз- 
відувального управління. Помер в січні 1937 р.

В липні 1963 р. ректор КДУ І.Т.Швець та голова 
секції Українського відділення об’єднання істориків 
природознавства і техніки академік В.Г.Бондарчук 
порушили перед міською владою питання про від
криття на фасаді будинку по вул.Воровського, 43, в 
якому мешкав з 1921 р. до кінця життя Д.Ф.Мельни- 
ков, меморіальної дошки3. На жаль, пам’ятний знак 
на будинку так і не був встановлений. В університеті
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до Великої Вітчизняної війни працював на історично
му факультеті кандидат історичних наук, доцент ка
федри нової історії Ігор Дмитрович Мельников - син 
Д.Ф.Мельникова. У сферу його наукових інтересів 
входила історія зовнішньої політики Російської імпе
рії, СРСР, історія Німеччини4. В 1940 р. він активно 
працював над книгою “Німеччина і нейтральні дер
жави у війні 1914-1918 рр.”5.1.Д.Мельников одним з 
перших серед викладачів в 1941 р. пішов на фронт і 
загинув в боях з фашистами.

В серпні-жовтні 1934 р. обов’язки ректора були 
покладені на Рувіма Самійловича Левіка, вченого -  
філософа, колишнього віце-президента ВУАМЛІНу 
(Всеукраїнської асоціації марксо-ленінських науко
во-дослідних інститутів). Але 3 листопада 1934 р. на 
партзборах університету він був виключений з лав 
Компартії України як активний член “Всеукраїн
ського троцькістського центру”.

Життєвий шлях Рувіма Самійловича Левіка - ти
повий приклад радянського вченого -  висуванця. 
Народився у сім’ї службовця 9 лютого 1889 р. в міс
течку Ходорів Канівського повіту Київської губер
нії. В 1907 р. закінчив Київське комерційне училище 
і вступив на інженерно-будівельний факультет Ки
ївського політехнічного інституту, в наступному ро
ці перевівся на механічний факультет. В 1911 р. став 
членом міської організації РСДРП (фракція меншо
виків). За політичні переконання протягом 1911- 
1914 років неодноразово арештовувався царською 
поліцією, а в березні 1914 р. висланий на поселення 
в Наримський край. Звільнений був в 1917 р. після 
Лютневої революції в Петрограді. Відразу мобілізо
ваний на службу в царську армію. На військовій 
службі однополчани обрали членом полкового ко
мітету і Ради солдатських депутатів в м.Томську. В
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серпні 1917 р. полк, в якому служив Р.Левік, направ
лений на фронт. Але в листопаді 1917 р. через хво
робу (тиф) звільнений від служби в армії.

В 1918 р. Р.С.Левік знову продовжив навчання в 
Київському політехнічному інституті. Одночасно 
працював в київській губпрофраді інструктором. В 
липні 1919 р. вступив в члени КП(б)У. Київський 
політехнікум Р.Левік фдрмально не закінчив, бо не 
здав кілька заліків та не захистив дипломний про
ект. І все ж в 1922 р. зарахований аспірантом кафед
ри технічної механіки6. В 1923-1924 рр. він декан ме
ханічного факультету. Працював в обкомі проф
спілки завідуючим агітпропу, з 1929 р. - заступник 
завідуючого агітпропом ЦК КП(б)У. В 1926-1927 
рр. керував кафедрою марксизму-ленінізму при Все
українській Академії наук7.

В 1930 р. Р.С.Левік переїхав до Харкова, де отри
мав посаду заступника директора Українського інс
титуту марксизму-ленінізму, потім віце-президента 
ВУАМЛІНа та директора Інституту філософії. Він 
активно включився в наукову та педагогічну робо
ту, продовжив свої наукові розробки з філософії. 
Разом з вченими інституту О.А.Бервицьким, Степо
вим, Юринцем видав підручник з діалектичного ма
теріалу, збірник “Філософія і політика” та ін.

В кінці 1933 р., під час “чистки” наукових праців
ників, Р.С.Левік, разом з іншими керівниками ВУМ- 
ЛІНу -  директором Інституту економіки Д.Б.Наумо- 
вим-Леках, віце-президентами ВУАМЛІНу - академі
ком М.Х.Орловим, професором І.А.Шведовим та ін
шими, звільнились з ВУАМЛІНу та влаштувались на 
інші непомітні посади. Так, Р.С.Левік став на партоб- 
лік столярного цеху харківського заводу “Серп і мо
лот”, де в липні 1934 р. пройшов партійну “чистку”8.

Вже після “чистки” за рекомендацією завідуючо-
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го кульпропу ЦК КП(б)У М.М.Кіллерога, колишні 
працівники ВУАМЛІНу професор Р.С.Левік в сер
пні 1934 р. був призначений ректором Київського 
університету, професор Я .С.Блудов -  ректором 
Харківського університету, академік М.Х.Орлов 
став заступником М.Кіллерога9.

Всього 3 місяці він був ректором Київського уні
верситету. За цей короткий час він намагався пожва
вити наукову роботу викладачів, сприяв у виданні на
укових праць. При ньому за рішенням міському 
КП(б)У був організований Університет культури для 
поширення наукових знань серед населення міста. З 
лекціями на підприємствах виступали кращі професо
ри - лектори університету -  Л.Б.Чернін, Є.І.Перлін, 
С.І.Єфимович, Г.Н.Лозовик та інші. Сам Левік читав 
лекції з філософії на заводі “Арсенал”10.

Але меншовицьке минуле дало взнаки. В ухвалі 
парткомітету ВУАМЛІНу від 6 жовтня 1934 р. 
“Про викриття троцькістської ідеології в роботах 
ВУАМ ЛІН” відзначалось, що керівництво 
ВУАМЛІНу “прогледіло контрреволюційну робо
ту в ВУАМЛІН націоналістів і троцькістів, які 
складали і випускали підручники, журнали, друку
вали в них свої націоналістичні і троцькістські 
статті” 11, і вони самі, в тому числі Шліхтер, Ша- 
хар, Левік та інші “співавторствували” в цих робо
тах. Серед “ворожих” праць в постанові назива
лись: підручник з історії України (автори Свідниць- 
кий, Карпенко, Редін, Покровський, Гуревич); під
ручник з діалектичного матеріалізму (за редакцією 
Бервицького, Левіка, Юринця, Степового); збірник 
“Філософія і політика” під редакцією Левіка, Сте
пового, Юринця. Книги були вилучені з обігу та 
бібліотек, як такі, що “протягували контрреволю
ційну троцькістську пропаганду”12.
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Цю ухвалу було представлено на розгляд парт
зборів Київського університету. 3-го листопада 
1934 р. Р.С.Левіка було виключено з членів КП(б)У. 
Звинуватили його у проведенні неправильної кад
рової політики, пропагуванні троцькістських погля
дів. 5 листопада 1934 р. Рувім Самійлович Левік був 
заарештований.

Кримінальну справу по “Всеукраїнському 
троцькістському центру”, до якого притягли 25 
осіб, серед них: керівник цієї організації -  голова 
Держплану, член ЦК КП(б)У, член Президії ВУ
АМ ЛІНу Ю .М.Коцюбинський (пізніше його 
справу було вилучено в окреме виробництво); ко
лишні віце-президенти ВУАМЛІНу -  директор 
Інституту філософії Р.С.Левік, заступник головно
го редактора УРЕ І.А.Шведов; директор Інститу
ту економіки Д.Б.Наумов-Леках; секретар партор- 
ганізації Інституту філософії Е.А.Штейнберг; про
фесори О.А.Бервицький, В.Д.Бронов; науковий 
співробітник Інституту історії А.П.Альошин-Ци- 
керман та інші, було розпочато органами НКВС 
УРСР в листопаді 1934 р. В обвинувальному вис
новку для Особливої наради від 1 квітня 1935 р. 
щодо Р.С.Левіка вказувалося: “а) з 1930 до дня 
арешту був прихованим троцькістом-дворушни- 
ком; б) з кінця 1931 р. брав активну участь в діяль
ності троцькістської організації, входив в резер
вний центр організації, був організатором троць
кістської групи в Інституті філософії ВУАМЛІНу; 
в) брав активну участь в практичній контрреволю
ційній роботі вуамліновської групи, зокрема, по 
розміщенню кадрів в ВУАМЛІНі, по практично
му здійсненню блоку з націоналістами щодо при
тягнення троцькістської контрабанди в літератур
но-наукові продукції, - тобто в злочинах, передба
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чених ст.ст. 54-10, 54-11 ЮС УРСР”13.
Р.С.Левік був засуджений на 5 років виправно- 

трудових таборів. Відбував покарання в Ухтпечта- 
борі НКВС в м.Чіб’я. Через нові арешти в Києві се
ред наукових та педагогічних працівників постано
вою IV відділу УДБ НКВС УРСР від 26 січня 1937 р. 
Р.С.Левіка було повернуто в київську тюрму для дос- 
лідування. І хоч він категорично відмовлявся від зви
нувачень в контрреволюційній діяльності, в тому, що 
він ніколи не підтримував “ідеологію троцькізму”, 
вироком Військової колегії Верховного суду СРСР 
від 9 березня 1937 р. він був засуджений до розстрілу 
з конфіскацією майна14. Реабілітований Рувім Самій- 
лович Левік був ЗО квітня 1957 р. Військова колегія 
Верховного суду СРСР, провівши додаткове розслі
дування, встановила нові обставини, що свідчили про 
те, що “Левік був звинувачений необгрунтовано за 
сфальсифікованими колишніми співробітниками 
НКВС УРСР матеріалами”15 і справу було припине
но за відсутністю складу злочину.

Наступним ректором Київського державного 
університету в 1934-1936 роках був Михайло Андрі
йович (Аврелійович) Кушнарьов.

Він народився в березні 1903 р. в Одеській губер
нії в сім’ї робітника. Хоча сім’я жила у матеріальній 
скруті йому вдалося у 1919 р. закінчити одеську гім
назію. Юнацький максималізм і бажання збудувати 
світле майбутнє привело його у Червону армію. 
Протягом 1919-1921 рр. йому довелося повоювати і 
проти петлюрівців, і проти врангелівців. У 1919 р. 
він визначився і з партійною приналежністю -  став 
членом КП(б)У. Після демобілізації в 1921 р. всту
пив до Одеського медичного інституту, який закін
чив в 1926 р. Членство в партії та соціальне поход
ження відіграло роль під час вступу до аспіранту
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ри на науково-дослідну кафедру бактеріології інсти
туту. Рекомендував його в аспірантуру професор 
Єлін, зазначаючи, що наша “наука надто бідна кому
ністичними силами і кожний аспірант -  комунар є 
кроком вперед до здобуття цієї складної позиції”1®.

М.А.Кушнарьов був активістом губпрофради та 
членом парткомітету інституту. З 1928 р. -  заступ
ник директора Українського хіміко-радіологічного 
інституту НТУ та директор Одеського технікуму 
прикладної хімії17.

Враховуючи його досвід наукової та педагогічної 
роботи, він був призначений ректором Київського 
університету. Михайло Андрійович велику увагу 
звертав на вдосконалення та поліпшення навчально
го процесу та якості викладання. Були переглянуті 
програми викладання та учбові плани. Його особли
во непокоїло перевантаження студентів різними гро
мадськими дорученнями, обов’язковою їх присутніс
тю на різноманітних зборах, засіданнях. Це, на його 
думку, “дезорганізовувало навчальну роботу”, приз
водило до пропуску лекцій. Тому був підписаний на
каз ректора від 15 грудня 1934 р. за яким забороняло
ся відривати студентів від навчання18.

Пожвавленню видавничої діяльності та опублі
куванню результатів науково-дослідної роботи 
сприяли заходи щодо святкування в 1935 р. 100-річ- 
чя заснування Київського університету. За рішен
ням Київської міської ради від 9 червня 1935 року 
був створений Комітет сприяння святкування юві
лею університету з 70 осіб1̂ . До цієї дати було вида
но 7 збірників наукових праць викладачів матема
тичного, геологічного, біологічного, хімічного та 
ін. факультетів. Вперше в радянський час видано 
узагальнюючий збірник “Розвиток науки в Київ
ському університеті за 100 років”. Відповідальним
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редактором та головою редакційної колегії був про
фесор М.А.Кушнарьов. В передмові до видання 
академік О.В.Палладін зазначав: “Вороги пролета
ріату ще раз, вже після відкриття нового університе
ту, намагались перетворити його на осередок наці
оналістичної, контрреволюційної думки... Але Ки
ївський університет за допомогою ЦК КП(б)У і 
парторганізації Києва переборов цих ворогів, виг
нав контрреволюціонерів, троцькістів і націоналіс
тів з своїх лав і здобув повну можливість перетвори
тися на міцний науковий і навчальний центр”20. На 
жаль, з кон’юнктурних міркувань, перший ректор 
університету М.О. Максимович названий “чорносо
тенцем” та “реакціонером”, В.Б.Антонович -  служ
бовцем жандармського управління.

Доповідь на Пленумі, присвяченому 100-річчю 
Київського університету, який відбувся 17 грудня 
1935 р., зробив заступник наркома освіти України 
А.Хвиля. Особливо він відзначив позитивні, на 
думку партійно-державного керівництва України, 
зрушення у соціальному складі студентства. Так, се
ред студентів 1935 р. робітників було 30,5%, дітей 
робітників -  7%, колгоспників -  11,2%, дітей учите
лів -  25,3%, дітей науковців -  6,1%, службовців -  
18,8%, дітей селян-одноосібників -  1,2%. Київський 
університет, наголошував А.Хвиля, став провідним 
закладом у підготовці національних викладацьких 
кадрів. Серед майбутніх викладачів -  аспірантів: ук
раїнців -  66,6%, євреїв -23,9%, росіян -  7,4%, інших 
національностей -  2,1%21.

Багато зусиль у підготовці наукових кадрів від
дав професор, завідувач кафедрою всесвітньої істо
рії Лев Натанович Сахновський, який в 1933-1935 
рр. був проректором по навчальній роботі.

Народився 2 грудня 1895 р. в місті Переяславі Пол
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тавської губернії (тепер Київської області). Мав дві 
вищі освіти: Київський університет та Інститут зов
нішніх відносин, який закінчив в 1922 р. Будучи чле
ном КП(б)У з 1919 р. двічі виключався з партії: пер
ший -  під час чистки в 1921 р. як “випадковий еле
мент”, але поновлений в партійних лавах в 1930 р., 
вдруге - в 1936 р. через арешт. Закінчивши аспіранту
ру в 1930 р. на кафедрі марксизму-ленінізму при 
ВУАН, працював виконуючим обов’язки професора 
та завідуючим кафедрою всесвітньої історії Інституту 
народної освіти та Київського університету. Одно
часно і в одному, і в другому вузі був проректором по 
навчальній роботі. За час його проректорства в Київ
ському університеті тричі мінялись ректори: 
Д.Ф.Мельников, Р.С.Левік, М.А.Кушнарьов. Л.Сах- 
новському часто доводилось виконувати їх обов’яз
ки. В його компетенцію, крім навчальної роботи, вхо
дило прийом та звільнення з роботи викладачів. Як 
відзначали сучасники, він іноді вступав в конфлікт з 
партійним комітетом22. Так, він відстоював “націо
налістів” М.К.Зерова та М.Я.Калиновича, “троцькіс- 
та” Г.Н.Лозовика та інших.

В березні 1936 р. Л.Н.Сахновський був арештова
ний органами НКВС як один з учасників та керів
ників “контрреволюційної троцькістської організа
ції, що діяла в університеті та ряді інших наукових і 
учбових закладів міста”. Всього по “справі Сахнов- 
ського”, проходило 37 чоловік. Серед її “учасників” 
були професори університету: філософи Н.В.Біпяр- 
чик, Б.М.Нижник, М.А.Нирчук, Л.Б.Чернін, історик 
Г.Н.Лозовик, літературознавці М.І.Мухін та Є.І.Пер- 
лін, фізик Л.Я.Штрум, академік М.Х.Орлов та інші. 
Всі вони були звинувачені в контрреволюційній ді
яльності та в підготовці терористичних актів проти 
керівників партії і уряду -  Сталіна, Постишева, Косі-
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ора, Балицького. Вироком виїзної сесії Військової ко
легії Верховного суду СРСР у Києві від 21 жовтня 
1936 р. всі 37 чоловік засуджені до вищої міри пока
рання - розстрілу23. Лише 1 вересня 1956 р. постано
вою Верховного суду СРСР їх було реабілітовано.

Наприкінці 1935/1936 навчального року М.А.Ку- 
шнарьов переїхав працювати в Москву, новим рек
тором призначено заступника наркома освіти 
УРСР Федора Івановича Зюлькова.

Ф.І.Зюльков не був вченим, він не мав навіть ви
щої освіти. В своїй анкеті, складеній 1928 р., в розділі 
“освіта” пише: “середня домашня”. Проте він мав ве
ликий стаж практичної педагогічної роботи -  20 років24.

Народився Ф.І.Зюльков 6 листопада 1887 р. в с. 
Жупаново колишнього Мосальського повіту Ка
лузької губернії в бідній селянській родині. В 1905 р. 
закінчив 2-класну сільську школу. Наполегливість і 
постійна самоосвіта допомогли йому скласти іспит 
екстерном за курс вчительської семінарії і отримати 
диплом вчителя. Але попрацювати в Калузькій гу
бернії по спеціальності йому не вдалося. Будучи 
членом соціал-демократичної організації, він пот
рапив до “чорного списку” осіб, яких поліція реко
мендувала не допускати до викладання. Ф.І.Зюль- 
ков змушений був виїхати в Забайкалля, де працю
вав в різних початкових школах спочатку вчителем, 
а потім завідуючим школою. Він наполегливо зай
мався самоосвітою і мав намір в 1914 р. вступити до 
Московського університету. Але з початком Пер
шої світової війни був призваний на військову служ
бу. Служив рядовим солдатом, а після закінчення 
офіцерського училища -  виконував обов’язки ко
мандира роти і старшини навчальної команди. В 
лютому 1917 р. з головою поринув у революційну 
роботу. Був обраний головою полкового комітету,
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головою гарнізонного зібрання і заступником голо
ви Ради робітничих, селянських і солдатських депу
татів в м. Ярославль Смоленської губернії. У 1918 р. 
вже члена РСДРП(б) Ф.Зюлькова революційний ви
хор заніс на Далекий Схід. Того ж року був обраний 
заступником голови Амурського крайового викон
кому. В жовтні 1918 р., коли Далекий Схід перей
шов під контроль військ адмірала Колчака, був 
арештований і військово-польовим судом засудже
ний до вічної каторги25. Після розгрому Колчака в 
лютому 1920 р. Ф.І.Зюлькова звільнено із в’язниці.

В липні 1920 р. займався питаннями народної ос
віти в уряді Далекосхідної республіки. В кінці 1920 -  
листопаді 1922 р. став політемісаром уряду Дале
косхідної республіки, головою Амурського крайо
вого управління. В березні 1923 р. направлений в 
Забайкальську область на посаду члена президії 
губревкому та завідуючого відділом комунального 
господарства. Після реорганізації Забайкальської 
губернії в Бурят-Монгольську республіку продов
жував керувати управлінням комунального госпо
дарства республіки. З 1920 по 1924 рік Ф.І.Зюльков 
був членом президії крайового комітету ВКП(б), 
членом Далекосхідного ЦК.

В квітні 1924 р. Федір Іванович переїхав в Україну 
і продовжив педагогічну кар’єру. За розпорядження 
губнаросвіти відряджений в м. Умань на посаду керу
ючого і політкомісара сільськогосподарського техні
куму. Одночасно викладав в технікумі соцмінімум 
та історичний матеріалізм. 14 серпня 1928 р. приз
начений директором Полтавського землевпорядно
го технікуму. В 1933 р. переведений до Харкова на 
посаду голови обласної контрольної комісії. Оби
рався делегатом XVII з’їзду ВКП(б) від Харківської 
парторганізації та членом Президії ЦКК КП(б)У. В
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1934-1937 рр. був членом ЦК КП(б)У26.
З 1934 р. Ф.І.Зюльков працює у Києві: перший 

секретар Сталінського райкому КП(б)У (1934-1935 
рр.), заступник наркома освіти (1935-1936 рр.). Ви
ще партійне керівництво врахувало його педагогіч
ний досвід і в 1936/1937 навчальному році він приз
начений ректором Київського університету. Але в 
розпалі була кампанія пошуку “ворогів народу”. В 
партком університету надіслали донос колишнього 
члена обкому Бурят -  Монгольської республіки, в 
якому Ф.Зюльков обвинувачувався у дворушниц
тві. Йому пригадали те, що при голосуванні партій
ної резолюції по внутрішньополітичним питанням 
підтримав троцькістське формулювання та не вик
рив меншовика -  троцькіста. Тоді йому була оголо
шена догана, яка пізніше була знята27. 7 липня 1937 
р. партійний комітет університету виключив Федо
ра Івановича з лав партії. До речі, не було висунуто 
жодних претензій щодо його роботи у вузі чи в Ста
лінському райкомі партії Києва.

Вночі 19 липня 1937 р. він був арештований орга
нами НКВС УРСР. Звинувачення -  участь в конт
рреволюційній троцькістській організації. Через чо
тири дні, 23 липня, Сталінський райком КП(б)У ви
ніс резолюцію: “Зюлькова Ф.І. як викритого ворога 
народу, арештованого органами НКВС -  з лав пар
тії виключити”28.

Постановою Особливої наради при НКВС СРСР 
від 27 грудня 1937 р. Ф.І.Зюльков засуджений на 5 
років виправно-трудових таборів. Відбуваючи по
карання в Утхоіжмтаборі, помер 22 березня 1942 р. 
В 1956 р. при перегляді справи прокуратурою Укра
їни свідками виступили декан історичного факуль
тету П.М.Овчаренко, доценти П.А.Лавров, 
Ю.Я.Білан, А.А.Іщук, які характеризували
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Ф.І.Зюлькова як “досвідченого партробітника”, 
принципову та витриману людину2̂ . Реабілітова
ний був постановою Військового трибуналу КВО 
від 26 жовтня 1956 р. через “відсутність складу зло
чину в його діях”.

За рекомендацією наркома освіти України В.За- 
тонського наступним ректором було призначено 
відповідального працівника наркомпросу Івана 
Дем’яновича Давидова.

Народився І.Д.Давидов в 1896 р. в місті Армавірі 
Краснодарського краю в сім’ї робітника. Освіту мав 
вищу педагогічну. Працював вчителем у школі. 
Член партії з 1920 р. В 30-х роках обіймав посаду за
відуючого облнаросвіти Сталінської (тепер Донець
кої) області30. В 1936 р. переведений до Києва і 
призначений начальником управління вищих шкіл 
наркомпросу, а з липня 1937 р. - за сумісництвом 
ректором Київського університету31.

Але доля і цього ректора була визначена заздале
гідь. В листопаді 1937 р. був арештований нарком 
освіти В.Затонський. Тоді ж опинилися у в’язниці 
заступники наркома Г.М.Боданський, І.А.Хаіт, на
чальники управлінь А.А.Кобленець, Д.Д.Петрунь, 
директор Центру підвищення кваліфікації вчителів 
В.С.Васильєв та інших. 28 листопада 1937 р. ареш
товано також начальника управління вищих шкіл 
та ректора І.Д.Давидова. Обвинувачувався він у 
членстві в антирадянській націоналістичній теро
ристичній організації, що ставила за мету “насиль
ницьке повалення радянської влади на Україні, 
встановлення фашистського ладу” та “незалежної” 
держави32. “Шкідницька” робота як Давидова, та і 
інших “учасників” організації, полягала: в затри
манні та зриві будівництва нових корпусів для уч
бових закладів та гуртожитків; в дезорганізації нав
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чання у вузах, затримці виплати зарплати профе
сорсько-викладацькому складі та стипендій студен
там; у вихованні студентів в буржуазно-націоналіс
тичному дусі33. Росіянина за національністю, 
І.Д.Давидова звинуватили у згортанні роботи по 
підготовці вчителів російської мови та літератури у 
вузах, обмеженні викладання російської мови та лі
тератури у школах, “насаджуванні” творів Винни- 
ченка, Епіка, Хвильового та інших українських 
письменників у вузівських навчальних програмах.

За вироком виїзної сесії Військової колегії Вер
ховного суду СРСР від 20 січня 1938 р. І.Д.Давидо- 
ва було засуджено до розстрілу. Вирок виконано в 
ніч на 20 січня 1938 р.34 Лише в 1962 р. архівно- 
слідча справа І.Д.Давидова була переглянута і її фі
гуранти були реабілітовані.

Після арешту І.Д.Давидова чотири місяці ректо
ром університету був Микола Максимович Чупіс. В 
багатьох архівно-слідчих справах його ім’я згадуєть
ся, поряд з іменами його попередників Зюлькова та 
Давидова. Так, арештована в червні 1938 р. професор 
історії університету Н.Ю.Мірза-Авакянц на допитах 
називала М.М.Чупіса одним з керівників “контрре
волюційної організації” в університеті. Одним з недо
ліків в його керівництві вона називала “потурання 
того, що в учбових програмах з історії СРСР XX сто
ліття недостатньо висвітлювалась історія громадян
ської війни на Україні, історія ВКП(б), марксизм-ле- 
нінізм”35. М.М.Чупісу вдалось уникнути арешту. 
Весною 1938 р. він переїхав до Харкова.

Газета “Комуніст” в січні 1938 р. рапортувала: 
“Залізна рука славних органів НКВС викрила в уні
верситеті кубло ворогів та їх посіпак... Протягом 
кількох останніх років Київський університет очо
лювали запеклі вороги народу. Всілякими засобами
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намагались вони зривати навчання, підготовку й 
вирощування молодих радянських спеціалістів, 
гальмували, перешкоджали їх політичному і ідейно
му зростанню”^1 2 3 4 * 6 7.

Ректором Київського університету з квітня 1938 р. 
був вихованець Київського хіміко-технологічного 
інституту, хімік за фахом Олексій Микитович Русько 
(30.03.1906 -  25.08.1964). Під час війни університет 
був евакуйований до міста Кзил-Орди Казахської 
РСР, де був створений Об’єднаний український 
державний університет. О.М.Русько до 1943 р. вико
нував обов’язки ректора цього навчального закла
ду37-

По різному склалися долі ректорів Київського 
університету в 30-х роках XX ст. Виходячи з ідеоло
гічних настанов, свого особистого досвіду, кожен з 
них намагався перетворити університет в першок
ласний вищий навчальний заклад. Не їх вина, що в 
лиху годину загального недовір’я, підозрілості в по
літичній неблагонадійності, арештів та розстрілів, 
не змогли реалізувати своїх планів.

1 Збірник законів та розпоряджень робітничо-селянського 
ураду України. - Харків, 1933. - № 15. - С.173.

2 История городов и сел Украинской ССР. Ворошилов- 
градская область. - К.: Гл. редакция УСЭ, 1976. - С.356.

3 Держархів міста Києва. - Ф.Р-1246, оп.5, спр.441. - 
Арк. 21-26.

4 Труды исторического факультета Киевского университе
та, т.1. - К.: Изд-во КГУ, 1939. - С.91-151.

“ Держархів м.Києва. - Ф.Р.-1246, on. 13, спр.4. - Арк.1.
% ЦДАГО України. - Ф.263, оп.1, спр.43185. - Т.8. - Арк. 166.
7 Там само. - Т.12. - Арк. 93.
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jj Там само. - Арк. 193.
" Державний .архів Служби безпеки України (далі - ДА  

СБУ). - Спр.38407 ФП. - Т.20. - Арк. 89.
Jy Там само. - Т.11. - Арк. 36.
Ц  ЦДАГО України. - Ф.263, оп.1, спр.43185, т.8. - Арк. ЗОЇ.

Там само. - Т.10. - Арк. 292.
J3 Там само. - Т.2. - Арк. 87 - 88.
}4 ДА СБУ. - Сир. 41470 ФП. - Арк. 377.
J5 Там само. - Арк. 381.
}“ Ц ДАВО України. - Ф.166, оп.12, спр.4092. - Арк. 22.
J2 Там само. - Арк. 4.
1° Історія Київського університету. - К.: Вид-во Київ, ун

ту, 1959. - С.356.
~  Держархів м.Києва. - Ф.Р-1, оп.1, спр.8306. - Арк. 5.
20 Розвиток науки в Київському університеті за 100 років. 

- К -Вид-во Київ, ун-ту, 1ё935. - C.XV.
21 Державний архів м.Києва. - Спр. 8305. - Арк. 46-47.
22 ДА СБУ. - Спр. 38407 ФП, т.10. - Арк. 82.
23 Там само. - Т.27. - Арк. 104.
2^ ЦДАВО України. - Ф.166, оп.12, спр.2839. -Арк.Ю.
25 Там само. - Арк. 3.
2° ЦДАГО України. - Ф.263, оп.1, спр.38571. - Арк. 51.
2 ' Там само. - Арк. 39.
2° Там само. - Арк. 12.
"  Там само. - Арк. 81 зв.
20 ДА СБУ. - Спр. 55701 ФП. - Арк. 8.
31 Там само. - Арк. 102-103.
22 Там само. - Арк. 75.
33 Там само. - Арк. 15.
3^ Там само. - Арк. 83.
35 Там само. -Спр. 50021 ФП. - Арк. 102.
З® Т.Демненко. Оздоровити Київський державний універ

ситет // Комуніст. - 1938. - 27 січня.
З' Держархів м.Києва. - Ф.Р-1247. - Оп.1. - Спр.1,25, 32.
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Русак А.В.

ХАРИЗМА И КОЛЛАБОРАЦИОНИЗМ
ВОЖДЕЙ а н т и к о м и н т е р н о в с к о г о

ПАКТА

К Антикоминтерновскому пакту, подписанному 
25 ноября 1936 г. в Берлине фашистской Германией и 
милитаристской Японией, 6 ноября 1938 г. присоеди
нились фашистская Италия во главе с диктатором 
Б.Муссолини, 24 февраля 1939 г. фашистская Вен
грия, руководимая адмиралом М.Хорти и марионе
точное государство Маньчжоу-Го, 27 марта 1939 г. 
фашистская Италия генерала Франко. 25 ноября 1941 
г., в день пятой годовщины Антикоминтерновского 
пакта, в Берлине впервые собрались вместе предста
вители стран, ранее вступивших в Антикоминтернов- 
ский пакт, продлившие его срок действия еще на 5 лет 
и принявшие новых членов: Болгарию -  представлял 
царь Борис, Финляндию -  маршал К.Маннергейм, 
Румынию ( генерал Й.Антонеску, Данию -  коллабо- 
рант майор Квислинг, марионеточное правительство 
Словакии -  священник И.Тисо, Хорватию -  усташ 
А.Павелич, а также глава правительства, образован
ного японцами на оккупированной ими части Китая 
-  Ван Цзинвэй. Примечательно, что ни до, ни после 
25 ноября 1941 г. перечисленные выше главы госу
дарств больше никогда не встретились.

Руководители государств, входивших в Антико- 
минтерновский пакт, высоко ценили дружеские от
ношения с Гитлером, но далеко не из личных симпа
тий, а исходя из корыстных побуждений. М.Хорти, 
Й.Антонеску, К.Маннергейм всячески подчеркива
ли, что с помощью Гитлера создадут "великие" Вен
грию, Румынию, Финляндию; Бенито Муссолини, 
демонстрируя приверженность Гитлеру, для себя
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уготовил роль римского императора и провозгла- 
сил создание Итальянской империи от Альп до Ин
дийского океана. Личный друг фюрера Франко, ко
торый не выиграл ни одного сражения, но присво
ил себе звание генералиссимуса, также не скрывал 
желания прихватить чужие земли.

Премьер-министр правительства Франции Виши 
Петен за право сохранить за собой это место с го
товностью отправил на Восточный фронт добро
вольцев. Такими же "скромными" оказались запро
сы у марионеток: Квислинга, Павелича, Тисо. Они 
желали править в своих странах и за гарантию на 
это право занимали вероподданическую позицию 
по отношению к Гитлеру.

Первые лица союзных Берлину государств не бы
ли простачками в политике. Все они получили пре
восходное образование, отличались способностью 
глубоко мыслить, далеко видеть, организовывать 
людей на исполнение их желаний, придавать лич
ным убеждениям общенациональное звучание. 
Каждый из них не только был способным, одарен
ным, но и харизматической личностью. Выдающий
ся немецкий социолог Макс Вебер, исследуя в нача
ле XX века феномен харизмы, писал, что "харизма -  
качество личности, признаваемое необычайным и 
недоступным другим людям" 1.

"Харизм" в переводе с греческого -  божественная 
сила, ниспосланная человеку для преодоления гре
ховности и достижения спасения, милости, благода
ти не только себе, но и верящим в харизму воина, 
вождя другим людям. Известным человечеству ха
ризматическим персонажем являются основатели 
мировых религий Будда. Моисей, Христос, великие 
военные и государственные деятели Чингисхан и 
Наполеон, Гитлер и Муссолини, Троцкий и Ленин.
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Характерным для харизмы полное безразличие к ро
ду деятельности носителя харизмы. Харизматичес
ким носителем может быть как преступник, так и святой.

Всякий раз, когда в жизни человечества или от
дельного государства назревают серьезные переме
ны, на первый план выходит особая "порода" людей. 
Они -  прекрасные военачальники, организаторы 
производства, изобретатели, дипломаты. Им непре
менно присуща способность подчинять своей воле 
других людей, мобилизовать общество на выполне
ние трудных и одновременно самых важней задач.

У человека, претендующего на исключительную 
карьеру, должны быть определенные признаки, сиг- 
маты (отметины), выделяющие его из всех окружаю
щих. Харизматические личности, как правило, были 
носителями знаков, по которым их запоминали и уз
навали. Трубка Сталина, френч Троцкого, сигара 
Черчилля, кепка Ленина, ораторские способности 
Муссолини, родимое пятно на лбу у Горбачева.

Харизматики никогда искренне не дружили. 
Стремление подчинить себе подобного было у них 
обязательным. Примером этого и служат взаимоот
ношения вождей Антикоминтерновского пакта.

Бенито Муссолини (1883-1945 гг.) Сын сельского 
кузнеца, получил педагогическое образование, рано 
примкнул к социалистическому движению. С юных 
лет одержим манией власти и гипертрофированным 
честолюбием.

Характерной чертой Муссолини была отнюдь не 
сила воли, а ... "эластичность", или, как говоря точ
нее, приспособленчество, беспринципность и инту
иция. О Муссолини говорили, что "он всегда с теми, 
кто идет в гору, кто имеет шанс на победу сегод
ня"2. В 1914 г. Муссолини предлагал свои услуги 
тайному агенту царской России.
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В ноябре 1921 г. состоялся съезд фашистов Ита
лии, на котором движение преобразовано в Нацио
нально-фашистскую партию, а Муссолини был приз
нан вождем (дуче). Бенито Муссолини как политик 
состоялся. Ему удалось вывести Италию из экономи
ческого кризиса. 7 февраля 1924 г. итальянское пра
вительство признало Советский Союз, и это также 
считалось победой политика новой волны.

Появление на политической арене в 1933 г. Гитле
ра глава итальянских фашистов также решил исполь
зовать для удовлетворения своими собственными ам
бициями. В июле 1936 г. Гитлер и Муссолини приш
ли на помощь мятежному генералу Франко. В Берли
не был создан общий штаб по руководству военной 
интервенции в Испании3. Казалось между Гитлером 
и Муссолини устанавливается полное взаимопонима
ние, но политики-хищники терпят один другого толь
ко сообразуясь с мотивами личной выгоды. В сентяб
ре 1939 г. Гитлер напал на Польшу, а Муссолини уз
нал об этом из газет. В октябре 1940 г. немецкие вой
ска вошли в Румынию. И снова Муссолини узнает об 
этом из прессы. Это новость привела его в бешенство. 
В ярости он сказал своему зятю, министру иностран
ных дел графу Галеаццо Чиано: "На этот раз отплачу 
ему (Гитлеру) той же монетой: он узнает из газет, что 
я оккупировал Грецию. Этим будет восстановлено 
равновесие"44.

Задумано -  сделано. 28 октября 1940 г. во Флорен
ции за час до встречи с Муссолини Гитлер узнал, что 
итальянские войска начали оккупацию Албании и 
Греции. Но фюрер германской нации знал, что ита
льянская армия не способна успешно провести такую 
широкомасштабную наступательную операцию. Так 
оно и случилось. Меньшая по численности греческая 
армия не только выбила оккупантов со своей земли,
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но и заняла всю южную Албанию.
Гитлер не стал дожидаться полной катастрофы 

дуче в Греции. 6 апреля 1941 г. дивизия вермахта 
вместе с итальянскими войсками вторглась в Югос
лавию и Грецию. Начался дележ Балкан. Муссоли
ни из рук Гитлера получил Албанию, северную 
часть Словении и Далмации. Это позволило дуче 
установить контроль над всем побережьем Адриа
тического моря, которое он иначе, как итальянским 
озером, и не называл.

Харизматикам характерны спонтанные, непроду
манные решения. Этим грешил и Муссолини. Он счи
тал, что Гитлер будет занят вторжением в Англию и 
ему не составит труда захватить Египет и Судан.

13 сентября 1940 г. итальянские войска, находясь 
в Ливии, перешли границу с Египтом. Но высадки 
немцев на Британские острова не произошло. Мус
солини просчитался. 9 декабря 1940 г. британская 
армия "Нил" перешла в наступление на египетском 
фронте и разгромила основные силы итальянцев. 
Пытаясь спасти войска дуче от окончательного раз
грома в феврале 1941 г. немецкий бронетанковый 
"Африканский корпус" высадился в Ливии. Это 
спасло итальянцев от полного уничтожения. Гитлер 
потребовал от Муссолини передать итальянские во
енные корабли в полное распоряжение германских 
ВМФ. Расходы на содержание пришлось выделять 
итальянскому правительству. Так закончилась 
авантюра Муссолини в Африке.

В ночь на 22 июня 1941 г., когда дивизии вермах
та перешли границу СССР, дуче получил от фюре
ра письменное извещение об этом. В письме не бы
ло приглашения к участию в походе на Восток. Ма
ло того, Гитлер предлагал Муссолини обратить 
внимание на Средиземное море и попытаться там
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укрепить его позиции. Это была не только пощечи
на Муссолини, но и демонстрация полного неува
жения "друга и брата". Только путем длительных 
переговоров и консультаций удалось определить 
роль Италии в решающей битве с коммунизмом. 
Так на Восточном фронте появился Итальянский 
экспедиционный корпус.

Осенью 1941 г. дуче пригласил фюрера посетить 
Украину, чтобы поддержать боевой дух итальян
ских войск, находившихся на Восточном фронте. В 
с. Ладыжинка (в 18 км к югу от Умани) Муссолини 
организовал парад Итальянского экспедиционного 
корпуса.

Автор видел в немецкой военной кинохронике 
этот парад. Сначала по осенней грунтовой дороге 
прошли десятка два устаревших колесных броневи
ков, затем грузовики с плохо закрашенными на 
бортах свиными головами, надписями "Пиво Пед- 
рони", "Хлеб", "Мясо", "Одежда" и т.д. (машины 
забрали у частных фирм и передали армии). Они тя
нули легкие 32-мм пушки. Осенняя мокрая грунто
вая дорога после прохождения броневиков и авто
машин превратилась в вязкое черное месиво, на ко
торое и вступили парадные коробки пехоты. Солда
ты имели жалкий вид -  шеренги рассыпались, мно
гие потеряли равновесие и падали, с офицеров сле
тали фуражки. Завершали парад мотоциклисты- 
барсальеры с петушиными хвостами на стальных 
шлемах. Они ехали по разбитой дороге, широко 
расставив ноги, что придавало им смехотворный 
вид. Вместо показа Гитлеру мощи Итальянского 
экспедиционного корпуса дуче пришлось испытать 
позор и унижение.

Последняя встреча дуче и фюрера состоялась 14 
сентября 1943 г. после освобождения Муссолини из
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под стражи диверсантом О.Скорпени. Гитлер про
диктовал свою волю Муссолини. Он покорно под
чинился и возглавил созданную гитлеровцами Ита
льянскую социальную республику (Соло), чтобы 
заставить итальянцев продолжать войну на стороне 
Берлина. Муссолини до конца апреля 1945 г. нахо
дился в обозе Гитлера "без армии, без власти, без 
возможности влиять на события. Его штаб-кварти
ру охраняли эсэсовцы, но дуче уже перестал реаль
но мыслить". "Я сделаю все от меня зависящее, что
бы помочь "Оси" выиграть эту войну", -  все также 
самонадеянно говорил он своему спасителю Отто 
Скорцени осенью 1944 г.55.

В конце апреля 1945 г. Муссолини поймали ита
льянские партизаны. 28 апреля 1945 г. партизанское 
командование вынесло бывшему диктатору Италии 
смертный приговор, который был немедленно при
веден в исполнение полковником Валерио.

А Гитлер 22 августа 1939 г. сказал: "В сущности -  
только три великих государственных деятелей в ми
ре: Сталин, я и Муссолини. Муссолини слабейший"6.

Уходили из жизни великие харизматики в обрат
ной последовательности. Дуче получил свои девять 
граммов свинца 28 апреля 1945 г., Гитлер раскусил 
ампулу с цианистым калием 29 апреля 1945 г., Ста
лин умер под Москвой при таинственных обс
тоятельствах 5 марта 1953 г.

Миклаш Хорти (1868 -1957 гг.) У венгерского 
помещика Щптвана Хорти было 9 детей (6 девочек 
и 3 мальчика). Предсказательница цыганка нагада
ла, что его младшему сыну предначертан большой 
успех и завидная воинская карьера. Именно поэто
му младший Миклош оказался в военном колледже. 
Он старательно изучал математику, географию, 
французский и немецкий языки. И когда из 612 пре-
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тендентов отобрали 42 человека для продолжения 
учебы в военно-морском училище, первым в списке 
был Миклош Хорти. Через четыре года обучения в 
числе 27 выпускников ему присвоили звание офице
ра военно-морских сил Австро-Венгерской импе
рии. И снова первым в списке счастливчиков стоял 
Миклош Х орти '.

В 1898 г. он проводил испытания первого корабля 
с паровым двигателем. В Первую мировою войну 
М.Хорти командовал быстроходным бронирован
ным крейсером "Наварра". Весной 1915 г. капитан 3- 
го ранга Хорти за воинское мастерство, мужество и 
отвагу награжден офицерским Железным крестом. К 
своему 50-летию Миклош Хорти сделал блестящую 
военную карьеру. Как натура цельная, способная не 
только ставить, но и решать сложные вопросы, он 
увидел, что большего можно достичь только в поли
тике. Европу сотрясали социальные революции и в 
этом энергичный офицер видел свой шанс.

В 1918 г. брожение в австро-венгерской армии 
привело к тому, что военно-морские силы оказа
лись в стадии разложения. Крайне важно было най
ти человека, который бы навел порядок на флоте. 
Император остановил свой выбор на Хорти; прис
воив ему звание контр-адмирала, наделив чрезвы
чайными полномочиями8.

Образцовый офицер с прекрасным послужным 
списком, отец четверых детей, знаток шести инос
транных языков совершенно неожиданно для окру
жающих оказался жестоким, безжалостным вешате
лем и душителем тех, кто вместе с ним служил.

Используя свое высокое воинское положение, 
Хорти решил взять власть в свои руки. В его возрас
те это было вязано с риском: военным он был прек
расным, а политикой, экономикой ранее не зани
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мался. Но тем и сильны харизматики, что принима
ют ответственные решения спонтанно, а к цели 
идут уверенно9.

После окончания Второй мировой войны М.Хор
ти в мемуарах напишет: "Я видел, как гибнет великая 
держава. Я не мог с этим согласиться и как офицер, 
выполнял свой долг"10. Миклош Хорти без колеба
ний подписал решение военного трибунала о смер
тной казни двух матросов, признанными организато
рами восстания, мало того приказал расстрелять их в 
присутствии делегатов с других кораблей13. 21 марта 
1919 г. в Венгрии была провозглашена Советская 
республика. В антибольшевистском правительстве 
Миклош Хорти занял пост военного министра и на
чал формировать "венгерскую национальную ар
мию"12. Солдаты и офицеры этой армии отличались 
особой жестокостью и часто совершали расстрелы, 
грабежи. "Роль" Хорти в удушении Венгерской Со
ветской республики общепризнанна.

1 марта 1920 г. Национальное собрание Венгрии 
избрало Миклоша Хорти регентом страны, нацелив 
фактически неограниченной властью. Он с помощью 
жестоких мер устранил с политической арены крайне 
правые экстремистские элементы и создал свой ре
жим, который получил название "венгерский фа
шизм". Регент также решительно похоронил идею 
возрождения в Венгрии династии Габсбургов13.

В период с 1920 по 1933 гг. регент Миклош Хор
ти активно занимался укреплением фашистской 
диктатуры. Умный политик, он вовремя понял, что 
влияние Германии в Центральной Европе растет и 
она становилась фактором, с которым приходилось 
считаться. Сегодня ясно, что регент допустил роко
вую ошибку, поставив на Гитлера. А как же с хариз
матическими способностями, а где же "озарение" во
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время принятия ответственного решения? До рас
платы за роковые ошибки было далеко, а набираю
щий силу Гитлер находился рядом. И реализация 
идеи "Великой Венгрии" тогда казалась лишь делом 
времени.

И июля 1936 г. Гитлер пригласил регента поохо
титься, и они нашли общий язык. Хорти взял курс 
на сближение с нацистской Германией. И, казалось, 
расчет оправдался. После Венского арбитража (но
ябрь 1938 г.) 70-летний контр-адмирал регент 
М.Хорти на белом коне во гласе своих войск тор
жественно въехал в города Комарино, Кошица, Уж
город, Мукачево. За ним закрепилось почетное зва
ние "собиратель венгерских земель". Вскоре вторым 
Венским арбитражем (август 1940 г.) к Венгрии 
отошла от Румынии северная часть Трансильвании, 
где проживало 2,5 млн. человек14. Несмотря на эти 
усилия, внешнеполитические итоги 1933-1941 гг. 
для Хорти таили в себе большие осложнения. Эко
номический и военный потенциал Венгрии оказал
ся в подчинении Германии, страна была втянута в 
войну против СССР.

После огромных потерь, понесенных гонведом в 
1941-1942 гг., Хорти продолжал посылать свои ди
визии на Восточный фронт. В 1943 г. Миклошу 
Хорти исполнилось 75 лет. Гитлер подарил регенту 
белоснежную 16-ти метровую яхту. Но вместо веро- 
подданического служения и в дальнейшем, юбиляр 
попросил возвратить с Восточного фронта остатки 
своих разбитых дивизий. На это регент получил ка
тегорический отказ. Тогда Хорти стал искать кон
тактов с правительством США и Англии. Гитлер 
узнал об этих шагах. В марте 1944 г. немцы произ
вели "союзническую оккупацию Венгрии" и Хорти 
как политик вынужден был капитулировать. Столь
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желанное для него сотрудничество с Берлином при
вело его к предательству своего народа.

16 октября 1944 г. стал черным днем в биографии 
политического деятеля М.Хорти. Он "добровольно" 
отказался от обязанностей главы государства и наз
начил на пост премьер-министра Салаши -  самозван
ного венгерского фюрера15. 25-летнее правление 
Хорти Венгрией -  закончилось. 1 мая 1945 г. регент 
вместе с семьей попал в плен к американцам. После 
войны жил в Португалии. Умер 9 февраля 1957 г. По
хоронен на английском кладбище в Лиссабоне. Через 
35 лет (4.09.93 г.) состоялось перезахоронение остан
ков Миклоша Хорти в Венгрии. "Собиратель венгер
ских земель", "спаситель нации" нашел свое приста
нище в семейном склепе в Кондереше.

Йон Антонеску (1882 -1946 гг.) Военная часть его 
биографии созвучна с биографией Миклоша Хор
ти. Родился в семье помещика, закончил кадетское 
училище, военную академию, стал командиром пе
хотного полка. В 1907 г., участвуя в подавлении 
крестьянского восстания, зарекомендовал себя кро
вавым палачом румынского народа.

В 1917 г. разоружал революционизировавшиеся 
русские войска на румынском фронте в Молдове. 
Под его командованием королевские войска Румы
нии принимали участие в подавлении Венгерской 
Советской Республики. В послевоенные годы был 
военным атташе Румынии в Великобритании, на
чальником румынского генерального штаба, воен
ным министром профашистского правительства
О.Гога и правительства королевской диктатуры 
митрополита Мирона Кристя16.

6 сентября 1940 г. король Румынии Кароль II по 
требованию Берлина отрекся в пользу своего сына 
Михая, а управление государством передали став-
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леннику Германии генералу Йону Антонеску, кото
рый объявил Румынию "национал-легионерским 
государством", а себя по гитлеровскому образцу, -  
"кондукэторулом", т.е. румынским фюрером. 20 
сентября 1940 г. немецкие войска вошли в Румынию 
для оказания помощи "в организации и обучении ее 
вооруженных сил" 17.

22 ноября 1940 г. в Берлине впервые встретились 
Гитлер и Антонеску. Гитлер заявил своему минис
тру иностранных дел Риббентропу: "Если бы в Ев
ропе нашелся второй такой Антонеску, -  все пошло 
бы как нельзя лучше"18. В послевоенные годы на За
паде были опубликованы целый ряд работ об Й.Ан
тонеску. В них он показан как равноправный неза
висимый партнер Гитлера и Муссолини. Его без 
всяких оснований называют третьим человеком 
"оси" и утверждают, что "кондукэторул" (антифа
шисты презрительно называли Й.Антонеску -  кон
дуктором. -  Авт.) искусно отстаивал свое мнение. 
Это не соответствует действительности.

Первая встреча закончилась подписанием прото
кола о присоединении Румынии к Тройственному 
пакту, что означало конец независимой политики 
Бухареста. Для придания подписанию пакта значи
мости, в Бухаресте был проведен помпезный воен
ный парад румынских и немецких войск, который 
принимал генерал Антонеску и король Михай.

Й.Антонеску, точно как Б.Муссолини, поменял 
западную ориентацию на Берлин, который по мне
нию "кондукэторуле", стал "действительно решаю
щим фактором на континенте". Такую позицию 
Й.Антонеску не одобряли даже буржуазно-помещи
чьи круги Румынии, связанные в прошлом полити
ческим сотрудничеством с Англией и Францией.

Вне сомнения, что Йона Антонеску принадлежал

539



Історія України:

к харизматическим личностям, но с явно отрица- 
тельными качествами: махровый антисемит, безжа
лостный палач, беспринципный политик, который 
для достижения неограниченной личной власти без 
малейших колебаний менял и друзей, и убеждения. 
С таким "багажом" людских ценностей пришел ге
нерал Йона Антонеску, глава военно-фашистской 
диктатуры Румынии к 22 июню 1941 г.

1 июля 1941 г. союзница Германии Румыния на
чала военные действия против СССР. Антонеску 
считал, что пробил час возмездия, пришло, нако
нец, время создать "Великую Румынию". 13 дивизий 
и 9 бригад румынской армии (никто из союзников 
Берлина не выставил сразу на Восточном фронте 
такое количество войск. -  Авт.) вместе с 7 немецки
ми дивизиями перешли границу СССР. Успех со
путствовал захватчикам. Вскоре к Румынии были 
официально присоединены Бессарабия и Северная 
Буковина, а в августе 1941 г. Гитлер предложил 
Й.Антонеску занять зону между Днестром и Днеп
ром (Транснистрию), потребовав взамен участия 
румынских войск в военных действиях к Востоку от 
Днепра. Это был пик славы Й.Антонеску. Ему каза
лось, что все его дела и помыслы свершились.

Румынские войска, находившиеся на Восточном 
фронте, пользовались видимой самостоятельнос
тью и имели собственное главное командование во 
главе с Й.Антонеску, который 19 августа 1941 г. 
произвел себя в маршалы19.

В сентябре 1941 г. Й.Антонеску после взятия Одес
сы так уверовал в победу, что заявил: "Фактически 
война победоносно завершена" и провел помпезный 
"парад победы" румынской армии, частично вернув
шейся на родину. И в этом проявилась политическая 
несостоятельность "кондукэторуле", " его неумение
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глубоко и непредвзято анализировать и прогнози
ровать ход войны, видеть хоть на шаг вперед. Толь
ко недальновидный правитель мог позволить себе 
"парад победы", когда в боях за Одессу потери ру
мынских войск составили 71585 человек!20. Понадо
билось сокрушительное поражение под Сталингра
дом, чтобы в Бухаресте поняли, что война против 
СССР проиграна. Теперь диктатор стал менее сго
ворчив в отношениях с германским коллегой.

В нейтральных странах начался поиск контактов 
с англо-американцами на предмет достижения ком
промисса. В апреле 1943 г. Гитлер потребовал уво
лить министра иностранных дел Румынии за такие 
переговоры. Й. Антонеску фюреру ̂ отказал. Еще 
большую несговорчивость проявил Й.Антонеску в 
итальянском вопросе. Гитлер потребовал от Буха
реста признать "правительство" Итальянской соци
альной республики (Сало), во главе которой стоял 
освобожденный немцами из заключения Б.Муссо- 
лини. "Кондукэторуле" выполнил волю Гитлера, но 
в то же время оставил в своей столице и дипломати
ческое представительство правительства Бадальо. 
От былой верности Гитлеру ничего не оставалось.

26 марта 1944 г. началось освобождение Румы
нии войсками Красной армии. Й.Антонеску заявил 
о намерении вести тотальную войну. И снова неу
мение анализировать, оценить положение в стране.
0  какой тотальной войне могла идти речь, когда 
антивоенные настроения захлестнули не только 
гражданских людей, но и армию, распадался госу
дарственный аппарат.

23 августа 1944 г. 23-летний король Румынии 
Михай приказал арестовать диктатора Антонеску.
1 июня 1946 г. по приговору народного трибунала 
Румынии Йона Антонеску был казнен.
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Карл Густав Эмиль Маннергейм (1867 -1951 гг.).
К.Маннергейм являлся потомственным бароном в 
древней родословной, имеющей финско-шведско- 
голландские корни. Ему предки предопределили не 
пасти задних. Как и заведено было в аристократи
ческих семьях, приближенных к русскому импера
тору, сын барона обязан был получить элитарное 
гражданское образование. Маннергейм для начала 
закончил Гельсинфорский университет по специ
альности философия. Социальное положение обязы
вало молодого барона служить царю и Отечеству, а 
сделать это можно было лучше всего в армии. Ман
нергейм блестяще сдает конкурсные экзамены (верхо
вая езда, рубка саблей, стрельба из нагана и караби
на, ориентирование на местности, история России, 
русская словесность) и становиться слушателем само
го престижного Николаевского кавалерийского учи
лища, которое окончил с отличием. Всецело погло
щен службой, самостоятельно изучает немецкий, анг
лийский, французский, итальянский, шведский, фин
ский языки. Много читает. Женился на русской дво
рянке Тверской. Венчание молодоженов состоялось 
в необычайно красивом православном Успенском со
боре, построенном в 1868 г. в центре Хельсинки. В се
мье родились две дочери Наталья и София. Маннер
гейм был безупречной служакой. В сорок лет из рук 
царя Николая II получил полковничьи погоны. Ко
мандовал драгунским и уланским полками, был бли
зок к царскому двору.

Во время Первой мировой войны командовал ди
визией и корпусом. В 1915 г. произведен в генерал- 
майоры, а в  1917 г. в генерал-лейтенанты. Маннер- 
гейму исполнилось 52 года, когда Финляндия полу
чила от правительства Советской России независи
мость. Тогдашний премьер-министр Суоми
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П.Свинхувуд назначает генерал-лейтенанта Ман- 
нергейм командующим финской армией. В декабре 
1918 г. Карл Густав Эмиль Маннергейм избран ре
гентом Финляндии. Английская печать называла 
его "неприкосновенным королем Финляндии"21. 
Так безупречная военная карьера Маннергейма 
привела его на политический Олимп. Военный про
фессионал оказался профессиональным государс
твенным деятелем. На посту регента (декабрь 1918 - 
июль 1919 г.), председателем Совета государствен
ной обороны (в 1931-1939 гг.), президента Финлян
дии (1944-1946 гг.) являл собой образец преданнос
ти своему народу и государству. В 1931 г. Сейм 
присвоил Маннергейму воинское звание маршала.

Его англо-французская ориентация не импони
ровала Берлину и там делали все для сближения с 
Хельсинки. Немцы в этом преуспели. "Зимняя вой
на" 1939 г. показала высокое полководческое мас
терство регента. Армию возглавил К.Г.Маннер- 
гейм в качестве главнокомандующего (в мирное 
время эта должность по конституции принадлежала 
президенту). Маленькая армия Суоми мужественно 
противостояла Красной армии, но как только Ман
нергейм увидел, что "дальнейшее продолжение вой
ны становится бессмысленным, он предложил свое
му правительству начать официальные переговоры 
с Москвой о заключении мира22. Время показало, 
что регент своевременно принял политически зре
лое решение, но и в дальнейшем не смог отказаться 
от виртуальной возможности в союзе с Гитлером 
построить "Великую Финляндию". Сближение с 
Берлином привело к увеличению армии Суоми, по
явлению немецких войск в стране, росту военного 
производства, понижению жизненного уровня насе
ления. В день нападения на СССР -  22 июня 1941 г.

543



Історія України:

-  Германия уже не скрывала, что Финляндия с ней 
заодно. Главнокомандующий финской армии 
К.Г.Маннергейм только 10 июля приказал начать 
военные действия против СССР. Войска получили 
разъяснение, что они могут "захватить определен
ную территорию", но не должны "втягиваться в 
крупные боевые действия"23.

На Карельском перешейке -  главном направле
нии наступления финской армии -  бои носили упор
ный характер. К концу сентября 1941 г. финны по
теряли больше 20 тыс. человек 24 Возобновить нас
тупление на этом участке уже не представлялось 
возможным и Маннергейм проинформировал об 
этом Берлин. Тонкий стратег, Маннергейм точно 
рассчитал, что если наступление немцев на Ленин
град провалится (а дело шло именно к такому исхо
ду), тогда ему не составит труда отмежеваться от 
Германии и поправить международное мнение о се
бе. Крушение гитлеровцев под Москвой показало, 
что он в своих опасениях оказался прав. Война явно 
была не выиграна, и что в ней победят немцы, фин
ский маршал не верил.

В Берлине надеялись, что финская армия будет ак
тивно сражаться на северном фланге советско-немец
кого фронта, а союзница откровенно занимала выжи
дательную позицию. В июле 1942 г. в Финляндию 
прилетел Гитлер. Официальная версия этого вояжа -  
75-летие Маннергейма25. Гитлер объявил указ о наг
раждении маршала Маннергейма Германским орде
ном Орла за заслуги. Среди приближенных Гитлера 
орден именовался "Немецкий орел". Он имел 8 степе
ней. Первая степень (до Маннергейма его в 1937 г. 
получил Муссолини) называлась "Большой крест" и 
такой награды удостоилось всего 5 человек.

Маннергейм в переговорах с Гитлером занял
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позицию, которая не привела в восторг фюрера, 
финский маршал категорически отказался от нас
тупательных операций, согласился только на на
бор добровольцев в части СС, а взамен потребо
вал немедленного оказания его стране продо
вольственной помощи, поставок нефти, каменно
го угля, боеприпасов, запасных частей к немецким 
танкам, автомашинам, самолетам, а также пла
тить за пользование немцами финских средств 
связи, железной дорогой и медицинскими учреж
дениями26. Никто из глав правительств Антико- 
минтерновский пакта не мог позволить себе выдви
жения подобного рода требований. В данном слу
чае 75-летний финский маршал поступил как мыс
лящий политик, который думал о своей стране. Де
лать это в создавшейся ситуации сложно. Он непре
рывно лавировал в расчете на то, чтобы сохранить 
связи с Германией и одновременно заручиться под
держкой западных держав'27. Однако, в критичес
кий момент он умел отстаивать свое мнение. В ию
ле 1944 г., когда Советская армия на Карельском пе
решейке нанесла неожиданный удар по финским 
войскам и они начали отступать к третьей полосе 
обороны, предложение Маннергейма о мире с Мос
квой в Хельсинки было встречено отрицательно. 
Маршал был склонен уйти со своего поста главно
командующего финской армией. Только мир спасал 
финскую армию от полного уничтожения. Потери в 
летних боях 1944 г. составили 74 тыс. человек. Сре
ди них число погибших достигло 17 тыс.28.

В тяжелое для страны время, 5 августа 1944 г. 
парламент без обычных по конституции выборов 
утвердил новым президентом К.Г.Маннергейма, за 
них сохранился и пост главнокомандующего воо
руженными силами. 17 августа 1944 г. в Хельсинки
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прибыл генерал-фельдмаршал Кейтель якобы с це
лью вручить финскому президенту орден "Большой 
орел", которым он был награжден еще в июне 1942 г.

В действительности немецкий высокопоставлен
ный чиновник стремился выяснить взгляды финско
го руководства на перспективы Финляндии в ее во
енном сотрудничестве с Германией. Но позиция 
финского лидера уже определилась. В конце авгус
та 1944 г. Маннергейм принимает решение устано
вить контакты с Советским Союзом.

В 1946 г. закончился судебный процесс над фин
скими политическими деятелями. В действиях 
К.Г.Маннергейма в годы войны суд не усмотрел 
преступных действий. В 1946 г. сейм Финляндии 
избрал президентом республики Ю.К.Паасикиви.

Карл Маннергейм в возрасте 79 лет с почестями, 
окруженный вниманием и заботой, ушел в отстав
ку. Единственный из руководителей стран Антигит
леровской коалиции, кто избежал суда, чьи дела и 
свершения были признанными во благо своего на
рода. Он написал прекрасные мемуары. Каждая 
финская семья считает обязательным иметь в доме 
книгу Маннергейма. Он стал для финнов олицетво
рением чести, доблести, преданности, верности. 
Умер маршал 28 января 1951 г. в Лузане. Отпевали 
его в Хельсинки в православном Успенском соборе. 
В центре столицы установлен скромный, но вели
чественный памятник Маннергейму. На нем над
пись: "Сыну -  Финляндия". И как-то само собой 
ушло в пропілое то, что именно он посылал в Рос
сию сыновей Суоми, обрекая их на смерть и страда
ния за чужие интересы.

Йозеф Тисо (1887 -1947 гг.) -  "самое слабое звено" 
в ряду руководителей государств, входивших в 
Антикоминтерновский блок и пославших свои вой
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ска на Восточный фронт. Выходец из семьи католи
ческого священника, получил духовное образова
ние, но сразу после окончания католического уни
верситета занимался политикой и к 40 годам стал 
известным как фашистский идеолог29.

В 1927-1929 гг. он занимал пост министра здраво
охранения и физического воспитания автономного 
правительства Словакии. В марте 1939 г. И.Тисо 
возглавил "независимое" правительство Словакии.

Тисо и вся руководящая клика глинковской сло
вацкой народной партии объединились с сам ими 
реакционными международными кругами, с их по
мощью дорвались до власти, приняли их концеп
цию "новой Европы", "нового порядка" 30.

Йозеф Тисо оказался посредственным священни
ком, средней руки политиком и совершенно неку- 
дышним стратегом. Он поставил все козыри на "но
вый порядок" Гитлера, но даже не попробовал про
анализировать, почему нацизм преследовал католи
цизм в Польше, Франции и других странах, а в Сло
вакии "дружит" с католической церковью. Словац
кое государство было вассалом гитлеровского рей
ха; оно возникло и продержалось в течение несколь
ких лет по милости Гитлера.

Гитлеровская Германия нуждалась в Словакии, 
как в сырьевом придатке и источнике дармовой рабо
чей силы. А Тисо жаждал власти. Он ее получил и от
чаянно пытался сохранить. Как политик славянского 
государства Тисо проигнорировал устойчивые сла
вянские традиции, послал словаков на Восточный 
фронт и этим расписался в своей исключительной 
бездарности как политик и глава государства.

Словацкое национальное восстание, начавшееся 
29 августа 1944 г. показало, что Тисо потерял дове
рие народа. Спасая себя, он предал нацию -  в стра-
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ну вошли гитлеровские войска. Идеология клеро- 
фашизма, реализованная в политике Тисо, дискре
дитировала себя. За предательство Братиславский 
народный суд вынес Й.Тисо в 1947 г. смертный при
говор.

Баамонде Франсиско Франко (1892 -1975 гг.) Гла
ва испанского государства (каудильо) в 1939-1975 
гг. и вождь фаланги в 1937-1975 гг. Закончил прес
тижное пехотное училище в Толедо, основанное им
ператором Карлом V. В 1910 г. честолюбивый низ
корослый (155 см) лейтенант попал в Испанское 
Марокко. В феврале 1917 г Франсиско Франко стал 
самым молодым майором, а в 1923 г. подполковник и 
командир Иностранного легиона "Терсио". В то же 
время Франко от короля Альфонса XIII получает вы
сокий придворный титул постельничего, что прибли
зило его к королевской знати и позволило жениться 
на знатной и богатой Кармен Поло. В 1927 г. Фран
ко стал бригадным генералом и получил должность 
начальника академии генерального штаба. Это сде
лало его знаменитой фигурой в армии и при королев
ском дворе.

9 декабря 1931 г. правительство республиканцев 
приняло новую конституцию. Испания стала "демок
ратической республикой трудящихся всех классов". 
Франко получает назначение с понижением -  коман
диром 5-й дивизии в Сарагосе. В 1932 г. новое пони
жение -  левые республиканцы дали ему только бригаду31.

Только военный министр радикал Д. Идальго 
разглядел во,Франко нужного человека. В марте 
1934 г. Франко в 41 год стал самым молодым диви
зионным генералом32. Осенью 1934 г. стачка шахте
ров в Астурии переросла в вооруженное восстание. 
Туда министр обороны Д.Идальго и посылает ди
визионного генерала, который должен был отрабо-
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тать назначение. Войска под его непосредственным 
командованием высадились в портах Хихон и Ави
алес. Астурийское восстание было безжалостно за
лито кровью. Негодование в стране было столь ве
лико, что «палача-генерала» отправляют на Канар
ские острова. В начале 1936 г. президент распустил 
кортесы и назначил выборы на 18 февраля 1936 г. С 
этим уже не могли согласиться высшие офицеры ис
панской армии. Мятеж вспыхнул 17 марта 1936 г. в 
Марокко и перерос в гражданскую войну. Посколь
ку флот остался верен Республике, то Франко, при
летевший в Марокко, был напрочь лишен возмож
ности перебросить в Испанию верные ему войска. 
Он обращается к Гитлеру за помощью. В Берлине 
организован Объединенный штаб по оказанию по
мощи мятежникам. Франко получает реальную по
мощь -  боевые корабли под прикрытием герман
ских самолетов перебрасывают на Пиренейский по
луостров крупные силы мятежников из Марокко. В 
это ответственное время дивизионный генерал 
Франсиско Франко решил, что настал его звездный 
час. 12 сентября 1936 г. на заседании "Хунты наци
ональной обороны" он добился не только поста 
главнокомандующего, но и звания генералиссиму
са, а это дало ему верховную гражданскую власть. 
Войска мятежников под командованием Франко 6 
ноября 1936 г. подошли к Мадриду. "Националь
ное правительство" Франко в 1937-1938 гг. призна
ли: Германия, Италия, Ватикан, Япония, Португа
лия, Венгрия и другие -  всего 16 стран 33.

Несмотря на огромную помощь, оказанную Гит
лером и Муссолини, Франко не стал марионеткой 
Берлина или Рима. И это увидел Гитлер 23 октября 
1940 г., когда он встретился первый и единственный 
раз с генералиссимусом. Испанский диктатор занял
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индифферентную позицию относительно рекомен
даций Гитлера включиться в "поход на Восток". 
Гитлер так и не добился согласия. Это явилось 
практически первой дипломатической неудачей 
Берлина, до того триумфально собиравшего союз
ников для ’’Восточного похода”. Позднее У.Чер
чилль по этому поводу скажет: "Политика генерала 
Франко... была исключительно своекорыстной и 
хладнокровной. Он думал только об Испании и ис
панских интересах. Благодарность Гитлеру и Мус
солини за их помощь была ему чужда. Этот тиран с 
ограниченными взглядами думал лишь о том, что
бы предотвратить участие своего- обескровленного 
народа в новой войне".

Фашистский диктатор генералиссимус Франсис
ко Франко не объявил войну Советскому Союзу, не 
послал регулярную армию Испании на Восточный 
фронт, но добровольческая "Голубая дивизия" на
ходилась в исключительно хороших условиях в Рос
сии и потеряла в боях меньше 10 % от своей числен
ности -  всего 3960 солдат и офицеров34. В конце де
кабря 1943 г. Франко отозвал своих солдат с Вос
точного фронта.

Итак, Франко Баамонде Франсиско в 17 лет стал 
молодым лейтенантом Испании, в 25 лет самым 
молодым майором, в 33-и года самым молодым 
бригадным генералом, в сентябре 1936 г. самым мо
лодым генералиссимусом и главой правительства. 
Во Вторую мировую войну он так и не вступил и 
это, пожалуй' стало его самым большим достиже
нием. При этом нацистской Германии он всячески 
помогал, но делал это без особой рекламы.

После войны Франко не только обещал, но про
водил серьезные перемены. Восстановил монархию, 
в 1957 г. реорганизовал правительство. Многие ми
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нистерские посты заняли технократы. В течении 60- 
х годов была снята политическая и уголовная от
ветственность со всех участников гражданской вой
ны. Тысячи испанцев возвратились на родину. При
ехала на родинуи известный коммунистический де
ятель Долорес Ибаррури.

20 ноября 1975 г. Франко умер. В его завещании 
написано: "Да простят меня все, как и я сам от все
го сердца прощаю всех, называвших себя моими 
врагами, хотя я в них таковых не видел".

Анте Павелич (1889 -1959 гг.). Глава хорватской 
террористической фашистской организации уста- 
шей. Выходец из семьи мелких ремесленников. За
кончил юридический факультет Белградского уни
верситета, был адвокатом. В 1915-1929 гг. - секре
тарь националистической Хорватской партии пра
ва^5. Авантюрист по натуре. В 1929 г. полиция ули
чила Павелича в финансовых злоупотреблениях и 
он бежал в Италию. В 1929 г. создал в Милане орга
низацию усташей, активно сотрудничал с фашиста
ми Италии и Германии. Немецкая военная разведка 
оказывала финансовую помощь усташам А. Паве
лича, находившимся в Италии. Берлин увидел в Па- 
величе коллаборанта, готового верой и правдой 
служить Германии.

Разгромив весной 1941 г., Югославию, гитлеровцы 
создали "Независимую державу Хорватию" (НДХ), а 
во главе ее поставили Анте Павелича. Маленькая 
ХДХ уже в июне 1941 г. отправила на Восточный 
фронт Усиленный 369-й пехотный полк, две авиаэс
кадрильи, отряд ВМС и Корпус быстрого реагирова
ния в составе итальянских войск. Хорватские легио
неры из 16,5 тыс. человек личного состава потеряли 
на Восточном фронте 15 тыс. человек 36.

Такую высокую цену заплатили хорваты за аван-
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тюрную политику Анте Павелича. Гитлер со своим 
сателлитом не советовался, не интересовался его 
мнением, не награждал немецкими орденами, не да
рил яхт или автомобилей. В 1945 г. Анте Павелич, 
как это было в 1929 г., тайно покинул Югославию 
(скрывался в Австрии, Италии, Аргентине, Испа
нии). В 1945 г. заочно приговорен югославским на
родным судом к смертной казни. Умер 28 октября 
1959 г. в Мадриде 37.

Пьер Лаваль (1883 -1945 гг.). Адвокат, который 
стал профессиональным политиком. Неоднократно 
(1914-1919,1924-1927 гг.) избирался депутатом пар
ламента Франции. В 1931-1932, 1935-1936 гг. зани
мал пост премьер-министра Франции, в 1934-1935 
гг. -  министр иностранных дел. С начала Второй 
мировой войны Лаваль добивался подписания сепа
ратного мира с нацистской Германией. После пора
жения Франции и заключения перемирия Лаваль 23 
июня 1940 г. занял пост государственного министра 
в правительстве Петена, где отстаивал интересы 
Гитлера. С апреля 1942 г. по август 1944 г. он был 
премьер-министром коллаборационистского пра
вительства "Виши" 38.

Лаваль явился идейным вдохновителем и орга
низатором "Легиона волонтера Франции" и диви
зии СС "Шарлеманн". На его совести гибель 6 тыс. 
французов, прибывших на Восточный фронт. Исс
ледуя природу и типологию предательства Пьером 
Лавалем интересов Франции, трудно найти серьез
ные причины, которые бы обязывали его так посту
пать. Если Анте Павелича активно работал на не
мецкую военную разведку и был морально готов к 
своей роли коллаборанта, то Лаваль -  профессио
нальный французский политик стал им вероятно 
под воздействием создавшейся ситуации. Где и в
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чем этому объяснение? Антикоммунизм, слепая 
приверженность фашизму, боязнь за свое завтра? 
Тогда возникает другая серия вопросов: а способ
ность мыслить, а политическое чутье, а простейший 
инстинкт самосохранения. И Павелич, и Лаваль, 
скорее всего, из-за животного страха перед Гитле
ром, из-за желания занять теплое местечко в поли
тической жизни "Новой Европе" так беззастенчиво 
и безоглядно предавали свои народы.

После освобождения Франции в 1944 г. Лаваль 
бежал из страны сначала в Испанию, а затем в Авс
трию. 31 июля 1945 г. арестован в Инсбруке амери
канцами. В августе 1945 г. Лаваль был выдан фран
цузским властям; пытался покончить собой. Он был 
приговорен к смертной казни как изменник и расс
трелян 15 октября 1945 г.39. *

* Вебер М. Избранное. - М.: Мысль, 1990,- С. 215.
2 Комолова Н.П. Новейшая история Италии. - М.: Просве

щение, 1970. - С.43.
3 Там же. - С. 110.
4 Там же. - С. 128.
5 Скорцени О. Секретные задания. - М., Ростов-на-Дону: 

ACT, Феникс, 1999. - С. 159.
6 Комолова Н.П. Новейшая история Италии. - М.: Просве

щение, 1970. - С.91.
' Мусский Б. Сто великих диктаторов. - М.: Вече, 2001. - 

С.371.
° Там же. - С.571/
9 Желицкий Б. Регент Венгрии Миклош Хорти (1868-1957). 

// Новая и новейшая история. - 1996, № 3. - С.68.
10 Horthy Miklos. Ein Leben fur Ungam. - Bonn, 1953. - 

S 1 98
“  Там же. - S.105.
*2 Там же. - S.120.

553



Історія України:

Там же. - S.57-58.
{4 Мусский Б. Указ. соч. - С.374.

Пушкаш А. Венгрия во Второй мировой войне. Внеш
няя политика Венгрии (1938-1945 гг). - М.: Международные 
отношения, 1963. - С.206.

JJJ Мусский Б. Указ. соч. - С.412.
{ 'Т а м  же. - С.413.
1° Лебедев Н. Падение диктатуры Антонеску. - М.: Меж

дународные отношения, 1966. - С.26.
1“ Мусский Б. Указ. соч. - С.416.
2“ Лебедев Н. Указ, соч.- С. И 6.
21 Барышников Н.И., Барышников В.Н., Федоров В.Г. Фин

ляндия во Второй мировой войне. - Л.: Лениздат, 1989. - С.25.
■‘— Там же. - С.118.
23 Там же. - С. 160.
24 Там же. - С. 150.
25 русак А. Гладко на бумаге. (Участие Финляндии в вой

не против СССР. 1941-1944 гг.).- М.: Новости, 1985.- С.12.
Барышников Н.И., Барышников В.Н., Федоров В.Г.

Укаххоч. - С.113.
22 Там же. - С.241.
2° Там же. - С.261.
2" Dejiny slovenskeho narodneho povstania 1944. - Bratisla

va: Pravda. - T.5, 1985. -S 560.
Гусак Густав. Свидетельство о Словацком националь

ном восстании. - М.: Правда, 1969. - С.251.
“1 Мусский Б. Указ. соч. - С.474.
32 Там же.
““ Там же. - С.476.
34 Русак А. Перебування добровольців - французів, хорва

тів, іспанців, українців - в лавах вермахту і Ваффен-СС у 1941- 
1945 рр. // Історія України. - 2001. - № 21-24, червень. - С.4.

^  Энциклопедия Третьего рейха. - М.: Локид "Миф”, 
2000 -С.367.

36 Русак А. Перебування добровольців - французів, хорва
тів, іспанців, українців - в лавах вермахту і Ваффен-СС у 1941- 
1945тю. // Історія України. - 2001. - № 21-24, червень. - С.5.

38 ?ши!̂ П̂ ^ б 9 )Є̂ ГО 1зе̂ сха' " ^ ;Лсжвд"Мифм, 2000.-G367.
39 Там же . - С.270.

554



маловідомі імена, події, факти

Реєнт О. О.

ПРАВА ТА СВОБОДИ ЛЮДИНИ У 
ДЕМОКРАТИЧНИХ КРАЇНАХ СВІТУ

Взаємодія людей один з одним фіксується держа
вою в юридичній формі -  формі прав, свобод та 
обов’язків, які складають правовий статус людини 
та громадянина. Це одна з найважливіших політи- 
ко-юридичних категорій, що нерозривно і неподіль
но пов’язана з соціальною структурою суспільства, 
станом законності та рівнем демократії.

Характеризувати правовий статус людини та 
громадянина можна як систему прав та обов’язків, 
яка законодавчо закріплена державою в конститу
ціях та інших нормативно-юридичних актах. За сло
вами Г.В. Мальцева, “система прав та обов’язків є 
серцевиною, центром правової сфери, і саме в ній 
лежить ключ до вирішення основних юридичних 
проблем”1, тобто права і обов’язки -  це по суті ос
новний вихідний елемент права.

Взаємозв’язок держави та індивідуума потребує 
чіткого врегулювання. Це обумовлюється особли
вою важливістю таких відносин для підтримки існу
вання устрою, для його нормального та стабільно
го функціонування. Правовий статус індивідуума 
розрізняється в залежності від того, в якій саме суті 
постає особа? Чи як громадянин, іноземець або осо
ба без громадянства? Для більшості населення, яке 
знаходиться під юрисдикцією даної держави, пере
думовою володіння правами та обов’язками є гро
мадянство як визначений політико-правовий стан 
людини2.

Крім фіксованих зразків, стандартів поведінки, в
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правах та обов’язках розкриваються також основні 
принципи взаємовідносин держави та особистості, 
котрі держава вважає обов’язковими та корисними 
для нормальної життєдіяльності соціальної систе
ми. Отже, права та обов’язки в правовій державі 
фіксують цю складну систему взаємозв’язків держа
ви та особистості, яка заснована саме на демокра
тичних принципах.

Щодо правового статусу, природи прав та 
обов’язків людини існує дуже багато точок зору 
юристів по їх визначенню. Деякі вчені відносять 
безпосередньо до правового статусу особи грома
дянство^. На нашу думку громадянство -  це переду
мова, яка визначає правовий статус індивідуума.

У структуру правового статусу включають і за
гальну правоздатність, гарантії, законні інтереси, 
юридичну відповідальність та ін. Законні інтереси -  
це інтереси, які прямо не закріплені в юридичних 
правах та обов’язках, тому їх не потрібно виділяти 
як самостійний елемент правового статусу.

Зрозуміло, права людини дуже різноманітні за 
змістом, об’ємом, способами реалізації. Однак пра
ва людини -  це суб’єктивні права, які виражають не 
потенціальні, а саме реальні можливості індивідуу
ма, закріплені в конституціях та законах. Можли
вість, яку людина може тримати в своїх руках та 
вільно користуватись нею (тобто конкретним виз
наченим благом, здійснювати визначені дії в межах 
та в порядку, визначених законом), а не мріяти про 
неї, як про недосяжне марево, що є субстанцією не
реальності.

З огляду на ряд додаткових елементів треба вва
жати їх або передумовами правового статусу, або 
елементами, вторинними по відношенню до основ
них, або категоріями, які далеко виходять за межі
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правового статусу.
До правового статусу включаються не тільки ос

новні (конституційні) права, а й увесь комплекс прав, 
який витікає із внутрідержавних на міжнародних за
конів. Значний вплив мають міжнародні норми про 
права людини на розширення правового статусу осо
бистості в сучасному світі. В таких країнах, як США, 
Іспанія, Франція, Німеччина, міжнародні договори, 
які отримали державно-правове визнання, автома
тично стають складовою частиною внутрішнього 
права. З часом, поступово міжнародне право стає уні
версальним, а його норми та принципи -  загально
визнаними для всіх держав -  учасників міждержавно
го співтовариства4. Міжнародні акти, ратифіковані 
державою, можуть діяти безпосередньо і застосовува
тися судами країн як її внутрішнє право, причому, де
які конституції встановлюють верховенство міжна
родного права над внутрішнім. У деяких країнах є за
кони, які дозволяють переслідувати в судовому по
рядку іноземних посадових осіб за порушення прав 
людини в цих державах.

Перш ніж почати характеризувати складну 
структуру прав людини потрібно визначитися з тер
мінами, оскільки існують певні відмінності між по
няттями “права людини “ і “права громадянина”, 
та “права” і “свободи” людини, “основні та інші 
права людини”, “права індивідуума” та “колектив
ні права”. Ці відмінності притаманні конституцій
ному устрою Російської Федерації, який розмежо
вує основні права та свободи на права та свободи 
людини і громадянина. Взагалі такий підхід не є 
традиційним для нашого конституційного регулю
вання, яке зводило становище людини тільки до йо
го взаємозв’язку з державою як громадянина, який 
отримав свої права як “дар” з боку держави. Ос
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кільки права громадянина витікають із факту гро
мадянства, що є юридичними зв’язками особи з пев
ного державою, політичними співтовариствами, то
му вони пов’язані з актами та дією державних орга
нів. Нова Конституція РФ встановлює ті загально
людські цінності, які були затверджені в результаті 
буржуазних революцій та знайшли своє втілення в 
законодавчих актах, що вперше в історії людства 
закріпили рівність, свободу, право на щастя: в Дек
ларації незалежності 1776 р., Біллі про права 1789 р. 
(США), Декларації прав людини та громадянина 
1789 р. (Франція). Вперше таке розмежування в тер
мінах ввела французька Декларація.

Суть цього розмежування полягає безпосередньо 
у відмінності громадянського суспільства та держа
ви, долає та переборює однобічний погляд на люди
ну в її взаємозв’язку тільки з державою, розширює 
сферу його самовизначення, самореалізації особис
тості, забезпечення її автономії і незалежності від 
будь-якого незаконного втручання. Реалізація та
ких інтересів здійснюється в громадянському сус
пільстві, заснованому на приватній власності, куль
ті сім’ї, всій сфері особистого життя та спирається 
на природні права людини, що належать людині від 
народження. Для цього їй надається автономне по
ле діяльності, де рушійною силою виступають її ін
дивідуальні інтереси та прагнення.

Необхідно пояснити відмінність понять і термінів 
“права” та “свободи”. У тексті ст. 2 і в ряді інших 
статей Конституції РФ мова йде про права та свобо
ди людини. Слід наголосити, що за своєю юридич
ною природою і системою гарантій права і свободи 
ідентичні. Вони окреслюють забезпечувані держа
вою соціальні можливості людини в різних сферах. 
Термін “право” визначає конкретні дії людини (нап
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риклад: право участі в управлінні справами держави, 
право вибирати та бути обраною). Щодо терміна 
“свобода”, то він покликаний підкреслити більш ши
рокі можливості індивідуального вибору, не окрес
люючи конкретного його результату: “кожному га
рантується свобода совісті, свобода віросповідан
ня...” (ст. 28); “кожному гарантується свобода думки 
і слова” (ст. 29); “кожний має право вільно розпоряд
жатися своїми здібностями до праці, обирати сферу 
діяльності і професію” (ст. 37). На підставі вищевка
заного можна стверджувати, що відмінність у термі
нології є скоріше традиційною, склалася вона ще у 
XVIII-XIX ст., розмежування між цими поняттями 
провести досить важко, оскільки часто всю сферу по
літичних прав з чітко визначеними правомочностями 
також називають “свободами”.

Поглянувши на конституції країн тоталітарного 
соціалізму, можна відзначити наявність в них ще од
нієї відмінності, якій вони надають особливого зна
чення, -  це відмінність прав громадян і прав праців
ників. Це стосується, наприклад, таких прав, як пра
во на відпочинок, на освіту та ін. Соціально-еконо
мічні права надаються тільки громадянам, які працю
ють. Останні можуть мати також інші переваги.

Інститут основних прав і свобод особи складався 
поступово, з поворотами назад, затверджувався та 
відмінявся в державах різних континентів і був 
пов’язаний з багатовіковою та насиченою подіями 
історією країн світу. При рабовласницькому уст
рою раби кваліфікувалися як “речі, що говорять”, в 
середні віки кріпосних селян поміщики продавали 
як сім’ями, так і поодинці. Навіть у США в XVIII 
ст. вважали, що збереження рабства негрів, відсут
ність політичних прав у жінок є природним факто
ром, який не викликав ніякого дискомфорту. Втім,
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не зважаючи на суперечливі тенденції світового роз
витку, ідея прав людини віднині затверджена в кон
ституційному праві.

Нам потрібно з’ясувати, що саме законодавці 
вкладають у це поняття, який його зміст, з точки зо
ру сучасної доктрини і практики конституційного 
права?

Порівнюючи ці поняття, прихильники природно- 
правових теорій розглядають права людини як не
від’ємні. Вони можуть “походити або з розуму, або 
з божественної волі, або з незмінної природи самої 
людини”. Позитивісти розуміють права як катего
рії, що встановлені державою.

Більшість сучасних конституцій визнають “не
від'ємні права людини”. Конституція Італії 1948 р. в 
ст. 2, наприклад, урочисто проголосила: “Республі
ка визнає і гарантує невід'ємні права людини -  як 
окремої особи, так і соціальних об’єднань, де розви
вається її особистість...” . У статті 12 конституції 
Угорщини (редакція від 19 серпня 1990 р.) зазначе
но: “Кожний... володіє невід’ємним правом на жит
тя і людську гідність...”. У багатьох інших основ
них законах містяться подібні положення про не
від’ємні права людини.

Дуже важливим і необхідним кроком є конкретне 
з’ясування сенсу, значення, обсягу права та уточ
нення допустимих меж виключень і обмежень. Ця 
робота входить до компетенції авторів конституцій, 
законодавців у порядку звичайної процедури прий
няття нормативних актів або судів.

Форма цієї роботи є найбільш важливою з прий
няття конкретних конституційних положень, за кот
рими визнається статус основного права. Тим самим 
права людини, залишаючись морально-політичним 
імперативом, отримують юридичну форму і стають

560



маловідомі імена, події, факти

важливим інститутом конституційного права. При 
цьому не відчужуваність та природний характер ос
новних прав і свобод прямо фіксується в самих кон
ституціях (наприклад, ст. 17 Конституції РФ).

У своєму історичному розвитку західні держави 
пройшли три умовно визначені фази, які призвели 
до формування власної західної концепції прав лю
дини. Першу фазу можна визначити як період за
родження ліберальної демократії. Це, наприклад, 
Англія, де вперше в XVII ст. виникла ліберальна ре
волюція; США, які проголосили в кінці XVIII ст. лі
беральну демократію; Франція, де революція 1789 
р. стала символом свободи. Більшість інших країн 
стали демократичними після здійснення індивіду
альної революції, причому це нерідко збігалося з їх 
об’єднанням із конгломератів провінцій та регіонів 
(Німеччина, Італія) або з набуттям незалежності 
(Індія, Ірландія). Таким чином західні країни в 
ХІХ-ХХ ст. побудували в своїх державах лібераль
ну демократію і достатньо ефективну систему гро
мадянських свобод.

Другу фазу історичного розвитку, що об’єднує 
сучасні західні демократії, можна назвати “випро
бування фашизмом” або іншими формами автори
таризму і тоталітаризму (Німеччина, Італія, Іспанія, 
Португалія, Угорщина, Румунія, Польща, країни, 
окуповані фашистськими військами під час Другої 
світової війни та інші держави). Це призвело до 
пригнічення і приниження прав і свобод людини, бо 
фашизм по своїй суті ворожо ставиться до індивіду
альної свободи людини, свободи вираження влас
ного розуміння і навіть свободи думки.

Період зміцнення і закріплення демократії, таким 
чином, ми можемо віднести до третьої фази, яка 
пов’язана з усуспільненням історичного досвіду,
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котрий західні держави отримали після Другої сві
тової війни.

Нормами, що складають систему прав, свобод та 
обов’язків громадян у широкому розумінні, є: 1) 
принципи системи прав, свобод та обов’язків гро
мадян -  їх складають загальні принципи формуван
ня та застосування всіх норм статусу особистості; 
сюди відноситься принцип рівноправності, справед
ливості, принцип взаємозв’язку прав і обов’язків 
громадян та ін.; 2) права громадян -  норми, які 
складають основу обов’язків держави по відношен
ню до особистості (право на працю, право на соці
альне забезпечення, право на освіту та ін.); 3) свобо
ди громадян -  норми, що гарантують індивідууму 
сферу життя, вільну від втручання (свободу совісті 
та віросповідання...); 4) обов’язки громадян -  нор
ми, які покладають на особистість зобов’язання 
здійснювати певні дії або утримуватись від них; 5) 
матеріальні гарантії реалізації прав та свобод гро
мадян; 6) конституційні рекомендації по встанов
ленню законодавчого регулювання у сфері грома
дянських прав, свобод та обов'язків; 7) конституцій
на директива відносно політики держави в галузі 
прав та свобод громадян.

Класифікація становить закономірний наслідок 
широкого аналітичного аналізу всього спектра кон
ституційних норм, які визначають у своїй сукупнос
ті практично всі сторони суспільної життєдіяльнос
ті людини. Розвиток конституційного статусу гро
мадян веде-до розширення основних прав, свобод 
та обов’язків. Крім цього, простежується тенденція 
подальшого збагачення конституційного статусу 
громадян практично по всіх напрямках. Звідси -  
збільшення кількості груп основних прав, свобод та 
обов’язків, зростання деталізації класифікацій.
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Що ж до конституційних обов’язків, то згідно з 
існуючими поглядами, вони не становлять окремо
го інституту, а скоріше є логічними та обов’язкови
ми аналогами відповідних прав. Згідно з постула
том загальної теорії права, обов’язок -  це міра доз
воленої поведінки. Людина повинна дотримуватись 
певних правил, щоб при реалізації своїх прав та сво
бод вона не порушувала прав, свобод та інтересів 
інших осіб, а також самої держави.

Коло конституційних обов’язків постійно зміню
ється, що зумовлюється поставленими законодав
цем перед собою завданнями. Розглядаючи умови 
соціальної ринкової економіки, в яких відносини і 
взаємодія між державою, суспільством та особистіс
тю пов’язані між собою взаємодопомогою, важли
вого значення набуває такий конституційний 
обов’язок, як сплата податків. Податок необхідний 
для створення і підтримання сильної держави, яка 
здатна захистити свободу конкуренції та підприєм
ництва, гарантувати захист приватної власності та 
свободу вибору професії, верховенства права та за
кону. Цей обов’язок у нових конституціях постсоці- 
алістичних держав (Болгарії, Молдови, Румунії, Ка
захстану, Угорщини, Росії) закріплений вперше.

Іншим важливим конституційним обов’язком є 
обов’язок громадян захищати свою вітчизну. Цей 
обов’язок традиційно присутній у текстах основних 
законів.

Окрім традиційно закріплених на рівні закону 
обов’язків громадян, можуть бути названі й інші. 
Наприклад, “обов’язок кожного зберігати природу 
та навколишнє середовище, обережно ставитися до 
природних багатств” (ст. 38 Конституції РФ та ст. 
38 Конституції Казахстану 1995 р.).

Права та свободи можуть бути класифіковані як
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основні та додаткові. Наприклад, право брати 
участь в управлінні державою -  виступає як основ
не право, а виборче право (яке випливає з нього) -  
додаткове.

Права та свободи громадян можуть бути згрупо
вані по сферах життєдіяльності індивідуума. Виділя
ють три основні групи: 1) особисті або громадянські 
права, свободи й обов’язки: право на життя, на осо
бисту недоторканість та ін.; 2) політичні права, 
пов’язані з участю в управлінні суспільством і держа
вою: право свободи зборів, право голосу, обов’язок 
військової повинності; 3) економічні, соціальні та 
культурні права: право на працю, право власності, 
свобода творчості, обов’язок сплачувати податки.

Деякі вчені та автори третю групу поділяють на 
дві підгрупи: 1) соціально-економічні та 2) соціаль
но-культурні права, свободи і обов’язки. Цей поділ 
зумовлюється і відповідає структурі конституцій
них норм, прийнятих у більшості держав світу.

Класифікація може здійснюватись за різноманіт
ними підставами. В результаті одні й ті ж права та 
свободи можуть одночасно належати до двох і біль
ше класифікаційних груп. Наприклад, свобода інди
відуума (рівноправність, свобода пересування, за
хист від судового свавілля, право власності); свобо
да груп індивідуумів (право об’єднань, право прове
дення демонстрацій, право на страйк, право зборів); 
свобода думки та її вираження (свобода релігії, сво
бода преси); “реальні” свободи (право на працю, 
право на захист своєї сім’ї, право на соціальне за
безпечення, свобода освіти). Такого підходу до кла
сифікації дотримується вчений Ж. Коста.

а) Політичні права та свободи громадян. Важли
вою категорією суб’єктивних прав і свобод грома
дян є політичні права та свободи громадян. Полі

564



маловідомі імена, події, факти

тичні права пов’язані з участю в суспільно-політич
ному житті, з формуванням органів держави, з орга
нізованим тиском на державну владу, тобто право
мірно розглядати їх як забезпечену законом можли
вість людини брати активну участь у політичному 
житті країни. Тим самим долається відчуження гро
мадян від держави. Ці права становлять органічну 
основу системи демократії і виступають як цінності, 
якими влада повинна обмежувати себе і на які по
винна орієнтуватися. Отже, політичні права грома
дян є обов’язковою умовою функціонування всіх ін
ших видів прав. Ці права належать, як правило, 
виключно громадянам даної держави. Тільки в дея
ких країнах і тільки окремими політичними права
ми (наприклад, виборчими) мають право користу
ватися особи без громадянства та іноземці.

До політичних прав, які давно отримали закріп
лення в конституціях, належить свобода думки, сло
ва, друку. По суті, ці права означають свободу вис
ловлення своєї думки публічно і по суспільно важ
ливих питаннях. Державні органи та суспільні 
об’єднання зобов’язані безкоштовно надавати ін
формацію про свою діяльність, якщо вона не є кон
фіденційною. Органи публічної влади зобов’язані 
також забезпечувати доступ до несекретних доку
ментів, право доступу на засідання колегіальних ор
ганів, сформованих шляхом всезагальних виборів, з 
правом запису звуку та зображення.

Вчені поділяють їх на: 1) правомочність в органі
зації і діяльності держави та її органів за допомогою 
різноманітних форм представницької і безпосеред
ньої демократії (виборче право, право петицій); 2) 
правомочність в активній участі в житті суспільства 
(свобода слова і друку, свобода зборів і мітингів, 
право на об’єднання).
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На відміну від особистих прав політичні права та 
свободи спрямовані не на забезпечення автономії 
людини, а на її вияв як активного учасника політич
ного процесу. Ця категорія прав є цінною перш за 
все тому, що вони створюють умови для зміцнення 
і закріплення зв’язків між громадянином, суспільс
твом та державою.

Одна з головних особливостей тоталітарних кра
їн -  прагнення до обмеження, а то й повної ліквіда
ції політичних прав і свобод. Адже, чим більше то
талітарний режим зможе обмежити політичну сво
боду людини, звільнити себе від демократичних 
форм контролю, тим більшою стає фактична влада 
держави, яка застосовує методи насилля, спрямова
ні на відчуження громадянина від реальної політич
ної влади.

Аналіз інституту політичних прав і свобод слід 
розпочати з права громадян на участь у вирішенні 
справ держави, котрі юридично включають грома
дян у сферу прийняття і здійснення державних рі
шень, тобто в сферу політики. Це право гарантуєть
ся демократичною організацією всієї політичної 
системи суспільства, яка залучає громадян до ак
тивної політичної діяльності, і зумовлюється кла
сичною концепцією просвітницької традиції, при
родною рівністю та природженою свободою людей.

Здійснення цього права в житті відбувається 
шляхом волевиявлення на виборах, референдумах, а 
також за особистої участі в роботі органів законо
давчої, виконавчої або судової влади. Право на 
участь в управлінні державними і суспільними спра
вами є не тільки базовим принципом взаємовідно
син між державою та її громадянами, а й одним з 
найважливіших прав громадян.

Особливе місце серед політичних прав і свобод
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займає право громадян на свободу слова, яке є од
ним з найважливіших конституційних прав людини. 
В давні часи, коли ніяких конституцій ще не було, 
першим способом вираження своєї думки були усні 
публічні виступи, зокрема на народних зборах. Піз
ніше з’явився друк, а на сучасному етапі дедалі біль
шого значення набувають електронні засоби масо
вої інформації, телебачення, Інтернет. Стосовно но
вітнього вираження свободи слова ними стали кон
ституційні формулювання про свободу інформації.

Хоча більшістю сучасних конституцій заборонено 
цензуру, це не означає, що вияв людиною своєї думки 
є безмежним та абсолютним. Як правило, забороня
ється використовувати свободу слова для пропаган
ди насильства, розголошення державних та інших та
ємниць, що охороняються законом, підбурювання до 
здійснення злочину (США), розпалення расової, релі
гійної, національної ворожнечі, пропаганди ідей на
ціональної, мовної та інших виявів зверхності. У ба
гатьох країнах заборонені публічні непристойні вис
ловлювання, порнографія, публічний вияв неповаги 
до суду, порушення таємниці приватного життя, об
межується реклама певних виробів.

Формами публічного вираження колективних та 
індивідуальних поглядів по будь-якому питанню сус
пільного або державного життя є свобода зборів, мі
тингів, демонстрацій. Мета проведення публічних за
ходів не повинна суперечити конституції та діючому 
законодавству. Деякі конституції уточнюють -  право 
збиратися мирно і без зброї. В окремих країнах право 
участі в зборах належить і негромадянам.

Майже в усіх конституціях, у тому числі в країнах 
тоталітарного соціалізму, говориться про свободу 
об’єднання в політичні партії, професіональні орга
нізації, соціально-економічні, культурні, спортивні
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та інші товариства. Право на об’єднання реалізу
ється явочним порядком, нерідко, за законом, для 
створення об’єднання достатньо трьох осіб (у 
Франції -  двох). В партії і політичні об’єднання мо
жуть вступати як громадяни, так і негромадяни. 
Право на об’єднання може бути обмежене законом 
для військовослужбовців, на вступ до політичних 
партій -  для суддів, прокурорів, інших осіб, які пе
ребувають на державній службі. В деяких мусуль
манських країнах партії взагалі заборонені, тому 
що порушують цілісність мусульманської общини.

Особливу форму має пікетування -  публічний ви
яв колективного або індивідуального погляду, без 
руху і звукопідсилювача, шляхом розміщення біля 
пікетованого об’єкта громадян з плакатами, інши
ми зображеннями. Пікети біля вищих органів дер
жавної влади (парламенту) зазвичай дозволені, але 
на певній відстані.

б) Економічні і соціальні права. Економічні пра
ва відносяться до прав людини другого покоління. 
Вони торкаються підтримки і нормального закріп
лення соціально-економічних умов життя індивіду
ума, визначають становище людини у сфері праці та 
побуту, благоустрою, зайнятості, соціальної захи
щеності з метою створення умов, при яких люди мо
жуть бути вільні від страху та матеріальних потреб. 
Від стану економіки та ресурсів країни багато в чо
му залежить їх обсяг і ступінь реалізації. З цього 
випливає, що гарантії їх реалізації порівняно з гро
мадянськими і політичними правами першого по
коління, є менш розвинутими.

Особливостями цього виду прав є залежність ре
алізації соціально-економічних прав від стану еко
номіки та ресурсів (ст. 2 Міжнародного пакту про 
економічні, соціальні і культурні права говорить

568



маловідомі імена, події, факти

про те, що ці права повинні забезпечуватися посту
пово і “в максимальних межах наявних ресурсів”).

Ставлення до соціально-економічних прав в різ
них країнах не однакове. Що ж до країн тоталітар
ного соціалізму, то в них цим правам приділяється 
особлива. Це видно і з того, що в конституціях во
ни стоять на першому місці в главі про права та 
обов’язки громадян. У конституціях багатьох країн, 
що розвиваються, та в конституціях капіталістич
них держав ці права не виділяються окремо. В пос- 
тсоціалістичних конституціях вони йдуть за при
родними правами людини.

Саме економічні права забезпечують людині 
вільне користування основними факторами госпо
дарської діяльності. Сюди відносяться: право на 
працю; право на власність; право на підприємниц
тво; право на страйк та інші. Крім цього, працівни
ки та роботодавці мають право на підписання ко
лективних договорів; право на вільне об’єднання в 
національні і міжнародні організації для захисту 
своїх інтересів.

Чільне місце серед соціально-економічних прав 
посідає право на працю та свобода праці. Консти
туція і закони регулюють колективну працю в сус
пільстві, а не індивідуальну. Конституції країн тота
літарного соціалізму обмежуються положеннями 
про право на працю, під яким, зазвичай, розумієть
ся забезпечення державою гарантованої роботи всіх 
працюючих та бажаючих працювати, а також -  лік
відації безробіття. Право на працю та свобода пра
ці доповнюється конституційними положеннями 
про безпечні та здорові умови праці, про право на 
вільний вибір професії, на гідну винагороду, про 
право на справедливу оплату праці.

Торкаючись права власності, можна сказати, що
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в конституціях мова йде перш за все про власність, 
яка забезпечує життєві потреби людини. В тому чи 
іншому обсязі про право приватної власності гово
риться майже в конституціях усіх держав. У них мо
ва йде про соціальні функції приватної власності 
(Бразилія, Німеччина, Італія, Португалія, Україна 
та ін .). У держави є право, згідно з конституціями, 
вилучити власність для державних та суспільних 
потреб в інтересах суспільства. Тобто, конкретне 
майно у власника може бути вилучене тільки в сус
пільних цілях, на основі закону, за рішенням суду і 
при рівноцінному відшкодуванні, яке в спірних ви
падках також визначається судом.

У сучасних конституціях дедалі частіше згадуєть
ся інтелектуальна власність, яка пов’язана з твор
чою працею (авторське право). Це нематеріальна 
власність, наприклад, на ім’я автора, на недоторка
ність виробництва, винахід.

З правом власності тісно пов’язане право на влас
ну господарську ініціативу, на підприємницьку ді
яльність. Це право передбачає можливість займати
ся будь-якою діяльністю, яка приносить прибуток, 
якщо така діяльність не заборонена законом. Для 
підприємництва встановлені певні правила, що доз
воляють особі стати підприємцем. Зокрема, існує 
державна реєстрація, видається свідоцтво, ліцензія 
на дозвіл займатися певним видом діяльності. Під
приємець здійснює підприємницьку діяльність на 
свій ризик і під свою відповідальність, встановлює 
ціни на свою продукцію самостійно.

У більшості країн конституції передбачають пра
во на страйк -  колективне припинення роботи з ме
тою висування певних вимог до роботодавця або до 
держави. Страйк повинен здійснюватися в межах 
закону про з’ясування трудових конфліктів. Вимоги
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страйкуючих можуть мати лише економічний ха
рактер (підвищення заробітної платні, поліпшення 
умов праці тощо).

В наш час значення економічних, а також соці
альних прав для забезпечення правового статусу 
особи безумовне. Як зазначено в Міжнародному 
пакті про економічні, соціальні і культурні права, 
“ідеал вільної людської особистості, вільної від 
страху і потреби, може бути втілений у життя тіль
ки в разі створення таких умов, при яких кожен мо
же користуватися своїми економічними, соціальни
ми і культурними правами так само, як і своїми гро
мадянськими і політичними правами”.

Соціальні права забезпечують людині гідний рі
вень життя і соціальну захищеність. Одним із голов
них є право на соціальне забезпечення, яке передба
чає соціальне страхування, пенсійне забезпечення і 
медичне обслуговування.

Сутність права на соціальне забезпечення (за ві
ком, в разі хвороби, інвалідності, втрати годуваль
ника, для виховання дітей та в інших випадках, 
встановлених законом) полягає в тому, що держава 
гарантує надання достатніх коштів громадянам, які 
через об’єктивні обставини позбавлені (повністю 
або частково) можливості отримувати доходи від 
праці, а також сім’ям у зв’язку з народженням і ви
хованням дітей (цей комплекс прав закріплений у 
ст. 22 і 25 Загальної декларації прав людини, ст. 
9-12 Пакту про економічні, соціальні та культурні 
права, ст. 26 Конвенції про права дитини).

Реальне здійснення права на охорону здоров’я за
лежить від наявної системи охорони здоров’я гро
мадян, яка існує в даній країні, в межах якої здій
снюється суб’єктивне право людини на медичну до
помогу. В деяких країнах Європи та в США діє сис
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тема ліберальної медицини: це означає, що пацієнт 
самостійно за свої власні кошти оплачує прийом у 
лікаря та вартість ліків. Такий стан, звичайно, не за
перечує існування муніципальних лікарень, які роз
раховані на найменш забезпечений прошарок насе
лення. Існує також страхова (соціальна) медицина 
(в Німеччині, Польщі, Франції та інших країнах). У 
цьому разі створюється загальнодержавний фонд у 
сфері охорони здоров’я, куди держава вносить кош
ти з бюджету, а також окремо - підприємства та ро
бітники. Існує також державне медичне обслугову
вання: пацієнтові нічого не треба платити за пере
бування в лікарні, всі витрати повністю сплачують
ся державою.

В останні роки прийнято конституції, які містять 
положення про право робітників на участь в управ
лінні підприємствами. В Японії це право виражаєть
ся в проведенні на підприємствах “зборів” праці і 
капіталу, на яких робітники мають дорадчий голос.

Положення про право на освіту та вільну освіту, 
зазвичай, доповнюється вказівкою на визначений 
ступінь обов’язкової та безоплатної освіти, яке га
рантується створенням державних та муніципаль
них шкіл. В конституціях країн тоталітарного соці
алізму вказується тільки право на освіту, без вказів
ки на вільну освіту. Вільна освіта -  це право навча
ти дітей і отримувати освіту дорослим будь-яким 
способом. Мається на увазі навчання в державних, 
церковних, муніципальних школах, самостійно, екс
терном тощо, але обов’язковою умовою є здача ек
заменів. У багатьох розвинутих капіталістичних 
країнах обов’язковою є 12-річна освіта.

Існує й таке важливе право, як право на житло. 
Це право узаконене досить недавно. Згідно з його 
тлумаченням, кожна людина має право на житло,

572



маловідомі імена, події, факти

тобто може придбати його, а малозабезпеченим 
громадянам держава надає житло безкоштовно (з 
державних або муніципальних житлових фондів) 
або за низьку, доступну для них ціну. В постсоціа- 
лістичних країнах житло в містах в основному нале
жало міським органам влади або державі, здавало
ся громадянам в оренду за дуже низькою ціною. За
раз дозволена приватизація державного, муніци
пального та відомчого житла.

в) Культурні права. Саме культурні права гаран
тують духовний розвиток людини, сприяють роз
витку її світогляду та світосприйняття, допомага
ють кожній людині стати корисним учасником полі
тичного, соціального, духовного та культурного 
прогресу. Ці права складаються з права на освіту, 
права на доступ до культурних цінностей, права на 
творчість, права на вільну участь у культурному 
житті суспільства, права на користування результа
тами наукового прогресу, їх практичного застосу
вання та ін.

Міжнародно-правові норми встановлюють пріо
ритетні цілі освіти: повний розвиток людської осо
бистості та її гідності, необхідність освіти, створен
ня можливості бути корисними учасниками власно
го суспільства, дружба між усіма націями та релігій
ними групами.

Зі свого боку держава зобов’язана: 1) зробити ос
віту обов’язковою та безкоштовною; середню -  за
гальнодоступною, а вищу -  доступною на основі 
повної рівності та в залежності від здібностей кож
ного; 2) заохочувати отримання й підвищення осві
ти; забезпечити підготовку до викладацької профе
сії; 3) забезпечити в усіх державних закладах одна
ковий рівень освіти та якості навчання.

Право на свободу літературного, художнього,
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наукового та інших видів творчості (наприклад, 
право автора на свій твір, свої ідеї і т.ін.), що є інте
лектуальною власнісгю громадян. Це право в кон
ституціях згадується дедалі частіше і охороняється 
законом. Свобода творчості передбачає захист мо
ральних та матеріальних інтересів, що виникають у 
зв’язку з будь-якими науковими, літературними або 
художніми працями, інтелектуальною власністю.

Розвиток власної культури є правом та обов’яз
ком кожного народу; однакове право на збережен
ня, дотримання та розвиток традицій і культури ма
ють усі нації, національні меншості, етнічні групи; 
держави повинні здійснювати заходи по демократи
зації культури, забезпеченню прав на культурний 
розвиток та гарантії участі в його результатах без 
будь-яких обмежень. Кожній людині мають бути за
безпечені доступ до знань та можливість насолод
жуватися творчістю і літературою всіх народів, бра
ти участь у прогресі науки в усіх частинах земної ку
лі, користуватися його благами та сприяти збага
ченню культурного життя. Цей зміст та гаранти 
здійснення культурних прав були розвинуті й до
повнені в ряді рекомендацій, прийнятих ЮНЕСКО 
(1968,1980,1982 рр.). Захист культурних прав люди
ни безпосередньо входить у коло завдань міжнарод
ної спеціалізованої організації -  ЮНЕСКО.

У житті будь-якої країни та народу існують дати 
і події, котрі мають епохальне значення. Інтерес до 
них з плином часу не тільки не слабшає, а навпаки, 
посилюється, набуває все більшої масштабності та 
значимості. Такою подією для США і Франції ста
ли дві великі революції -  американська за незалеж
ність та французька буржуазна. Природно, що го
ловною метою цих революцій було прагнення здо
бути свободу та незалежність індивідууму, перемог
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ти деспотичну владу монарха і держави.
Епохальним досягненням Великої французької 

революції стало прийняття 26 серпня 1789 року Дек
ларації прав людини та громадянина, яка представ
ляє собою компактний, структурно достатньо чіт
кий документ, що складається з невеликої вступної 
частини і 17 статей. Після отримання незалежності 
конвент Північно-Американських Штатів восени 
1787 р. прийняв конституцію, доповнену пізніше 
Біллем про права (ратифікований наприкінці 1791 
р.), який став її невід’ємною частиною. Особлива 
увага в обох конституційних актах Франції та США 
була сконцентрована на розробці природно-право
вої доктрини, що стала ідеологічним знаряддям 
буржуазії (третього стану) в боротьбі за знищення 
феодалізму.

Конституція США була створена для регулюван
ня тільки загальних політичних інтересів націй, а не 
особистих чи приватних, а Білль про права був 
шляхом для досягнення цього принципу. Забезпе
чення свободи -  центральна ідея французької Дек
ларації, сутність її духу та літери. Цією ідеєю визна
чений зміст усіх статей, внутрішня логіка докумен
та. Декларація оголошує свободу, одночасно праг
нучи визначити її кордони (ст. 1, 4, 5). Так, у ст. 1 
сказано: “Люди народжуються вільними і рівними в 
правах. Соціальна різниця може бути заснована 
тільки на розумінні загальної користі”. Схоже виз
начення ми зустрічаємо в Декларації Незалежності 
США від 4 червня 1776 р.: “Ми вважаємо зрозумі
лим: що всі люди створені рівними і наділені Твор
цем певними невід’ємними правами, до числа яких 
відносяться право на життя, на свободу і на праг
нення до щастя...”.

Свобода людини в суспільстві характеризується
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багатьма гарантованими їй правами. Так, перш за 
все, це право на особисту недоторканість. У фран
цузькій Декларації прямо говориться, що природ
ними чинниками є, в першу чергу, свобода, влас
ність, безпека та опір знищенню (ст. 4). Більш де
тальніше це розглянуто у Біллі про права: “Право 
народу на недоторканість особистості, житла, папе
рів та майна не можуть порушуватися необгрунто
ваними обшуками або арештами...”.

Громадяни мають право на всі прояви духовної 
свободи, свободи думки, слова, інформації, совісті та 
релігії. Цьому принципу присвячені окремі статті у 
французькій Декларації та в Біллі про права. І це не 
випадково, оскільки свобода думки є однією з голов
них цілей революційних подій цих країн. Декларація 
прав людини і громадянина визначає свободу думки 
як “одну з дорогоцінних прав людини; отже, кожний 
громадянин може вільно говорити, писати, друкува
ти...” (ст. 11). Білль про права США спеціально по
чинається зі ст. 1 про свободу думки: “Конгрес не по
винен видавати закони, які встановлюють будь-яку 
релігію або забороняють її вільне сповідання, обме
жуючи свободу слова або друку або право народу 
мирно збиратися і звертатися до правління з петиція
ми про зупинення зловживань”.

У США та Франції велике значення в розвитку 
конституційних прав і свобод особи мав принцип 
рівності всіх перед законом і судом. Він містить не
допустимість будь-якої дискримінації за будь-яких 
підстав і обставин. В Декларації прав людини і гро
мадянина регламентується два основних принципи. 
Перший полягає в тому, що “ні одна людина не мо
же бути звинувачена, затримана або ув’язнена інак
ше, як у відповідності з певними законами, і при 
дотриманні певної процедури, передбаченої зако
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ном”. Другий конкретизує перший: “Закон повинен 
встановлювати тільки очевидно необхідні звинува
чення, і ніхто не може бути звинувачений інакше , 
як на підставі закону...” (сг. 8).

Білль про права йде набагато далі у напрямку 
регламентації рівності всіх перед законом і судом. 
Поправка 5 (ст. 5) встановлювала, що передана су
ду справа про “ганебні злочини” може бути виріше
на тільки великим жюрі, а також провіщала недо
пустимість повторного кримінального пересліду
вання за один і той самий злочин, встановлювала 
привілеї проти самозвинувачення, оголошувала 
принцип “належної правової процедури” як підста
ви для застосування офіційних санкцій, забороняла 
безповоротне вилучення приватної власності. В су
купності проголошені цією поправкою принципи 
встановлюють такі гарантії прав особи від свавілля 
влади, які були зовсім невідомі континентальній Єв
ропі. Смисл та значення “презумпції невинності” на 
стадії поліцейського розслідування полягали в то
му, що вона зобов’язувала поліцію виходити з 
принципу: Закон вважає людину, звинувачену у 
вчиненні злочину, невинною, доки в судовому про
цесі не буде доведено її вину, і суд своїм вироком не 
визнає її винною5.

Таким чином, громадянські права і свободи осо
би -  це гарантії людини, що захищають її від неза
конного і небажаного впливу на її приватне життя і 
внутрішній світ, покликані забезпечити існування, 
самобутність і автономію особистості. Всі права, 
які належать людині, в рівній мірі є особистими. 
Поряд з цим під особистими правами розуміється 
лише частина прав, які безпосередньо захищають 
особисте життя і свободу окремої людини. До них 
відносяться, як уже зазначалося, право на життя,
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право на особисту недоторканість, свобода думки, 
право на свободу пересування та ін.

а) Політичні права та свободи громадян США та 
Франції Французькою Декларацією і Біллем про пра
ва гарантуються широкі політичні права і свободи 
громадян. Так, у ст. 6 Декларації говориться про те, 
що “закон є вираженням суспільної волі”, і “всі гро
мадяни мають право брати участь особисто або через 
своїх представників у створенні закону”. Таке форму
лювання було покликане змінити політичні рамки аб
солютистської влади. Вирішуючи його, автори Дек
ларації спиралися на вчення Ж.-Ж. Руссо про невід
чужуваність народу від влади, а також на теорію по
ділу влади, розроблену Ш. Монтеск’є.

З цієї точки зору, стає добре зрозумілим поло
ження Декларації прав людини і громадянина про 
те, що “основа всякого суверенітету перебуває... в 
нації. Ніяка сукупність осіб, ніяка окрема особа не 
може здійснювати владу, яка не походила б від на
ції” (ст. 3). Політико-правовою гарантією корінних 
змін у механізмі державної влади, інструментом не
допущення реставрації феодального абсолютизму 
була покликана стати система розподілу влади. У 
французькій Декларації недаремно згадується, що 
“будь-яке суспільство, в якому не забезпечено вико
ристання прав і не проведено поділ влади, не має 
Конституції” (ст. 16).

Політичні права громадян гарантуються і в Кон
ституції США 1787 року. Так, у ст. 1 говориться про 
особливість, виборчої системи і про право вибирати 
і бути обраним. Більш чітко проводиться принцип 
розподілу влади, який в американських умовах 
трансформувався у так звану систему стримувань і 
переваг. Принцип розподілу влади забезпечується 
розподіленим і послідовним викладенням правово
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го статусу її незалежних гілок.
б) Соціальні права і свободи у СІЛА та Франції. 

Щодо характеру закріплених прав і свобод у консти
туційних актах США, то вони стосуються, в основно
му, політичних та особистих, і серед них майже ціл
ком відсутні соціально-економічні права та свободи. 
Фактично останні обмежуються положеннями поп
равки 5 (ст. 5): “Ніяка приватна власність не повинна 
відмежовуватися для суспільного користування без 
справедливої винагороди” і “ніхто не повинен поз
бавлятися... майна без справедливої винагороди”. 
Такою ж лаконічністю відзначена і французька Дек
ларація, у відповідності з якою “власність є недотор
каним і священним правом”, і “ніхто не може бути 
позбавлений її інакше, як у разі встановлення зако
ном безсумнівної суспільної необхідності...”.

У подальшому ідея соціальних прав громадян 
знайшла більш широке віддзеркалення в конститу
ційних актах Франції. Велике значення має преам
була до конституції 1946 р., в якій визначено її го
ловний принцип: “Нація гарантує особистості і сім’ї 
необхідні умови для їх розвитку. Вона гарантує 
всім, зокрема дитині, матері і людині похилого віку, 
охорону здоров’я, матеріальне забезпечення, відпо
чинок та дозвілля”. Конституція також гарантувала 
громадянам рівний доступ до освіти, право набуття 
професії та вільний доступ до культури, право на 
проведення страйків, право на участь у рівному ко
лективному визначенні умов роботи і у керівництві 
підприємством та ін. Крім того, конституція 1958 р. 
констатувала: ’’Франція є неподільною, світською, 
демократичною та соціальною республікою” (ст. 2). 
Ідеологічне значення такого проголошення, що 
визначає соціальний характер заснованого держав
ного ладу, очевидне.
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Стає зрозумілим, що в перспективі держава по
винна прагнути до зрівняння становища людей, хо
ча досягнення фактичної, а не тільки юридичної рів
ності -  задача в історично-оглядові строки залиша
ється досить проблематичною. Це не означає відмо
ву від самої ідеї рівності, що містить у собі великий 
моральний потенціал. Іще А. де Токвіль відзначав, 
що прагнення людей до рівності значно сильніше їх 
прагнення до свободи, і якщо вони не отримають 
рівності у свободі, вони готові досягти її в рабстві. З 
цим прагненням людей до рівності суспільство не 
може не рахуватися, надаючи в сучасну епоху вели
ке значення соціальним функціям держави.

в) Підсумки порівняння конституційних доку
ментів Франції та США. В контексті розвитку рево
люційних подій у Франції та США на рубежі 60-90- 
х рр. XVIII ст. Декларація прав людини та громадя
нина і Білль про права зіграли надзвичайно важли
ву роль у забезпеченні прав і свобод громадян. Во
ни стали одночасно і підсумковими, і програмними 
документами, що зафіксували вже досягнуті резуль
тати: ліквідацію політичних інструментів феодаль
ного абсолютизму, кріпосництва, заснування сво
боди і рівності. Конституційні акти накреслили орі
єнтири подальшої боротьби -  створення принципо
во нового ладу, де будуть забезпечені декларовані 
права і свободи, крім того, вони були покликані 
стати своєрідним правовим бар’єром на шляху 
можливої реставрації знищених порядків.

Зроблено- це було настільки фундаментально, що 
сформовані у XVIII ст. принципи залишаються май
же незмінними і працюють і в наш час. Вплив фран
цузької Декларації безумовно перевершує значення 
американської. Дану обставину визнають самі аме
риканські дослідники: “Французи пішли далі аме
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риканців. Формулювання прав людини і громадя
нина вони зробили більш лаконічними та більш 
абстрактними, ідея національного суверенітету та 
громадянства були у Франції сформовані більш чіт
ко, і весь маніфест був звернений не тільки до фран
цузького народу, а й до людства в цілому”.

“При здійсненні своїх прав і свобод кожна люди
на повинна коритися таким обмеженням, які вста
новлені законом виключно з метою забезпечення 
необхідного визнання і поваги прав та свобод ін
ших, задоволення справедливих вимог моралі, сус
пільного порядку та загального благополуччя в де
мократичному суспільстві”, -  констатує ст. 29 За
гальної декларації прав людини.

Користування правами пов’язано з відповідаль
ністю людини, з можливими обмеженнями, що виз
начені мірою та рамками свободи, які встановлю
ються правом, принципами гуманності, солідарнос
ті, моральності. Європейська конвенція про захист 
прав людини і основних свобод говорить: ’’Здій
снення цих прав не підлягає ніяким обмеженням, 
крім тих, які передбачені законом і необхідні в де
мократичному суспільстві в інтересах державної 
безпеки і суспільного спокою, з метою попереджен
ня безладдя та злочинів, захисту здоров’я та мо
ральності або захисту прав та свобод інших осіб” 
(частина 2, ст. 11).

Правові обмеження містяться і в ст. 19 Міжна
родного пакту про громадянські і політичні права, 
якою передбачено право людини безперешкодно 
дотримуватися свого погляду, виражати їх письмо
во, усно, друкованим або іншим способом за своїм 
вибором. Користування цими правами накладає 
спеціальний обов’язок та особливу відповідальність 
(частина 3, ст. 19). В Міжнародному пакті також пе
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редбачено заборону антигуманних, аморальних дій 
-  пропаганду війни, расової та релігійної ненависті, 
заклики до скоєння злочину (ст. 20).

Слід зазначити, що, крім цих універсальних під
став, права та свободи можуть бути обмежені Зако
ном певної країни. Наприклад, в умовах надзвичай
ного або воєнного стану закон передбачає чітко 
визначену поведінку, якої необхідно дотримувати
ся, тобто можуть бути встановлені окремі обмежен
ня прав та свобод людей з визначенням межі та 
строків їх дії.

Від рівня демократії, розвитку економіки, право
вої культури суспільства, незалежності судової вла
ди, від зіставлення або порівняння встановлених за
коном обмежень та інших факторів залежать гаран
тії конституційних прав громадян. Ці гарантії явля
ють собою систему норм, принципів, умов та вимог, 
які забезпечують у сукупності дотримання цих же 
прав, свобод і законних інтересів громадян. Від рів
ня розвитку правових принципів та інститутів де
мократи в механізмі державної влади, стану еконо
міки, способів розподілу життєвих благ, моральної 
атмосфери у суспільстві, рівня його правової куль
тури, ступеня суспільної згоди та від наявності пев
них елементів у системі функціонування державної 
влади залежить ефективність цієї системи. До га
рантій основних прав і свобод слід віднести: а) 
опубліковану конституцію, дія якої не може бути зу
пинена в довільній формі, а також жорстку проце
дуру її формальної зміни; б) визнання державної 
влади як джерела цієї влади і умови її легітимності; 
в) конституційні гарантії проти надмірного поси
лення урядової влади у вигляді системи розподілу 
влади; г) ефективні і компетентні органи представ
ницької влади, які формуються на основі загально
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го виборчого права з максимально адекватним 
представництвом усіх регіонів, національностей, 
основних прошарків населення та соціальних мен
шостей; д) закріплення на конституційному рівні 
широкого каталогу основних прав і свобод; е) наяв
ність незалежної судової влади у вигляді судів за
гальної та спеціальної юрисдикції, а також компе
тентного, високопрофесійного і авторитетного ор
гану конституційного контролю. Ці гарантії прий
нято підрозділяти на економічні, політичні та юри
дичні. Першим велика увага приділяється в країнах 
з тоталітарними режимами, де економічними гаран
тіями конституції, зазвичай, називають соціаліс
тичну систему господарювання, ліквідацію безро
біття, безкоштовне надання у “відання (розпоряд
ження) працюючих” суспільних будівель для прове
дення зборів та ін. Політичні гарантії у марксист
ській доктрині пов’язуються з характером держав
ної влади: істинною гарантією вважається прина
лежність державної влади працюючим, робітникам, 
селянам, трудовій інтелігенції. Найбільш загальною 
юридичною гарантією визнається режим “соціаліс
тичної законності”.

Важливою юридичною гарантією є існування 
правової держави. В новітніх конституціях гово
риться про основні засоби захисту прав. Розрізню
ють самозахист, захист держави та міжнародний за
хист. Деякі конституції мають спеціальні розділи, 
присвячені саме конституційним гарантіям, у тому 
числі гарантіям прав і свобод людини. З огляду на 
вище викладене, саме правосуддя забезпечує безпо
середні дії конституційних прав і свобод громадян, 
що є ознакою їх реальності.

В країнах ринкової економіки (в тому числі соці
ально орієнтованих) є детальне законодавство про
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медичну допомогу, муніципальне будівництво жит
ла тощо, однак економічним і політичним гаранті
ям у конституційному праві надається мало уваги, 
акцент робиться на юридичних гарантіях, які де
тально розробляються. В доктрині основною соці
ально-економічною гарантією прав громадян вва
жається володіння власністю, що дає можливість 
людині незалежно реалізовувати свої права, свобо
ду вибору діяльності. Це забезпечує існування соці
альної держави, переважання серед населення краї
ни “середнього класу” і його вплив у суспільстві. 
Політичні гарантії прав пов’язуються з різноманіт
ними формами здійснення влади народу, особливо з 
вільними і регулярними виборами, проведенням ре
ферендумів, багатопартійністю, свободою опозиції.

Закріплені в конституції та поточному законо
давстві, а також у судовій практиці норми й прин
ципи матеріального і процесуального права висту
пають найважливішими правовими передумовами 
та одночасно елементами механізму захисту прав 
людини у системі гарантій останніх в демократич
ній державі.

Органи держави та посадові особи в демократич
них державах зобов’язані допомагати та сприяти 
громадянам у здійсненні ними ж власних конститу
ційних прав. Це вбачається, наприклад, у проведен
ні виборчих компаній (реалізується конституційне 
виборче право громадян). Держава безкоштовно 
надає кандидатам час для виступу в державних за
собах масової інформації (радіо, телебачення, пре
са), а також певну суму бюджетних коштів у фонд 
партій і кандидатів.

Захист конституційних прав громадян є спеціаль
ним обов’язком уповноважених парламенту по пра
вах людини, народних правозахисників, а також
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конституційних судів та інших органів конституцій
ного контролю. Конституційні права можуть захи
щатися безпосередньо самим громадянином, об’єд
нанням громадян, їх суспільними організаціями та, 
безумовно, різноманітними державними органами 
(прокуратурою). Стосовно захисту своїх прав са
мим громадянином, то під цим, наприклад, розумі
ється скарга до адміністративних органів, ужиття 
всіх заходів при замаху на недоторканість особи то
що. Громадянин має право звертатися безпосеред
ньо до органів конституційного контролю для за
хисту своїх прав, а також -  до міжнародних органів 
або у міжнародні суди.

Вчені різних країн світу дають свою класифіка
цію поділу прав, свобод та обов’язків. Вони праг
нуть розглянути елементи правової системи з різ
них точок зору. З плином часу цей поділ вдоскона
люється і поповнюється нововведеннями, таким 
чином розширюється та збільшується спектр 
прав, свобод та, звичайно, обов’язків людини, ос
кільки права та обов’язки безпосередньо пов’язані 
між собою.

Взаємодія держави і особи є найважливішим чин
ником суспільного розвитку. Протиріччя інтересів 
особи і держави може бути знято лише за умов дот
римання правових норм, коли інтереси держави та 
інтереси особи враховуються шляхом взаємної 
адаптації. Зразком подібної адаптації є система со
ціально-політичного симбіозу, в рамках якої взає
мовідносини держави, суспільства й особи здобува
ють взаємно корисний характер. Разом з тим, слід 
констатувати, що суспільство на сучасній стадії сво
го розвитку ще знаходиться далеко від досягнення 
примирення об’єктивно існуючих суперечностей, 
які виникають у процесі співвідношення державних
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інтересів та інтересів особи. Це виявляється в пору
шенні конституційних прав громадян.

Вирішення зазначених проблем неможливе без 
осмислення глибинних процесів взаємовідносин 
людини і держави. У цьому зв'язку набувають вели
кого значення розглянуті нами питання, які 
пов’язані зі співвідношенням державних інтересів та 
прав і свобод людини й громадянина. * 1

* Мальцев Г.В. Права личности: юридическая норма и соци
альная действительность. Конституция СССР и правовое поло- 
жецие личности. - М., 1979. - С. 50.

2 Матузов Н.И. Личность, права, демократия. - Саратов,
1972. - С. 72.

3 Конституция Российской Федерации. Комментарий. - М., 
1994. - С. 76.

4 Карташкин В.А. Права человека в международном и внут
ригосударственном праве. - М., 1995. - С. 33-35.
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дование. - М., 1973. - С. 54-56.
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Адамовський В.І.

МАСОВІ ДЕПОРТАЦІЇ 
УКРАЇНСЬКОГО НАСЕЛЕННЯ В 

2 0 - х  -  ПЕРШІЙ ПОЛОВИНІ 3 0 - х  рр. XX с т .
( з а  м а т е р і а л а м и  в и  >го п о л і т и ч н о г о  к е р і в н и ц т в а

Було б невірним думати, що масові депортації 
населення стали надбанням лише радянської тоталі
тарної системи. Протягом тисячоліття вони були і 
залишалися ознакою всіх деспотичних і тиранічних 
режимів. З “Історії” Геродота довідуємося, що цар 
Персії Дарій І після придушення повстання іоній
ських греків взяв приступом Мілет, спалив його, а 
всіх жителів переселив на узбережжя Перської зато
ки. В іншому випадку, римський імператор Троян, 
після війни з даками, масово переселяв населення з 
Малої Азії, в т.ч. і іудеїв на територію Дакії (пере
важно територія сучасної Румунії). Імператор Адрі- 
ан, після придушення повстання Бар-Кохби, нака
зав населення Палестини розселити на інших тери
торіях Римської імперії.

Депортації населення спостерігаються у роки 
Першої світової війни. Особливо це стосувалося 
німців, які на думку царського уряду Росії могли 
стати потенційними зрадниками.

В період функціонування радянської тоталітар
ної системи вони увійшли в ранг державної політи
ки, яка ставила перед собою конкретні політичні, 
економічні та соціальні цілі. Переконатися в цьому 
дають можливість документи вищого політичного 
керівництва України, які протягом тривалого часу 
залишалися недоступними для істориків. Одним з

к р а ї н и )
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перших українських дослідників, який узагальнив і 
оприлюднив маловідомі сторінки досліджуваної 
проблеми став І.Винниченко. Його книга “Україна 
1920-1980-х: депортації, заслання, вислання” до цьо
го часу є однією із найбільш фундаментальних 
праць із зазначеної тематики1.

Разом з тим, книгу І.Винниченка можна розгля
дати лише як перший успішний крок у висвітленні 
величезної трагедії, яку пережив український народ 
у 20-80-х рр. XX ст.

Репресивні заходи, пов’язані з депортаціями, 
спостерігаються відразу після встановлення радян
ської влади, коли виселенню з України підлягали 
численні представники державних установ та орга
нізацій монархічного режиму, урядів Центральної 
Ради, Гетьмана Скоропадського, Директорії, “ан- 
тирадянськи налаштовані” вчені, інженерно-техніч
ні працівники тощо.

Широкого розголосу набула зініційована В.І. Лені
ним акція з вислання за кордон ряду відомих пись
менників, вчених. Звертаючись до голови ВНК 
Ф.Дзержинського 19 травня 1922 р. голова РНК 
РСФРР писав: “т. Дзержинський! До питання про ви
силку за кордон письменників і професорів, що допо
магають контрреволюції. Треба це підготувати ста
ранніше. Без підготовки ми наробимо дурниць. Про
шу обговорити такі заходи підготовки... Зібрати сис
темні відомості про політичний стан та літературну 
діяльність професорів і письменників. Доручити це 
тямущій, освіченій і акуратній людині в ДПУ”2.

Аналогічна акція активно готувалася і в Україні. 
У певної частини відомих українських вчених були 
вже відібрані паспорти, складалися узгоджені спис
ки осіб визначених для вислання за кордон. Однак, 
в Україні проведення зазначеної акції мало свою
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специфіку, на чому 20 листопада 1922 р. наголошу
вало оргбюро ЦК КП(б)У: “Звернутися до політбю- 
ро ЦК РКП(б) з проханням переглянути цю поста
нову, повідомивши наступні мотиви: 1.Українські 
професори, що висипаються за кордон, зустрічають 
радушний прийом з боку Чехословацького уряду, 
який охоче подає їм кафедри у Празькому універси
теті і, особливо, у відкритому для української еміг
рації Українському університеті, що петлюрівськи 
настроєні професори прагнуть виїхати за кордон, і 
що вислання таким чином не є для них покаранням.

2.Українська еміграція поповнившись інтелекту
альними силами, міцніше згуртовується і важче під
дається розкладанню.. .”3

В досліджуваний період депортації з України під
лягали члени різних політичних партій, в т.ч. ті, що 
нещодавно виступали союзниками більшовиків. 
Так, вже на початку 20-х рр. активно запрацювала 
комісія по перегляду справ меншовиків за участю 
представників ЦК КП(б)У, ВУЦВКу та Всеукраїн
ської надзвичайної комісії. Результати її діяльності 
простежуються на долі К.Б.Веклової, яка у 1921 р. 
була заслана далеко від рідних місць. Відбувши по
карання, вона отримала другий термін, перебувала 
в Кокчетаві, Казані. У 1937 р. трійка УНКВС засу
дила її до вищої міри покарання4. Пояснення при
чин такої пильної уваги до вже немолодої жінки та 
її численних соратників по партії знаходимо у вис
тупі Прокурора Верховного Суду П.Красикова, 
який в 1925 р. відзначав: “...через Особливу нараду 
повинні проходити справи щодо так званих “перег
лядів” -  стосовно політиків <(тобто політв’язнів -  
авт.>, термін <покарання -  авт.> яких закінчився, і 
необхідно давати нові обмеження. Підставою для 
такого заходу соціального захисту служить не но
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вий злочин, а переконання, що ця особа може його 
здійснити, оскільки вона за особистими своїми 
якостями є надто активною... Таким чином, цілком 
природно створюється певне коло осіб, що знахо
дяться у відданні ОДПУ”5.

Переконатися в тому, що арешти і вислання мен
шовиків здійснювались без будь-яких підстав, в по- 
засудовому порядку дозволяє лист наркома юстиції 
УСРР та прокурора республіки М.О.Скрипника від 
20 лютого 1924 р., який вказав на відсутність дос
татньої довідної бази у справах меншовиків, пропо
нував передати їх на розгляд судового засідання6.

Опонуючи М.О.Скрипнику, голова ДПУ УСРР в 
своєму зверненні до першого секретаря ЦК КП(б)У
І.Квірінга та заступника голови ОДПУ УСРР 
В.Менжинського від 29 лютого 1924 р. відзначав: 
“Згідно циркуляру Секретного відділу ОДПУ за 
№50277 від 14 березня 1923 р. члени антирадянських 
партій (меншовики, есери, анархісти та інші), що 
підлягають ізоляції, Держполітуправлінням Украї
ни до цього часу не віддавались прилюдному суду, 
а висипалися в адміністративному порядку на місця 
постійного проживання в інші місця УСРР, або за 
межі такої. 20 лютого ц.р. Центральна Розпорядча 
Нарада, в якій була представлена справа за №33255 
на групу київських меншовиків (18 чоловік) на зат
вердження адмінвислання, цю справу відхилила, ви
магаючи віддання меншовиків прилюдному суду. Од
нак, міркування секретно-агентурні абсолютно не до
пускають щодо більшості вказаних меншовиків і чле
нів антирадянських партій взагалі прилюдного суду. 
Дуже рідко у останніх при обшуку вдається виявити 
компрометуючий матеріал (літературу, прокламації 
тощо), який би міг служити для прилюдного суду ре
човим доказом провини останніх.. ,”7
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Дискусія з цього приводу між Скрипником та Ба- 
лицьким розгорнулась на засіданні політбюро ЦК 
КП(б)У 28 лютого 1924 р. Рішення вищого політич
ного керівництва республіки не важко було перед
бачити. З цілком зрозумілих причин перемогла по
зиція голови ДПУ®.

Більше того, вже через кілька місяців, 18 липня 
1924 р. політбюро ЦК КП(б)У, заслухавши доповідь 
заступника голови ДПУ УСРР Карлсона, санкціону
вала нову операцію проти меншовиків, доручивши 
губкомам партії погодити її хід з органами ДПУ9.

Аналогічне рішення було прийнято щодо членів 
УКП. Своєю постановою від ЗО липня 1924 р. 
“Справа Катеринославської УКП” політбюро ЦК 
КП(б)У ухвалила:

а) вважати недоцільною організацію політичного 
процесу;

б) дати директиву ДПУ, найбільш відкриті еле
менти вислати за межі України, погодивши з секре
тарем Ц К 10.

На інші губернії це рішення було поширено в кін
ці серпня 1924 р. Одночасно з цим, 22 серпня 1924 
р., на основі доповіді того ж Карлсона політбюро 
ЦК КП(б)У запропонувало ДПУ УСРР “вилучити” 
найбільш активних членів єврейських соціалістич
них партій та організацій11.

За рішенням РКП(б) -  КП(б)У, члени “антира- 
дянських” партій в масовому порядку депортували
ся з України і на основі спеціально розроблених ор
ганами НКВС операцій. Цікаві факти наводять в 
своїй праці Г.Ковтун, В.Войналович, Ю.Данилюк. 
Так, телеграмою за № 3798 від 1 вересня 1937 р. вка
зувалось “негайно приступити до рішучого розгро
му антирадянського есерівського підпілля, ліквіду
вати всі агентурні справи по есерах... Піддати
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арешту всіх колишніх членів ЦК губернських, ок
ружних, повітових комісій ПСР. Заарештувати всіх 
есерів, що повернулися із заслання та таборів”12.

У телеграмі Наркомату внутрішніх справ УРСР 
на №83921 від 28 грудня 1937 р. вказувалась: “Не
гайно переглянути всі обліки і розробки по сіоніс
тах, заарештувати антирадянський сіоністський ак
тив. Про проведені заходи і результати слідства до
повісти до 3 січня 1938 р.”13

Вислання активно застосовується до представни
ків, здебільшого колишніх, а то й надуманих опози
ційних течій більшовицьких партій.

В грудні 1929 р. вище політичне керівництво 
республіки рекомендувало розселяти “колишніх 
троцкістів” в непромислових районах країни, де б 
вони на його думку, не могли впливати на “проле
тарські маси”14.

Дещо пізніше керівництво більшовицької партії 
застосовувало більш радикальні заходи, такі як вис
лання виключених з ВКП(б) членів партії. Причо
му, з метою виховання і попередження інших мате
ріали про них публікувались у відкритій пресі.

Зокрема, в постанові політбюро ЦК КП(б)У від З 
січня 1933 р. говорилося: “Попередити обкоми, що 
опублікування <списків членів -  авт.> визначених до 
вислання виключених комуністів (після затвердження 
питання про вислання Центральним Комітетом) по
винно бути проведено від імені ДПУ після опубліку
вання рішення Обл. КК про їх виключення з партії”.

Приводом до виключення з партії ставало соці
альне походження членів ВКП(б), коло їх спілку
вання тощо. Все це ретельно з’ясовувалося в ході 
кампаній по перевірці партійних документів. 15 
квітня 1936 р. політбюро ЦК КП(б)У зажадало від 
усіх обкомів КП(б)У в найкоротші терміни дати
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списки виключених з партії при перевірці партійних 
документів і визнала за необхідне вислати останніх 
за межі України, “як виявляючих антирадянську і 
антипартійну діяльність”15.

Вищим політичним керівництвом країни та рес
публіки, радянськими спецслужбами найбільш ак
тивно застосовувались депортації щодо українсько
го селянства, яке через свою психологію, способ 
життя не могло і не бажало коритися заходам ра
дянської влади. Власне, депортації селян, позбав
лення їх нажитого майна спостерігається вже з по
чатку 20-х р. Однак, найбільш масового і жорстко
го характеру вони набули в період підготовки та 
здійснення суцільної колективізації. Причому, пра
во на депортацію місцевого населення надавалося 
місцевим органам влади. Це санкціонувалося спіль
ною постановою ЦВК СРСР та РНК СРСР від 1 лю
того 1931 р. “Про надання крайовим (обласним) 
виконкомам і урядам автономних республік права 
виселення куркулів з меж районів суцільної колек
тивізації сільського господарства”16. На практиці ж 
рішення про висилку своїх земляків приймали прак
тично всі органи місцевої влади в т.ч. на рівні рай
виконкомів і сільрад.

Кампанія набула такого розмаху, що місцеві 
органи влади не могли впоратись з потоком “роз- 
куркулених”. Таке становище змусило політбюро 
ЦК КП(б)У в середині березня 1931 р. розіслати 
М ПК та РПК таку директиву: “В зв’язку з тим, що 
низкою райоців проведено арешти куркулів на 
вислання запропонувати М ПК та РПК цих райо
нів: куркулів, що перебувають під арештом при 
сільрадах та райвиконкомах з-під арешту звільни
ти, застосувавши до них розселення на вислання в 
межах району17.
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В число розкуркулених і висланих потрапляли 
не лише заможні селяни, а й середняки, бідняки, 
що просто не бажали вступати до колгоспів, ко
лишні червоні партизани червоноармійці, особи, 
що мали заслуги перед радянською владою. Тому 
у своїй телеграмі секретарям райпарткомів пер
ший секретар ЦК КП(б)У С.В.Косіор вимагав ре
тельніше ставитися до складання списку осіб, виз
начених на вислання18.

Однак, можна було в цьому плані зрозуміти і пози
цію місцевих керівників, які за будь-яку ціну прагну
ли виконати, заплановані для них ліміти. Останні бу
ли викладені в листі від 29 травня 1931 р. секретаря 
ЦК ВКП(б) П.П.Постишева першому секретарю ЦК 
КП(б)У. В ньому, серед іншого, говорилося: “Згідно 
постанови ЦК <ВКП(б) -  авт.> від 20 травня по Ва
шій республіці повинно бути проведено виселення ЗО 
тис. куркульських сімей в Уральську область”19.

Всього ж за свідченням В.Земскова протягом 1930- 
1931 рр. було виселено 63817 сімей. З них у Північний 
край -  19658, за Урал -  32127, у Західний Сибір -  
6556, у Східний Сибір -  5056, у Якутію -  97, на дале
кий схід -  32320. Масові депортації населення продов
жувалися і в наступні роки. На тлі страшної статисти
ки дещо поблажливим виглядає рішення вищого по
літичного керівництва УСРР від 29 березня 1932 р., 
яке визнало за необхідне провести очистку районів 
Полісся від “куркульських елементів”, визначивши 
кількість сімей, що підлягали вивозу, в 5 тис. Виселе
них планувалося використати на розробці кар’єрів, 
каменю та глини, створивши з цією метою постійні 
“куркульські поселення” на лівому березі Дніпра, в 
місцях розташування кар’єрів21.

Особливо цинічними виглядали репресії в період 
хлібозаготівель в 1932 р., які в кінцевому своєму ра-
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хунку призвели до нечуваного в історії голодомору.
Перший серйозний удар було завдано по сіль

ськогосподарським керівникам, які доводили не
можливість і нереальність встановленого плану хлі
бозаготівель. Відповідь на їх позицію була блиска
вичною. 18 листопада 1932 р. вище політичне керів
ництво республіки ухвалило постанову “Про лікві
дацію контрреволюційних гнізд і розгром куркуль
ських груп”. Нею доручалося першому секретарю 
ЦК КП(б)У С.Косіору спільно з головою ДПУ 
УСРР С.Реденсом у п’ятиденний термін розробити 
спеціальний оперативний план проведення зазначе
ної операції.

Доцільно звернути увагу на п.З схваленої поста
нови: “Зобов’язати ДПУ провести вилучення і за
судження злісних рахівників і бухгалтерів колгос
пів, що зривають плани хлібозаготівлі і організую
чих розкрадання колгоспного хліба, охопити цією 
операцією до 300 осіб, сконцентрувавши удар по 
найбільш важливих для успіху хлібозаготівель ра
йонах і колгоспах22.

Про ту увагу яка надавалась вищим політичним 
керівництвом в проведенні операції свідчить той 
факт, що за окремими областями закріплювались 
керівники КП(б)У і уряду України: Косіор -  за Хар
ківською, Чубар -  Дніпропетровською, Затонський 
-  Київською, Зайцев -  Чернігівською. Всього опера
ція мала охопити 243 райони України.

Підготовчі заходи, участь в операції значного 
числа партійних, радянських працівників, співро
бітників органів ДПУ дало можливість більше ніж 
вдвічі перевиконати встановлені постановою політ- 
бюро від 18 листопада 1932 р. показники. Всього 
було заарештовано 766 працівників сільського гос
подарства, в т.ч. голів колгоспів, директорів рад-
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госпів, інших фахівців23.Близько 80% були вислані з 
України на Північ, Урал, до Казахстану.

Досвід вищого політичного керівництва України 
та ДПУ УСРР був повністю схвалений ЦК ВКП(б). 
7 грудня 1932 р. слідчі матеріали по Оріхівському 
району, в яких звинувачувались керівні партійні, 
радянські та господарські працівники супровідним 
листом за підписом И.Сталіна був розісланий всім 
членам і кандидатам у члени ЦК ВКП(б), ЦКК, сек
ретарям республіканських партійних організацій, 
обкомів, райкомів партії, головам виконкомів рад, 
членам колегії наркомзему СРСР.

Така висока оцінка з боку вищого політичного 
керівництва країни ще більше “надихнула” партій
но-державне керівництво республіки на подальшу 
роботу в даному напрямку. Щоб переконатися в 
цьому, достатньо ознайомитися з протоколом засі
дання політбюро ЦК КП(б)У від 29 грудня 1932 р. 
за участю Л.Кагановича. Його першим пунктом 
схвалювалося рішення про вислання з Дніпропет
ровської області, в основному по відстаючих по хлі
бозаготівлі районах 700 родин, а також вислання на 
Північ “злісних елементів і куркулів (без родин)” в 
кількості 700 осіб.

Одночасно з цим, Дніпропетровському і Харків
ському обкомам пропонувалося вжити заходів сто
совно “злісних одноосібників”, обумовлених поста
новою РНК СРСР від 11 листопада 1932 р. Вона пе
редбачала розпродаж усього їх майна, а також поз
бавлення повністю всієї присадибної землі та всіх 
будівель. На практиці це означало, що покарані та
ким чином селяни були змушені лишати свої села і 
шукати заробітку в інших місцях, в першу чергу у 
промислових регіонах. Як було прийнято, встанов
лювалися і сумнозвісні ліміти. По Харківській об

597



Історія України:

ласті такі заходи пропонувалось застосовувати 
приблизно до 1000 господарств, по Дніпропетров
ській - до 50024.

ЗО грудня 1932 р. аналогічні рішення були прий
няті по Чернігівській області. ЦК КП(б)У просив 
ЦК ВКП(б) санкціонувати вислання з Чернігівщи
ни 300 родин куркулів, а також “злісних елементів і 
куркулів (без родин) в кількості 500 осіб”25.

З січня 1933 р. ЦК КП(б)У просило вище полі
тичне керівництво країни дозволити вислання на 
Північ 400 родин “злісних елементів і куркулів” 
Харківської області26.

Очевидно, що масштаби вчинених акцій викли
кали занепокоєння вищого політичного керівниц
тва республіки, оскільки з березня 1933 р. ним було 
відхилено прохання Дніпропетровського обкому 
КП(б)У про виселення 1000 господарств колгоспни
ків і одноосібників, “організуючих саботаж сів
би”27. 16 березня ц. р. було відмовлено Одеському 
обкому КП(б)У про вислання 250 родин одноосіб
ників, що “злісно ухиляються від сівби”28.

Чи означало це відмову від масових депортацій, 
як засобу упокорення невдоволеного політикою ра
дянської влади населення? Зовсім ні. Депортація се
лянства, хоча і в менших масштабах, продовжува
лася протягом 30-х років. Вже 17 жовтня 1934 р. ЦК 
КП(б)У просило ЦК ВКП(б) санкціонувати вислан
ня за межі УСРР 500 сімей одноосібників, що не ви
конували встановлені для них плани хлібоздачі. Ар
гументуючи своє прохання ЦК КП(б)У, в особі пер
шого секретаря С.Косіора, в листі на ім’я секретаря 
ЦК ВКП(б) Л.Кагановича вказувало: “В зв’язку з 
саботажем хлібоздачі, який в ряді районів і сіл Він
ницької, Чернігівської, Київської та Харківської об
ластей був організований куркульськими елемента
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ми в одноосібному секторі, ми змушені були поста
вити питання про вислання за межі УСРР найбільш 
злісних нездатчиків хлібу і організаторів саботажу.

Вже зараз областями представлені списки осіб, 
що підлягають висланню. Ці списки ще раз будуть 
переглянуті у нас. Основна кількість людей припа
дає на прикордонні райони, де одноосібників біль
шість в селах, де в ряді місць був організований аб
солютно відвертий і нахабний саботаж хлібоздачі в 
одноосібному секторі. Цей саботаж необхідно було 
за будь-яку ціну зламати. Прошу дозволити нам 
вислання за межі України 500 чоловік, злісного кур
кульського елементу і організаторів саботажу ра
зом з родинами”29.

Масові депортації населення здійснювалися та
кож і в ході інших операцій, які начебто обумовлю
валися необхідністю зміцнення обороноздатності 
країни, підвищення рівня трудової дисципліни то
що. В цьому плані заслуговують на увагу т.з. опера
ції по “очистці прикордонної смуги”. Так, 15 липня 
1927 р. політбюро ЦК КП(б)У доручило голові 
ДПУ УСРР В.А.Балицькому внести пропозиції по 
“очистці прикордонної зони від к.р. елементів”. Ос
танні були схвалені і секретаріатом ЦК КП(б)У 25 
липня 1927 року30.

Конкретнішою виглядає постанова вищого полі
тичного керівництва “Питання прикордонних ок
ругів” від 13 березня 1930 р., якою не лише затвер
джувався, представлений ДПУ УСРР план прове
дення в прикордонних округах операції “по вилу
ченню куркульських контрреволюційних і шпигун
ських елементів” а й відряджались ВІЗ округів 400 
відповідальних працівників ЦК КП(б)У, вищих ор
ганів державної влади, спецслужб республіки31.

Влітку 1930 р. політбюро ЦК КП(б)У звернуло
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увагу на необхідність перегляду контингенту пра
цюючих в прикордонній смузі спеціалістів з метою 
виявлення “антирадянського елементу”.

21 червня 1930 р. політбюро ЦК КП(б)У, заслу
хавши доповідь завідуючого культпропвідділу ЦК 
А.Хвилі, визнала за необхідне вислати з прикордон
них округів близько 1000 громадян. Одночасно для 
секретарів партійних комітетів Одеського, 
Кам’янець-Подільського, Вінницького, Проскурів- 
ського, Тульчинського, Могилів-Подільського, 
Бердичівського, Житомирського округів, Молдав
ського обкому партії було підготовлено спеціаль
ний обіжник за підписом секретаря ЦК КП(б)У 
П.Любченка та вже згадуваного А.Хвилі “Про чис
тку фахівців прикордонних округів”. В ньому виз
началися контингенти, які планувалося вислати за 
межі України і ті, кому давалася можливість працю
вати в інших областях республіки32.

Важко сказати з яких причин, але наведена пос
танова секретаріату Ц К КП(б)У була відкладе
на33. Можливо вищим політичним керівництвом 
вважалось недостатньою кількість “вичищених” 
фахівців, або ж в короткі терміни досвідчених 
працівників було важко замінити їх колегами з ін
ших регіонів України.

Однак, вирішення поставлених в постанові секре
таріату ЦК КП(б)У завдань планувалося здійснити 
на основі грудневого рішення ЦК ВКП(б) пов’яза
ного з “зміцненням прикордонної смуги”.

Завдання, поставленні вищим політичним керів
ництвом країни, стали основою для схвалення від
повідної постанови політбюро ЦК КП(б)У від 8 
січня 1932 р. Вона передбачала проведення “закри
тої чистки” з “заміною і нейтралізацією антирадян- 
ських елементів” по 51 району. В першу чергу звер
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талась увага на Олевський, Городницький, Ярунь- 
ський, Славутський, Ізяславський, Ляховецький, Тео- 
фіпольський, Волочиський, Юринецький, Чемеро- 
вецький, Орининський, Староушицький, Новоу- 
шицький, Мурованокуриловецький, Могилів-По- 
дільський, Ямпільський, Кам’янець-Подільський, 
Рибницький, Дубосарський, Григорипольський, Ти
распольський, Сободзейський, Деражнянський, Ле- 
тичівський, Овруцький, Словочнянський, Пулин- 
ський, Коростеньський, Барський, Хмільницький, Бі- 
ляєвський, Спартаківський, Кам’янський, Бабчин- 
ський, Ємільчинський, Городоцький, Піщанський, 
Крижопільський, Красноокнянський, Зальцський.

До списку “неблагонадійних” включалися також 
Новоград-Волинський, Антонінський, Дунаєвець- 
кий, Мархлевський, Красилівський, Китайгород- 
ський, Шепетівський, Томашпільський, Бірзуль- 
ський райони.

Вище партійне керівництво республіки визнало 
за необхідне “по лінії ДПУ посилити роботу по ви
даленню з прикордонсмуги, і в першу чергу з пере
рахованих районів, активних контрреволюційних і 
куркульських елементів”34.

Для безпосереднього втілення накреслених захо
дів при ЦКК утворювалась спеціальна комісія за 
участю представників ЦКК (Таран -голова), ДПУ 
(Карлсон), ВУЦВКу (Василенко -  заступник голо
ви), ВУРПС (Романов), Прокуратури (Вікторов).

Не пройшло і три роки, як вище політичне керів
ництво знову повернулося до вищезгаданого питан
ня, ухваливши 20 грудня 1934 р. постанову “Про ви
силання з прикордонних районів”. Як і раніше, виз
началися групи районів, які на думку ЦК КП(б)У, в 
першу чергу, потребували застосування репресив
них заходів. Серед них: 1 .Мархалевський; 2.Пулин-
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ський; З.Новоград-Волинський -  Яруньський, 
4.Ємільчинський -  Городницький; 5.Коростень- 
ський - Баришівський; б.Олевський - Словочнян- 
ський; 7.Баранівський - Полонський -  Любарський; 
8.Шепетівський -  Славутський; 9.Ляховецький -  
Ізяславський; ІО.Волочиський -  Проскурівський -  
Городоцький; 11. Староушицький -  Новоушицький 
-  Жмеринський - Летичівський.

В зазначені райони і групи районів, відряджались 
спеціальні комісії по чолі з членом ЦК КП(б)У, у 
складі представників НКВС УСРР та Українського 
військового округу. Комісіям доручалось протягом 
десяти днів, спільно з представниками владних 
структур “ ...виробити кількість і скласти поіменні 
списки антирадянських елементів, що підлягали ви
селенню на Північ. Відповідальність за виконання 
поставленого завдання покладалось на голів комі
сій, в т.ч. по Мархлевському району -  на А.Хвилю, 
Баранівському, Полонському і Любарському - Кан
торовича, Волочиському, Городоцькому, Проску- 
рівському -  І.Кулика35. На початку 1935 р. були ви
роблені нові пропозиції по “очистці” прикордонної 
смуги, стверджені постановою політбюро ЦК 
КП(б)У від 23 січня 1935 р. “Про переселення з при
кордонної смуги 8300 господарств в зв’язку з обо
ронними міркуваннями і про переселення в прикор
донні райони 4 тисячі <родин -  авт.>. з кращих кол
госпів Київської і Чернігівської областей”. Один з 
пунктів прийнятого документу визначав: “Почина
ючи з 13 лютого (за 7 днів до вантаження), попере
дити тих, що переселяються, мотивуючи переселен
ня необхідністю зміцнення прикордонної смуги. 
Роз’яснити переселенцям, що вони переселяються у 
більш віддалені райони як ті, що не проявили себе у 
зміцненні кордону і колгоспного устрою...” Як і го
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дилося, за батогом подавався пряник. Виявилось, 
що радянська влада, в особі вищого політичного 
керівництва республіки, надала переселенцям ряд 
пільг, а одноосібникам -  можливість вступу до кол
госпів. Останні могли подавати заяви про вступ до 
колгоспів вже прямо начальникам ешелонів36.

Під приводом очистки прикордонної смуги здій
снювались масові депортації польського і німецько
го населення. Зокрема, 5 вересня 1935 р. вище полі
тичне керівництво республіки схвалило пропозиції 
НКВС УСРР, викладенні в листі наркома внутріць 
ніх справ В.Балицького на ім’я С.Косіора та П.Пос- 
тишева від 3 вересня 1935 р. В ньому говорилося: 
“На основі рішення політбюро ЦК КП(б)У від 23 .1, 
ц.р. НКВС УСРР заплановано додаткове переселен
ня з Мархлевського району в інші райони України 
300 господарств ворожих і ненадійних елементів, та 
виселення на Білбалтлаг 50 господарств найбільш 
небезпечних антирадянських елементів37.

Виселені з Мархлевського району польські роди
ни планувалось розселити в Красноградському, 
Сахновщанському, Ольховецькому районах Хар
ківської області3**. Дещо пізніше 27 вересня 1935 р. 
місця їх розселення були дещо уточнені39.

З своїми пропозиціями по виселенню польських 
родин виступив Вінницький обком КП(б)У. Його 
перший секретар Чернявський в листі секретарю 
ЦК КП(б)У М.Попову відзначав: “На території 
Вінницької області, особливо в прикордонних і 
фортпостних районах, осіла значна кількість поль
ського населення. Серед цієї категорії є особи, що 
підозрюються у шпигунстві, колишні контрабан
дисти, сім’ї тих, хто втік за кордон, релігійний актив 
та інший контрреволюційний елемент, що є базою 
для роботи супротивника у нас.
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З метою подальшої очистки кордону, форпостів і 
вузлових залізничних пунктів Вінницької області 
обком КП(б)У просить санкціонувати переселення 
в тилові райони України 1500 польських сімей...”40

Пропозиція Вінницького обкому КП(б)У 4 лис
топада 1935 р. була повністю схвалена вищим полі
тичним керівництвом республіки. У відповідності з 
прийнятими рішеннями планувалося виселити з 
Проскурівського району 150 родин, Городоцького 
-  250, Волочиського -  150, Шепетівського -  150, 
Ізяславського -  100, Плужненського -  100, Козятин- 
ського -  100, Жмеринського -  50, Славутського -  
100, Старокостянтинівського -  100, Сатанівського -  
100, Базалійського -  50, Антонінського -10041.

Операцію по переселенню 1500 польських родин з 
Вінницької області до Харківської та Донецької об
ластей пропонувалось розпочати 5 січня 1936 р. та за
кінчити 15 січня цього ж року42. Керувати нею мала 
спеціальна комісія, затверджена постановою політ- 
бюро ЦК ВКП(б) від 3 листопада 1935 р. та ЦК 
КП(б)У від 4 листопада 1935 р. До її складу увійшли 
Шелехес, Попов, Литвин, Шувалов, Александров- 
ський, Левицький (НКЗем), Орлов (ПУКВО)43.

Очевидно, на думку вищого політичного керів
ництва країни і республіки вжитих заходів було не
достатньо, оскільки вже в листопаді на порядок 
денний було поставлено питання про виселення за 
межі України 6 - 7  тисяч господарств, головним чи
ном, з числа польського і німецького населення. 
Конкретні пропозиції з цього приводу було доруче
но внести комісії у складі Косіора (голова), Пости- 
шева, Любченка, Попова, Шелехеса, Балицького, 
Якіра, Ільїна, Василенка, Налимова, Шарова, Чер- 
нявського, Триліського, Соколинського, Паперно- 
го44. Неважко помітити, що до складу вказаної ко
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місії увійшли практично всі вищі посадові особи 
республіки. Причому, відповідні інституції створю
валися і на союзному рівні.

Першим кроком в їх діяльності стало визначення 
остаточної кількості громадян, запланованих на ви
селення з території України (в першу чергу з Він
ницької та Київської областей до Казахстану). По
передні ліміти <6-7 тисяч -  авт.> союзне керівниц
тво вважало недостатніми. Тому вже на початку 
1936 р. в усіх партійно-державних документах про
ходить вже зовсім інша цифра -  15 тисяч родин.

Після попередньої підготовчої роботи комісія по 
переселенню, зібравшись 2 квітня 1936 р. на своє 
перше засідання, затвердила перелік районів т.з. 
“першої черги”, в яких пропонувалося виселити 
5567 польських та німецьких родин. Серед них: в 
Городницькому -  900, Олевському -  560, Ярунь- 
ському -  693, Баранівському -  608, Новоград-Во- 
линському - 556. Всього по Київській області плану
валося виселити 3317 господарств, по Вінницькій 
(Проскурівський, Шепетівський, Берездівський, 
Славутський, Плужненський, Волочиський райони) 
-  2250 господарств. Передбачалося розпочати від
правку ешелонів з виселеними з 20 травня, оголо
сивши про це останнім за 7-8 днів до вантаження45.

Питання виселення з України польських та ні
мецьких родин повністю скеровувалися партійно- 
державним керівництвом СРСР. Саме ним було 
прийнято остаточне рішення про виселення з УРСР 
15 тисяч польських та німецьких господарств. Зага
лом передбачалось виселити з України, переважно 
до Казахстану (Алма-Атинську, Карагандинську, 
Кокчетавську, Північно-Казахстанську і Талди- 
Курганську області) -  45 тисяч осіб46.

Депортації польського та німецького населення
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здійснювалися також в ході масових операцій, роз- 
роблених органами НКВС та санкціоновані вищим 
політичним керівництвом країни. 11 серпня 1937 р. 
Народний комісаріат внутрішніх справ Союзу РСР 
видав наказ про заходи по розгрому антирадян- 
ської роботи польської розвідки та диверсійно-пов
станської низівки “ПОВ” -  “Польської організації 
військової”. У місцеві органи НКВС був направле
ний лист наркома внутрішніх справ СРСР М.Єжо- 
ва, в якому викривалась “фашистсько-повстанська 
та терористична діяльність” польської розвідки в 
СРСР. На виконання зазначеного наказу 16 серпня 
1937 р. нарком внутрішніх справ УРСР Леплев- 
ський зобов’язав місцеві органи НКВС: “3 20 серпня 
1937 р. розпочати широку операцію, в першу чергу 
по Червоній Армії, військових заводах, оборонних 
цехах, по залізничному, водному, повітряному 
транспорті, в електросиловому господарстві, на га
зових та нафтопереробних заводах”.

Масштабність цієї операції засвідчує доповідна 
записка Леплевського М.І.Єжову, в якій повідомля
лося, що на 1 листопада 1937 р. в Україні по поль
ській операції заарештовано 19030 чол. Одночасно з 
цим висловлювалося прохання щодо продовження 
терміну польської операції.

Не менш масштабно здійснювалася в областях 
республіки операція “по німецькій лінії”, скерована 
Наркоматом внутрішніх справ СРСР і підтверджена 
наказом НКВС УРСР від 25 липня 1937 р.47

В контексті здійснення депортацій українського 
населення слід також розглядати операції по чистці 
залізниць. Особливо масового характеру вони на
були у другій половині 20-х років. ЗО червня 1927 р. 
політбюро ЦК КП(б)У, розглянувши зміст цирку
ляру наркома шляхів Я.Рудзутака та пов’язане з
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цим повідомлення голови ДПУ УСРР, схвалило 
проведення чистки на залізниці і запропонувало у 
найкоротші терміни підготувати необхідні доку
менти для розгляду ЦК КП(б)У48.

Неважко помітити, що наведена постанова була 
витримана в спокійній тональності і не передбачала 
занадто радикальних заходів.

Дещо іншою була тональність документів вищо
го партійного керівництва, схвалених в першій по
ловині 30-х років. Так, в постанові політбюро ЦК 
КП(б)У від 20 січня 1933 р. констатувалася “наяв
ність значної засміченості залізничного транспорту 
куркулями, петлюрівцями, колишніми жандармами 
і колишніми членами антирадянських партій, які 
безкарно ведуть серед транспортників розклад
ницько- контрреволюційну роботу...”49.

Вище політичне керівництво України ухвалило 
постанову:

“ 1.Запропонувати ДПУ УСРР в місячний термін 
виявити і виселити на Північ всіх працюючих на за
лізниці куркулів, петлюрівців та ін. активних конт
рреволюційних елементів”5̂ .

Цікаво, що в проекті постанови встановлюва
лись конкретні цифри щодо вислання громадян по 
кожній залізниці. Зокрема, по Південній дорозі -  
1000 осіб, Катерининській -  1000, Південно-Захід
ній -  1250.

В остаточний варіант документу вказані цифри 
не увійшли. Очевидно, ініціативу було вирішено пе
редати комісіям під головуванням начальників до
ріг у складі начальника ДТВ ДПУ, представників 
Дорпартів, Дорпровсозів і місцевих обкомів 
КП(б)У. їм доручалося “ .. .в місячний термін вияви
ти і очистити транспорт від цих <контрреволюцій- 
них - авт>  елементів. Перевіркою охопити всі служ
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би залізниць, особливо служби: руху, шляху, зв’яз
ку, будівництва, апарату дирекції доріг та райуп- 
равлінь дор. та рай. ДІЮ ”51.

Особливо пильна увага вищим політичним керів
ництвом республіки приділялась Південно-Західній 
залізниці, яка функціонувала безпосередньо біля кор
донів СРСР. Було схвалено ряд документів, які спри
чинили масові арешти і заслання серед залізничників. 
Разом з цим, це не завадило вищому політичному ке
рівництву України своєю постановою від 29 вересня 
1935 р. констатувати: “Вказівка ЦК КП(б)У про чис
тку Південно-Західної залізниці, особливо найважли
віших її вузлів, близьких до Польського кордону (Ко
ростень, Гречани, Козятин, Шепетівка, Вапнярка та 
інші) від антирадянських польських елементів ще не 
проведено у життя”. Цією ж постановою створюва
лась комісія у складі Шергова (голова), Александро
ва та Зоріна, якій протягом 5-ти днів доручалось 
внести свої пропозиції щодо чистки прикордонних 
залізничних вузлів Південно-Західної залізниці від 
“антирадянських” елементів52.

Таким чином, аналізуючи наведені документи 
можна стверджувати, що масові депортації населен
ня України не лише перебували під контролем ви
щого політичного керівництва республіки, а й ске
ровувалися ним, залежно від тих чи інших обставин 
в сфері внутрішньої і зовнішньої політики. 1 2 * 4

1 Винниченко /./. Україна 1920-1980-х: депортації, заслання, 
вислання. -  К.: Рада, 1994. -  126 с.

2 В.И.Ленин и ВЧК. Сборник документов (1917-1922). -  
М., 1987. -  С.54.

5 ЦДАГО України. -  Ф.1, оп.6, спр.ЗО. -  Арк. 98 зв.
4 Ковтун Г .К , Войналович В.А., Данилюк Ю.З. Масові неза-
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конні репресії 20-х -  початку 50-х років на Полтавщині // Реа
білітовані історією. -  К. - Полтава, 1992. -  С.8.

- Там само.
“ ЦДАГО України. -  Ф.1, оп.16, спр.1. -  Арк. 29.
2 Там само. -  Арк. 30-30 зв.
® Там само. -  Арк. 28.
'Т а м  само. -  Арк. 69.
Jy Там само. -  Арк. 82.

Там само. -  Арк. 2.
*2 Ковтун Г.К., Войналович В.А., Данилюк Ю.З. Масові не

законні репресії 20-х -  початку 50-х років на Полтавщині // Ре
абілітовані історією. -  К. - Полтава, 1992. -  С.24.

J3 Там само. -  Арк.24.
Там само. -  Спр.7. -  Арк. 96.

J" Там само. -  Спр.7. -  Арк. 52.
Известия. - 1 9 3 1 . - 2  февраля.

J2 ЦДАГО України. -  Ф.1, оп.16, спр.8. -  Арк. 41.
}° Там само. -  Арк.83-87.
*' Там само. -  Арк. 86.
2  ̂Земсков В. И. Спецпереселенцы (по документам НКВД- 

МВД СССР) // Социологические исследования. -  1990. - № 11. 
-С Д -4 .

"  ЦДАГО України. -  Ф.1, оп.16, спр.8. -  Арк. 210.
22 Там само. -  Спр.9. -  Арк. 59.
23 Державний архів Служби безпеки України. -  Колекція 

документів.
2^ ЦДАГО України. -  Ф.1, оп.16, спр.9. -  Арк. 83-84.
~  Там само. -  Арк. 101.
2” Там само. -  Арк. 105.
22 Там само. -  Арк. 175.
2® Там само. -  Арк. 247.
2' Там само. -  Спр. 11 . -  Арк. 241.
3Y Там само. -  Спр. 36. -  Арк. 16-17.
3* Там само. -  Спр.7. -  Арк. 154-155.
32 Там само. -  Спр.34. -  Арк. 145, 147 зв.
"  Там само. -  Арк. 160.
3Y Там само. -  Спр.8. -  Арк. 136.
3  ̂Там само. -  Спр. 11. -  Арк. 318-319.
3“ Там само. -  Арк. 62-63.
32 Там само. -  Спр. 13. -  Арк. 268.
3° Там само. -  Арк. 267.
39 Там само. -  Арк. 289.
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40 Там само. -  Арк. 343.
41 Там само.
42 Там само. -  Арк. 354.
43 Там само. -  Арк. 344.
4^ Там само. -  Арк. 346.
43 Там само. -  Арк. 50.
4° Винниченко L I. Вказ. праця. -  С.39.
4 ' Ковт ун Г .К ., Войналович В.А., Данилюк Ю .З. Вказ. пра

ця. -  С.22-23.
4° ЦДАГО України. -  Ф.1, оп.16, спр.36. -  Арк. 24.
4д Там само. -  Спр.9. -  Арк. 120.
Зу Там само. -  Арк. 121.
З* Там само.
52 Там само. -  Спр. 13. -  Арк. 292.
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М усієнко І. В.

РЕПРЕСІЇ ПРОТИ ЧЛЕНІВ РУМУНСЬКИХ 
ПОЛІТИЧНИХ ПАРТІЙ ТА ОРГАНІЗАЦІЙ н а  

ТЕРИТОРІЇ ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ У 
1940-194! р р .

Прихід радянських військ на територію Північ
ної Буковини та Хотинщини призвів до руйнації 
всієї політичної системи цієї території. Насаджуван
ня диктату ВКП(б) проходило одночасно із заборо
ною діяльності всіх партій, профспілкових, націо
нальних та громадських об’єднань і організацій, що 
існували тут до приєднання до СРСР. Усунення 
представників румунських політпартій на території 
новоутвореної області проходила по виробленому 
радянськими каральними органами й апробовано
му на території СРСР сценарію.

Основним завданням органів НКВС Чернівець
кої області був збір інформації про політичну діяль
ність осередків, настрої рядових членів і керівниц
тва, їх родин, місця проживання. В селах до цієї ро
боти були залучені сільські активісти та працівники 
сільрад, у містах -  чисельна агентура. Вивчалися ру
мунська преса й архіви, які румуни не встигли ви
везти. Згідно з доповідною від 6 червня 1941 р. на
чальника УНКДБ по Чернівецькій області капітана 
держбезпеки Трубнікова наркому НКДБ УРСР 
старшому майору ДБ Мешику, на території' Черні
вецької області проживало 1495 сімей колишніх ак
тивних членів антирадянських політпартій з кількіс
тю членів сімей 4965 осіб1. У документі “Про попе
редні підсумки роботи, проведеної Чернівецьким 
повіткомом КП(б)У по питанню встановлення й
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закріплення Радянської влади в Північній Букови
ні”, складеному в липні 1940 р., зазначалося, що 
більшість керівників основних партій -  націонал-лі
беральної, націонал-християнської, “Залізної гвар
дії”, націонал-цараністської і сіоністської -  “втек
ли” до Румунії2.

Тому до рук працівників НКВС потрапляли в ос
новному рядові члени або симпатики цих партій. В 
області не відбулося жодного гучного процесу над 
членами якоїсь із “контрреволюційних” партій, по
дібного до тих, які потрясали СРСР у 20-30 рр. Не 
випадково, що багатьом арештованим іноді просто 
приписували членство в тій чи іншій “буржуазній 
партії”, хоча насправді вони до них не мали ніякого 
відношення. Щоб потрапити за грати, достатньо 
було бути присутнім на якомусь масовому зібрані 
партії, читати партійну літературу, або навіть прос
то голосувати за членів цієї партії на виборах.

На початку своєї діяльності органи влади з недо
вірою ставилися не лише до членів так званих “бур
жуазних контрреволюційних” партій, а й до колиш
ніх членів компартії Румунії. В постанові бюро Чер
нівецького обкому КП(б)У від 19 листопада 1940 р. 
“Про факти неправильного ставлення до колишніх 
членів КП Румунії” говорилося, що деякі керівні 
партійні й радянські працівники не довіряють, без
підставно відмовляють у прийомі на роботу, недос
татньо залучають до громадської діяльності місце
вих комуністів3.

Однією з впливових політичних партій Румунії у 
30-ті роки була Національно-ліберальна партія, до 
складу якої входили промисловці й представники 
банківського капіталу. В 1922 р. націонал-ліберали 
прийшли до влади, отримавши більшість місць у 
парламенті. Очолював партію клан Бретіану, під
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контролем якого знаходилися легка, харчова і пере
робна промисловості, який володів найбільшим 
приватним банком країни -  “Банк Роміняске”4 .

1922-1928 рр. -  роки правління лібералів -  були пе
ріодом відносної стабільності. Збільшилися капіта
ловкладення в провідні галузі промисловості -  мета
лургійну, текстильну, харчову; виросла кількість під
приємств і робочих місць; збільшився обсяг виробле
ної продукції. Уряд встановив повну свободу торгів
лі в країні, відмінив обмеження на експорт зерна, 
вжив ряд заходів протекціоністського характеру сто
совно розвитку нафтопереробної промисловості. Ке
рівники національно-ліберальної партії, оголосивши 
гасло “власними силами” і ствердокуючи, що їхньою 
метою є захист “румунської праці, ініціативи й капі
талу”, намагалися залучити на свій бік також і пред
ставників дрібного й середнього капіталу. В листопа
ді 1933 р. націонал-ліберали знову прийшли до влади 
і правили до кінця 1937 р. На Буковині від цієї партії 
на виборах 1927 р. балотувались українці Л.Івасюк, 
А.Мигасюк, В.Лукинюк та Ю.Шпитко5.

З встановленням на Північній Буковині і Хотин- 
щині радянської влади НЛП була оголошена “конт
рреволюційною” партією й органи НКВС буквально 
з перших годин своєї появи на цій території присту
пили до виявлення всіх членів цієї партії. Однак вони 
змушені були констатувати, що буковинський комі
тет націонал-ліберальної партії емігрував до Румунії. 
У Сторожинці існував повітовий комітет НЛП. За ін
формацією, яка надходила в органи з місць, на тери
торії Північної Буковини залишились колишні депу
тати румунського парламенту від НЛП Бено Штрау- 
хер, лікар із Чернівців, Демчук -  “куркуль” із с. Ниж
ні Ширівці і Леонтій Івасюк -  учитель, який нібито 
був секретарем петлюрівського консульства6.
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На 6 червня 1941 р., за статистикою УНКДБ, у 
Чернівецькій області проживало 333 родини лібера
лів із кількістю членів 1041 особа7. Арешти лібералів, 
що розпочалися в липні 1940 р., тривали протягом 
усього радянського довоєнного періоду. 20 липня 
1940 р. в Хотині взяли під варту адвоката І.Ш.Бур- 
дейника, якого звинуватили в тому, що він “з 1931 по 
1934 рр. був членом контрреволюційної партії лібера
лів і вів боротьбу проти революційного руху”. Особ
лива нарада при НКВС СРСР 24 травня 1941 р. засу
дила його до 5 років позбавлення волі у ВТТР.

Член ліберальної партії із с.Слобода-Комарівці 
О.В.Демидюк, 1887 р.н., відчуваючи наростаючу 
загрозу для власної свободи й життя, в лютому 1941 
р. перейшов на нелегальне становище. Кара за ак
тивну участь Демидюка в політичному житті Руму
нії вразила членів його родини -  дружину Марію 
Костянтинівну, синів Михайла й Кароля й невістку 
Марію -  усі вони в травні 1941 р. були насильно ви
везені в Красноярський край на спецпоселення9.

Але основні арешти і висилки колишніх лібералів 
припала на 13 червня 1941 р. “Куркуль” і колишній 
член ліберальної партії з Топорівців Новоселицько- 
го району Д.В.Білич і його родина потрапили в чор
ні списки тих, хто був призначений на арешт і ви
силку. Вночі Дмитро Васильович, його невістка Єв- 
докія Георгіївна 1912 р.н. і четверо онуків -  Георгій 
9 років, Дмитро 6 років, Єфросинія 4 років і Савета 
2 років були забрані з власного будинку працівни
ками органів НКВС. Син Білича служив у румун
ській армії і залишився на території Румунії. Родину 
Біличів, як і всіх інших, розділили -  невістку з діть
ми відправили на спецпоселення в Омську область, 
а самого Дмитра Васильовича етапом завезли в 
Усгьвимтаб НКВС у Комі АРСР. Там по його спра
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ві провели “слідство" і відіслали її на розгляд Особли
вої наради при НКВС СРСР. 59-річний Біпич у жах
ливих умовах табору вироку так і не дочекався -  по
мер у серпні 1942 р. Але неповоротка радянська судо
чинна система цього факту до уваги не взяла, праців
ники Особливої наради проштампували 13 січня 1943 
р. трафаретний вирок -  за ст. 58-13 КК РРФСР засу
дили небіжчика до 8 років позбавлення волі10.

За таким самим сценарієм пройшло притягнення 
до кримінальної відповідальності сім’ї О.Д.Флорес- 
кул з Верхніх Станівців. Ця родина теж перестала 
існувати як родина 13 червня 1941 р. -  дружину і 
трьох дітей вивезли на спецпоселення, а главу сім’ї 
засудили до 5 років виправно-трудових таборів. Ви
на цих людей полягала в тому, що Онуфрій Дмит
рович належав у минулому до ліберальної партії11. 
На такий само термін ув’язнення в Устьвимтабі 
прирекла постанова Особливої наради від 12 груд
ня 1942 р. А.І.Касвана, колишнього члена партії лі
бералів і власника магазину в с. Глинниця Кіцман- 
ського району 12.

Інакше склалася доля А.К.Поповича, 1896 р.н., 
чернівецького вчителя і, за визначенням караль
них органів, “активного й впливового діяча лібе
ральної партії, близько пов’язаного з її керівниц
твом”. 13 червня його від родини не відділили, а 
направили на спецпоселення в Томську область 
разом із рідними -  дружиною Аглаєю Георгіївною 
1892 р.н., дочками Аристицею Куцан 1917 р.н., Віо
лою 1915 р.н., Філоміною 1917 р.н., її чоловіком Ос- 
тевіде - Остаповим О.І. 1915 р.н. і сином Георгієм 
1924 р.н. Майно Поповичей конфіскували. Антон 
Костянтинович помер на спецпоселенні в 1942 р., йо
го дружина й зять -  у 1943 р. Решта членів родини 
звільнилась у 1956 р .13
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11 червня 1941 р. опертрійка Чернівецької облас
ті у складі капітанів держбезпеки Крутова, Трубні- 
кова і Шашкова затвердила “Постанову про висе
лення антирадянського елементу”, підписану на
чальником Вашківецького РВ НКДБ сержантом 
держбезпеки Вишневецьким. У цьому документі бу
ло зазначено, що “розглянувши наявні матеріали на 
Гакмана Миколу Онуфрійовича, 1899 р.н., урод
женця с.Вілавче Вашківецького району, виявив: 
Гакман у минулому був активним членом і керівни
ком ліберальної партії, проводив агітацію за вступ 
до такої. Був головою комітету лібералів. Керую
чись вказівками вищестоящих інстанцій, вважаю: 
колишнього члена й керівника ліберальної партії 
Гакмана М.О. арештувати, а його родину, яка скла
дається з дружини -  Гакман Василини Дмитрівни, 
1907 р.н., дочки Гакман Катерини Миколаївни, 
1926 р.н., сина -  Гакман Василя Миколайовича, 
1932 р.н., дочки -  Гакман Марії Миколаївни, 1941
р. н., вислати у віддалені місцевості Союзу РСР із 
конфіскацією майна”14.

М.О.Гакман опинився в Устьвимтабі НКВС у
с. Вожаель у Комі АРСР. У серпні 1941 р. по його 
справі розпочали слідство і 29 серпня 1941 р. ув’яз
неному пред’явили звинувачення, де зазначалось, 
що він “достатньо викривається в тому, що в 1929 р. 
працював примарем у с.Вілавче, був активним чле
ном контрреволюційної партії лібералів і її керівни
ком, проводив агітацію серед населення за вступ до 
партії лібералів” 15.

Але на допитах Гакман відкидав звинувачення в 
приналежності до ліберальної партії, стверджуючи, 
що він ніколи не був членом не тільки цієї партії, а 
й будь-якої іншої. Тим не менш слідчий визнав роз
слідування закінченим і вислав справу на розгляд
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Особливої наради при НКВС СРСР, яка 13 січня 
1943 р. прийняла рішення “за участь у контррево
люційній партії” ув’язнити Гакмана у ВТТ терміном 
на 8 років.

Однак цей вирок був не останнім випробуван
ням, яке довелось пережити Гакману. Відбуваючи 
покарання, він у серпні 1942 р. разом з в’язнем Іва
ном Семеновичем Лупишиним, уродженцем с.Гру- 
шевці Кельменецького району Чернівецької облас
ті, рятуючись від голоду і авітамінозу, насмілився 
під час робіт у лісі позбирати трохи ягід. В’язні ві
дійшли від основної групи і заблукали. Цей факт 
був розцінений як спроба втечі. 10 грудня 1942 р. 
Судово-кримінальна колегія Верховного Суду Комі 
АРСР при Устьвимтабі НКВС винесла вирок. 
Обидва були засуджені за це за ст. 58-14 КК РРФСР 
до 10 років позбавлення волі з поразкою у виборчих 
правах на 5 років після відбуття терміну покарання.

Не зважаючи на такі обставини, Гакман не втра
чав віри і працював у таборі так, як звикли працю
вати всі буковинські селяни, повністю віддаючись 
роботі. “Винагородою” за таку працю стало скоро
чення терміну покарання на 42 дня (згідно з нака
зом МВС і Генерального прокурора СРСР 
№0403/175 с від 10 листопада 1947 р. і №001133/30/сс 
від 3 листопада 1947 р.)16 16 червня 1957 р. Поста
новою Президії Чернівецького обласного суду 
справа Гакмана була закрита за недоведеністю 
пред’явленого звинувачення, а 14 грудня 1994 р. 
Гакмана реабілітували.

На відміну від Гакмана, який не визнав членства 
в партії лібералів, Іван Сидорович Дряба із с.Пере- 
биківці Заставнівського району на допиті 1 березня 
1941 р., який проводив старший слідчий слідгрупи 
НКВС Дорогань в Устьвимтабі, зізнався, що з 1933
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по 1938 рр. дійсно був рядовим членом ліберальної 
партії. До числа його інших “тяжких злочинів” від
носились також і служба протягом трьох місяців 
примарем, наявність за кордоном -  в Америці - рід
ного брата, “виконання на посаді примаря законів 
румунської влади” і участь у мобілізації селянських 
коней для армії Румунії, а також перебування на час 
арешту на посаді “служителя релігійного культу” - 
дяка. До справи підшиті два обвинувальних доку
менти -  довідка сільради від 8 червня 1941 р. , де 
Дряба називався “активним членом партії фашис
тів, по чину офіцер, який мав вклад у румунському 
банку до 3 млн. лей” (це при тому, що він був влас
ником всього двох десятин землі) і протокол допиту 
свідка Михайла Федоровича Тихохода від 9 червня 
1941 р., який “свідчив” так, як від нього вимагали 
представники влади -  а саме, що Дряба “був прима
рем, завдавав людям утисків, відбирав у селян ко
ней для румунських військ, штрафував селян за най
менші недоліки, був членом Ліберальної партії” 17.

На підставі цих документів 28 березня 1942 р. був 
складений обвинувальний висновок, який, у свою 
чергу, став підставою для прийняття Особливою 
нарадою ЗО грудня 1942 р. рішення про позбавлен
ня Івана Ісидоровича волі терміном на 8 років із від
буттям покарання в Устьвимтабі.

Іншою чисельною й впливовою партією Румунії 
була Цараністська, заснована в грудні 1918 р. На 
Буковині регіональне відділення партії виникло в 
лютому 1922 р., її очолював В.Боднареску 18. У 
складі Цараністської партії діяла українська секція 
на чолі з К.Кракалією. В жовтні 1926 р. внаслідок 
об’єднання Цараністської та Національної партій 
утворилась націонал-цараністська партія. 12 грудня 
1926 р. до її складу за ініціативою Т.Савчука-Савя-
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ну увійшла Цараністська партія Буковини, яка ста
ла крайовою організацією Н Ц П 19. Опозиційний ха
рактер партії привів її до влади в кінці 20-х років. 6 
травня 1928 р. 100-тисячне зібрання в Алба-Юлії ви
сунуло до уряду вимогу негайно передати владу в 
країні націонал-цараністам. На чолі партії тоді сто
яв Ю.Маніу. В листопаді 1928 р. націонал-цараніс- 
ти сформували свій перший уряд20. Програма пар
тії у центрі своєї уваги ставила проведення відповід
но до закону аграрної реформи, боротьбу за покра
щення становища селянства. Члени парти виступа
ли проти корупції у державних органах Румунії, за 
створення блоку політичних партій для проведення 
вільних виборів і надання якомога більш повної за
конодавчої влади парламенту.

В 1938 р. діяльність націонал-цараністів, як і 
представників усіх інших партій, була заборонена. 
Однак ця обставина не зменшила інтересу до ко
лишніх членів націонал-цараністської партії, що 
проживали на Північній Буковині і Хотинщині, із 
боку працівників радянських каральних органів, 
які в 1940 р. стали господарями на цій території. 
На 6 червня 1941 р. в органах НКДБ на обліку сто
яла 181 родина цараністів із кількістю членів 748 
осіб21. А 13 червня 1941 р. більшість із них були за
арештовані і вислані.

Під особливим прицілом органів держбезпеки в 
новоутвореній області знаходились колишні члени 
правих партій. Одна з найвпливовіших праворади- 
кальних партій у Румунії була створена в 1923 р. 
професором Ясського університету А.Кузой - Ліга 
націонал-християнського захисту. Партія своєю 
програмою проголошувала недоторканість монар
хії та національну єдність. Бона виступала проти 
права національних меншин на культурну автоно
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мію, проповідувала запеклий антисемітизм. Ідеологи 
партії поділили всі національні меншини на євреїв та 
корінні, причому останнім обіцялося надання можли
вості навчання дітей у початковій школі рідною мо
вою. За визначенням І.А.Піддубного, провідними 
принципами діяльності ЛНХЗ були непримиримий 
націоналізм та інтегральне християнство22. Ця партія 
мала великий вплив у Бессарабії, в Північній Молдо
ві та на Буковині (особливо в Сторожинецькому і Хо
тинському повітах). У 1935 р. Ліга націонал-христи- 
янського захисту А.Кузи об’єдналася з Національно- 
аграрною партією О.Гоги і стала називатись Націо- 
нал-християнською партією.

В кінці грудня 1937 р. ця партія отримала в краї
ні владу завдяки підтримці короля Кароля. Перши
ми офіційними актами уряду Гоги були постанови 
про вигнання з державного апарату представників 
національних меншин, а в економіці -  про обмежен
ня участі й ролі єврейського капіталу2̂ . В Чернів
цях пройшов ряд антисемітських виступів, євреїв 
позбавляли прав володіння промисловими підпри
ємствами, перевіряли їхнє громадянство. Кабінет 
Гоги протримався при владі 44 дні, викликавши 
невдоволення всіх соціальних верств. 10 лютого 
1938 р. король Кароль II розпустив парламент і 
об’явив про встановлення своєї диктатури.

Після приєднання Північної Буковини і Хотин- 
щини до СРСР колишні члени НХП (“кузисти”), че
рез те, що вони проповідували відвертий антикому- 
нізм і виступали з критикою внутрішньої та зовніш
ньої політики СРСР, складали особливий інтерес 
для органів НКВС. Так, уже 2 жовтня 1940 р., через 
три місяці після зміни влади, Чернівецький облас
ний суд засудив до вищої міри покарання -  розстрі
лу -  Олега Васильовича Руссо, 1915 р.н. з Хотина,
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якого звинуватили в тому, що він брав участь у 
“контрреволюційній партії кузистів” і видавав радян
ських активістів24. У списках “контрреволюціоне
рів” на 6 червня 1941 р. значилось 548 сімей колишніх 
членів партії “кузистів” із кількістю членів 1883 осо
би25. Усіх було призначено на арешт і висилку.

Не всіх колишніх членів “буржуазних” партій і їх 
сім’ї встигли арештувати і вивезти 13 червня 1941 р. 
Арешти продовжувались до останніх днів відступу 
радянських військ. Усього в ті дні арештували 61 
члена “антирадянських” партій26.

Полювання за членами “буржуазних” партій -  
вихідцями з Північної Буковини і Хотинщини -  не 
припинялось і під час Другої світової війни. “Захід- 
няки” у військових частинах, трудармії, на роботах 
у Східних і Північних районах СРСР завжди пере
бували під особливо пильним наглядом НКВС- 
НКДБ. Так, у липні 1942 р. органам вдалося сфаб
рикувати справу на групу трудармійців будівельної 
робочої колони №747 у м.Орськ Чкаловської облас
ті. “За антирадянську агітацію й приналежність у 
минулому до фашистської кузистської партії” тоді 
заарештували членів “антирадянської організації” 
у складі О.І.Буряка 1909 р.н., С.А.Мамаєвського 
1910 р.н., М.К.Продана 1912 р.н. і О.Ф.Чубатько 
1911р.н. з Новоселицького району. Особливою 
нарадою при НКВС СРСР 31 березня 1943 р. за 
ст.ст. 58-1 “А”, 58-10, ч. 2 і 58-11 КК РРФСР Чу- 
батько засудили до 15 років, а решту -  до 10 р. 
позбавлення волі у ВТТ. С.А.Мамаєвський помер 
8 червня 1943 р. в Актюблазі, О.І.Буряк і 
М.К.Продан звільнилися в 1951 р., а О.Ф.Чубать
ко -  в 1955 р. А 3 березня 1967 р. військовий три
бунал Приволзького ВО визнав усіх чотирьох не
винними у скоєні інкримінованих ним злочинах27.
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У 20-ті роки в Румунії розпочала свою діяльність 
“Асоціація християнських студентів” на чолі з К. 
Кодряну, який був відомий тим, що застрелив пре
фекта поліції м. Ясси, намагаючись помститися за 
арешт. Кодряну на деякий час об’єднав свою орга
нізацію з “Лігою націонал-християнського захис
ту”. Однак, йому не вдалося зайняти в Лізі керівне 
становище і він залишив організацію. В 1927 р. 
створив ’’Легіон Міхаїла Архангела”. В 1929 р. до 
неї приєдналася група “Брати по Христу”, яка мала 
антисемітську й антикомуністичну спрямованість. 
У 1929 р. організація стала носити назву “Залізна 
гвардія” і була організована за військовим зразком. 
На початку своєї діяльності ця партія не мала під
тримки населення. На парламентських виборах 
1931 р. за неї подали голоси лише 1% виборців. Але, 
висуваючи демагогічні популістські лозунги й отри
мавши підтримку уряду, “Залізна гвардія” поступо
во розширила соціальну базу і підвищила свій рей
тинг. У 1935 “Залізна гвардія” була перетворена в 
партію “Все для країни”. Основним гаслом цієї ор
ганізації було гасло “Румунія -  для румунів”. “Заліз
на гвардія” спекулювала на національних і релігій
них почуттях громадян, розпалювала національну 
ворожнечу, влаштовувала єврейські погроми та пе
реслідування діячів лівих партій. Селянам вона обі
цяла звільнення від податків, “кожному по погону 
землі”, робітникам -  “легіонерський соціалізм”, 
усім громадянам -  боротьбу з корупцією за соціаль
ну справедливість. У сфері зовнішньої політики “За
лізна гвардія*’ виступала за орієнтацію на Німеччи
ну. В 1937 р. на парламентських виборах ця партія 
посіла третє місце. Соціальною базою партії була 
селянська молодь, її підтримували також студенти 
румунської національності..
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У 1938 р., після встановлення королівської дикта
тури вживались заходи щодо обмеження впливу 
“Залізної гвардії”, яка не тільки займалась антисе
мітською й антикомуністичною пропагандою, а на
магалася захопити всю повноту влади у країні.

ЗО березня 1938 р. був опублікований декрет про 
розпуск усіх політичних партій. Керівництво “За
лізної гвардії”, яка називалась тепер “Все для краї
ни”, оголосивши 21 лютого 1938 р. про саморозпуск 
, насправді пішло в підпілля28. Багато залізногвар- 
дійців потрапили тоді за грати. 16 березня 1940 р. у 
пресі був опублікований лист групи ув’язнених за- 
лізногвардійців, у якому вони заявляли про покаян
ня і висловлювали підтримку королю Каролю II. В 
цей же день на свободу були випущені 786 залізног- 
вардійці. Королівська диктатура таким чином про
демонструвала готовність до співпраці з “Залізною 
гвардією” і цим зробила реверанс у бік гітлерівської 
Німеччини, яка була зацікавлена у посиленні впли
ву на цю країну.

Органи радянської влади стосовно колишніх чле
нів партії “Залізна гвардія” на компроміси не йшли. 
364 родини колишніх членів цієї праворадикально!' 
партії (1145 осіб) були взяті на облік як кандидати 
на майбутній арешт або висилку29. В кожній сіль
раді складались чорні списки колишніх партійців.

У квітні 1941 р. працівники органів НКДБ Чер
нівецької області “розкрили” ними же створену на 
папері “контрреволюційну підпільну організацію 
гардистів” на цукровому заводі. 1-3 квітня під варту 
взяли двох робітників цього заводу -  слюсаря Йоси- 
фа Федоровича Мартинюка й охоронця Віктора 
Антоновича Мельничука. Першим був арештова
ний і допитаний Мартинюк. Слідчий, мобілізував
ши всю свою фантазію і творчий хист, склав пер
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ший наскрізь фальшивий протокол допиту, в якому 
зазначалось, що Мартинюк разом із Мельничуком 
скликали збори, на яких організували “куйб” гар- 
дистської партії. Вони ніби ставили за мету вербу
вання нових членів в організацію, щоб підняти 
збройне повстання проти радянської влади. На чолі 
повстання мав стати міфічний румунський офіцер 
Флорій Апостолеску, який отримував інструкції з 
Румунії, а також ще 15 офіцерів, які нібито вже на 
той час прибули з Румунії. Члени організації нібито 
написали 16 антирадянських листівок. Вони плану
вали, що у квітні їхня організація виросте до 500 
осіб і тоді вони через румунських офіцерів мали от
римати зброю з Румунії, після чого збирались нав
чити всіх володіти зброєю і підняти повстання. Ці
каво, що слідчий записав датою вступу Мартинюка 
до партії “Залізна гвардія” 28 червня 1940 р. -  ніби 
хтось у день вступу Червоної армії на територію 
Північної Буковини і загального хаосу міг навіть 
думати про такі речі. Під протоколом допиту заа
рештований поставив свій підпис, але вже на допи
ті в ніч з 4 на 5 квітня 1941 р. Мартинюк повністю 
відмовляється від своїх попередніх показів, заявля
ючи, що він не був членом такої організації, її взага
лі не існувало і названі ним люди оббрехані30. Він 
визнав себе винним лише в тому, що написав на ім’я 
директора цукрового заводу анонімного листа, - як 
записано в протоколі - “контрреволюційного зміс
ту, в якому вихваляв фашистський лад і зводив нак
лепи на Радянський Союз”. Причину того, що він 
таки підписав перший змайстрований слідчим 
фальшивий протокол, Мартинюк пояснив на допи
ті 2 березня 1942 р. уже у евакуації у Свердловській 
області. Він сказав буквально таке: ’’Все це мені 
прийшлося визнати, хоча мною цього нічого не бу
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ло зроблено, в силу того, що мене за відмову зізна
тися били разів п’ять роздягненого до нижньої бі
лизни”31.

Однак, очевидно, слідчий і сам зрозумів , що він 
у першому протоколі розмахнувся занадто широко. 
Ніяких доказів існування терористичної підпільної 
організації в складі 500 осіб на чолі з 16-ма румун
ськими офіцерами-шпигунами й диверсантами не 
було й бути не могло, тому він у постанові про 
пред’явлення звинувачення писав уже не про існую
чу розгалужену організацію, а про невдалу спробу 
Мартинюка створити таку організацію і залучити 
до неї Мельничука і постановив раніше звинувачен
ня за ст.ст.. 54-2, 54-9 і 54-11 КК УРСР слідством 
припинити, залишивши йому звинувачення за ст. 
54-10 КК УРСР.

Виявлена чи вигадана приналежність у мину
лому до “контрреволюційної” партії “гардистів” 
могла стати причиною повторного засудження 
ув’язненнях. Повторні засудження в’язнів виконува
ли кілька функцій. По-перше, вони були чудовим 
методом залякування, по-друге, вони з особливим 
розмахом використовувались під час війни, коли 
згідно з таємними інструкціями заборонялось ви
пускати на волю тих в’язнів, термін покарання яких 
закінчувався в цей період і кращого способу зали
шити їх, ніж засудити вдруге і протримати в таборі 
ще з десяток років, не було; повторні “посадки” на
очно демонстрували пильність і велику користь для 
держави табірних особливих відділів, служили мі
рилом якості їхньої роботи.

В 1943 р. на окремому табірному пункті “Пел'я” 
Північуралтабу слідчими була “розкрита” “контр
революційна організація” у складі 26 осіб. Усі вони 
походили з Чернівецької обл. -  із Новоселиць-
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кого, Глибоцького, Сторожинецького і Хотинсько
го районів, де їх заарештували й засудили як “соці
ально-небезпечний елемент” за перехід кордону. 
Керівником “контрреволюційної фашистської орга
нізації гардистів” слідство визнало В.Г.Кожухара із 
с. Селище Садгірського району. В постанові на йо
го арешт записане фантастичне обвинувачення -  
Кожухар “ставив завдання в разі наближення німців 
до Уралу обеззброїти охорону, розправитись з адмі
ністрацією табірного пункту і перейти на сторону 
німецько-фашистських військ. Серед ув’язнених вів 
агітацію, щоб працювати поменше і гірше, займати
ся шкідницькою діяльністю”32. Через 4 місяці після 
другого арешту й початку нового слідства Кожухар 
помер від виснаження, активного туберкульозу ле
генів, ентериту й пелагри. Решта учасників міфічної 
організації за постановою Особливої наради при 
НКВС СРСР за ст.ст. 58-2, 58-10, ч. 2, 58-11 КК 
РРФСР були засуджені до різних термінів ув’язнен
ня. У 1996 р. Чернівецька обласна прокуратура виз
нала цю групу осіб невинними у скоєні інкриміно
ваного ним злочину і реабілітувала згідно із Зако
ном України від 17 квітня 1991 р.

Єдиною партією, яка діяла в 1938-1940 рр. у Ру
мунії легально, стала партія Фронт національного 
відродження, заснована королем Каролем II декре
том від 15 грудня 1938 р. В декреті було зазначено, 
що “Фронт” стане “ ...єдиним організмом, з якого 
виникнуть парламентські, адміністративні і профе
сійні установи, на які буде міцно спиратися в май
бутньому все життя нашої держави”. Фронт мав ви
няткове право висувати кандидатів на виборах у за
конодавчі, адміністративні і професійні організації. 
На чолі “Фронту” стояв Кароль II, якому допома
гав директорат і вища національна рада ФНВ. В но
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ву політичну організацію мали право вступати всі ру
мунські громадяни з 21 року. А для чиновників усіх 
рангів членство в цій партії було обов’язковим. Од
нак нав’язана “зверху” нова політична організація 
була мертвонародженою. Вона не мала соціальної ба
зи і не користувалась ніяким впливом. У січні 1940 р. 
головою “Фронту національного відродження” став 
відомий пронацистською орієнтацією А.Вайда-Воє- 
вод33. 21 червня 1940 р. був прийнятий декрет, згідно 
з яким ФНВ перетворили на “Партію нації” Зл

Однак, для радянських каральних органів існу
вання в минулому такої партії, як “Фронт націо
нального відродження”, виявилося дуже зручним -  
адже членство в ній для усіх румунських службовців 
було обов’язковим. Таким чином, згідно з радян
ським правосуддям вони несли подвійний тягар 
“вини” -  і як державні службовці Румунії, і як члени 
“контрреволюційної партії”. Один із таких служ
бовців, інкасатор примарії м.Хотина, Петро Васи
льович Раєвський, якого звинувачували у прина
лежності до цієї партії, намагався довести на суді, 
що він не міг не вступити до партії “Фронт націо
нального відродження”, бо інакше його звільнили б 
із роботи. Не довів. Його засудили за ст. 54-4 КК 
УРСР до 7 років виправно-трудових таборів35.

На Північній Буковині, де відсоток єврейського 
населення був високим, активно діяли і єврейські 
організації -  в першу чергу єврейська робітнича со
ціалістична партія “Поалей Ціон”, молодіжний рух 
“Ха -  Шомер ха -  Цаір”, існували сіоністські школи 
“Тарбут”. З 1926 р. чернівецьку єврейську общину 
очолював М.Ебнер, якого в 1928 р. обрали депута
том румунського парламенту.

Зміна державної підпорядкованості краю і вста
новлення тут радянської влади докорінно змінили і
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становище єврейських організацій, які були назва
ні “сіоністськими” й “контрреволюційними”. Усі 
вони, як і решта партій і організацій, було заборо
нені і припинили свою роботу. їх члени, які залиши
лись на території області, були поставлені органами 
НКВС на облік. У політінформації Чернівецького 
повіткому КП(б)У “Про попередні підсумки робо
ти, проведеної Чернівецьким повіткомом КП(б)У 
по питанню встановлення й закріплення радянської 
влади в Північній Буковині” був вміщений перелік 
політичних партій Північної Буковини з вказівкою 
їх керівників. У документі вказувалось, що в Чер
нівцях проживають два віце-президенти сіоніст
ської організації -  Шмільцер і Вайсенберг (так у до
кументі -  вірно Вайсельберг -  І.М.)36! Вже через 
тиждень після введення на територію краю радян
ських військ почалися перші арешти. Хоча Т.І.Вай- 
сельбергу з якихось міркувань дозволили побути на 
волі аж до червня 1941 р., він не уникнув покарання 
- його, разом із тисячами інших, 13 червня заареш
тували й вислали на спецпоселення в Томську об
ласть. Вайсельберг помер там 5 квітня 1946 р., а йо
го дружина Лота Вольфівна була звільнена лише в 
1955 р. в 69-річному віці37.

Член сіоністської організації “Альгемайне” 
М.Я.Зоммер, що у 1939 р. проводив збір коштів для 
виїзду до Палестини, був арештований 5 липня 1940 
р. Справу його надіслали на розгляд Особливої на
ради при НКВС СРСР, яка 7 червня 1941 прийняла 
рішення позбавити Зоммера волі за ст.ст. 54-11, 54- 
13 КК УРСР на 5 років із відбуттям покарання у 
виправно-трудових таборах38.

Провізор аптеки С.Й.Фокшеніану з Чернівців з 
1919 по 1935 р. брав участь у сіоністській організа
ції “Маккабі”. Про це йому нагадали в липні 1940 р.
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радянські каральні органи, ув’язнивши в тюрмі №1. 
Але ув’язнений до кінця слідства не витримав -  18 
грудня 1940 р. його серце перестало битися в тю
ремній лікарні 39.

Учитель-вихователь дитячого приймальника з м. 
Чернівці П.Н.Слікун теж постраждав у 1941 р. за свої 
старі “гріхи” -  він належав у 30-ті роки до сіоніст
ської організації “Карет Каємат”, виконував обов’яз
ки секретаря сіоністського бюро в Бухаресті, пропа
гував ідеї сіонізму. Таке минуле і стало причиною йо
го арешту 13 квітня 1941 р. і засудження до 5 років 
позбавлення волі. Слідом за Пінкусом Натановичем 
у північні райони СРСР вислали його родину40.

10 червня 1941 р. опертрійка Чернівецької облас
ті у складі начальника 2 Управління НКДБ УРСР 
капітана ДБ Крутова, начальника УНКДБ по Чер
нівецькій області капітана ДБ Трубнікова і началь
ника УНКВС по Чернівецькій області капітана ДБ 
Шашкова затвердила постанову на арешт Калмана 
Ароновича Клінгера, 1905 р.н. з Чернівців, колиш
нього адвоката, що при радянській владі працював 
заступником бухгалтера. Його звинувачували в то
му, що він “у минулому був активним членом сіо
ністської організації і був керівником Еміграційно
го бюро сіоністів у Палестину. В даний час антира- 
дянські налаштований і розповсюджує провокацій
ні антирадянські чутки” 41.

Заарештованого Клінгера відправили в Устьвим- 
таб у с.Вожаель Комі АРСР, а його дружину Розу й 
сина Ісака -  на спецпоселення.

Таким чином, протягом 1940-1941 р. Чернівецька 
область згідно з вказівками центрального керівниц
тва була ґрунтовно “почищена” від колишніх членів 
румунських “буржуазних контрреволюційних” пар
тій. Основна маса арештів і висилок приходилась на
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ніч з 13 на 14 червня 1941 р. Тоді, згідно з довідкою 
начальника секретаріату УНКДБ сержанта ДБ Зве
рева, було арештовано і вислано 2340 активних чле
нів контрреволюційних і націоналістичних партій, 
членів їх сімей. Однак, якщо порівняти загальну 
кількість буковинців і бессарабців, які були визна
чені як “активні члени антирадянських політпар- 
тій” -  1495 сімей і 4965 членів сімей, то ми бачимо, 
що 13 червня було арештовано й вислано 47% таких 
осіб. Тобто, до арешту й висилки в той день наміти
ли лише частину цього контингенту “ворогів наро
ду”. Можливо, після 13 червня планувалося провес
ти наступний етап депортацій і довести відсоток за
арештованих і висланих “контрреволюціонерів” та 
їхніх сімей до 100.

Репресії проти членів “контрреволюційних” пар
тій на Північній Буковині та Хотинщині мали свої 
особливості:

- на відміну від інших категорій “ворогів народу” 
дуже незначна кількість членів антирадянських пар
тій потрапила за грати до 13 червня 1941 р. Це по
яснюється тим, що керівництво партій емігрувало, а 
збір матеріалів на рядових членів вимагав часу;

- серед заарештованих майже відсутні партійні лі
дери, які встигли вчасно залишити територію Пів
нічної Буковини та Хотинщини;

- основну масу заарештованих за приналежність 
до “контрреволюційних партій” складали рядові 
члени партій, симпатики партій -  ті, хто голосували 
за депутатів від цієї партії; ті, хто були присутніми 
на партійних зборах як запрошені особи; ті, хто в 
колі знайомих схвально відгукувалися про діяль
ність партії та її програму; ті, хто були обрані на ке
рівні посади (наприклад примарем) від якоїсь із 
“буржуазних партій”; ті, хто зберігали вдома пар-
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тійну літературу або символіку;
- аналіз архівно-слідчих справ репресованих за 

приналежність до “контрреволюційних” партій по
казує, що в цих справах абсолютно відсутні докази 
приналежності обвинувачених до партії і їх актив
ної політичної діяльності.

* Державний архів Чернівецької області (далі -  ДАЧО) - 
Ф-L оп.1, спр. 113. - Арк. 19.

2 ДАЧО. - Ф.615, оп.1, спр.17. - Арк. 17-19.
2 Там само. - Ф.1, оп.1, спр.14. - Арк. 14-15.
4 Очерки политической истории Румынии. 1959-1944. -  

Кишинев: Штиинца, 1985. - С.254.
5 Буковина: історичний нарис. -  Чернівці: Зелена 

Буковина, 1998 -  С. 236.
°  ДАЧО. - Ф.615, оп.1, спр.17. - Арк. 17.
2 Там само. - Ф.1, оп.1, спр.118-155. - Арк. 14.
° Архів УСБУ у Чернівецькій області. - Спр. П-4463.
' Архів УМВС у Чернівецькій області. - Спр.ФО -  1352.

Архів УСБУ у Чернівецькій області. - Спр. П-3449.
J * Там само. - Спр. П-4227.
| * 2 Там само. -  Спр. П-4308.

Архів УМВС у Чернівецькій області. - Спр. ФО-935.
14 ДАЧО. - Ф. Р-2838, оп.З, спр. 136. - Арк. 2.

Там само. -  Арк.8.
Jjj Там само. - Арк. 22.
Y* Там само. -  Спр.1050.- Арк. 12.

Буковина...- С.236.
^  Піддубний I.A. Суспільно-політичне та культурне життя 

українців Буковини міжвоєнного періоду (1918-1940 рр.). Дис. 
на здобуття наук. ступ. канд.. іст. наук. -  Чернівці, 1996. -  С.73. 

20 Очерки политической истории Румынии. 1959-1944. -
c.m.

"  ДАЧО. -  Ф.1, оп.1, спр.118-115. -  Арк.14.
~  Піддубний І.А . Вказ. праця. - С. 78.
23 Очерки политической истории Румынии. 1959-1944.

С.
Архів УСБУ у Чернівецькій області. - Спр. П-4995.
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25 ДАЧО. -Ф .1 , оп.1, спр. 118-115. -А рк.14.
26 Там само. - Спр.138. - Арк. 23.
27 Архів УСБУ у Чернівецькій області. - Спр.П.-34498.
2° Очерки политической истории Румынии. 1959-1944. -

ДАЧО.- Ф.1, оп.1, спр.118-115. -  Арк..14.
5у Архів УСБУ у Чернівецькій області. - Спр.2445 оф.
3* Там само. -  Арк.6.
52 Там само. - Спр. 2553 оф.
55 Очерки политической истории Румынии. 1959-1944. -  

С.385.
Піддубний 1.А. Вказ. праця. - С.84.

55 Архів УСБУ у Чернівецькій області. - Спр.П.-7568.
56 ДАЧО. -  Ф.615, оп.1, спр. 17. - Арк. 17.
57 Архів УМВС у Чернівецькій області. - Спр.СО-915.
5° Архів УСБУ у Чернівецькій області. - Спр.П.- 4264.
5  ̂Там само. -  Спр. 1566 оф.

Там само. - Спр. П-4541.
41 ДАЧО,- Ф.Р-2838, оп.З, спр.624. -  Арк.2.
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Нестуля С. О.

МАЛОВІДОМІ СТОРІНКИ ПОЛІТИЧНИХ 
РЕПРЕСІЙ НА ПОЛТАВ [Ні

с е р е д и н и  40-Х -  ПОЧ. 50-Х P f  X  с т .

Переможне завершення Радянським Союзом Ве
ликої Вітчизняної війни зміцнило його зовнішньо
політичний престиж та внутрішньополітичну єд
ність радянського суспільства. Правляча партії -  
ВКП(б) утвердила в суспільстві, громадській думці 
себе як організатора великої перемоги. Ім’я генсека 
Й.Сталіна набуло ореолу святості.

За таких умов для партійно-державної верхівки 
СРСР, здавалося, мали б втратити актуальність по
літичні репресії, як засіб зміцнення влади. До того 
ж, Міністерство державної безпеки (МДБ) викону
вали величезну за обсягом роботу, пов’язану з 
“фільтрацією” мільйонів людей, які перебували в 
полоні, на тимчасово окупованій території, були 
насильно вивезені на роботу до Німеччини. Перед 
ними ставилося завдання виявити зрадників Бать
ківщини, які перейшли на службу до фашистів (слу
жили в поліції, органах місцевого самоврядування), 
брали участь у каральних акціях. Виконання цих 
завдань вимагало значних зусиль спецслужб.

Аналіз архівно-слідчих кримінальних справ зас
відчує, що апарат НКВС-МДБ продовжував вико
нувати постанови вищого політичного керівництва 
щодо пошуку нових “ворогів народу”. Звичайно, 
зменшився, через об’єктивні причини, розмах реп
ресій, змінився їх характер.

Прагнучи жорстоко покарати тих, хто в роки вій
ни зрадив ідеали соціалізму, місцеві органи держав
ної безпеки, нехтуючи законністю, переслідували
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громадян, які змушені були вступати в контакт з 
окупаційними органами, виконуючи свої професій
ні чи службові обов’язки. Саме така доля спіткала, 
наприклад, І.П. Бондаренка, уродженця і жителя с. 
Кочубеївка Чутівського району. В роки окупації він 
працював головним механіком Чутівського спир- 
тзаводу. Справді опікувався його відбудовою, нала
годженням виробництва, вимагав від робітників дот
римання трудової дисципліни. Обіймаючи на заводі 
відповідальну посаду, неодноразово зустрічався з ні
мецьким комендантом району Кейзером. За його вка
зівкою у 1942 р. дав розпорядження повісити в меха
нічній майстерні портрет Гітлера. Власне, це й стало 
причиною його арешту органами МДБ у 1947 р. Зви
нувачення в тому, що він був “посібником німецько- 
фашистських окупантів і систематично проводив ан- 
тирадянську агітацію”, І.П.Бондаренко на поперед
ньому слідстві та в судовому засіданні категорично 
відхилив. Проте 21 жовтня 1947 р. Полтавський об
ласний суд виніс йому вирок за ст. ст. 54-10 ч. 2 і 
54-2 КК УРСР -  позбавлення волі у виправно-трудо
вих таборах на 10 років та ураження у правах на 5 ро
ків з конфіскацією особистого майна1.

Ще жорстокіший вирок -  25 років виправно-тру
дових таборів з ураженням у правах на 5 років та 
конфіскацією майна -  за ст. ст. 54-1 “а” та 54-1 “б” 
7 травня 1948 р. військовий трибунал Полтавського 
гарнізону виніс О.М. Лагуні та П.І. Дубовому. З 
осені 1941 р. до вересня 1943 р. вони працювали в 
Зіньківській районній лікарні: О.М. Лагуна -  завіду
ючою, а П.І. Дубовик -  начальником хірургічного 
відділення. Додаткове розслідування, проведене в 
1956 р., встановить, “що в лікарні переховувались і 
лікувались радянські активісти Коротич, Горбус, 
Бедюх та інші, в тому числі й з вогнепальними по-
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ранениями, причому, Дубовик радив пораненим 
приховувати справжні обставини поранення від 
жандармів і поліцейських, які систематично відві
дували лікарню з метою перевірки осіб, які перебу
вали на лікуванні”.

В 1948 р. слідство та військовий трибунал взяли до 
уваги зовсім протилежні відомості: “побудовані на 
припущеннях покази деяких свідків”. Вони звинува
тили патріотів, зокрема, у тому, що в кінці 1941 р. 
О.М. Лагуна оголосила медперсоналу лікарні “пись
мову вказівку окупаційних властей про заборону на
давати медичну допомогу особам єврейської націо
нальності, радянським партизанам і військовослуж
бовцям Радянської Армії”, а також у причетності до 
загибелі двох радянських солдат: на лікування од
ного з них завідуюча лікарнею виклопотала дозвіл 
у німецького коменданта, іншого -  прийняла на лі
кування без дозволу2.

Патріотичною, по своїй суті, була й діяльність у 
роки окупації уродженця с. Загрунівка Зіньківсько- 
го району Т.І. Кириленка. Освітянин за фахом, до 
війни він працював директором школи в с. Бірки 
того ж району. Після окупації Полтавщини фа
шистськими військами переїхав жити до батьків у 
Загрунівку. Оскільки незабаром розпочався насиль
ницький вивіз молоді до Німеччини, він, аби уник
нути такої долі, дав згоду працювати завідуючим 
Загрунівської початкової школи та учителем 1-го і 
3-го її класів. Виконував свої безпосередні службові 
обов’язки. При цьому не побоявся підтримати 
трьох поранених червоноармійців, які проходили 
лікування в селі, постійно допомагав їм продуктами 
харчування. Після вигнання окупантів Т. І. Кири
ленко з 1943 р. по 1945 р. служив в лавах Червоної 
Армії, в боях з німецько-фашистськими загарбника
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ми отримав поранення, за мужність і відвагу, вияв
лені в боях, був нагороджений медалями. Проте 29 
липня 1952 р. Військовий трибунал військ МДБ 
Полтавської області виніс йому вирок за ст. 54-1 ”а” 
та ст. 54-10 ч. 2 КК УРСР -  двадцять п’ять років 
виправно-трудових таборів з ураженням у правах 
на п’ять років, конфіскацією майна та позбавлен
ням бойових нагород.

Т.І. Кириленка звинуватили в тому, “що, прожи
ваючи на тимчасово окупованій німецькими загар
бниками радянській території, в березні 1942 р. доб
ровільного поступив до німців на службу завідую
чим початкової школи села Загрунівка, Полтав
ської області і пропрацював на зазначеній посаді бі
ля року”. Слідство не взяло до уваги, що викладан
ня в школі здійснювалося за підручниками, видани
ми до війни. Натомість, побачило антирадянську 
пропаганду з боку Т. І. Кириленка в тому, що він 
“відбирав підручники радянського видання, в яких 
закреслював відомості, які характеризували радян
ський лад, виривав з підручників і заклеював в них 
портрети керівників ВКП(б) і Радянського уряду”3.

Об’єктом особливої уваги органів МДБ впро
довж багатьох повоєнних років залишались так зва
ні “остарбайтери” -  наші співвітчизники, які з різ
них обставин попали на роботу в Німеччину. Біль
шість з них насильно вивезли з України. Проте не
мало було й тих, хто, втративши надію знайти ро
боту вдома, піддалися на фашистську пропаганду і 
добровільно виїхали до Німеччини.

Серед них була й М.О. Панібог з с. Захлюпанка 
Карлівського району. В пошуках заробітків вони 
певний час працювала на общинному дворі, а в лис
топаді 1941 р. влаштувалась куховаркою німецько
го госпіталю. Згодом куховарила в госпіталі Дніп
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ропетровська, а в квітні 1942 р., втративши роботу, 
через біржу завербувалася працювати в Німеччині. 
До літа 1942 р. працювала на фабриці, згодом -  у 
бауера. Восени того ж року опинилась в таборі м. 
Швабах. Оскільки М.О. Панібог непогано знала ні
мецьку мову, її використовували за перекладача, як 
в таборі, так і в місцевій поліції. Цього виявилося 
досить, щоб 5 січня 1949 р., після понад річного ут
римання під слідством, Військовий трибунал Пол
тавської області виніс їй вирок за ст. 54-1 “а” КК 
УРСР -  25 років позбавлення волі у виправно-тру
дових таборах з пораженням у правах на 5 років 
“без конфіскації майна, за відсутністю такого у за
судженої”4.

Не менш тяжка доля чекала й на багатьох колиш
ніх військовополонених, які, переживши тортури 
фашистських концентраційних таборів, невдовзі 
після звільнення з них опинилися в таких же жахли
вих виправно-трудових таборах МДБ СРСР. їх 
сповна відчув на собі уродженець с. Білогорілка 
Лохвицького району Г.С. Калініченко. Педагог з 
незакінченою вищою освітою, він у 1938 р. був мо
білізований до Червоної Армії, служив політпраців- 
ником. 27 травня 1942 р. в районі Лозова-Барвенко- 
во попав у німецький полон. “Впродовж 25-27 трав
ня, -  свідчив у 1951 р. Г.С. Калініченко, -  ми відсту
пали до села Лозовеньки Харківської області, де 
зайняли оборону... Я залишився з групою солдат, 
11 чоловік, озброєних гвинтівками... Це було 27 
травня 1942 р. Того ж дня, під вечір, до нашого око
пу підійшли три німецьких танки і почали обстрі
лювати нас... Після танкового обстрілу на нас піш
ли атакою автоматники... До мене підійшов німець 
з автоматом і, направивши на мене автомат, німець
кою мовою сказав: “Руки вгору”. Я був озброєний
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пістолетом, але патронів у мене не було, тому зму
шений був підняти руки вгору... Таким чином я 
опинився в полоні”.

Попавши в табір для військовополонених, 
Г.С. Калініченко приховав відомості про членство в 
ВКП(б) та посаду в армії, проте повідомив про ви
щу освіту. Відтак, опинився в “Зондертаборі” у Вус- 
трау, де готувалися агенти-пропагандисти для про
ведення відповідної роботи на окупованій терито
рії СРСР. Не бажаючи служити фашистам, він увій
шов до групи полонених, які готували втечу. Проте 
гестапо дізналося про наміри і Г.С. Калініченко в 
числі інших опинився в сумнозвісному таборі для 
політв’язнів у м. Заксенхаузен. Там перебував до по
чатку травня 1945 р., коли в’язнів табору звільнила 
радянська танкова частина.

Відслуживши до листопада 1945 р. в Червоній ар
мії, Г.С.Калініченко повернувся вчителювати у рід
ну Білогорілку. 10 листопада 1949 р. був заарешто
ваний співробітниками УМБД по Полтавській об
ласті. Вже 11 квітня 1950 р. Військовий трибунал 
Полтавського гарнізону визнав його винним в то
му, що “під час атаки німецьких автоматників схо
вав партійний квиток, кинув зброю і здався в полон. 
Знаходячись в таборі військовополонених міста 
Кельце (Польща), він приховав від німців своє зван
ня, місце служби в Червоній Армії і був направле
ний в німецьку школу пропагандистів під м. Берлі
ном”. Кваліфікувавши ці дії як зраду Батьківщині, 
трибунал виніс вирок за ст. 54-1”б” КК УРСР -  поз
бавити Г. С. Калініченка волі у ВТТ терміном на 15 
років з ураженням у правах на 5 роківЛ

Подібне трактування радянським “правосуддям” 
обставин перебування наших співвітчизників на 
примусових роботах чи в таборах військовополоне
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них багатьох із них змушувало ухилятися від повер
нення на батьківщину. Саме так трапилося з урод
женцем с. Крячківка Пирятинського району 
І.Т. Рвачем. В жовтні 1941 р. він попав у полон і піс
ля перебування в таборі для військовополонених 
був відправлений на роботу до Німеччини. В травні 
1945 р. його, разом з іншими співвітчизниками, виз
волили англійці, помістивши в табір для наступної 
репатріації в Радянський Союз. Однак, маючи відо
мості про переслідування там колишніх військово
полонених, Т. І. Рвач перейшов в американську зо
ну окупації Німеччини, змінивши прізвище, отри
мав тимчасовий паспорт і в липні 1949 р. виїхав до 
Франції, а згодом -  до Люксембургу. На початку 
1950 р. він повернувся до Західної Німеччини, де не
забаром прийняв рішення, попри небезпеку, повер
нутися на Батьківщину. 1 липня 1951 р. І. Т. Рвач пе
рейшов до Східної Німеччини і з’явився до радян
ської прикордонної застави. Та сподіваної волі че
рез каяття не отримав. Військовим трибуналом був 
засуджений (1951 р.) за ст. 58-Г’б” КК РРФСР до 
двадцятип’ятирічного позбавлення волі в ВТТ з 
ураженням у правах на п’ять років6.

Прагнучи зміцнити своє панування на окупова
ній частині території СРСР, фашисти сподівалися 
використати невдоволення населення репресивни
ми методами, якими радянська влада насаджувала 
комуністичну ідеологію. їх сподівання виявилися 
небезпідставними. Немало скривджених радян
ською системою вірою і правдою служили фашис
там у поліції, органах місцевого самоврядування.

Закономірно, що їх дії і в роки війни, і в повоєн
ні часи трактувались як зрада Батьківщині і переслі
дувалась у судовому порядку. У пошуках зрадників 
каральні органи не завжди брали до уваги обстави-
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ни, за яких підозрювані попадали в подібні ситуації. 
Уродженцю с. Оболонь нині Семенівського району 
Я.Я. Барашу в цьому плані поталанило. Його заа
рештували в листопаді 1943 р. за підозрою у зраді: на
чебто, працюючи в період окупації теслею общинно
го двору в с. Олександрівка Лазірківського району, 
він займався антирадянською діяльністю. Не отри
мавши зізнань заарештованого, слідчі змушені були в 
травні 1944 р. звільнити Я. Я. Бараша з-під варти7.

Зовсім по-іншому склалася доля у М. С. Піцяка. 
Над його ім’ям майже п’ятдесят років висіло тавро 
зрадника. Уродженець с. Устивиця Великобагачан- 
ського району, 14 листопада 1941 р. на сході одно
сельчан він був обраний сільським старостою. Поп
рацював “на цій посаді всього 21 день, після чого 
властями району був усунутий як такий, що не 
справляється з роботою”. Не зважаючи на це, 13 бе
резня 1946 р. Полтавський обласний суд виніс йому 
вирок за ст. 54-10 ч. 2 КК УРСР -  7 років позбавлен
ня з ураженням у правах на 5 років та конфіскацією 
особистого майна8.

Лише в 1994 р. був реабілітований уродженець с. 
Свиридівка Лохвицького району В.Я. Аржанцев. 
Дійсно, з квітня 1942 р. по січень 1943 р. він був по
ліцейським с. Свиридівка і ніс патрульну службу. 
Проте ні в яких каральних заходах проти мирного 
населення участі не брав. Більше того -  агітував 
молодь ухилятися від виїзду до Німеччини. За це в 
грудні 1942 р. був заарештований фашистами. Піс
ля звільненця в лютому 1943 р. з-під варти втік до 
лісу, де згодом вступив до партизанського загону 
Соколовського, брав участь у бойових операціях 
проти окупантів. З січня 1944 р. по грудень 1945 р. 
служив у Червоній армії. Проте був звинувачений у 
зраді Батьківщини. Військовий трибунал військ МВС
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Полтавської області 27 травня 1947 р. засудив його за 
ст. 54-1”а” КК УРСР до трьох років виправно-трудо
вих таборів з ураженням у правах на два роки, кон
фіскацією майна і клопотанням про позбавлення йо
го прав на медаль “За перемогу над Німеччиною у 
Великій вітчизняній війні 1941-1945 рр.”9.

Важке покарання отримав ваговик станції Пиря- 
тин Г.І. Родіонов. На початку війни він командував 
взводом охорони військових складів у м. Миколає
ві, попав у оточення і опинився на тимчасово оку
пованій території. Проживаючи без документів, 
прагнучи уникнути репресій, змушений був піти в 
поліцію й зареєструватися як офіцер Червоної армії, 
який уникнув мобілізації. Згодом написав заяву на 
службу в поліцію. Поліцейським, проте, не служив. 
З серпня 1944 р. -  у Червоній армії, був поранений, 
нагороджений орденом Червоної Зірки, медалями. 
Однак, написана ним заява та те, що він “не вжив за
ходів до виходу з оточення, залишився проживати на 
тимчасово окупованій ворогами території” Військо
вим трибуналом Київського військового округу 20 
березня 1952 р. були кваліфіковані за ст. 54-1 “б” 
КК УРСР. Вирок -  25 років виправно-трудових табо
рів з ураженням у правах і конфіскацією майна10.

Підставою для арешту громадян ставали лише чут
ки та плітки про їх співробітництво з окупантами. 
Саме вони привели на лаву підсудних уродженця с. 
Бовбасівка Хорольського району М. В. Харченка. 
Співробітники управління МДБ Полтавської області 
заарештували його 7 жовтня 1949 р. “за зрадницьку 
діяльність в період німецької окупації”. Незважаючи 
на те, що самі “свідки”, заплутавшись у власних свід
ченнях, так і не змогли підтвердити, що М.В. Харчен
ко “зрадив Батьківщині і, як куркуль у минулому, 
згодом з іншими колишніми куркулями с. Бовбасівка
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передавав німецьким окупантам радянсько-партій- 
ний актив”, Військовий трибунал 21 березня 1949 р. 
визнав його винним у скоєні злочинів, передбачених 
ст. 54-Г’б” КК УРСР і приговорив до 25 років ВТТ з 
ураженням у правах на 3 роки з конфіскацією майна11.

Не зібрало слідство переконливих доказів і проти 
жительок хутора Чугуй Великобагачанського райо
ну Г.М. Бондар та О. А. Лук’янець, яких звинувати
ли у тому, що вони у 1942 р. видали поліції радян
ську парашутистку. Додаткове розслідування, про
ведене у 1954 р., встановить, що їх “провина” поля
гала лише в тому, що вони першими побачили неві
дому жінку, про яку незабаром знав увесь хутір. 
Вже після її затримання поліцією з’явилися здогад
ки, що вона -  парашутистка. Власне, цього вияви
лось досить, щоб Військовий трибунал військ МВС 
Полтавської області засудив жінок за ст. 54-1”а” 
ЮС УРСР до десяти років позбавлення волі12.

В другій половині 40-х -  на початку 50-х років ряд 
кримінальних справ було сфабриковано за звинува
ченнями у приналежності до агентури фашистських 
окупаційних військ. Так, 11 листопада 1950 р. Особ
лива Нарада при МДБ Союзу РСР винесла вирок про 
позбавлення волі на 10 років учителя німецької мови 
Яреськівської середньої школи Шишацького району 
Б. А. Саута, звинувативши його в тому, що “будучи 
військовослужбовцем, добровільно здався в полон 
німцям, був завербований німецькою розвідкою і як 
викладач німецької мови розвідшколи готував аген
туру для проведення підривної роботи проти 
СРСР”13. За “приналежність до агентури німецької 
розвідки” 14 квітня 1951 р. Особлива Нарада винесла 
такий же вирок уродженцеві с. Рябківка Чутівського 
району А. С. Реві. Слідчі змусили його оговорити се
бе. І лише додаткова перевірка у 1956 р. встановила
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істину. Виявилося, що А. С. Рева підтримував сто
сунки з дезертиром німецької армії, спільно з яким 
фабрикував документи на отримання продуктів з вій
ськових складів. У 1943 р. фашисти його заарештува
ли і відправили до концтабору, з якого він звільнився 
лише в травні 1945 р.14

“В квітні і травні місяцях 1946 року Управлінням 
МДБ по Полтавській області за приналежність до 
агентури німецьких контррозвідувальних органів і 
зрадницьку діяльність на користь німецьких властей 
були заарештовані і притягнуті до кримінальної від
повідальності” жителі с. Дубрівка Миргородського 
району 3. М. Близнюк, Д.В. Петренко, А.П. Охрі- 
менко, В.М. Слінченко, М.Й. Прижелуцький, В.І. Бе- 
резовець, А.О. Кот. Слідчі не отримали жодних дока
зів висунутого звинувачення. Проте їм вдалося, зас
тосувавши тортури, зламати З.М. Близнюк, яка ого
ворила себе й інших заарештованих. Під тиском по
чали “зізнаватися” й інші. І хоча в судовому засідан
ні всі вони відмовились від попередніх свідчень, Вій
ськовий трибунал військ МВС Полтавської області 
виніс їм вирок за ст. 54-1 “а” КК УРСР -  десять років 
позбавлення волі з пораженням у правах на 5 років15.

Об’єктом особливої уваги спецслужб буквально з 
перших днів після визволення Полтавщини стали й 
учасники та причетні до антифашистського підпілля 
Організації українських націоналістів (ОУН). Власне, 
їх не цікавило підпілля, як форма руху опору окупа
ційному режимові. Акцент робився на прагненні 
ОУН до самостійності України. Відтак, лише причет
ність до організації кваліфікувалась як антирадян- 
ська діяльність, спрямована на підрив єдності і могут
ності СРСР.

Саме за такими звинуваченнями вже на другий 
тиждень після звільнення Полтави від фашистів, З
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жовтня 1943 р., був заарештований А. І. Богуславець. 
Йому інкримінували те, що, працюючи в 1942-1943 рр. 
завідуючим відділом освіти Зіньківського району, він 
ініціював створення “націоналістичної організації 
“Просвіта”. Під його керівництвом пройшли й орга
нізаційні збори “Просвіти”, на яких був затвердже
ний статут, поданий згодом на схвалення німецького 
комісара. Слідчі знайшли злочинні дії А.І Богуславця 
також в тому, що він “підтримував зв’язок з націона
лістами Бурко і Кунір” та познайомив свого сина Бо
риса з представником ОУН на Полтавщині Г. Ткач,

Відтак, слідом за батьком був заарештований і 
його син -  Б.А. Богуславець. В ході слідства з’ясува
лося, що він дійсно декілька разів брав участь у за
сіданнях організованого Г. Ткач гуртка, на яких об
говорювались проблеми становища України, чита
лась “націоналістична література”.

Підсумок роботи слідчих підвів військовий три
бунал військ НКВС Полтавської області, який 31 
січня 1944 р. виніс вирок А. І. Богуславцю за 
ст. 54-10 КК УРСР з санкцією ст. 2 Указу Президії 
Верховної Ради СРСР від 19 квітня 1943 р. до 15 ро
ків каторжних робіт з ураженням у правах на 5 ро
ків, а Б.А. Богуславця -  за ст. 54-10 ч. 2 КК УРСР, 
до 10 років виправно-трудових таборів та на такий 
же термін ураження у правах, як і батька16.

В жовтні 1943 р. за підозрою у приналежності до 
націоналістичної організації також були заарештова
ні мешканки м. Полтава А. М. Пащенко та Є.О. Іль- 
ченко, а в січні 1944 р. -  Н.В. Фоменко. Усіх трьох 
звинуватили в тому, що, “проживаючи в окуповано
му німцями місті Полтава, в червні 1942 р. були за
вербовані в антирадянську націоналістичну органі
зацію “ОУН”, яка ставила своїм завданням боротьбу 
з радянською владою і відторгнення України від Ра
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дянського Союзу”. Заарештовані не заперечували то
го, що були знайомі з членами оунівського підпільно
го руху й надавали їм допомогу, за їх запрошенням 
“три рази відвідували зборища націоналістів, де їм 
читали біографії націоналістів”. Цього виявилося до
сить, аби 13 березня 1944 р. Військовий трибунал 
військ НКВС Полтавської області засудив за ст. 54-10 
ч. 2 і ст. 54-11 КК УРСР Є.О. Ільченко та А.М. Па
щенко до 10, а Н.В. Фоменко до 5 років виправно- 
трудових таборів з ураженням у правах на 5 років17.

За матеріалами попередньої справи ще в 1943- 
1944 рр. проходили також Л.Д. Васильківська та 
В.О. Ільченко (рідна сестра Є.О. Ільченко). Обох 
вже тоді допитували органи держбезпеки. Проте 
кримінальної справи не завели. Дівчата поступили 
на навчання: В.О. Ільченко -  до педагогічного, а 
Л.Д. Васильківська -  до будівельного інститутів м. 
Полтави. Закінчити його, на жаль, не зуміли.

Співробітники УМДБ Полтавської області 19 лис
топада 1948 р. заарештували В.О. Ільченко, а 21 груд
ня того ж року й Л.Д. Васильківську. Обидві визнали, 
що в серпні-жовтні входили до “трійки”, створеної 
емісаром ОУН у Полтаві під псевдонімом “Марійка”. 
Вона ж “проводила заняття, на яких розповідала їм 
про цілі та завдання ОУН. Вивчали історію України, 
статут організації українських націоналістів і рішен
ня 2-ї конференції ОУН, читали націоналістичну літе
ратуру”. За дорученням “Марійки” зберігали неле
гальну літературу, переховували на власних кварти
рах емісарів ОУН з інших областей. Після ліквідації 
гестапо в жовтні 1942 р. Полтавського обласного 
проводу ОУН, зв’язок з підпіллям, до якого обидві, за 
їх свідченнями, поступили задля боротьби з окупан
тами, у них припинився. Отож пробули вони в ньому 
лише два місяці. “Отримали” ж за них -  25 років вип
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равно-трудових таборів з ураженням у правах на 5 
років кожна. Саме такий вирок 29 січня 1949 р. за ст. 
ст. 54-1 “а” і 54-11 КК УРСР виніс Військовий трибу
нал військ МВС Полтавської області18.

Про ту виключну увагу, яку приділяли органи дер
жбезпеки до “націоналістичної лінії”, засвідчують 
обставини фабрикування справи на мешканця Гадяча 
В.В. Нирка. Уродженець Львівської області, він напе
редодні Другої світової війни служив у чині капрала в 
польській армії. У вересні 1939 р. попав до фашист
ського полону, перебував у таборах Німеччини. З до
помогою українського комітету отримав можливість 
проживати на приватній квартирі у м. Галле. Згодом 
одружився з полтавкою. Не маючи громадянства 
СРСР, змінювати місце проживання не збирався. Та, 
рятуючись від звинувачень “Смершу” у шпигунстві 
на користь США, у 1947 р. опинився разом з дружи
ною і трьома дітьми на Полтавщині.

Тут у вересні 1950 р. і був заарештований органа
ми МДБ “за приналежність до ОУН і антирадянську 
націоналістичну діяльність”. Не зумівши отримати 
від В.В. Нирка відповідних зізнань, його передали 
для “розробки” слідчим УМДБ Львівської області. 
Після тривалих, але безрезультатних тортур вони ро
зіграли “викрадення” В.В. Нирка “оунівськими бойо
виками”. Ті знову вдалися до рукоприкладства, виби
ваючи з жертви потрібні їм зізнання.

Під загрозою “зброї і страху, -  писав згодом В.В. 
Нирко, -  мене змусили наговорити на себе чого ні
коли й не було, а також змусили мене написати про
токол, який висвітлював все моє життя. Я з почуття 
страху писав все те, що могло б сподобатися їм”.

Таким чином, В. В. Нирко у 1941 р. “встановив 
зв’язок з центральним проводом ОУН мельників- 
ського спрямування”, а також “за завданням прово
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ду виявив біля 40 чоловік українців, які проживали 
на той час в м. Галле, яких втягнув до організації 
українських націоналістів” . Вирок, винесений 
Особливою нарадою МДБ СРСР 28 липня 1951 р., 
був звичним у таких справах -  15 років позбавлення 
волі за ст. ст. 54-1”а”, 54-10 ч. 2, 54-11 КК УРСР19.

Таким чином, аналіз кримінальних справ засудже
них за звинуваченнями у зраді Батьківщини засвід
чує, що репресивний апарат СРСР продовжував дія
ти, нехтуючи законодавством. Не змінилися й методи 
ведення слідства та отримання зізнань заарештова
них. Прагнучи утримувати в рабській покорі мільйо
ни громадян СРСР, каральні органи готові були по
жертвувати заради цього тисячами й тисячами ні в 
чому невинних і безпідставно репресованих. * 4

* Архів Управління Служби безпеки України в Полтав
ській області. -  Спр. 18149-с. -  Арк. 17-119.

,  Там само. -  Спр. 3555-с. -  Арк. -  357-359.
•j Там само. -  Спр. 8561-с. -  Арк. -  485-488, 579-581..
4 Там само. -  Спр. 18127-с. -  Арк. -  350-358, 378.
'  Там само. -  Спр. 18851-с. -  Арк. -  261-268, 384-385.
~ Там само. -  Спр. 19400-с. -  Арк. -  247-248.
' Там само. -  Спр. 11163-с. -  Арк. -  31.
° Там само. -  Спр. 18417-с. -  Арк. -  57, 87-88.
'Т а м  само. -  Спр. 18447-с. -  Арк. -  136-137.
}” Там само. -  Спр. 18486-с. -  Арк. -  178-179.
"  Там само. -  Спр. 11066-с. -  Арк. -  294-303.
"  Там само. -  Спр. 11028-с. -  Арк. -  91-92.
"  Там само. -  Спр. 17759-с. -  Арк. -  60.
} '  Там само. -  Спр. 3193-с. -  Арк. -  4, 428-430.

Там само. -  Спр. 11338-с. -  Арк. -  264-269.
}° Там само. -  Спр. 11187-с. -  Арк. -  16-16 зв.

Там само. -  Спр. 11157-с. -  Арк. -  112-117.
}° Там само. -  Спр. 9855-с. -  Арк. -  170-173.
19 Там само. -  Спр. 16636-с. -  Арк. -  153-155, 162-166.
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Баж ан О. Г.

РЕСТАЛІНІЗАШЯ В УКРАЇНІ 
ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ 1960-х років

Кадрові перестановки у вищих ешелонах влади 
у жовтні 1964 р., що відбувались на тлі подолання 
парадності, волюнтаризму і суб’єктивізму, озна
менували собою чергову зміну політичного курсу 
в СРСР. Нова партійно-державна верхівка на чолі 
з J1. Брежнєвим обірвала смугу ліберальних ре
форм, повела рішучу боротьбу з хрущовськими 
нововведеннями. З критикою діяльності колиш
нього першого секретаря ЦК КПРС М. Хрущова 
розпочалося плавне згортання процесу десталіні- 
зації радянського суспільства. Консервативні та 
реакційні тенденції в ідеологічному і політичному 
житті в середині 1960-х рр. поступово втягували 
країну в стан глибокого формаційного застою. 
Впроваджуючи жорсткий консервативний курс на 
зміцнення авторитарно-бюрократичного ладу, лі
дери нової хвилі, і зокрема Л. Брежнєв, демонс
трували свою прихильність до ресталінізації -  збе
реження і консервації відносин вибудованих ще в 
так званий “культовий період”.

Повернення до сталінських методів управління, 
щоправда у дещо пом’якшеній формі, негативно 
позначилась на політичному становищі України. 
Політика нросталінізму призвела до обмеження 
компетенції, а згодом до повного підпорядкуван
ня економіки України центральним міністерствам. 
Внаслідок згортання господарських реформ Хру
щова децентралізовану систему управління (рад- 
наргоспи) замінюють на централізовану. У 1967-
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1968 рр. відбувається поступова перебудова рес
публіканських міністерств на союзно-республікан
ські. Лібералізація національно-культурного жит
тя наштовхнулася на політику русифікації та хви
лю політичних арештів української інтелігенції.

Все ж, перші роки перебування при владі 
Л. Брежнєва позначені найвищим піднесенням ав
тономного курсу українського керівництва, який 
асоціювався з постаттю першого секретаря ЦК 
КПУ Петра Шелеста. Незважаючи на наступ мос
ковських консерваторів, посилення реакції в усіх 
сферах життя, він намагався відстоювати еконо
мічні інтереси України перед центром, зокрема в 
збереженні вугільної промисловості Донбасу, поб
лажливо ставився до українського національно - 
культурного відродження. В умовах суцільної по
літики русифікації вагомими були його виступи, 
спрямовані на підвищення статусу української мо
ви на V з’їзді письменників України (листопад 
1966 р.), перед студентами Київського університе
ту у 1968 році. З дозволу партійної верхівки у 1965 
р. були зроблені деякі спроби поширення україн
ської мови у вищій школі. Зокрема, виступаючи на 
нараді ректорів і секретарів партійних організацій 
вищих навчальних закладів у липні 1965 р., секре
тар ЦК Компартії України з ідеології Андрій Ска- 
ба дав вказівку про перехід викладання у вузах 
республіки українською мовою в тримісячний тер
мін1. Аналогічні рішення прийняли деякі органи 
державного управління. В свою чергу Міністерс
тво вищої і середньої спеціальної освіти УРСР роз
робило заходи згідно якими передбачалось запро
вадити у вузах, на курсах і в академічних групах 
вивчення української мови за факультативною 
формою. Українська мова мала стати мовою нау
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кових журналів, підручників й посібників. Незва
жаючи на те, що накреслені плани на практиці ре
алізовані не були, вони засвідчили сміливі спроби ук
раїнського керівництва хоча б частково протистояти 
процесу русифікації в республіці.

Розуміння і схвалення у П.Шелеста знайшла іні
ціатива української інтелігенції по увічненню 
пам’ятних місць, пов’язаних з історією запорозько
го козацтва. На президії ЦК Компартії України, 31 
серпня 1965 р., перший секретар не лише підтримав 
висунуті пропозиції громадськості, а й висловив 
сподівання, що результатом наполегливої роботи 
буде створений величний козацький меморіал на 
острові Хортиця. Прийнята постанова ЦК КПУ ого
лошувала острів Хортиця в м. Запоріжжі державним 
історико-культурним заповідником, на території яко
го передбачалося закладення і впорядкування тема
тичного садово-декоративного парку історії запо
різького козацтва. Викладені в постанові ЦК Ком
партії України положення, конкретизувала постано
ва Ради Міністрів УРСР від 18 вересня 1965 р., яка ок
рім вирішення питань, пов’язаних з спорудженням 
державного заповідника на о. Хортиця, ставила зав
дання про встановлення в різних куточках республіки 
пам’ятників і пам’ятних знаків, які увіковічували істо
рію українського козацтва2.

Проукраїнський курс керівника республікан
ської партійної організації знайшов своє відобра
ження і в книзі “Україно наша радянська”, що поба
чила світ у ,1970 р. На перший погляд відверто ідео
логічно-пропагандистська праця П.Шелеста наоч
но демонструвала увагу республіканської партійно- 
державної еліти до соціально-економічних проблем 
України, зацікавлення її історією та культурою. Іно
ді П. Шелест виступав на захист окремих україн
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ських діячів культури, що піддавалися ідеологічним 
гонінням, зокрема І. Дзюби, І.Світличного. В 1968 
р. перший секретар ЦК КПУ не дозволив розгорну
ти широкомасштабну акцію цькування автора ро
ману “Собор” О.Гончара.

Водночас П. Шелест залишався типовим вираз
ником радянської командно-адміністративної сис
теми. Саме за часи його керівництва республікою в 
серпні-вересні 1965 р. та січні-квітні 1972 р. відбули
ся масові каральні операції, спрямовані проти ук
раїнського національного руху3. У серпні 1968 року 
П. Шелест виступив одним з ініціаторів придушен
ня “Празької весни”, яка на його думку, сприяла по
ширенню антирадянських настроїв в Україні4.

Проведення автономістського курсу П. Шелес
том було не до вподоби союзному керівництву. В 
травні 1972 р. П.Шелеста відкликали до Москви, де 
він обійняв посаду одного з заступників Голови Ра
ди Міністрів СРСР. Незабаром на пленумі ЦК КПУ 
(травень 1972 р.) П.Шелеста заочно увільнено з пос
та першого секретаря. Мотивами відставки Шелес
та називалась надмірна самостійність у вирішенні 
питань, “місництво та прояви націоналізму”. У 
квітні 1973 р., з метою остаточної дискредитації 
П.Шелеста як політика, була інспірована кампанія 
проти його книги “Україно наша радянська”. По- 
літбюро ЦК КПУ розгледіло, що книга з ряду важ
ливих принципових питань відходить від партійних 
позицій, в ній не дається чіткого класового аналізу і 
оцінки окремих історичних явищ, ідеалізується ук
раїнське козацтво і Запорізька Січ5.

Навіть побіжно знайомлячись з книгою колиш
нього першого секретаря ЦК КПУ, можна перекона
тися, що цілком посередня праця не заслуговувала та
кої суворої критичної оцінки і була використана ли
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ше як привід для відкритого шельмування автора. 
Видана тиражем 100 тисяч екземплярів, книга була 
вилучена з продажу і бібліотек. У квітні 1973 р. ПШе- 
лесг був виведений зі складу Політбюро ЦК КПРС 
“за станом здоров’я “ і відправлений на пенсію.

В останніх своїх інтерв’ю, опублікованих записів 
щоденника, П. Шелест намагається представити се
бе у вигляді безвинної жертви колишнього режиму, 
який не вибачив йому націонал-ухильницьких нас
троїв. Однак на тлі масових переслідувань україн
ської інтелігенції, нищення численних паростків са
мобутньої національної культури, подібні твер
дження виглядають явним перебільшенням6.

Одну з провідних ролей у знятті П. Шелеста ві
діграв Голова Ради Міністрів УРСР Володимир 
Щербицький, який належав до “дніпропетровсько
го ядра” партійно-державної когорти кадрів СРСР. 
Своїм призначенням у травні 1972 р. на посаду пер
шого секретаря ЦК КПУ В. Щербицький завдячу
вав Л. Брежнєву, якого знав з часів спільної праці у 
Дніпропетровську. Зміщення П. Шелеста і заміна 
його більш несперечливим В.Щербицьким призве
ло до подальших кадрових змін, які здійснювались 
під приводом “оздоровлення апарату ЦК КПУ”. На 
жовтневому 1972 р. пленумі ЦК був увільнений від 
обов’язків секретаря ЦК Компартії України з ідео
логічних питань Ф.Овчаренко, звинувачений у “не
послідовності і безпринципності”7. Його наступни
ком було обрано теоретика і борця з українським 
націоналізмом Валентина Маланчука. Вже з пер
ших кроків перебування на високій партійній поса
ді В. Маланчук всіляко прагнув підтвердити свою 
репутацію “патріота-інтернаціоналіста”. Тому рі
шуче взявся за ліквідацію навіть тих незначних 
здобутків, здійснених з ініціативи української інте
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лігенції в сфері національно-культурної політики в 
1950-1960-х роках. Період перебування В. Маланчу- 
ка на посаді головного ідеолога ЦК КПУ (1972- 
1979рр.) отримав назву “епоха маланчукізму”, що 
характеризувалася різким зростанням політичних 
репресій, жорстким ідеологічним пресингом на 
творчу інтелігенцію, нищівними руйнаціями в укра
їнській національній культурі. В.Маланчук став од
ним з ініціаторів розгортання кампанії по бороть
бі з націонал-комушзмом, здійснення заходів, спря
мованих на штучне звуження сфери вжитку україн
ської мови, дискримінацію Української автокефаль
ної православної церкви, натхненником перманен
тних ідеологічних “чисток” в Спілці письменників 
України, академічних установах республіки8.

Однозначна підтримка лінії кремлівського керів
ництва щодо України спричинила нові імпульси по
літики русифікації в Україні. Палкий прихильник 
тези про “зближення націй і досягнення їх повної 
єдності” В. Щербицький услід за Л. Брежнєвим від
мовився від терміну “український народ” і почав 
вживати поняття “народ України”. У другій поло
вині 1960-80-х рр. вищим партійним керівництвом 
УРСР послідовно здійснювались заходи, спрямова
ні на русифікацію дошкільної, середньої спеціальної 
та вищої освіти. Українська мова почала зникати з 
офіційного вжитку. Курс на русифікацію політич
ного життя значно пришвидшився в лютому 1976 р. 
коли лідер українських комуністів виголосив звітну 
доповідь на ХХУ з’їзді Компартії України росій
ською мовою. Подібна практика призвела до суттє
вого звуження сфери вжитку української мови на 
всіх наступних партійних з’їздах, пленумах, конфе
ренціях, сесіях Рад, зборах, семінарах, в управлін
ських структурах. Надто заповзятливо в часи пере
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бування В.Щербицького при владі втілювались у 
життя постанова ЦК КПРС від 31 червня 1978 р. 
’’Про подальше вдосконалення вивчення росій
ської мови в союзних республіках” та розгорнута 
програма русифікації шкільної освіти, що містила в 
собі постанова ЦК КПРС і Ради Міністрів СРСР від 
26 травня 1983р. “Про подальші заходи по вивчен
ню російської мови у загальноосвітніх школах та ін
ших учбових закладах союзних республік”9.

Беззастережна орієнтація В. Щербицького на 
центр зумовила високий ступінь залежності еконо
міки України від підприємств, що перебували поза 
її межами (майже 80% заводів і фабрик не мали за
вершеного виробничого циклу).

Разом з тим, сімнадцятирічне перебування 
В.Щербицького на вищій партійній посаді в УРСР 
характеризувалось кількісним економічним зрос
танням, успішною боротьбою з порушеннями за
конності та явищами корупції. Проте ні Щербиць- 
кому, ні його “команді” високоосвічених фахівців 
не вдалося призупинити наростаючі гальмівні про
цеси в українській економіці.

В цілому суспільно-політичне життя середини 
1960-80-х рр. характеризувалося підміною справ
жнього народовладдя формальним представниц
твом трудівників у Радах, обмеження їх реальної 
влади. Вибори до Верховної Ради, місцевих Рад 
УРСР, що повинні були продемонструвати світовій 
громадськості торжество демократії проходили бе
зальтернативно, на основі завчасно підготовлених 
списків. Створені в такий спосіб органи народов
ладдя фактично виконували декоративну роль, не 
маючи серйозного впливу на вироблення держав
них рішень. Саме у брежнєвський період правління 
спостерігається зростання бюрократичного апара
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ту, узурпація значної частини функцій виконавчої 
влади партійним апаратом, зведення нанівець са
мостійності громадських організацій, їх фактичне 
одержавлення. У роки застою політичне життя в 
країні дедалі набуває закритого характеру, втрача
ється зв’язок КПРС з масами. Курс на консервацію 
існуючого режиму сприяв незмінності кадрового 
корпусу, старінню партійно-державного керівниц
тва як у нижчих, так і вищих ешелонах влади. Адмі
ністративно-командні методи управління всіма лан
ками громадсько-політичного життя посилювали 
ідеологічний диктат, призводили до порушень вла
дою законності, особистих прав і свобод людини.

Фактичне перетворення КПРС у стержень держав
ної структури із зосередженням у її руках усієї повно
ти влади, породжувало монополізм однієї партії у 
всіх сферах життя, прискорювало процес “зрощен
ня” партійних і державних структур. Формально уза
конити реальний стан речей, конституційно закріпи
ти безмежне панування КПРС спонукало партійну 
верхівку розпочати підготовку до створення нової 
конституції. Після широкого обговорення проекту 
Основного закону, 7 жовтня 1977 року було прийня
то Конституцію СРСР. Згодом 20 квітня 1978 р. УРСР 
прийняла свою Конституцію, яка була копією союз
ної. Декларовані гасла про зростання ролі народу в 
управлінні суспільством, надання широких прав гро
мадським організаціям, дотримання демократичних 
свобод (слова, зборів, віросповідань) були фіктив
ними і на практиці не реалізовувалися. З метою зак
ріплення виключної політичної ролі КПРС вперше 
в конституційній практиці було внесено положення 
(спеціальна шоста стаття), згідно з якою компартія 
проголошувалася керівною і спрямовуючою силою 
радянського суспільства, ядром його політичної
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системи. За Основним законом 1978 р. Українська 
РСР формально визнавалася суверенною радян
ською соціалістичною державою (ст. 68), але об’єд
наною у єдину союзну багатонаціональну державу. 
УРСР, я к і в  попередньому варіанті сталінської кон
ституції, зберігала за собою право на вихід з СРСР 
(ст. 69), але при цьому було відсутнє законодавче 
забезпечення процедури такого виходу, що свідчи
ло про декоративний характер проголошеного су
веренітету.

З плином часу ставало очевидним, що плани по
будови комунізму до 1980 р. передбачені новою 
програмою КПРС, не будуть виконані. Про це свід
чили низькі темпи економічного зростання на 1961- 
1970 рр., невирішені проблеми національних регіо
нів, далеке до “повного” розв’язання національне 
питання через призму “формування нової спільнос
ті людей - радянського народу”. Ці явища не тільки 
підривали віру в комуністичний міф, а й ставили під 
сумнів спроможність партійно-державної верхівки 
вміло керувати країною. Аналіз тогочасного гро
мадсько-політичного, економічного, культурного 
життя радянського суспільства спонукав союзне по
литбюро змінити усталені погляди і оцінки на стра
тегію побудови комунізму. Замість комуністичних 
перспектив ідеологічним апаратом ЦК КПРС було 
розроблено концепцію “розвинутого соціалізму”. 
Правлячий режим за допомогою засобів масової ін
формації почав переконувати населення в тому, що 
“розвинутий соціалізм” це не що інше як передбаче
ний В.Леніним перехідний етап до комунізму, який 
“волюнтарист” М. Хрущов хотів “перескочити”. 
Офіційна пропаганда невтомно нав’язувала думку, 
що ’’розвинутий соціалізм” - найвище надбання 
людської цивілізації, за якого успішно вирішуються
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питання задоволення життєвих проблем громадян, 
вже досягнуто в Радянському Союзі.

Проте ілюзії породжені схоластичною доктри
ною “розвинутого соціалізму” про нібито існуюче 
органічне поєднання соціалізму з наукою, раціо
нальне ведення господарства, використання при
родних і трудових ресурсів, високі показники в еко
номіці, освіті, мистецтві поглиблювали гальмівні 
процеси, заважали впровадженню назрілих еконо
мічних і соціальних реформ.

Якщо в суспільно-політичному житті країни 
проголошений курс на “стабілізацію” обернувся 
згортанням демократичних перетворень, то в галу
зі економіки впродовж 1960-1980-х років спостеріга
лись спорадичні спроби реформ. Продовження ре
формаційного пошуку вимагало саме життя. На се
редину 1960-х років економіка країни переживала 
значні труднощі. Семирічний план розвитку було 
зірвано. Темпи розвитку промисловості й сільсько
го господарства постійно знижувалися. Приріст на
ціонального прибутку за 1958-1964 роки скоротився 
вдвічі. Про появу елементів стагнації свідчили та
кож розрив між попитом і його реальним товарним 
покриттям, особливо щодо окремих продуктів хар
чування, офіційне та приховане підвищення цін. 
Близько 10 млн. чоловік відчули в останні роки се
мирічки погіршення життєвих умов, що посилило 
соціальну напруженість у суспільстві. Разом з тим, 
викриття вад і хиб економічної політики М. Хрущо
ва, змушувало брежнєвське керівництво запропону
вати власну модель розвитку економіки.

Подолання гострих і невідкладних економічних 
проблем нове партійно-державне керівництво роз
почало зі стимулювання аграрного сектора. В лис
топаді 1964 р. Президія Верховної Ради УРСР ска
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сувала урядові укази 1959-1963 років, що обмежува
ли розвиток особистих підсобних господарств. Рі
шення березневого 1965 р. пленуму ЦК КПРС, що 
обговорив питання “Про невідкладні заходи по 
дальшому розвитку сільського господарства”, були 
спрямовані на ліквідацію відставання аграрного ви
робництва, створення в країні достатку продо
вольства і сировини для промисловості. Пленум де
що змінив практику заготівель і закупівлі сільгосп
продукції. Встановлювався твердий план закупівлі 
зерна на шість років для всіх колгоспів і радгоспів, 
районів і областей, для всіх республік, вводилася 
доплата за надплановий продаж, передбачалися за
ходи щодо зміцнення матеріально-технічної бази 
села. Союзну постанову про піднесення розвитку 
сільського господарства у квітні 1965 р. продублю
вав пленум ЦК КП України. Вжиті заходи на дея
кий час стимулювали розширення сільськогоспо
дарського виробництва. Однак обіцяного перелому 
в аграрному секторі не сталося. У 1970-ті роки 
СРСР продовжував експортувати хліб за кордо
ном. Сільське господарство серйозно відставало за 
рівнем технічного оснащення, залишалися невирі- 
шеними питання соціального розвитку села. Як і 
раніше, брежнєвське керівництво робило ставку на 
зміцнення командно-директивних методів управ
ління, посилення адміністративного контролю над 
виробництвом, ігноруючи при цьому заходи по роз
кріпаченню ініціативи, підприємливості селянства.

Водночас нове керівництво спробувало продов
жити, розпочаті М. Хрущовим реформаційні пошу
ки ефективного механізму управління економікою. 
У вересні 1965 р. відбувся пленум ЦК КПРС, який 
накреслив програму реформ у промисловості. Пер
шим кроком на шляху економічних перетворень
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стала ліквідація раднаргоспівської системи, що на 
практиці означало скасування хрущовських ре
форм, обмеження прав союзних республік і їх тери
торіальних органів. Переважна частка індустріаль
ного потенціалу України знову була підпорядкова
на Москві (у розпорядженні уряду УРСР залиша
лась фактично лише місцева промисловість). У жов
тні, союзний уряд, очолюваний Олексієм Косигі- 
ним, опублікував два нормативних документа сто
совно поліпшення планування та стимулювання ви
робництва та про державне виробниче підприємс
тво10. Прийняті рішення і стали стрижнем еконо
мічної реформи. Суть нових умов господарювання 
полягала у розширенні самостійності підприємств, 
використанні в процесі виробництва економічних 
важелів (прибуток, ціна, кредит, госпрозрахунок), 
матеріальному стимулюванні трудових колективів 
у залежності від результатів їх праці.

Новації в економіці почали реалізовуватись з січ
ня 1966 року. У цей час в Україні на нові методи пла
нування та економічного стимулювання перейшло 
1,5% підприємств, а в 1970 р. -  85%. Реформа, яка 
припала на восьму п’ятирічку (1966-1970 рр.), принес
ла позитивні результати. П’ятирічка реформ відзна
чалася прискоренням темпів і стрімким підвищенням 
ефективності виробництва. Приріст національного 
доходу склав 39%. Протягом 1966-1970 рр. випуск 
промислової продукції в Україні збільшився на 50%. 
Економісти називають восьму п’ятирічку “золотою”, 
так як головні її завдання були виконані повністю11. 
Разом з тим, економічна реформа здійснювалась 
віджилими адміністративними методами. Нововве
дення обмежилася промисловістю, не торкнувшись 
інших галузей господарства. Втілюючи в життя но
ву модель господарювання реформатори прагнули
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поєднати непоєднуване: з одного боку розширити 
самостійність підприємств, з іншого посилити пози
цію центральних відомств. Головною причиною 
провалу реформи було те, що економічні перетво
рення не були підкріплені відповідними змінами в 
політичній системі. Починаючи з 1972 року еконо
мічна реформа починає пробуксовувати, а згодом 
брежнєвським керівництвом буде зведена нанівець.

Відмовившись від нових методів управління ви
робництвом, вища партійна верхівка повернулась до 
давно випробуваного екстенсивного шляху розвитку 
країни. Економіка УРСР в 1970-1980-ті роки продов
жувала зростати за рахунок залучення додаткової 
робочої сили, будівництва нових підприємств, наро
щування капіталовкладень, розширення посівних 
площ. Як і в попередні десятиліття велика увага при
ділялася базовим і сировинним галузям народного 
господарства. В 1978 р. до ладу стали найбільші в Єв
ропі Запорізька й Вуглегірська ДРЕС, Криворізька, 
Придніпровська електростанції. Швидкими темпами 
велось будівництво нових шахт, рудників, збагачу
вальних фабрик, мартенів. Нарощувала потенціал 
машинобудівна, металообробна, хімічна, мікробіоло
гічна промисловість. На початку 1980-х рр. Україна 
давала більш як половину загальносоюзного вироб
ництва залізної руди, понад третини чавуну, сталі, 
прокату. Проте створення нових потужностей відбу
валося переважно без впровадження нових техноло
гій. Орієнтація на валові показники виробленої про
дукції, призводило до суттєвого зниження її якості. 
Одночасно 'зростала матеріаломісткість виробниц
тва. Наростаюче домінування зрівнялівки в оплаті 
праці, несприйнятливість виробництва до науково- 
технічного прогресу в кінцевому результаті призво
дили до зниження продуктивності праці, уповільнен-
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ня економічного розвитку.
Наприкінці 1970—початку 1980-х років економі

ка УРСР входила в смугу тотальної кризи. У 
дев’ятій п’ятирічці (1971-1975) національний доход 
в Україні мав збільшитися на 37-39%, а фактично 
зріс лише на 25%. Відповідно зменшення середньо
річних темпів приросту основних показників еконо
мічного розвитку республіки спостерігається у де
сятій (1976-1980) та одинадцятій (1981-1985) п’яти
річках. Процес надмірної індустріалізації на почат
ку 1980-х років не тільки посилив деформованість 
економіки України, а й зумовив появу товарного 
дефіциту, загострив екологічні, демографічні та со
ціальні проблеми.

Значні капіталовкладення, масштабні програми 
механізації та хімізації впродовж 1970-початку 
1980-х рр. не змогли призупинити кризу колгоспно- 
радгоспної системи. В результаті безгосподарності 
у використанні землі за 1965-1985 роки посівні пло
щі республіки зменшились більш як на мільйон гек
тарів. Занедбаність соціальної та духовної сфери на 
селі спричинили велику міграцію сільського насе
лення (протягом 1966-1985 років чисельність сіль
ських жителів України зменшилась на 4,6 млн. 
чол.). Екстенсивний підхід до ведення землеробс
тва, ігнорування інтересів селянина стали причи
ною провалу Продовольчої програми, прийнятої 
на травневому (1982 р.) пленумі ЦК КПРС. З сере
дини 1980-х років у багатьох регіонах Радянського 
Союзу, в тому числі у великих промислових цен
трах України спостерігається серйозні ускладнення 
з поставками продовольства12.

Спроби поліпшити економічну ситуацію в про
мисловості та в аграрному секторі впродовж 1960- 
першої половини 1980-х років не дали очікуваних
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результатів. Віджилі методи управління не здатні 
були вивести економіку країни з глибокого форма
ційного застою. *

* Врублевський В. К. Володимир Щербицький: правда і 
вигадки. Нотатки помічника: спогади, документи, чутки, 
легенди, факти.-К.,1993.-С.25.

2 Див. докладніше: Збережемо тую славу. Громадський рух 
за увічнення істррії українського козацтва в другій половині 
50-х- 80-ті рр.. XX ст. Збірник документів та матеріалів.-К., 
1997.-С.38-45.

3 Центральний державний архів громадських об’єднань 
України (далі - ЦДАГО України).-Ф.1,оп.24, спр. 6160.- 
Арк.46-86.

4 Дмитрук В. Перший секретар ЦК КПУ П. Ю. Шелест в 
чехословацьких подіях 1968 року // Маловідомі імена, події, 
фаюги.-К.,1991.-С.70-79.

~ ЦДАГО України.-Ф.1,оп.16, спр. Ібб.-Арк. 9.
6 Шелест П. ...Да не судимы будете. Дневниковые записи.- 

М.Л994.-С.517-526.
' ЦДАГО України.-Ф.І, оп.2, спр. 32.-Арк.242.
° Там само. - Оп. 25, спр. 869.- Арк. 2.
у Лизанчук В. Навічно кайдани кували: факти, документи, 

коментарії про русифікацію в Україні. -Львів, 1995.- С.270, 
294

J® Уряди України у XX ст..- К., 2001-С. 328.
11 Баран В.К., Даниленко В.М. Україна в умовах системної 

кризи (1946-1980-і рр..).- К., 1999.-С.165.
12 Уряди України у XX ст..- С. 329.
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Данилюк Ю .З.

РОСІЙСЬКА АКАДЕМІЯ НАУК -  АН СРСР 
ПІД “ОПІКОЮ” ВЛАДНИХ СТРУКТУР

Починаючи з перших років становлення радян
ської влади Російська академія наук1, згодом реор
ганізовано в АН СРСР, постійно перебувала під 
щільною опікою владних структур та колишніх ра
дянських спецслужб -  ВНК-ОДПУ-НКВС, які вба
чали в ній осередок вільнодумства, здатний дати 
власну оцінку поточних подій, яка далеко не завжди 
вкладалася в “прокрустове ложе” більшовицької 
ідеології. Не випадково, ще на початку 20-х рр. XX 
ст. існували і обговорювались численні проекти ре
організації Академії наук, котрі на практиці означа
ли ніщо інше, як ліквідація провідних наукових ус
танов держави. Хоча викладені і сформульовані 
пропозиції з цього приводу, активно підтримані 
наркомом освіти Російської Федерації А.В.Луна- 
чарським2, так і не були реалізовані, це ніякою мі
рою не означало відмови вищого політичного ке
рівництва країни, вищих органів державної влади 
та управління від тиску на Академію, що в силу сво
єї демократичності, уставлених традицій не могла і 
не хотіла коритися правлячому режиму. Хоча зара
ди справедливості необхідно відзначити, що протя
гом 20-х років стосовно Академії вживалась досить 
гнучка тактика, яка не виглядала відкритим викли
ком корифеям вітчизняної і світової науки. Йшло
ся, здебільшого, про відправлення вчених похилого 
віку на пенсійне забезпечення, затримку з заміщен
ням вакантних посад, маніпулювання цим проце
сом з метою» обрання найбільш прийнятних радян
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ській владі кандидатур, посилення впливу на акаде- 
мічне життя партійного осередку. Однак, в кінці 20-х 
рр. будь-яка обережність в стосунках з Академією бу
ла відкинута. Останнє засвідчила діяльність спеціаль
ної, наділеної високими повноваженнями комісії по 
перевірці Академій наук. До складу зазначеної ко
місії за рішеннями вищого політичного керівництва 
країни, Раднаркому СРСР до перевірки були під
ключені апарат Народного комісаріату PCI СРСР, 
Ленінградському обкому ВКП(б) і, звичайно, в пер
шу чергу ОДПУ СРСР.

В ході перманентних перевірок “відкрилося” чи
мало фактів, які “засвідчили антирадянську, конт
рреволюційну сутність” діяльності керівництва 
Академії наук і окремих членів Академії. Зокрема, 
як неприпустимий вчинок розцінювався факт збері
гання в бібліотеці Академії наук особистих фондів 
окремих політичних і державних діячів, різних пар
тій і організацій. Щоб переконатися в цьому доціль
но звернутися до листа першого секретаря Ленін
градського обкому і міськкому ВКП(б) С.М.Кірова 
та члена Президії ЦКК ВКП(б) Ю.П.Фігатнера3 на 
ім’я Й.В.Сталіна і голови ЦКК ВКП(б), наркома 
PCI Г.К.Орджонікідзе від 20 жовтня 1929 року. В 
ньому повідомляється: “За агентурними відомостя
ми <у> нерозшифрованому фонді бібліотеки Ака
демії наук є оригінали відречення<від престолу -  
авт.> Миколи і Михайла, архів ЦК есерів, ЦК каде
тів, митрополита Стадницького, два сувоя рукопи
сів розгону Установчих зборів, матеріали про еміг
рацію в, 19 і 7 році, відозви радянської опозиції в 
1918 році та інші матеріали. Про це знають академі
ки Ольденбург4, Платонов5 та інші -  всього 5 осіб. 
Є підстави припускати також <наявність таких ма
теріалів -  авт.> в архіві Пушкінського дому6, Тол-
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стовському музеї, Археографічної комісії. Вважаємо 
за доцільне наступний порядок вилучення: Серго як 
нарком PCI надсилає на ім’я Фігатнера таку телегра
му: “Пропоную комісії з перевірки апарату Академії 
наук особисто ознайомитися <з> фактичним змістом 
матеріалів нерозшифрованим фондом бібліотеки та 
архівів Пушкінського дому, матеріалами Археогра
фічної комісії та Толстовського музею.

Матеріали, що мають історико-політичне зна
чення під особисто Вашу відповідальність направи
ти до Москви”.

“Бібліотечна історія” стала одним з приводів по
рушення безпрецедентної в історії кримінальної 
справи, коли на лаві підсудних опинилися провідні 
вчені союзної Академії наук, відомі і визнані своїми 
численними працями в галузі гуманітарних і при
родничих наук. Її порушення було санкціоновано 
політбюро ЦК ВКП(б) 5 листопада 1929 року.

Справа “Всенародного союзу боротьби за від
родження вільної Росії”, відома більше в літерату
рі, як “Академічна справа”, фабрикувалась під 
безпосереднім контролем одного з керівників ОД- 
ПУ СРСР Я.Х.Петерса. На її основі були піддані 
репресіям цілий ряд видатних вчених, в т.ч. істори
ків. Серед них - А.О.Введенський, С.Ф.Платонов, 
М.К.Любавський, Ю.В.Готьє, Є.В.Тарле, Л.В.Че
репній та ін.

Всього ж серед істориків - членів АН СРСР, були 
також репресовані Б. Д .Греков, М.І.Карєєв, 
М.П.Ліхачов, М.М.Лукін, В.М.Перетц, Д.Б.Ряза- 
нов7, Д.І.Абрамович, Д.В.Айналов, С.В.Бахрушин, 
В.М.Бенешевич, С.Б.Веселовський, О.ПДмитрієв- 
ський, О.А.Добнаш-Рождественська, В.Г.Дружи- 
нін, Д.М.Єгоров, О.О.Ільїн, Г.А.Ільїнський, 
О.О.Кизеветтер, М.О.Коростовцев, А.М.Лобода,
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М.М.Любович, А .І.Маркович, Н.В.Пігулевська,
О.М.Самойлович8, С.Г.Томсінський, К.В.Харлам- 
пович, О.І.Яковлєв та інші.

Чимало відомих вчених було репресовано у 
справі “Російська національна партія”, відома в 
літературі як “справа славістів”, сфабрикована ор
ганами ОДПУ СРСР протягом першої половини 
1930-х років. Серед них - науковий співробітник 
Інституту слов’янознавства в Ленінграді В.В.Дро- 
здовський, професор історико-етнографічної ка
федри Московської консерваторії, чоловік Лесі 
Українки К.В.Квітка, завідувач українським відді
лом Російського музею Б.Г.Крижановський, нау
ковий співробітник Інституту слов’янознавства 
АН СРСР П.Н.Селіщев, науковий співробітник 
Державної Академії історії матеріальної культури 
М.П.Грязнов, вчений секретар Інституту слов’я
нознавства АН СРСР В.М.Корольов, професор 
Державної академії матеріальної культури 
О.О.Міплер, професор ДАІМК, академік ВУАН 
Ф.І.Шміт. Всього по Москві та Ленінграду було 
заарештовано і засуджено 76 осіб.

Внаслідок проведених заходів в другій половині 
20-х - на початку 30-х рр. Академія наук СРСР була 
повністю і беззаперечно підпорядкована вищому 
політичному керівництву, вищим органам влади та 
управління СРСР і не могла самостійно впливати на 
формування і розвиток напрямків досліджень в різ
них галузях знань.

Нижче публікуються документи Центрального 
державного архіву Російської Федерації, які роз
кривають стосунки владних структур з Академією 
Наук СРСР на складному і суперечливому етапі її 
історії.
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№

Лист Комісії по перевірці діяльності 
Академії наук СРСР

Голові Раднаркому СРСР О.І.Рикову про 
діяльність Академії наук СРСР

М осква 5 листопада 1929р.
Совершенно секретно

Предистория наших взаимоотношений с Академи
ей Наук, кончая декретированием ее всесоюзности и 
празднованием 200-летнего юбилея, известна.

Образованная для постоянного наблюдения за 
Академией Комиссия А.С.Енукидзе9 общалась с 
нею почти исключительно через Президиум. Пос
ледний, очень ревниво относился ко всякой попыт
ке поглубже проникнуть в Академию и поближе оз
накомиться с действительным ее состоянием. По
добные попытки комиссии неизменно наталкива
лись на едва ощутимое в своей деликатности, на 
глухое и упорное сопротивление академической 
верхушки. Не помогло даже образование специаль
ной комиссии т.Милютина10, с участием т.т.Пок- 
ровского11, Рязанова, Баха12, Вишинского13, Осад- 
чего и др., которая тщетно пыталась изучить один 
из очередных отчетов Академии и проанализиро
вать план ее работ (с выездом в Ленинград и проч.).

Руководители Академии взяли себе за правило 
поддерживать и сохранять с правительством чисто 
декоративную связь: деловую связь они ограничи
вали периодическими ходатайствами о более и ме
нее крупных дотациях, просьбами о заступничестве 
за тех, или иных «обижаемых» лиц и т.п.; действи-
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тельно серьезных предложений, имеющих крупное 
государственное значение, не прожектерского ха
рактера, от Академии Наук, как учреждения, и по ее 
инициативе -  не поступало. Это нисколько, конеч
но, не противоречит тому, что отдельные академи
ки вели и продолжают вести ценнейшую научную 
работу, которая проводится, однако, в значитель
ной мере помимо и вне самой Академии -  без орга
нической с нею связи.

Расшифровка поведения Президиума, в первую 
очередь, вытекает из состава самой Академии, для 
которой Президиум воспитателем, конечно, не яв
лялся. Внутри Академии он политиканствовал, ра
зыгрывая из себя роль «спасителя» Академии. Пра
вые косились на него за густые советские деклара
ции и «уступчивость» большевикам; «благоразум
ный центр» сторонился от Президиума, как вообще 
от всего, не имеющего прямого отношения к науч
ной работе, а малочисленно левые выделили из себя 
Марра14, которого все одинаково не принимали се
рьезно в расчет. Что касается всей массы, научных 
работников, то она в своей левой части была терро
ризована и боялась подымать свой голос, а вся ос
тальная ее часть равнялась сообразно своим склон
ностям по руководящему академическому начальс
тву. Ячейки не было, а то, что и было, не имело ни
какого удельного веса. Местные организации за 
всесоюзностью Академии не могли в нее сунуться, а 
когда и пытались это делать, то не в состоянии бы
ли правильно и всесторонне разобраться в ее рабо
те. Со смертью Стеклова15 положение Президиума 
ухудшилось еще больше, поскольку из него ушел 
действительно крупный ученый с большим имением 
и заслугами. В Президиуме остался Ольденбург -  
человек с большими личными связями и знакомс-
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твами, совершенно отставший от научной работы, 
и Ферсман ̂  -  энергичный и талантливый органи
затор, но не серьезный научный деятель. Карпин
ский1' же, очень уважаемый ученый, но стоящий 
одной ногой уже в могиле, никакого влияния на ход 
академических дел не имел, всячески их сторонился 
сам и привлекался к заслушиванию и обсуждению 
лишь для декорума, или в тех случаях, когда его 
коллегам по Президиуму нужно было украсить и 
прикрыть его подписью то или иное начинание.

Президиум Академии все время висел на волоске. 
От падения его удерживало, во-первых, то, что мы 
сами его не сбрасывали, и во-вторых, то, что из всей 
среды академиков он представлял собою людей, 
которые частью по возрасту и уходу от научной ра
боты, частью по своим личным качествам «наибо
лее» были приспособлены для выполнения этой ще
котливой и двусмысленной роли, разыгрывать ко
торую их побуждала или необходимость и сила 
привычки, как у Ольденбурга, или неудовлетворен
ное честолюбие, как у Ферсмана. Для примера 
можно сослаться на то, что первоначальное не ут
верждение Ферсмана Вице-президентом не вызвало 
никак возмущение, но, несмотря на не утверждение, 
он фактически продолжал работать и дальше; ник
то из академиков на эту должность не льстился и 
Ферсмана избрали на нее во второй раз, причем 
достаточно было нам назвать (неправильно!) кан
дидатуру ярко правого Вернадского18, как Ферсман 
был забаллотирован и лишь, в силу отказа Вернад
ского, снова получил нужное количество голосов в 
повторной баллотировке. Что касается Ольденбур
га, то этот неоднократно демонстрировал пред ака
демиками свой уход, но каждый раз лишь для бли- 
зира и в расчете на отсутствие замены, что нагляд
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но и подтверждалось в соответствующих случаях.
*  *  *

Такое общее положение в Академии Наук, кото
рая никак не могла советизироваться изнутри , по
будило нас принять необходимые меры извне.

Ш аг вперед с принятием нового Устава, пре
дупреждение по адресу Ферсмана и, наконец, вве
дение в состав Академии 8 коммунистов плюс Бах, 
Архангельский19 и др. расценивалось всеми, как 
конкретное тактическое мероприятие по завоева
нию Академии.

После выборов, в декабре 1928 г. Управление Де
лами СНК (по Отделу Научных Учреждений) сооб
щало: «сейчас правые академические круга надеют
ся, что после окончательных выборов в жизни и 
направлении работ Академии ничего по существу 
не изменится и «все останется по старому», т.к. из 
новых, партийных, и «ближе к нам» стоящих бес
партийных академиков почти никто в Академии ра
ботать не будет. Одним из веских мотивов агитации 
«лево» настроенных академиков за необходимость 
проведения наших кандидатур, «во избежание раз
грома Академии», были именно подобные аргумен
ты. Если эти надежды академиков оправдаются, ни
чего кроме сильнейшем для нас компрометации не 
получится; такое формальное обновление Акаде
мии лишь окрылит правых и побудит их к показно
му взрыву негодования, к разговорам об издева
тельстве и одновременно дезориентирует лояльно 
относящиеся к нам научные круга».

Действительность полностью оправдала надеж
ды академиков и наши опасения. Работа по выбо
рам, пока что, дала обратный эффект, укрепив пра
вое крыло академиков за счет свежего пополнения
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из группы т.н. «приемлемых», что отразилось и на 
настроениях более широких кругов научных работ
ников. Никакой работы по расслоению академиков 
не велось, а объективно ее вести можно.

Единого мнения во фракции по вопросу о значе
нии и формах использования Академии нет до сих пор.

Разногласия внутри фракции приобрели такие 
формы, что «болезненном состоянии» Д.Б.Рязано- 
ва прочирикали уже все академические воробьи. 
Г.М.Кржижановский20 по загруженности своей 
основной работой уделяет Академии времени 
очень мало.

Ни один из коммунистов - академиков за год вре
мени не дал в издания Академии ни одного научно
го труда и не сделал одного научного сообщения.

* * *

Все это, вместе взятое, побудило Управление Дела
ми СНК настоять, с помощью т.Рудзутака21 и вопре
ки мнению НК РКИ (т.т.Яковлев и Фигатнер), при 
чрезвычайно осторожном отношении прислушивав
шегося к этому мнению ЛенОбКома (т.Киров), на 
досрочной чистке аппарата Академии Наук, подго
товка к которой до мелочей включительно была про
ведена нами совместно с т.т. из ОПТУ.

По нашим расчетам эта чистка, проведенная в 
основном в летнее время (отсутствие академиков), 
должна была расчистить дорогу к дальнейшим ме
роприятиям, поскольку фракция академиков не 
смогла приступить по сложившимся обстоятельс
твам к положительной работе внутри Академии.

Президиум Академии в лице Ольденбурга, Фер
смана и Комарова22, а также передавшего через них 
свою благодарность Карпинского, официально 
подтвердил правильность чистки и солидаризовал-
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ся с выводами комиссии т. Фигатнера (в первом ту
ре чистки снято около 70 человек). Т.е., первая 
часть необходимой разрушительной работы была 
выполнена. Не имеющий твердой политической ус
тановки Президиум Академии вынужден был сдать 
и санкционировать всю работу комиссии, до подпи
си протоколов включительно.

Вторая, еще более серьезная, часть работы, ко
торую можно было наладить, это -  введение в 
Академии института аспирантуры. Сейчас мы 
рассчитываем, наряду с освежением аппарата, 
внедрить в Академию через пару недель до сотни 
молодых советских научных работников, из кото
рых, примерно, 50% - членов партии. С Академи
ей этот вопрос согласован уже официально и при
нят на последней ее сессии.

Относительно мелким вопросам, но большой 
практической важности, является назначение фак
тического помощника Непременного Секретаря 
Академии, вместо отказавшегося от этой работы 
т.Мартенса23 (должность -  зав. научным секрета
риатом). Здесь должен быть квалифицированный 
научный работник, или, во всяком случае, очень 
культурный человек, желательно -  естественник, 
со знанием иностранных языков и с достаточным 
личным тактом и выдержкой. От наличия этих ка
честв зависит, останется ли назначенный на эту 
работу товарищ простым зав. секретариатом, в 
лучшем случае -  более или менее тактичным ко
миссаром, или он сумеет заменить собой по сущес
тву Непременного Секретаря, как в сношениях 
внутри самой Академии и в Союзе, так и с много
численными иностранными научными учреждени
ями и отдельными учеными, которые проходят 
именно через эту часть Академии.
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* * *

Дело с сокрытием в Академии Наук обнаружен
ных документов обстоит следующим образом:

В июле 1926 г. Академия (за подписью и.с. Непре
менного Секретаря ак.Крачковского)24 обратилась в 
комиссию А.С.Енукидзе с извещением о том, что в 
порядке декрета ЦИК и СНК РСФСР от 12.1Х-1923 
г., Центроархив хочет изъять у нее ряд архивных ма
териалов. В числе Перечисляемых в этом письме доку
ментов наряду с другими, значится:

«8 неразобранных ящиков с архивом бывшего 
Московского губернатора В.Ф.Джунковского (ру
кописи, фотографии, портреты и пр.), которые на 
самом деле оказались служебным архивом Джун
ковского, как бывшего шефа жандармов.

Далее в письме говорится, что этот материал, как 
и некоторый другой, не представляет серьезного 
интереса для Академии и может быть передан Цен- 
троархиву. Что же касается основных мотивов, по 
которым материалы истории династии Романовых 
концентрируются в особом архиве: «ненадежность их 
хранения в различных учреждениях и руках, опас
ность потери и неправильного использования с госу
дарственной точки зрения. Центральная библиотека 
Академии Наук, как Пушкинский музей остаются 
вполне надежными местами хранения исторических 
документов. Зарегистрированные в них материалы 
находятся на постоянном учете всех заинтересован
ных высших государственных учреждений».

Письмо заканчивается тем, «что в случае обнару
жения дальнейшем разборе имеющихся в распоря
жении Академии материалов и документов, подхо
дящих под действие декрета 12 сентября 1923 г., об 
этом Комиссия будет незамедлительно поставлена в 
известность».
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16.ХІІ-26 г. по докладу Ольденбурга, подчерки
вавшего историко-литературное значение докумен
тов, об оставлении которых Академия ходатайство
вала, комиссией было решено:

«1)Отметить, что впредь до разрешения в Прези
диуме ЦИК СССР общего вопроса о порядке хране
ния архивных и музейных материалов общесоюзных 
научных учреждений никакие материалы из архивов 
и музеев Академии Наук СССР в архивы и музеи Со
юзных Республик -  переданы быть не могут.

2)Просить Председателя соответствующей Ко
миссии Президиума ЦИК СССР, при рассмотрении 
этих вопросов привлекать к обсуждению предста
вителей от Академии Наук СССР».

За все истекшее время Академия ни в частном, ни 
в официальном порядке о хранящихся у нее доку
ментах не сообщала.

Предварительное следствие уже выяснило, что на 
значительную часть этих документов составлялись 
особые отдельно хранившиеся описи.

К разборке материалов «бывшего Московского 
Губернатора В.Ф.Джунковского (рукописи, фотог
рафии, портреты и пр.)» неоднократно и с боязнью 
ответственности сотрудниками допускался сам 
Джунковский.

Подобные материалы сдавались в Академию и 
выбирались в разное время и разными лицами. Эти 
материалы поступали в Академию не только в горя
чее революционное время, в порядке спасения их от 
разгрома и сожжения, но и в последующие годы 
вплоть до 1927 г. и 1929 г.

В связи с постановлением ВЦИК от 28 февраля 
1929 г. об утверждении положения о Центроархиве 
всякие, какие-бы то ссылки Президиума на старые 
постановления Комиссии тов.Енукидзе вообще не
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выдерживают никакой критики.
О хранении части документов Ольденбург знал, 

равно как и Платонов, что явствует из некоторых 
показаний.

В отношении Платонова нужно отметить, что по 
другой линии нам доподлинно и гораздо раньше 
официального обнаружения документов и следс
твия уже было известно, что он не только знает о 
хранении документов, но и считает, это хранение 
конспиративным, не подлежащим оглашению.

Совершенно невероятно допустить, чтобы Оль
денбург, личный секретарь которого участвовал в 
составлении описей, и связи и информация которо
го внутри академического аппарата очевидна на 25- 
летнего пребывания его в должности Непременного 
Секретаря, мог бы об этом не знать.

В настоящее время совершенно необходимо, пос
ле Вашей телеграммы об отстранении Ольденбурга 
дать какую-то информацию в прессе, в форме ин
тервью, официального сообщения, или заметки. 
Плодятся всякие слухи. Молчание только их подог
ревает. Те академические круги, которые более, или 
менее знакомы с этим делом, по своему отношению 
к происшедшему, разделяются в основном на такие 
группы:

1) правые -  злорадствуют, что Ольденбург доп
рыгался;

2) левые -  считают, что давно пора было проу
чить, но недоумевают, почему только Ольденбурга;

3) признают оплошность Президиума и, в час
тности, Ольденбурга, но считают незаслуженно рез
ким отстранение его от должности в такой неслы
ханной форме.

Значительная часть научных кругов, не имея 
сколько-нибудь достоверной информации об обна
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руженных документах, присоединяется к третьей 
точке зрения.

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ.
1) Недостаточная четкость нашей позиции в от

ношении Академии Наук дезориентирует лево нас
троенных академиков и примыкающие к ним ака
демические круги не только в столицах, но и в про
винции. Объективно, это ведет к ослаблению рас
слоения внутри интеллигенции и усилению правых 
академических групп.

2) Слабая активность фракции коммунистов ака
демиков политической и деловой работе внутри 
самой Академии сводит на нет потенциальные ре
зультаты их избрания и дает совершенно обратный 
отрицательный эффект, дискредитируя как само 
избрание, так и избранных. Активная работа, по 
крайней мере, 1-2 коммунистов- академиков на мес
те является совершенно обязательным.

3) Президиум Академии Наук должен быть осве
жен за счет ухода Карпинского и Ферсмана. Форси
ровать этот уход, вред целесообразно, в особеннос
ти в отношении первого из них. Однако, на вызыва
ющее поведение Ферсмана, которое отмечается ре
шительно всеми т.т., необходимо реагировать, и 
ближайший в этом смысле с его стороны повод дол
жен повлечь за собой отставку.

4) Замена Президента, Вице-президента и Непре
менного Секретаря может произойти частью за счет 
беспартийных, частью за счет парт, кандидатур.

Из беспартийных ориентировочно могут при
ниматься в расчет (с последующим серьезным от
бором): ак.ак. Иоффе25, Ипатьев26, Курнаков27, 
Комаров, Архангельский, Прянишников28, Са- 
мойлович;
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Из партийных -  т.т. Бухарин, Деборин29, Рязанов.
Соответствующая персональная комбинация за

висит, главным образом, от того, какое решение бу
дет принято в отношении дальнейшей судьбы Ака
демии, как учреждения, с учетом внешнеполитичес
кого положения Союза.

МЫСЛИМЫЕ ВАРИАНТЫ:
1) Академия, особенно ее 1-ое Отделение, должна 

быть завоевана, как учреждение, с сохранением его 
престижа, - отсюда беспартийный президент -  круп
ная научная величина, беспартийный Непременный 
Секретарь -  то же самое, или т.т. Бухарин и Рязанов 
и 2-й Вице-президент -  беспартийный академик; ак
тивная работа при твердой линии; на нормальное в 
перспективе слияние II Отделения с КомАкадемией.

2) Академия «в собачьей конуре» (старый вари
ант т.Покровского); отсюда -  прекращение выбо
ров на ежегодно освобождающиеся кафедры, осо
бенно по II отделению; сокращение кредитов; пос
тепенное умирание II отделения за счет присоедине
ния отдельных его учреждений к Академии Исто
рии Материальной Культуры, КомАкадемии, через 
образование самостоятельных музеев и т.д.; абсо
лютное неучастие в работе II Отделения. Курс на 
объединение 1 Отделения с КомАкадемией.

3) Statas prazens, т.е. вообще ничего определенного.
4) Опубликование в какой-либо форме сообще

ния об уходе Ольденбурга совершенно необходимо. 
В случае резкого курса на удар по учреждению, ес
ли мы не намерены его завоевывать (2-й вариант) и 
если не опасаемся неблагоприятного впечатления 
заграницей, - официальное сообщение и разъясни
тельная кампания в прессе.

Иначе -  более осторожное сообщение, без всякой
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кампании, причем очень желательно получить по 
этому поводу интервью Ферсмана -  до момента 
возможного его ухода и, может быть, от некоторых 
других академиков.

5) Вопрос о назначении Зав. Научным Секрета
риатом, в зависимости от характера решения по 
вопросу в целом, или теряет свою остроту и тогда 
можно провести ленинградскую кандидатуру т. Зе
ленко, или обождать с назначением, подыскав бо
лее сильного кандидата, отвечающего, по возмож
ности, всем требованиям будущего помощника 
Непременного Секретаря.

7) Реорганизация структуры и изменение Устава 
Академии Наук являются обязательными в обоих 
случаях; соответствующие изменения, отвечающие 
тому, или иному варианту решения, разрабатыва
ются фракцией совместно с ЛенОбКомом и Управ
лением Делами СНК.

5.11.1929 года.
[подпись] (Е. Воронов )

Державний архів Російської Федерації. -  Ф.5446, оп.55, 
спр.2059. -  Арк. 25-30. Оригінал. Машинопис.
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№ 2
Пропозиції Комісії' по перевірці діяльності 

Академії' наук СРСР
Голові Раднаркому СгСР О.І.Рикову про 

реорганізацію Академії наук СРСР

М осква 9 грудня 1929р.
Совершенно секрет но 

Экземпляр №  1

Несмотря на все выявленные и, возможно, не вы
явленные еще отрицательные стороны Академии 
(реакционность значительной части ее состава, 
скверная организация научной работы, засорен
ность аппарата и проч.), нельзя забывать о том, что 
в ней в виде правила все же сосредоточены крупней
шие представители научно-исследовательской мыс
ли страны, преимущественно, в области точных и 
естественных наук.

Своими силами здесь мы пока еще не располагаем, 
а серьезная смена старикам придет, вероятно, не 
раньше, чем лет через 10-15 и больше. На продолжи
тельности этого срока, вероятно, сказалось и то обс
тоятельство, что вопросам организации (в широком 
смысле этого слова) науки, у нас уделялось до сих пор 
очень мало внимания, благодаря чему мы уже поте
ряли для Союза ряд первоклассных, больших ученых 
типа Капицы30 и др. Разрыв между учеными -  твор
цами науки, способными создать свою школу, и мо
лодежью будет заполнен еще не скоро.

При таких условиях недооценивать значение ака
демиков и плохо ли, хорошо ли организующей их 
Академии -  нельзя. Старики дорожат своим звани
ем, как общепринятым выражением публичного 
признания их научных заслуг; они дорожат Акаде
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мией, несмотря на ряд ее недостатков, бьющих так
же и по их научной работе; в привычной академи
ческой обстановке и условиях работы Академии 
они занимаются, так что крах Академии механичес
ки отразится на их самочувствии, а, следовательно, 
и на продуктивности их научного творчества.

С другой стороны, пышно отпраздновать перед 
лицом всего мира юбилей Академии, вдвое увели
чить состав академиков, ввести в Академию ряд 
коммунистов и затем... ее разогнать -  означает пуб
лично расписаться в своем бессилии и в серьезном 
политическом поражении, не говоря уже о чисто де
ловых последствиях этого шага.

Вытекает ли он с неизбежностью на данной ста
дии дела. Еще нет, хотя к этому может скоро прид
ти. Политические настроения академиков объясня
ются не только, а в некоторых случаях не столько 
их действительными политическими симпатиями и 
антипатиями, но и тем, что мы сами не пытались 
всерьез их изучить и систематически на них воз
действовать. Значительная часть академиков в этом 
смысле предоставлена сама себе; Ольденбург ни
когда не являлся для обоих сторон надежным пос
редником в этом даже те академики, которым мы 
склонны относительно доверять (Курнаков, Иоф
фе), или те, которым мы не доверяем (Ипатьев, Фер
сман) не настолько проверены, чтобы смело можно 
было на кого из них мы должны или не должны по
ложиться, и в как именно мере.

А, между тем, анализ личного состава академи
ков и опыт работы говорят за то, что при обяза
тельном, правда, условии проведении среди них оп
ределенной политической работы, мы успеем рас
слоить Академию и создать в ней группу из 15-20 
человек, опираясь на которых можно попытаться
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распространить наше дело и отчасти политическое 
влияние еще шире и глубже. А это -  главное для за
воевания Академии. Если бы даже численность 
этой группы на первых порах оказалась и несколь
ко меньше, существенного значения, радикально 
меняющего постановку вопроса, это бы не имело. В 
настоящее время Академия находится не только на 
распутье, но и в состоянии полной прострации: в 
лице своего руководства перед угрозой разгона, она 
более чем когда либо склонна пойти на уступки, т.е. 
подчиниться нашим «советам» и наше руководству. 
Если, конечно, таковое серьезно будет клониться 
не к ликвидации Академии, а к ее деловой реорга
низации и укреплению. Надо отметить, что време
ни для этого нам осталось уж очень мало.

Таким образом, если согласиться с тем, что, во- 
первых, нынешнее положение с Академией.настолько 
двусмысленно и неопределенно, что в него нужно 
внести ясность и, во-вторых, с тем, что эта неопреде
ленность заключается вовсе не в том, чтобы приду
мать какую то ликвидации Академии, как самостоя
тельного научного учреждения, то остается третье, а 
именно -  решить, на каких основаниях ее сохранить, 
и что следует сделать, чтобы она могла нормально 
работать на нас и в увязке с нашими Нуждами.

Исходя из того, что вопрос о ликвидации Акаде
мии можно серьезно поставить лишь только тогда, 
когда будет доказано, что дальнейшее ее существова
ние политически для нас опасно, а в деловом отноше
нии -  не ценно, - мы считаем возможным в настоя
щий момент попытаться еще сохранить Академию.

Возможные в этом смысле предложения сводятся 
к следующему:

1. Устранить теперешнее безвластие внутри са
мой Академии, в которой и около которой оказа-
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лось чересчур много «капралов» -  и все с палками.
Если будет решено сохранить Академию, то Пре

зидиум ее должен быть крепким и работоспособ
ным. Примерный его состав, учитывая все обстоя
тельства дела и загрузку академиков-коммунистов, 
таков:

КАРПИНСКИЙ - которого можно временно ос
тавить в качестве Президента с тем, чтобы в даль
нейшем и, в случае надобности, почтить его избра
нием в почетные президенты, что сделает сама Ака
демия.

ИОФФЕ, КУРНАКОВ или ИПАТЬЕВ. В поряд
ке последовательности, возможные кандидаты на 
должность делового Президента (требуется допол
нительная политическая проверка всех трех и пред
варительные с ними переговоры).

Г.М.КРЖИЖАНОВСКИИ -  остается 1-ым вице- 
президентом.

КОМАРОВ -  сохраняется в качества 2-го вице- 
президента.

Один из т.т. коммунистов -  в качестве непремен
ного секретаря Академии с обязательным условием 
его переезда в Ленинград.

БОРИСЯК31 И АРХАНГЕЛЬСКИЙ. -  акаде
мик-секретарь 1-го Отделения и его заместитель.

МАРР и САМОЙЛОВИЧ. -  академик-секретарь 
2-го Отделения и его Заместитель.

2 партийных работника -  в качестве зав. научным 
секретариатом и Управляющего Делами Академии. 
За неимением более сильных кандидатов, на первую 
должность выдвинут Пока тов. ЗЕЛЕНКО, секретарь 
Ленинградской секции научных работников.

Правильно подобрать кандидатуры этих товари
щей, которые явятся фактическими помощниками 
непременного секретаря вице-президента и Прези
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диума Академии в целом -  очень важно.
Оба они должны утверждаться общим собранием 

академиков и права их нужно регламентировать в 
уставном порядке.

ПРИМЕЧАНИЕ: - Избрание тт. ВОЛГИНА32, 
ЛУНАЧАРСКОГО и, может быть, тов. ВИЛЬЯМ
СА33 - будет проводиться, если мы захотим, в янва
ре-феврале 1930 года, Академия сама просит уско
рить предстоящее замещение 7 вакантных кафедр, а 
именно: по химии (КОНОВАЛОВ34) -н а ш  канди
дат -  ПИСАРЖЕВСКИЙ35, биологии (СУШ
КИН36) -  ВИЛЬЯМС или КЕЛЛЕР37, истории 
(УСПЕНСКИЙ38, БОГОСЛОВСКИЙ39) - ВОЛ
ГИН, языкам и литературе (ФРОЛОВ, СОБОЛЕВ
СКИЙ40), - ЛУНАЧАРСКИЙ, ПЕРЕВЕРЗЕВ41, по 
геологии (ПАВЛОВ А.П.42) — кандидат намечен.

В последние дни за смертью ак. ЛАВРОВА43 
(славист) освободилась еще одна 8-ая кафедра, на 
которую твердый кандидат же еще не намечен, но 
таковым единственно может явиться ДЕРЖАВИН.

2.Взять твердый курс на постепенную ликвида
цию 2-го Отделения Академии Наук (Отделение Гу
манитарных Наук).

В этом Отделении действительно ценным элемен
том является сильная группа востоковедов (с явно 
выраженным филологическим уклоном), МАРР с 
его яфетидологической школой и САКУЛИН.

Остальные кафедры, за немногим исключением, 
если не говорить о коммунистах, заняты реакцион
ными историками, славяноведами и лингвистами, 
которые школы своей не имеют и особо научной 
ценности также не представляют.

Сохраняя Отделение гуманитарных наук в его 
настоящем, мы должны подумать о замещении ос
вобождающихся в нем за смертью академиков ва
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кансии. Серьезных, своих кандидатов нас почти 
нет. Значит, Отделение будет пополняться со сторо
ны, т.е. элементов сомнительной политической и 
научной ценности

ПОЭТОМУ НУЖНО:
а) Прекратить на дальнейшее время, за исключе

нием предстоящих выборов, замещение новых ва
кансий;

б) Постепенно освободить 2-ое Отделение Акаде
мии от таких его учреждений, которые за смертью 
своих руководителей лишаются последнего права 
на самостоятельное существование внутри Акаде
мии; такие учреждения, в зависимости от представ
ляемой ими научной ценности, должны вливаться в 
Комакадемию, Институты Раниона, Академию Ис
тории Материальной Культуры, Эрмитаж и др.;

в) Сразу ликвидировать в процессе предстоящей 
реорганизации структуры Академии те из ее учреж
дений 2-го Отделения, которые вообще не имеют 
никакой научной ценности;

г) Систематически и серьезно втягивать академи- 
ков-восгоковедов в общенаучную работу по изуче
нию Востока через Всесоюзную ассоциацию восто
коведения, представляющую собой в настоящее 
время довольно жалкое зрелище. Правда, эту ассо
циацию, как будто, решено ликвидировать. Если 
это так, востоковедам Академии придется вариться 
почти в собственном соку. В другом случае, они 
могли бы своим деловым вхождением в ассоциацию 
укрепить ее научный авторитет, а сами известным 
образом подпали бы под наше идеологическое вли
яние. В КомАкадемию сейчас они не пойдут, а в ас
социацию их можно побудить к совместной работе;

д) Реорганизовать Пушкинский Дом Академии в 
научный исследовательский Институт по изучению
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русского языка и литературы с тем, чтобы в даль
нейшем этот Институт мог перейти уже как наша 
научная единица в состав КомАкадемии, или дру
гое идеологически близкого нам учреждения.

Возражения против подобного проекта посте
пенной ликвидации 2-го отделения могут быть дво
якого рода:

1) ликвидируя 2-е отделение, мы лишаем тем са
мым возможности коммунистов -  академиков вли
ять на состав и работу 1-го отделения и

2) академикам-коммунистам неприятно играть 
роль понятых при погребении «своего» отделения.

Оба возражения -  одинаково неправильны; нич
то не помешает нашим т.т., если они действительно 
этого хотят, продолжать влиять на 1-ое отделение, 
ибо форма ликвидации его это позволяет. С другой 
стороны, учитывая невозможность нормального 
пополнения этого отделения, придется в случае его 
оставления, сделать вьюод о слиянии 2-го отделе
ния Академи Наук с КомАкадемией, т.е. или вер
нуться к нашей же постановке вопроса или поста
вить новый вопрос о ликвидации КомАкадемии. 
Другого выхода нет.

3) Одновременно взять решительный курс на се
рьезное укрепление и развитие работ 1-го Отделе
ния (Физико-математических наук).

В нем сосредоточены крупнейшие в Союзе био
логии, физиологии, зоологии, ботаники, физики, 
химии, математики, почвоведы, геологи и т.д. 
Здесь, действительно, собран цвет научно-исследо
вательской мысли страны. Надо предоставить этой 
кучке ученых максимально возможные благопри
ятные условия для их научной работы; надо обеспе
чить их необходимым лабораторным оборудовани
ем, улучшить их бытовые условия и проч. Это не
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требует слишком больших затрат, а то, что и будет 
затрачено, с лихвою себя оправдает.

Укрепив материальную базу научной работы 
академиков 1-го Отделения, нам легче будет воспи
тать через них, пока есть еще время, и свою моло
дежь в лице аспирантов, которые при нынешней 
скученности лабораторий и бедности оборудова
ния, вряд ли смогут нормально работать и требо
вать от академиков большого к себе внимания.

Разрешение этого вопроса неотложно.
4) Внести больше порядка и планового начала в 

экспедиционную работу Академии Наук по изуче
нию производительных и пламенного состава от
дельных местностей и республик Союза.

В настоящее время эта работа часто проводится 
Академией вне определенного плана и силами дру
гих учреждений, в своей экспедиционной экспансии 
Академия берется и за экономические обследования 
и за многое другое, что вовсе ей не по силам.

Таким образом, Академия превращается в свое
образного подрядчика, работа которого нередко 
перекрещивается с работой других учреждений, и 
поглощает напрасно уйму сил и средств, чего мож
но легко избежать при необходимом упорядочении 
всего экспедиционного дела в Союзе. Этим делом 
должен заняться Госплан, по заданиям и под наб
людением которого впредь оно и должно прово
диться. Эту прикладную сторону деятельности Ака
демии вовсе отнять у нее нецелесообразно; часто 
она является мостиком, соединяющим чисто теоре
тические изьїскания с практическими нуждами се
годняшнего дня.

Однако, оставить это дело, как оно есть, тоже 
нельзя.

5) Необходимо организационно упорядочить
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структуру и самый порядок научной работы Акаде
мии, как учреждения.

Основные положения, имеющие непосредствен
ное отношение к самой Академии, должны быть 
фиксированы уже сейчас с тем, чтобы они получили 
свое отражение и в новом уставе Академии, кото
рый вообще нуждается в ряде поправок и уточне
ний.

а) Внесение большего планового начала во всю 
академическую работу. Индивидуальный момент в 
научном творчестве академика -  исключить, конеч
но, нельзя. Однако, отсюда вовсе не следует, что все 
академические учреждения должны обязательно 
приспосабливаться к научной работе всех академи
ков, когда они могут и должны, независимо от раз
рабатываемой тем или иным академиком научной 
проблемы, сами пытаться коллективно разрешать и 
другие проблемы объединенными силами научного 
персонала Академии. Последнее же, очевидно, при
ведет к усилению планового начала в работе боль
шинства академических учреждений и, следователь
но, всей Академии в целом.

б) Значительное расширение прав научного пер
сонала Академии по сравнению с действующим ус
тавом. (Обеспечение для него возможности реально 
влиять на работу научных учреждений и Академии 
в целом, привлечение его к вопросам разработки и 
исполнения бюджета Академии и проч.)

Все остальное, относящееся к структуре Акаде
мии и ее положению, вытекает из общих решений, 
которые будут приняты по затронутым вопросам и 
должно быть проведено самой Академией при пол
ном содействии и помощи фракции.

Надо только иметь в виду, что при нынешнем 
состоянии Академии организованный нами ее со-
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ветский научный «середняк» (локально бюро сек
ции научных работников) не всегда и не во всем мо
жет оказаться на высоте; имеются данные утвер
ждать, что в силу личных отношений с некоторыми 
академиками, в виду фактического бесполезности 
научных работников Академии в прошлом, перене
сенных ими обид уязвленного самолюбия, некото
рая часть «середняка» может вносить предложения, 
резко противоречащие подлинным интересам здо
ровой реконструкции академической работы. К то
му же нужно учесть, в состав этой организации за
тесались, конечно, и лица, советское настроение 
которых вообще вызывает определенные сомнения.

6. Обеспечить работу вновь организуемого аспи
рантского института Академии Наук. На 100 аспи
рантских вакансий было подано 350 заявок. Подхо
дящих кандидатов имеется 125-130, которых 50% - 
члени ВКП(б), а остальные в своей подавляющей 
массе беспартийные научные работники советской 
формации. Под непосредственным руководством 
академиков и старшего научного персонала Акаде
мии значительная часть аспирантов пройдет хоро
шую научную школу, если, конечно, она будет 
обеспечена в части научных пособий и сносными 
бытовыми условиями.

Дополнительное ассигнование для этой цели 
суммы в 200. считая по 1.000 руб. на научное обслу
живание 1 аспиранта, увеличение штатного числа 
аспирантов на 25 единиц и на небольшое оборудо
вание общежития, - не является преувеличенным и 
поможет нормально поставить эту работу.

Такова первоначальная наметка ближайших ре
шений в отношении Академии.

[подпись] Е. Воронин
9.12.1929 года.
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Проект фракции 
Сов. Секретно 

Экз. М І . . .

1) Считать необходимым создать крепкий и ра
ботоспособный состав президиума академии наук.

Не возражать против временного оставления 
ак.Карпинского на должность президента Академии 
и ак.Комарова на должности ее непременного секре
таря. Отставку ак.Ферсмана принять, временно выд
винув вместо него в качестве второго вице-президен
та академии одну из кандидатур -  акад.акад.Иоффе, 
Курнакова или Ипатьева, после дополнительной их 
политической проверки и предварительных с ними 
переговоров фракции академиков.

В будущий постоянный состав президиума неп
ременным секретарем академии проводить т. Волги
на, вторым вице-президентом ак. Комарова и пре
зидентом -  одну из намеченных выше трех кандида
тур ак.ак. Иоффе, Курнакова или Ипатьева.

Академиками-секретарями и их заместителями 
выдвинуть -  по 1 отделению -  кандидатуры 
ак.ак.Борисяка и Архангельского, по 1 отделению -  
ак.ак. Марра и Самойловича.

2) Поручить Оргбюро в недельный срок разре
шить вопрос о назначении нового управляющего 
делами академии (по представлению Фракции ака
демиков) и окончательно разрешить вопрос о наи
более подходящей кандидатуре заведующего науч
ным секретариатом академии (по представлению 
т.Волгина, как будущего непременного секретаря).

3) Считать целесообразным произвести посте
пенную ликвидацию 2-го отделения академии наук 
(отделение гуманитарных наук) путем: а) не заме-
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щения впредь освобождающихся за смертью акаде
миков вакансий, б) организационного слияния с 
другими научными организациями тех учреждений 
этого отделения, которые за смертью соответствую
щих академиков лишаются руководства и в) немед
ленной ликвидации в порядке реорганизации струк
туры и научной работы академии тех его учрежде
ний, которые вообще не представляют собой значи
тельной научной ценности.

Поручить фракции академиков одновременно с 
этим -  а) систематически вовлекать академиков- 
востоковедов в общенаучную работу по изучению 
Востока и б) реорганизовать Пушкинский Дом 
Академию в научно-исследовательский институт 
по изучению русского языка и литературы, не воз
ражая против сохранения в его составе действи
тельно ценной части научной работы академии в 
области славяноведения. В дальнейшем, по мере 
идеологического завоевания этих заведений, они 
также должны передаваться в соответствующие на
учные организации -  вне академии наук.

4) Признать безусловно необходимым серьезное 
укрепление материальной базы 1-го отделения ака
демии (отделение физико-математических наук), 
обеспечив соответствующим академикам наиболее 
благоприятные условия для развития их научной 
работы (лабораторное оборудование помещения, 
улучшение бытовых условий и т.п.). Поручить 
СНК СССР, отпустить необходимые для этого 
средства в сверхсметном порядке еще в тек. б.г. по 
представлению фракции академиков.

Поручить Госплану СССР осуществить реаль
ное наблюдение за правильной постановкой и 
проведением научной работы академии части ее 
эксплуатационных исследований по изучению ес
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тественных производительных сил и племенного 
состава Союза.

5) Увеличить в тек. б. году число аспирантов ака
демии со до 125 единиц, поручив СНК СССР допол
нительно ассигновать для цели и для создания нор
мальных научных и бытовых условий аспирантской 
работы в академии -  200.000 р.

6) Поручить фракции академиков с привлечени
ем Госплана представителей союзных республик, 
Ученого Комитета при ЦИКе ВСНХ, отдельных 
академиков и общественных организаций академии 
переработать устав академии с учетом принятых 
выше решений углом зрения внесения в ее научную 
работу большего планового коллективного начала, 
а также известного расширения прав и научных ра
ботников на жизнь и работу Академии в целом.

ДАРФ. -  Ф.5446, оп.55, спр. 2059. -  Арк.13-17. Оригінал. 
Машинопис.

КОМЕНТАРІ

1 Академія наук СРС Р. Заснована Указом Петра 
І від 28 січня (8 лютого) 1724 р. Від початку іменува
лася Академією наук і художеств, з 1803 -  Імпера
торською Академією наук, з 1836 -  Імператорською 
Санкт-Петербурзькою Академією наук. З лютого 
1917 по 1925 -  Російською Академією наук, з липня 
1925 -  Академією наук СРСР. В 1928 р. до складу 
Академії входило 9 науково-дослідних інститутів.

2 Луначарський Анатолій Васильович [11 (23) листо
пада 1875 р. -  26 грудня 1933 р.] -  радянський держав

691



Історія України:

ний діяч, літературний критик, мистецтвознавець, 
академік АН СРСР (з 1930 р.). В 1886-1895 рр. -  нав
чався в Київській гімназії. Член РСДРП (з 1895 р.). З 
жовтня 1917 по 1929 рр. -  нарком освіти РСФРР. З 
1927 р. - на дипломатичній роботі. З 1929 р. -  голова 
Вченого комітету при ЦВК СРСР.

3 Фігатнер Ю .П. -  член президії ЦКК ВКП(б).

4 Ольденбург Сергій Федорович (1863-1934) -  вче- 
ний-сходознавець. Академік РАН (з 1901 р.). В 1917 р. 
-  міністр освіти Тимчасового уряду. Протягом 25 ро
ків (1904-1929 рр.) виконував обов’язки неодмінного 
секретаря Академії наук. Брав участь в організації і 
проведенні наукових експедицій до Сіньцзяну. Автор 
численних праць сходознавчої тематики.

5 Платонов Сергій Федорович [16 (28). VI. 1860- 
10.1.1933] -  російський історик, академік РАН - АН 
СРСР (1920 -  31; член-кореспондент з 1909). З 1899 -  
професор Петербурзького університету. Був головою 
Археографічної комісії (1918-29), директором Пуш- 
кінського дому (Інституту російської літератури) АН 
СРСР (1925-29) і Бібліотеки АН СРСР (1925-28). Вив
чав події російської історії II пол. XVI -  поч. XVII ст., 
історію земських соборів, колонізації російської Пів
ночі та ін. Головна праця (його докторська дисерта
ція) -  “Нариси з історії смути в Московській державі 
XVI-XVII ст.”.

6 ПушкінсЬкий дім, Інститут російської літера
тури А Н  С Р С Р  -  літературознавча науково-дослід
на установа. Заснована в 1905 в Санкт-Петербурзі 
як музейно-меморіальний та джерелознавчий центр 
пушкінознавства. В 1918 увійшов до складу АН; в
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1930 перетворений в Науково-дослідний Інститут ро
сійської літератури. Відділи і науково-дослідні групи 
інституту займаються вивченням історії російської лі
тератури з найдавніших часів до сучасності, теорії лі
тератури, російської народної творчості, взаємозв’яз
ків російської і зарубіжної літератур. Інститут прово
дить щорічні Пушкінські конференції, наукові конфе
ренції з питань історії і теорії літератури. З 1958 видає 
журнал “Російська література”.

1

7 Рязанов (Гольдендах) Давид Борисович (10 берез
ня 1870 - 21 січня 1938 рр.) -  активний діяч російсько
го революційного руху. В 1921-1931 рр. -  директор 
Інституту К.Маркса і Ф.Енгельса. Редактор перших 
видань творів російською мовою К.Маркса, Ф.Ен
гельса, Г.В.Плєханова, Г.Гегеля. Репресований.

8 Самойлович Олександр Миколайович [17 (29). 
XII. 1880 -  13.11.1938] -  радянський сходознавець— 
тюрколог, академік АН СРСР (1929). В 1917-30 рр. - 
професор Санкт-Петербурзького університету. В 
1920-37 рр. - професор (1922-25 рр. - ректор) Ленін
градського східного інституту, в 1929-33 рр. - акаде- 
мік-секретар Відділення гуманітарних наук АН 
СРСР, в 1934-37 рр. - директор Інституту сходоз
навства АН СРСР. Проводив польові дослідження 
мови, фольклору, побуту тюркомовних народів 
Криму, Поволжжя, Північного Кавказу, Закавказ
зя, Середньої Азії, Казахстану, Алтаю. Брав участь 
у створенні писемності для мов ряду народів СРСР.

9 Єнукідзе Авель Сафронович [7 (19) травня 1877 р. 
-  30 жовтня 1937 р.] -  радянський державний і пар
тійний діяч. Член РСДРП (з 1898 р.). В 1918-1923 рр. 
член Президії і секретар Президії ВЦВК РСФРР. З
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1922 р. -  секретар ЦВК СРСР. Репресований.

10 Мілютин Микола Олександрович - (1889-1942?) -  
член більшовицької партії з 1908 р. З грудня 1917 р.-- 
голова Петроградської загальноміської каси, член 
губпрофради, виконкома Ради, заступник комісара 
праці Північної області. З 1918 р. -  член колегії На
родного комісаріату праці. В 1920-21 -  надзвичай
ний уповноважений ВЦВК і СПО по Воронезькій і 
Орловській губерніях, а згодом нарком продовольс
тва УСРР. В 1924-29 рр. -  виконуючий обов’язки 
народного комісара Наркомату соціального забез
печення РСФРР. В 1924-29 р. -  нарком фінансів 
РСФРР. В 1930-34 рр. -  заступник народного комі
сара освіти РСФРР. А 1935-1937 -  начальник Голов
ного управління кінофікації Російської Федерації. 
Репресований.

11 Покровський Михайло Миколайович (17(29) ве
ресня 1868 р. -  10 квітня 1932 р.) -  історик, партій
ний та державний діяч, академік АН СРСР (1929). 
Член більшовицької партії з 1905 р. З травня 1918 р. 
до кінця життя -  заступник наркомосвіти РСФРР. 
Керував Комуністичною академією, її Інститутом 
історії, Інститутом червоної професури (з 1921 р.), 
Товариством істориків-марксистів (з 1925 р.), Цен- 
трархівом (з 1922 р.), редактор журналів “Червоний 
архів”, “Історик-марксист”, “Боротьба класів”.

12 Бах Олексій Миколайович (1857-1946) -  видат
ний вчений, засновник школи біохіміків. В 1918 р. 
організував Центральну хімічну лабораторію при 
ВРНГ, РСФРР реорганізований згодом у Фізико-хі- 
мічній інститут ім. Л.Я.Карпова. В 1920 р. створив 
Біохімічний інститут. З 1928 р. очолив Всесоюзну
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асоціацію працівників науки і техніки . З 1929 р. -  
дійсний член Академії наук СРСР. В 1935 р. органі
зував Інститут біохімії АН СРСР. З того ж року -  
президент Всесоюзного хімічного товариства ім. 
Д.І.Менделєєва. В 1939 -  1945 академік-секретар 
відділення хімічних наук АН СРСР. Лауреат Ленін
ської премії (1941). Герой Соціалістичної Праці 
(1945).

13 Вишинський Андрій Януарійович (1883-1954) дер
жавний діяч, вчений. Народився в Одесі. В 1913 р. за
кінчив юридичний факультет Київського університе
ту. В 1925-1928 р. -  ректор Московського університе
ту. В 1928-1931 рр. -  член колегії Наркомату освіти 
РСФРР. В 1931-1931 рр. -  Прокурор РСФРР і заступ
ник наркома освіти. В 1933 р. -  призначений заступ
ником Прокурора СРСР. З 1935 по 1939 рр. -  Проку
рор СРСР. В 1939-1941 рр. -  заступник Голови Рад- 
наркому СРСР. В 1940-1946 -  заступник наркома за
кордонних справ СРСР, з квітня 1946 -  заступник мі
ністра закордонних справ СРСР. З 1947 р. -  міністр 
закордонних справ СРСР. В 1937-1941 рр. -  директор 
Інституту права АН СРСР.

14 М арр Микола Якович [25 (6 січня 1865 р.) груд
ня 1864 р. -  20 грудня 1934 р.] -  вчений-філолог, ар
хеолог. Академік РАН (згодом -  АН СРСР). 3 1912 
р. викладав у Санкт-Петербурзькому університеті. 
В своїх роботах виклав чимало оригінальних ідей в 
сфері мовознавства.

15 Стеклов Володимир Андрійович (28 грудня 
1863 р. (9 січня 1864 р.) -  ЗО травня 1926 р.) -  вче- 
ний-математик. Член-кореспондент РАН (1902) 
академік РАН (АН СРСР) з 1912 р. В 1919-1926 рр.
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-  віце-президент РАН (АН СРСР). В 1887 р. закін
чив Харківський університет. В наступні роки пра
цював у вищих навчальних закладах Харкова. Вис
тупив ініціатором створення в 1921 р. при РАН Фі- 
зико-технічного інституту, який він очолював до 
кінця свого життя.

16 Ферсман Олександр Євгенович (27 жовтня (8 лис
топада 1883 р.) -  20 травня 1945) -  вчений-мінералог, 
геохімік. В 1901-1903 рр. навчався у Новоросійському 
університеті (Одеса). Академік РАН (1919 р.). Лауре
ат Ленінської премії (1942 р.). Автор численних 
праць з мінералогії та геохімії.

17 Карпінський Олександр Петрович (26 грудня 
1846 р. (7 січня 1847 р.) — 15 липня 1936 р.) -  вчений- 
геолог, громадський діяч. Академік РАН -  АН 
СРСР, з 1899 р. по 1936 р. -  президент Мінералогіч
ного товариства. З травня. 1916 р. виконував 
обов’язки віце-президента РАН, а в травні 1917 р. 
був обраний президентом РАН. На посаді прези
дента РАН -  АН СРСР Карпінський залишався до 
кінця свого життя.

18 Вернадський Володимир Іванович (28 лютого (12 
березня) 1863 р. -  6 січня 1945 р.) -  вчений-мінера
лог, кристалограф, основоположник нових напрям
ків в геохімії, біогеохімії, радіогеології, автор оригі
нальної наукової концепції стосовно біосфер. Ака
демік РАН (1912 р.), президент ВУАН. Лауреат 
Державної премії СРСР (1943 р.).

19 Архангельський Андрій Дмитрович [26 листопа
да (8 грудня) 1879 р. -  16 квітня 1940 р.] -  вчений-ге- 
олог, академік АН СРСР. 1934-1939 рр. директор
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Геологічного інституту АН СРСР. Проводив геоло
гічні дослідження на території Південно-Західного 
Донбасу, на Чернігівщині. За дослідження нафто
носної провінції Причорномор’я йому була присво
єна премія ім. В.І.Леніна.

Кржижановський Гліб Максимілянович [12 (24) 
січня 1872 р. -  31 березня 1959 р.] -  радянський дер
жавний і партійний діяч, вчений-енергетик, академік 
АН СРСР і АН України (з 1929 р.). Член РСДРП з 
1893 р. В 1920 р. очолив Держкомісію по електрифіка
ції Росії. В 1921-1930 рр. -  голова Держплану СРСР. В 
1930-1932 рр. -  голова Головенерго. В 1932-1936 рр. -  
голова Комітету по вищій технічній освіті при ЦВК 
СРСР, заступник наркома освіти РСФРР. В 1930 р. 
заснував і очолив Енергетичний інститут АН СРСР. 
Герой Соціалістичної Праці (1957 р.).

21 Рудзут ак Ян Ернестович [3 (15). VIII. 1887 -  
29.VII. 1938] -  радянський державний і партійний 
діяч. В 1920-21 - голова ЦК профспілки робітників 
транспорту, голова Турккомісії та Туркбюро 
РКП(б), генеральний секретар ВЦРПС. У 1922 -  го
лова Середньоазіатського бюро ЦК РКП(б), 1923- 
24 -  секретар ЦК РКП(б), 1924-30 -  нарком шляхів 
СРСР, одночасно з 1926 -  заступник Голови РНК 
СРСР. З 1931 -  голова ЦКК ВКП(б) і нарком PCI 
СРСР. В 1926-32 -  член поііітбюро ЦК ВКП(б). Реп
ресований.

22 Комаров Володимир Леонтійович [1 (13) жовтня 
1869 р. -  5 грудня 1945 р.] -  вчений-ботанік та геог
раф. Академік РАН -  АН СРСР (з 1920 р.). В 1930- 
1936 рр. -  віце-президент, а в 1936-1945 рр. - прези
дент АН СРСР. Герой Соціалістичної Праці.
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23 М арт енс Л ю двік Карлович [20.X IIЛ 874 
(1.1.1875) -  19.Х. 1948] -  радянський державний діяч, 
вчений, доктор технічних наук (1935). В 1919 р. 
призначений офіційним представником Радянсько
го уряду в США, організував “Товариство техніч
ної допомоги Радянській Росії” . В 1924-26 рр. - го
лова Комітету у справах винаходів при ВРНГ. В 
1926-36 рр. - директор Науково-дослідного дизель
ного інституту, в 1927-41 рр. - також головний ре
дактор “Технічної енциклопедії”. Автор наукових 
праць по дизелебудуванню і теорії поршневих дви
гунів внутрішнього згорання.

24 Крачковський Гнат Юліановий [4(16) березня 
1883 р. -  24 січня 1951 р.] -  вчений арабіст, академік 
РАН -  АН СРСР (з 1921 р.). Дійсний член ряду за
рубіжних академій, один з основоположників ра
дянської арабістики. Лауреат Державної премії 
СРСР (1951 р.).

25 Іоффе Абрам Федорович [17 (29) жовтня 1880 -  
14 жовтня 1960 р.] -  вчений-фізик, академік РАН - 
АН СРСР (з 1920 р.). Народився в м.Ромни Сум
ської області. З 1918 р. -  керівник фізикотехнічного 
відділу Державного рентгенологічного та радіоло
гічного інституту в Петрограді, директор створено
го на його базі Фізикотехнічного інституту АН 
СРСР. З 1955 р. директор Інституту напівпровідни
ків АН СРСР. Герой Соціалістичної Праці (1955 р.) 
Лауреат Ленінської премії (посмертно, 1961 р.).

26 Іпатьєв Володимир Миколайович [9 (21) XI. 1967- 
29.ХІ.1952] -  російський хімік-органік, академік РАН 
-  АН СРСР (1916-36). З 1900 р. - професор Михайлов- 
ської артилерійської академії в Петербурзі. В1918-27рр.
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працював також в АН СРСР, в заснованому ним На
уково-дослідному хімічному інституті високих тис
ків. В 1927 р. був посланий в закордонне відряджен
ня, з якого не повернувся. З 1930 р. працював у 
США, був професором Нортуестерського універси
тету (Чикаго). Вивчав дію брому на спирти і від
крив нові шляхи синтезу вуглекислих газів (1897). В 
1900 р. почав дослідження в сфері гетерогенного ка
талізу при високих тисках і температурах.

27 Курнаков Микола Семенович [24.XL (6.ІХ) 1860 -  
19.ІІІ.1941] -  радянський фізико-хімік, академік РАН 
- АН СРСР (1913), заслужений діяч науки РРФСР 
(1940). Один із організаторів і заступник голови Ко
місії з вивчення природних виробничих сил Росії при 
АН СРСР. В 1919-27 рр. - директор Державного інс
титуту прикладної хімії, в J930-34 рр. - голова Хіміч
ної асоціації АН СРСР. Його роботи стали фунда
ментом для фізико-хімічних досліджень.

28 Пряниишіков Дмит ро Миколайович [25.X. 
(6.ХІ) 1865 -  30.IV. 1948] -  радянський агрохімік, бі
охімік і фізіолог рослин, академік АН СРСР (1929), 
академік ВАСГНІЛ (з 1935), Герой Соціалістичної 
Праці (1945). З 1895 -  професор Московської сіль
ськогосподарської академії ім. К.А.Тімірязєва. Од
ночасно, 1891-1931, читав лекції в Московському 
університеті, в інших навчальних закладах, працю
вав у багатьох науково-дослідних установах, брав 
активну участь у роботі Держплану і Комітету по 
хімізації народного господарства СРСР. Найважли
віші дослідження - з питань живлення рослин і зас
тосування добрив у землеробстві.

29 Деборін (Іоффе) Абрам Мойсейович [4 (16) чер
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вня 1881 р. -  8 березня 1963] -  вчений-філософ, ака
демік АН СРСР (з 1929 р.). З 1920 р. на науково-ре
дакційній і педагогічній роботі. В 1926-1930 рр. - 
відповідальний редактор журналу “Под знаменем 
марксизма”. З 1935 р. працював в АН СРСР.

30 Капіца Петро Леонідович [27 (9 липня) червня 
1894 р. -  8 квітня 1984 р.] -  вчений-фізик, академік 
АН СРСР (1939 р.). В 1931-1934 рр. після закінчення 
Петроградського політехнічного інституту здій
снював дослідження в Англії, зокрема, в Кавендиш- 
ській лабораторії, очолюваній Е.Резерфордом. У 
1935-1946 рр. та з 1955 р. директор Інституту фізич
них проблем АН СРСР. Лауреат Державних премій 
СРСР. (1941-1943 рр.), Нобелівської премії (1978 р.).

31 Борисяк Олексій Олексійович [22 (3 серпня) лип
ня 1872 р. -  25 лютого 1944 р.] -  вчений-геолог і па
леонтолог, академік АН СРСР (з 1929 р.). Народив
ся в м.Ромни Сумської області. Після закінчення в 
1896 р. Санкт-Петербурзького гірничого інституту 
проводив геологічні дослідження на Харківщині і в 
Криму. В 1911-1930 рр. - професор, завідуючий ка
федрою історичної геології. Засновник і керівник 
кафедри палеонтології Московського університету 
(1939-1942 рр.). Виступив ініціатором створення Па
леонтологічного інституту АН СРСР, який очолю
вав протягом 1930-1944 рр. Лауреат Державної пре
мії СРСР (1943 р.).

32 Волгін В ’ячеслав Петрович [2 (14) червня 1979 р. 
-  З липня 1962 р.] -  вчений-історик, громадський ді
яч, академік АН СРСР (з 1930 р.). В 1918 р. один з 
організаторів Соціалістичної (згодом -  Комуністич
ної) академії в Москві. В 1931-1935 рр. ректор Мос
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ковського університету. В 1930-1935 рр. -  неодмін
ний секретар, а в 1942-1953 рр. -  віце-президент АН 
СРСР. Лауреат Ленінської премії (1961 р.).

33 Вільямс Василь Робертович [27 (9 жовтня) ве
ресня 1863 р. -  11 листопада 1939 р.] -  вчений-грун- 
тознавець, академік АН СРСР (з 1931 р.), АН БСРР 
(з 1929 р.), дійсний член ВАСГНІЛ (з 1935 р.). Осно
воположник агрономічного грунтознавства. Лауре
ат премії ім. В.І.Леніна (1931 р.).

34 Коновалов Дмитро Петрович [10 (22) березня 
1856 р. -  6 січня 1929 р.] -  вчений-хімік, академік РАН 
-  АН СРСР (з 1923 р.), один з основоположників хі
мічної теорії розчинів. В 1919 -  1922 рр. очолював 
Науково-дослідний хіміко-енергетичний інститут в 
Катеринославі (зараз -  Дніпропетровськ). В 1922- 
1929 рр. -  президент Головної палати мір і вагів.

35 Писаржевський Л ев Володимирович [1 (13) лю
того 1871 р. -  23 березня 1938 р.] -  вчений-хімік, ака
демік АН СРСР (з 1930 р.), академік Академії Наук 
України (з 1925 р.). Після закінчення в 1896 р. Ново
російського університету викладав у ряді вищих 
навчальних закладів, в т.ч. Київському політехніч
ному інституті (1908-1911 рр.), З 1913 р. -  професор 
Катеринославських вищих навчальних закладів. В 
1927 р. виступив ініціатором створення Українсько
го інституту фізичної хімії (зараз -  Інститут фізич
ної хімії ім. Л.В.Писаржевського НАН України). 
Лауреат премії ім. В.І.Леніна (1930 р.).

36 Суиікін Петро Петрович [27.1. (8.II) 1868 -  
17.ІХ. 1928] -  російський радянський зоолог, акаде
мік РАН - АН СРСР (з 1923). Після закінчення Москов
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ського університету (1889) працював на кафедрі зоо
логії цього ж університету. В 1910-18-професорХарків
ського, 1919-20 -  Таврійського університетів. З 1921 
працював у АН СРСР. Праці присвячені зоології, зо
огеографії, палеонтології та порівняльній анатомії.

37 Келлер Борис Олександрович [16 (28) серпня 
1874 р. -  29 жовтня 1945 р.] -  академік АН СРСР (З 
1931 р.), та ВАСГНІЛ (з 1935 р.). В 1931-1936 рр. -  
директор Ботанічного та Грунтового інституту АН 
СРСР. В 1937-1945 рр. директор ботанічного саду 
АН СРСР. В 1941-1945 рр. голова Туркменського 
філіалу АН СРСР.

38 Успенський Федір Іванович [7 (19) II. 1845 -  
10.ІХ. 1928] -  російський історик, академік РАН - 
АН СРСР (з 1900 р.). В 1874-94 рр. викладав в Ново
російському університеті ( м.Одеса). В 1894-1914 рр. 
директор заснованого ним Російського археологіч
ного інституту в Константинополі. В 1915-28 рр. ре
дактор “Візантійського часопису”. В 1922 -  27 рр. -  
читав курс лекцій в Ленінградському університеті. 
Основна праця -  “Історія Візантійської імперії”.

39 Богословський Михайло Михайлович [13 (25) бе
резня 1867 р. -  20 квітня 1929 р.] -  вчений-історик, 
академік РАН -  АН СРСР (з 1921 р.). З 1911 р. вик
ладав у Московському університеті. Автор ряду під
ручників і посібників з історії Росії XVIII -  IX ст.

40 Соболевський Олексій Іванович [26 (7 січня 
1857 р.) грудня 1856 р. -  24 травня 1929 р.] -  вче- 
ний-філолог, славіст. З 1900 р. -  академік Санкт- 
Петербурзької академії наук (згодом -  АН СРСР). 
Після закінчення в 1878 р. Московського універси
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маловідомі імена, події, факти

тету і захисту дисертації обіймав посаду професора 
Київського (1884-1888 рр.) та Санкт-Петербурзько- 
го (1888-1908 рр.) університетів. Останні роки свого 
життя присвятив упорядкуванню словника давньо
руської мови.

41 Переверзев Валер ’ян Федорович [6 (18). 1882 -  
5.V.1968] -  радянський літературознавець. Один із 
співредакторів “Літературної енциклопедії (1929- 
30). З 1921 професор Московського державного уні
верситету. Основні праці присвячені творчості 
М.В.Гоголя, Ф.М.Достоєвського, І.О.Гончарова. У 
1928 вийшов збірник статей “Літературознавство”, 
який став приводом для дискусії щодо “переверзєв- 
ської школи”.

42 П авлов М ихайло Олександрович [9 (21) січня 
1863 р. -  10 січня 1958 р.] -  вчений в галузі металур
гії, академік АН СРСР (з 1932 р.). Після закінчення 
Петербурзького гірничого інституту в 1885 р. працю
вав на промислових підприємствах. В 1900-1904 рр. 
викладав в Катеринославському вищому гірничому 
училищі (зараз Дніпропетровська гірнича академія). 
Згодом викладав у вищих навчальних закладах Санк
т-Петербургу (Ленінграду) та Москви.

43 Лавров Петро Олексійович [6 (18) вересня 1856 р. 
-  24 листопада 1929 р.] -  вчений-філолог, славіст, ака
демік РАН -  АН СРСР (з 1923 р.). В 1898-1900 рр. 
викладав в Новоросійському університеті. Автор ці
лого ряду праць, в т.ч. унікальних пам’яток 
слов’янської писемності.
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