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Академіку НАН України
петру ТИМОФІЙОВИЧу троньку — 90

Даний збірник наукових статей підготовлений на 
знак особливої шани до людини, яка зробила вели
чезний внесок у перемогу історичної справедливості, 
відновлення доброго ім’я сотень тисяч людей, які 
постраждали від тоталітарного режиму в Україні 
Академік НАН України Петро Тимофійович Тронько 
став на початку 1990-х рр. одним з ініціаторів Дер
жавної програми “Реабілітовані історією” — унікаль
ної на пострадянському просторі Відтоді розпоча
лася робота по підготовці багатотомної науково-до- 
кументальної серії книг “Реабілітовані історією”, по
кликаної об’єктивно висвітлити трагічні сторінки 
історії українського народу, увічнити пам’ять со
тень тисяч наших співвітчизників, які стали жерт
вами політичних репресій.

Робота викликала широкий резонанс як в Ук
раїні, так і далеко за її межами. До реалізації програ
ми підключилися провідні науково-дослідні центри, 
кафедри вищих навчальних закладів, архіви, музеї, 
архівні підрозділи Служби безпеки України, Мініс
терства внутрішніх справ, їх обласних управлінь, 
громадські організації.

Починання органів державної влади та управлін
ня, наукової й творчої інтелігенції України викликало 
безперечний інтерес відомих фахівців, громадських 
діячів Польщі, США, Канади, Російської Федерації, 
інших зарубіжних країн.



Глибокий науковий пошук дозволив з ’ясувати ба
гато невідомих сторінок нашої історії. Однією з них 
є опір українського суспільства тоталітарному ре
жиму. Дослідження проблематики опору дає змогу 
спрямувати фокус наукового дослідження на соціо- 
культурні та ментальні аспекти функціонування 
тоталітарного режиму, взаємодію влади й людини у 
ситуації перманентного конфлікту й справжньої 
війни один з одним.

Але головне у проблематиці опору є те, що зви
чайні люди, чоловіки й жінки, відмовлялися кори
тися тому, що вважали помилковим, цинічним, анти- 
людським. Це має велике історичне значення, тому 
що наші предки проявили героїзм та мужність, 
відстоюючи свій уклад життя, людську гідність, сво
боду і права людини.

Редколегія



РАДЯНСЬКА ВЛАДА 
І

УКРАЇНСЬКЕ СУСПІЛЬСТВО
протистояння, 

опір, 
опозиція 

в 2 0 -8 0 -х  рр. XX ст.
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Білошицький С.В.

Публічна апологетика та 
критика політичних репресій 

в громадсько-політичному житті України 
(1917 — початок 1920-х рр.)

Розбудова демократичної політичної системи, грома
дянського суспільства в України вимагає ретельного вив
чення подій політичних подій часів Української революції 
(1917-1921 рр.). Особливу цінність для сьогодення мають 
дослідження публічної дискусії представників різних полі
тичних сил щодо ролі репресій у процесі громадсько-полі
тичної боротьби, зокрема впроваджених більшовицькою 
партією.

Метою даної розвідки є висвітлення деяких особливос
тей кампаній публічної апологетики та критики політич
них репресій в громадсько-політичному житті України з 
боку більшовиків та їх політичних опонентів.

Під публічною апологетикою політичних репресій ав
тор розуміє теоретичне обґрунтування корисності та вип
равданості терору проти політичної опозиції, моральну під
тримку репресій з боку їх прихильників та натхненників.

Теоретичне обґрунтування необхідності політичних 
репресій намагалися здійснити засновники і керівники 
Компартії та радянської держави — В. Ленін, Й. Сталін, 
Я. Свердлов, М. Бухарін, Л. Троцький, Ф. Дзержинський1. 
В їх численних працях доводиться, що силове стверджен
ня диктатури пролетаріату, тобто диктатури більшовиць
кої партії, є необхідною умовою поширення комуністич
ної ідеї на теренах колишньої Російської імперії.

Безперечний інтерес представляють також роботи без
посередніх учасників і свідків кривавих подій тих часів. 
Зокрема, позиція більшовицької партії щодо пропаганди 
застосування політичних репресій знайшла своє відобра
ження в працях Є. Бош, А. Буценка, І. Вардина, В. За-
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тонського, С. Косіора, А. Луначарського, М. Майорова, 
М. Покровського, М. Попова, М. Рафеса та ін2. Написані 
здебільшого в публіцистичному плані, їх праці несуть не 
стільки наукове, скільки ідеологічне навантаження, став
лять за мету скомпрометувати діяльність різних тогочас
них політичних партій і течій.

Менш заангажованими виглядають праці і спогади 
організаторів та активних діячів українських і загально- 
російських політичних партій, написані в різні часи пере
важно за кордоном. Серед них праці М. Грушевського,
В. Винниченка, Д. Дорошенка, М. Шаповала, О. Мицюка, 
І. Мазепи, О. Назарука, М. Порша, П. Мілюкова, В. Шуль- 
гіна, В. Петріва, Н. Махна, С. Івановича та ін3. Незважаю
чи на розмаїття думок і поглядів, в їх роботах не без підстав 
домінує думка про те, що розпорошеність і неузгодженість 
опозиційних партій, амбітність деяких з їх лідерів, него- 
товність останніх до компромісів не дозволили утворити 
серйозну і впливову політичну силу, здатну протистояти 
більшовикам, примусити їх згорнути практику політичних 
репресій.

Значну цінність представляють праці радянських істо
риків П. Волобуєва, В. Гармизи, К. Гусєва, Г. Йоффе, Л. Спі- 
ріна, П. Соболева, П. Подболотова, Ю. Клінтуха, Ю. Гам- 
рецького, Ю. Шестака, В. Полушкіної, І. Кураса та бага
тьох ін4., які досліджували зазначену проблему з класових 
позицій.

В умовах незалежної України зазначена тема активно 
висвітлювалася в працях О. Реєнта, С. Кульчицького,
В. Солдатенка, О. Бобини, В. Гусєва, О. Любовець, В. На- 
горного, І. Чайківського, А. Тимощук, О. Бриндака, В. Яре
менка5, які зосередились на вивченні позицій найбільш 
впливових політичних партій і сил у суспільно-політично
му житті України першої чверті XX ст. Водночас дослід
ження реакції цих сил на запровадження більшовиками 
політичних репресій в їх працях не є головним авторським 
завданням, а виконує лише другорядну функцію, що ро
бить актуальним запропоновану роботу.
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Здійснення диктатури пролетаріату, на думку більшо
виків, від початку передбачало застосування широкого ар
сеналу засобів морального і фізичного впливу на представ
ників політичної опозиції. Як стверджував В. Ленін:

. .наукове поняття диктатури означає не що інше, як нічим 
не обмежену, ніякими законами, ніякими абсолютно пра
вилами не зв’язану владу, що безпосередньо на насильство 
спирається”6. Інший теоретик партії— М. Бухарін конкре
тизував, що “ ...пролетарський примус в усіх своїх фор
мах, розпочинаючи з розстрілів і закінчуючи трудовою по
винністю, є, як парадоксально це не звучить, методом ви
роблення комуністичного людства з людського матеріалу 
капіталістичної епохи...”7.

Саме тому ствердження радянської влади з перших кро
ків спиралося на насилля. Вже 8 листопада 1917 р. актив
но запрацював Народний комісаріат внутрішніх справ. Ос
танній, запровадивши робітничу міліцію при Радах робіт
ничих і селянських депутатів, відразу оголосив її разом з 
Червоною гвардією “озброєною силою Рад, провідником 
їх рішень, спрямованою на зміцнення Радянської влади і 
охорону революційного порядку”®.

21 листопада 1917 р. з ініціативи Ф. Дзержинського при 
Петроградському військово-революційному комітеті розпо
чала роботу Комісія по боротьбі з контрреволюцією у скла
ді М. Скрипника, І. Флеровського, В. Трифоновата інших. 
Аналогічні її каральні структури створювалися і на місцях.

Обґрунтовуючи доцільність і спрямування каральної 
політики, 7 (20) грудня 1917 р. В. Ленін писав Ф. Дзер- 
жинському: “Буржуазія, поміщики і всі багаті класи напру
жують одчайдушні зусилля для підриву революції, яка по
винна забезпечити інтереси робітників, трудящих і експлуа
тованих мас... Необхідні екстрені заходи боротьби з контр
революціонерами і саботажниками”9. Ввечері того ж дня 
Рада Народних Комісарів схвалила постанову про утворен
ня Всеросійської надзвичайної комісії з боротьби з контрре
волюцією і саботажем та затвердила її склад. Постанова 
звертала особливу увагу новоутвореного органу на необ
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хідність подолання “саботажу” буржуазії, конституційних 
демократів, правих соціалістів-революціонерів, інших 
“контрреволюційних елементів”.

В квітні 1918 р. ВНК під керівництвом Ф. Дзержинсь- 
кого провела ряд акцій у Москві з ліквідації анархістських 
осередків. До участі в роззброєнні анархістів залучалися 
також військові частини і латиські стрільці з охорони Крем
ля10. Заходи по вилученню анархістів здійснювалися і на 
місцях. Так, газета “Друг народу” 5 липня 1918 р. повідом
ляла про арешт в Олександрі вську талановитого поета 
О. Миштовича, який входив до партії анархістів11. Конста
туючи ці факти, анархістське видання “Набат” писало: 
“Маски зірвані..., перед усім світом відкрилося справжнє 
обличчя борців за соціалістичну революцію. Вони не друзі 
народу — вони хижі вовки, хижі лисиці зі словами братсь
кого привіту на устах і підступними думками в голові”12. В 
іншій публікації газети твердилось: “Захитався і рухнув 
трон..., а владу отримала кучка прийшлих політичних аван
тюристів”1*.

Газета “К свету” (орган асоціації анархістів м. Харко
ва) зазначала: "Замість співчуття, поради, влада з перших 
своїх кроків почала погрожувати розстрілами, замість хліба 
дала накази, замість волі — надзвичайну комісію. І вже 
знову чується стогін розстрілюємих, вигуки “Хліба!”. Коли 
ж до влади звертаються: “Що ви робите?”, вона відпові
дає: “Це воля бідноти”14.

8 липня 1918 р. у доповіді на І з’їзді КП(б)У член ЦК 
КП(б)У М. Скрипник, проголошуючи головним завданням 
робітничого класу “не дати створити поміщикам і капіталіс
там, контрреволюціонерам апарат і силу, що змогла б взя
ти владу в свої руки”, констатував: “.. ..розвиток масового 
терору — ось завдання, яке стоїть перед нами, усувати 
окремих осіб — ось шлях, що лежить перед трудящими 
масами України”15.

Терор, як основний засіб політичної боротьби більшо
виків, офіційно проголосили після невдалого терористич
ного акту проти В. Леніна (ЗО серпня 1918 р.). Голова ВЦВК
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РСФРР Я. Свердлов звинуватив у замаху правих есерів і 
закликав робітничий клас відповісти “безпощадним масо
вим терором проти усіх ворогів революції”16. 2 вересня
1918 р. резолюцію про оголошення масового терору “про
ти буржуазії та її агентів” схвалив ВЦВК, а 6 вересня пос
танову “Про червоний терор” оприлюднив РНК. Остання 
передбачала “забезпечення тилу шляхом терору”, ізолю
вання класових ворогів у концентраційних таборах, роз
стріл всіх осіб, що мали відношення до білогвардійських 
організацій, змов і заколотів17.

З приводу прийнятих рішень “Набат” з сумом конста
тував: “В один нещасний день може статися наступне: який- 
небудь провокатор вистрелить в повітря біля якого-небудь 
з великих більшовицьких заправші.., більшовики ж поч
нуть кричати на мітингах і друкувати статті в своїх газе
тах, що контрреволюційні буржуазні інтелігенти, крамольні 
офіцери є винуватцями нового невдалого замаху”18. Проте 
і без постанови РНК червоний терор широко застосову
вався на практиці. Зокрема, Повноважний міністр Швей
царської Конфедерації Є. Одьє, виконуючи обов’язок дуає- 
на дипломатичного корпусу в Росії, в ноті Народному комі
саріату з іноземних справ РСФРР від 5 вересня 1918 р. 
наголошував: “3 єдиною метою вгамувати ненависть про
ти цілого класу громадян, без мандатів якої б те не було 
влади, численні озброєні люди проникають вдень і вночі в 
приватні будинки, розкрадають і грабують, заарештовують 
і ведуть у в’язницю сотні нещасних, абсолютно далеких 
від політичної боротьби, єдиним злочином яких є прина
лежність до буржуазного класу, знищення якого керівники 
комунізму проповідували у своїх газетах і промовах”. Своє 
повідомлення Є. Одьє закінчив так: “Подібні насильницькі 
акти незрозумілі з боку людей, що проголошують прагнен
ня ощасливити людство, викликають обурення цивілізо
ваного світу, обізнаного тепер про події в Петрограді”19.

Навіть чисельні протести дипломатичних представ
ників не могли вплинути на реальний стан речей. Бажання
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більшовиків утримати владу примушувало їх посилювати 
карально-репресивні заходи проти опозиції. У листопаді
1918 р. голова ВУНК УСРР М. Лаціс вказував своїм підлег
лим: “Не шукайте у справі звинувачувальних доказів, 
піднявся він проти Рад зі зброєю чи на словах. В першу 
чергу ви повинні його спитати, до якого класу він нале
жить, якого він походження, яка в нього освіта і який у 
нього фах. Ось ці питання і повинні вирішити долю звину
вачуваного”20.

Відношення більшовиків до своїх політичних опонентів 
яскраво засвідчує звіт з агітаційного заходу меншовиків 
колишнього члену Бунду, а згодом одного з послідовних 
адептів більшовизму М. Равіча-Черкаського: “Я розглядав 
публіку... Який багатий живий матеріал для мобілізації на 
чистку снігу, скільки клієнтів Надзвичайної комісії”21.

Постанова РНК про “червоний терор” дозволяла брати 
заручників з числа політичних опонентів Радянської вла
ди. В. Ленін виправдовував цей захід таким чином: “Я вва
жаю тверезо і категорично: що краще — посадити в тюр
му кілька десятків чи сотень підбурювачів, винних чи не
винних, свідомих чи несвідомих, чи втратити тисячі черво- 
ноармійців і робітників? Перше краще. І хай мене обвину
ватять у яких завгодно смертних гріхах і порушеннях сво
боди — я визнаю себе винним, а інтереси робітників виг
рають”22. Він різко критикував дрібнобуржуазних демок- 
ратів-соціалістів, які обурювалися “варварським” прийо
мом брати заручників. “Нехай собі обурюються, — писав
В. Ленін, — але війни без цього вести не можна, і при за
гостренні небезпеки вживання цього засобу необхідно в 
усіх розуміннях розширити і робити частішим”23.

Деталізуючи положення постанови РНК, нарком внут
рішніх справ РСФРР Г. Петровський у своєму наказі “Про 
заручників” констатував: “Вбивство Володарського, вбив
ство Урицького, замах на вбивство Голови Ради Народних 
Комісарів Володимира Ілліча Леніна, масові, десятками 
тисяч, розстріли наших товаришів у Фінляндії, в Україні і,
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нарешті, на Дону і в Чехо-Словакії.., заколоти в тилу на
ших армій, викривальні зізнання правих есерів та іншої 
контрреволюційної сволоти в цих заколотах ... показують, 
що, незважаючи на постійні слова про масовий терор про
ти есерів, білогвардійців і буржуазії, цього терору насправді 
немає. З таким становищем має бути рішуче покінчено... 
Всі відомі місцевим Радам праві есери мають бути негай
но заарештовані. З буржуазії і офіцерства має бути значна 
кількість заручників. При найменших спробах опору чи 
найменшому русі у білогвардійському середовищі пови
нен здійснюватись безумовно масовий розстріл. Місцеві губ- 
виконкоми мають виявляти в цьому особливу ініціативу”24.

1919 р. характеризувався подальшим посиленням біль
шовицького терору проти політичної опозиції. В лютому 
за наказом Ф. Дзержинського у Росії було взято значну кіль
кість заручників з числа соціалістів-революціонерів та мен
шовиків25. 31 березня Бюро українського друку розповсю
дило заяву Миколаївського виконкому, в якій говорилося 
про взяття заручників в Миколаєві з числа “буржуазних 
кіл” населення у відповідь на безчинства французьких оку
паційних властей в Одесі26. Без усякого розбору і серйоз
них підстав бралися в 1919 р. заручники у Харкові. Голова 
місцевого губвиконкому доповідав Харківській Раді, що: 
“.. .у випадку, коли буржуазний гад підніме голову, то, перш 
за все, впадуть голови заручників”27.

Зрозуміло, що практика захоплення заручників викли
кала протест у представників ряду політичних партій. Так, 
своє ставлення до цього висловив один з фундаторів нена
сильницького анархізму П. Кропоткін, який, звертаючись 
до керівників Радянської держави, писав: “Невже не знай
шлося серед вас нікого, щоб нагадати, що такі заходи, що 
являють собою повернення до найгірших часів середньо
віччя і релігійних війн, не гідні людей, що взялися твори
ти майбутнє суспільства на комуністичних засадах... Нев
же ніхто з вас не замислився над тим, що таке заручник. 
Це значить, що людина, посаджена до в’язниці не за який- 
небудь злочин, що її тримають у в’язниці, щоб загрожува
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ти її смертю своїм противникам... Але це не хіба одне й те 
ж, що виводити людину кожний ранок на страту і відводи
ти її назад у в’язницю, промовляючи: “Почекайте. Поче
кайте. Не сьогодні”, невже Ваші товариші не розуміють, 
що це рівносильне відновленню тортур для ув’язнених й 
їх рідних...”28.

Проте прислухатися до відомого революціонера не ба
жали. 24-25 березня 1919 р. у Києві ВУНК заарештувала 
лідерів УСДРП(н)— Ю. Мазуренка, А. Річицького, А. Яко- 
венка та активістів УПСФ — С. Єфремова, Л. Чикаленка 
та Дяченка29, що спричинило відчайдушні протести україн
ської інтелігенції та громадськості30. У травні голова ВУНК 
М. Лаціс здійснював тактику “червоного терору” стосовно 
лівих соціалістів-революціонерів та незалежників31, а в 
липні РНК своєю телеграмою вимагала “посилення черво
ного терору у Києві”32. Його здійснювали чекісти, очолюва
ні Г. Шаповаловим, Л. Ковалівим, Д. Самусем, В. Лашке- 
вичем та іншими33.

Звертаючись до цих подій, А. Гольденвейзер пригаду
вав: “ВУНК... розгорнула в Києві улітку 1919 року дуже 
напружену діяльність. Був декретований “червоний терор”
і це давало можливість розстрілювати всіх і кожного, без 
вказівки якоїсь індивідуальної провини... Першими жерт
вами “червоного терору” стали 68 киян, що значилися у 
виявленому у когось списку членів клубу націоналістів... 
Розстріл Науменка був самим жахливим злочином київсь
кої надзвичайки... Це був один з небагатьох людей, що 
користувався абсолютно виключною репутацією і відомих 
всьому Києву, — одне з небагатьох імен, що вимовлялося
з величезною повагою. Якби йому дали померти своєю 
смертю, за його труною йшов би стотисячний натовп”34. 
Звертаючи увагу на подібні факти, газета “Южное слово” 
відзначала, що “радянська влада “обрала” вбивство як не
порушну опору своєї політики”35.

Одночасно газета “Більшовик” відмічала, що “черво
ний терор”, запроваджений в Києві, “вибив фактичне керів
ництво з рук лакейської партії незалежників і есерів-акти-
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вістів, “соціалістів”, Директорії і т.д., сволоти, що веде 
збройну боротьбу проти Радянської влади в інтересах фі
нансового капіталу України й Антанти”36.

Режим “червоного терору” з ініціативи більшовиків 
застосовувався і на інших територіях України. Зокрема, 
підконтрольний КП(б)У Херсонський губернський з’їзд 
Рад робітничих і селянських депутатів у липні 1919р. прий
няв резолюцію “Про червоний терор”, в якій містилася 
вимога забезпечити зусиллями ВУНК страту за “кожну го
лову робітника і селянина сто голів ворогів робітничо-се- 
лянської влади”. Як підкреслювалося в резолюції: “Хто 
проти влади робітників і селян, той... мусить бути змете
ний з лиця землі”37.

У 1919 р. було завдано відчутного удару анархістським 
організаціям в Україні. 24 квітня в Катеринославі розгро
мили приміщення секретаріату Конфедерації анархістів 
“Набат”. Літературу, газети Конфедерації зіпсували, вики
нули на вулицю, гроші реквізували. У грудні Центрально
му управлінню НК України вдалося ліквідувати усі 
анархістські організації Харкова, звинувативши їх у кримі
нальних злочинах38.

Протестуючи проти свавілля, українські анархісти від
значали, що саме ця невиправдана жорстокість, пересліду
вання політичних опонентів призвели до істотного падін
ня популярності більшовицької партії, відкрили шлях для 
наступу денікінських військ39. Це також підкреслюється в 
зверненні Н. Махна від 7 грудня 1919 р. “До всього пра
цюючого люду України”40“41.

Водночас форми та методи боротьби з політичною опо
зицією в більшовицькому таборі дискусій не викликали. В 
липні, посилаючись на складну військово-політичну ситуа
цію, В. Ленін констатує: “Наша справа — ставити питання 
прямо. Що краще? Чи виловити і посадити в тюрму, іноді 
навіть розстріляти сотні зрадників з кадетів, безпартійних, 
меншовиків, есерів, “які виступають” (хто із зброєю, хто
із змовою, хто з агітацією проти мобілізації, як друкарі або
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залізничники з меншовиків і т.п.) проти Радянської влади, 
тобто за Денікіна? Чи довести справу до того, щоб дозволи
ти Колчаку і Денікіну перебити, перестріляти, пересікти до 
смерті десятки тисяч робітників і селян? Вибір не важкий”42.

Проте, одночасно, посилювалася кампанія протестів 
проти незаконних арештів та розстрілів опозиціонерів. 6 
жовтня 1919 р. М. Горький писав Ф. Дзержинському: “.,.Я 
дивлюсь на ці арешти як на варварство, як на винищення 
кращого мозку країни і заявляю в кінці листа, що Радянсь
ка влада викликає у мене вороже ставлення до неї”43.

Звернення М. Горького до Ф. Дзержинського, Г. Зінов’є
ва, В. Леніна відіграло позитивну роль. Політбюро ЦК 
РКП(б) доручило комісії у складі Ф. Дзержинського, М. Бу- 
харіна та Л. Камєнєва переглянути списки заарештованих.
В. Ленін пішов назустріч М. Горькому і сприяв звільнен
ню низки відомих громадських діячів, але зауважив, що 

. .загалом міра арешту кадетської (й білякадетської) пуб
ліки була необхідна і правильна”44.

Один з найбільш послідовних провідників “червоного 
терору” — С. Шварц, дискутуючи з опонентами у серпні
1919 р., відмічав: “Нам стверджують, що знищенням цих 
елементів ми йдемо по шляху регресу. Нехай так, нехай 
ми на певний час відстаємо, але зате ми впевнені, що еле
ментів, які ставлять під загрозу саме існування влади тру
дового народу, немає, що все сміття чисто виметене чер
воною мітлою. Якщо для ствердження пролетарської дик
татури в усьому світі нам необхідно знищити всіх слуг ца
рату і капіталу, то ми перед цим не зупинимося і з честю 
виконаємо завдання, покладене на нас революцією”45.

Протягом 1920 р. карально-репресивна політика біль
шовиків проти есерів, меншовиків, українських національ
них партій продовжувалася. Опозиція втратила контроль 
над органами преси та видавництвами, була не в змозі 
здійснювати ефективну публічну діяльність.

Виступаючи на II з’їзді КП(б)У 17 жовтня 1920 р., член 
ЦК РКП(б) Г. П’ятаков заявив: “Ми не заперечуємо масо
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вого терору, ми його не заперечували і на І з’їзді. Намагай
теся бити противників по самих слабких місцях, проводь- 
те масовий терор як засіб боротьби!”46. Врешті-решт ук
раїнські партфункціонери так і робили. Всеукраїнський 
ревком ухвалив рішення не застосовувати в Україні січне
вого (1920 р.) декрету ВЦВК і РНК РСФРР про скасування 
смертної кари. Надзвичайним комісіям (починаючи з гу
бернських) давалося право застосовувати позасудові реп
ресії в справах, що “потребували негайного рішення”47.

Політичні репресії проти опозиційних політичних сил 
здійснювалися у наступні роки. У 1925 р. припинили фор
мальне існування в Україні елементів багатопартійної сис
теми, надалі КП(б)У продовжувала діяти за відсутності 
організованої політичної опозиції. Проте, Л. Каганович на 
IX Всеукраїнському партійному з’їздові (грудень 1925 р.) 
попереджав: “Якщо ми заспокоїмося, якщо ми захопимо
ся надто мирними міркуваннями про радянський парла
ментаризм, про демократію і не будемо застосовувати те 
знаряддя, що нам протягом 8 років допомагало придушу
вати будь-яку спробу наступу на Радянську владу, то, зро
зуміло, ми отут можемо зустрітися з новими перешкода
ми”48. Ця теза неодноразово повторювалася на різних пар
тійних публічних заходах. Зокрема, комуніст Компанієць 
на X київській губернській конференції КП(б)У (1925 р.) 
спочатку висловив сподівання у тому, що партія має “до
вести ворогові, який ще досі не спить, що ми також не бу
демо спати.. а потім закликами “Ворогам смерть! Смерть 
безпощадна!” підняв на ноги аплодуючих учасників кон
ференції49.

На основі викладеного матеріалу можна зробити такі 
висновки:

> у 1917- на початку 1920-х рр. вищим політичним ке
рівництвом України, повністю підпорядкованими 
йому органами ВУНК була здійснена низка репресив
них заходів, спрямованих проти лідерів та активістів 
низки політичних партій та рухів, що діяли в Україні;
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> карально-репресивна політика супроводжувалася її 
публічною апологетикою з боку керівників більшо
вицької партії, які розглядали запроваджений терор 
як засіб соціальної перебудови суспільства, встанов
лення режиму диктатури пролетаріату/диктатури 
партії більшовиків;

>  опозиційні політичні партії та організації чинили опір 
репресіям, зокрема публічно апелювали до громадсь
кості, своїх прихильників, закордонних держав, са
мих більшовиків із закликами відмовитися від теро
ру як засобу політичної боротьби;

> жорстка карально-репресивна політика стала одним з 
факторів, що обумовив занепад опозиційних партій, 
обмежив їх вплив на широкі верстви населення.
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Капустян Г.Т.

“Надзвичайщина” та селянський опір 
в Україні (кінець 1920-х рр.)

Політика радянської влади в українському селі в кінці
1920-початку 1930-х рр., незважаючи на публікацію знач
ної кількості наукових праць і сьогодні залишається од
нією з найактуальніших у вітчизняній історіографії.

Лише після завоювання незалежності Україною на ос
нові спогадів очевидців з’явилися публіцистичні праці, які 
на емоційному рівні змальовували страшну картину зло
чину більшовицького режиму. Дослідження та оприлюд
ненням архівних джерел спричинив сплеск наукових дос
ліджень стосовно колективізації та голоду в Україні. На 
сьогодні видань стосовно подій 1930-х рр. в Україні згідно 
довідкового видання 2001 р. зафіксовано 6384 одиниці1.

Метою даної розвідки є дослідження реакції селянства 
на діяльність органів радянської влади в українському селі 
в кінці 1920-х рр..

Зміна політичного курсу радянського керівництва на 
селі наприкінці 1920-х рр. зламала соціально-економічні 
стосунки, що почали складатися в період “справжнього 
непу”2. Кандидат у члени ЦК КП(б)У О. Ткаченко на об’єд
наному пленумі ЦК і ЦКК КП(б)У в березні 1928 р. відверто 
зазначив: “Два, майже три роки у нас був один напрямок 
по відношенню до села, а після XV з’їзду у нас напрямок 
зовсім інший. Деякі партійні організації не зовсім зрозумі
ли цей крутий поворот... З 15 січня було зрозумілим для 
кожного партійця, що являє з себе такий поворот”3.

Поштовх до наступу на принципи нової економічної 
політики було надано на XV з’їзді ВКП(б) у грудні 1927 р. 
Партійний форум відобразив реальне співвідношення сил 
у вищому керівництві країни. Дебати на з’їзді засвідчили, 
що певна частина радянських лідерів залишалась на пози
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ціях підтримки непу. Однак, перемогла точка зору деле
гатів, які воліли зруйнувати ринкові відносини та знищити 
сільську буржуазію.

Ця перемога розв’язала руки сталіністам для знищен
ня непу. Напередодні XV з’їзду отримала поразку “об’єдна
на ліва опозиція”. Позиції соратників Й. Сталіна зміцни
лися завдяки виключенню з лав партії Л. Троцького, Г. Зі
нов’єва та їх активних прибічників.

Атака групи Сталіна на неп розпочалася з села. Тут зо
середжувалась основна частина матеріальних і людських 
ресурсів суспільства. Дії керівництва СРСР під час хлібо
заготівельної кризи кінця 1927 -  початку 1928 рр. засвід
чила, що діалог “влада-селянин” завершився. Наступав час 
владного, жорсткого монологу командного спрямування.

24 грудня 1927 р. на засіданні Політбюро ЦК ВКП(б) 
блискавично швидко були прийняті постанови: “Про хлібо
заготівлі”, “Директиви Політбюро ЦК ВКП(б) місцевим 
партійним організаціям”, “Про направлення відповідаль
них уповноважених на хлібозаготівлі”, що визначили на
прямок подальших дій4.

ЗО грудня 1927 р. відбулося надзвичайне засідання 
Політбюро ЦК КП(б)У за участю секретаря ЦК ВКП(б) 
В. Молотова, яке обговорювало одне питання — “Про 
хлібозаготівлі”. У відповідній постанові зазначалось: “З 
огладу на те, що спостерігався зрив і загроза прямого про
валу всієї хлібозаготівельної кампанії... Політбюро ЦК 
КП(б)У... доводить до відома всіх партійних, господарсь
ких, радянських, професійних і кооперативних організацій 
під особисту відповідальність членів бюро окружних комі
тетів і райкомів суворо дотримуватися наступних дирек
тив в справі негайного піднесення і проведення хлібозаго
тівельної кампанії.

Виходячи із загального становища хлібозаготівель в 
СРСР, приступити до виконання річного плану хлібозаготі
вель по Україні в розмірі 265 млн. пудів...
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Виходячи із особливої ваги заготівель для всього Сою
зу... Політбюро ЦК КП(б)У визнає абсолютно необхідним 
добитися протягом 10 днів рішучого перелому в хлібоза
готівельній кампанії.. .”5.

Поїздка Молотова в Україну 28 грудня 1927 р.— 6 січня 
1928 р. була обумовлена місцем республіки в загальному 
плані хлібозаготівель СРСР— 37 %. Це складало 265 млн. 
пудів зерна.

Але керівництво України визначило план хлібозаготі
вель в 245 млн. пуд. Для радянських лідерів це було зама
ло. Молотов розпочав роботу в Харкові (до 1934 р. столи
ця УСРР) зі збільшення плану хлібозаготівель до 265 млн. 
пуд. Він пояснював причини провалу хлібозаготівель без
діяльністю радянського і кооперативного апарату, безініціа
тивністю партійних організацій, які стояли осторонь “цієї 
важливої справи”6.

Один з уповноважених характеризував методи діяль
ності комісії Молотова: “...багато місцевих керівників ра
дянського, партійного, кооперативного апарату працюва
ли не тільки вдень, але не рідко і вночі, не тільки в будень, 
але і в свята. Тряхнули добряче”7.

У республіці змінилися напрямки роботи суду і прокура
тури. За вказівками керівництва каральні органи мали бути 
спрямовані не на відстоювання прав громадян, але, в пер
шу чергу, на відстоювання інтересів Радянської влади. 
Широко застосовувались показові репресивні заходи по 
відношенню до куркульської частини села9.

Проте кардинальних зрушень в хлібозаготівельній кам
панії не відбулося. 5 січня 1928 р. на місця була надіслана 
директива ЦК ВКП(б) “Парторганізаціям про хлібоза
готівлі” за підписом Сталіна, яка жорстко вимагала вико
нання плану. Директива звинувачувала місцевих партійних
і радянських працівників, визначала типові для епохи 
“воєнного комунізму” жорсткі “покарання” і “репресивні 
заходи” стосовно “куркулів і спекулянтів, які підривають 
сільськогосподарські ціни”.
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Сталінська директива — це своєрідний програмний 
документ майбутньої “надзвичайщини”. Вона встановлю
вала “особисту відповідальність керівників партійних, ра
дянських і кооперативних організацій за виконання покла
дених на них завдань по заготівлям”. Її заключний акорд 
застерігав, що передбачені завдання по хлібозаготівлям 
потрібно виконати “в тижневий термін” бо в іншому ви
падку ЦК ВКП(б) залишав за собою право заміни керів
ників парторганізацій10.

12 січня 1928 р. Політбюро ЦК ВКП(б) прийняло рішен
ня: “3 огляду на систематичне невиконання українським 
НКТоргом (наркоматом торгівлі. — Авт.) нарядів на вивіз 
хліба зобов’язати НКТорга т. Чернова:

1) За січень виконати повністю поверх січневого плану 
всю недовантаженість на грудень, листопад і жовтень;

2) В майбутньому не допускати ніякого недовантажен
ня, виконуючи всі наряди НКТоргу СРСР, зобов’язую
чи строго слідкувати за цим РНК УСРР і ЦК КП(б)У”. 
НКТорг СРСР повинен був негайно доповідати Політ
бюро ЦК ВКП(б) у випадку незначного недовиконан
ня нарядів Україною “для негайного прийняття пар
тійних заходів стягнення”11.

Два дні по тому директива Політбюро ЦК ВКП(б) “Про 
посилення заходів по хлібозаготівлям” наказувала: “звіря
че натиснути на наші парторганізації” для посилення ро
боти по хлібозаготівлям, застосувати крайні заходи, аж до 
арешту спекулянтів і куркулів. Останні фрази директиви 
нагадували фронтову дійсність: “хлібозаготівлі є фортеця, 
котру ми повинні захопити чого б це не коштувало. І ми її 
візьмемо, вочевидь, якщо поведемо роботу по-більшовиць- 
ки, з більшовицьким натиском”12.

Показовою у здійсненні хлібозаготівель стала поїздка 
Сталіна в Сибір (18 січня -  4 лютого 1928 р.), що сприяла 
дезорганізації хлібного ринку, посилила “надзвичайщину” 
на селі. Свідченням цього є резолюція наради керівників 
семи східних округів, яка відбулася в Красноярську 1 лю
того 1928 р.
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“Слідом за сталінськими директивами від 5 і 14 січ
ня, — вважав російський історик В. Данілов, — цю резо
люцію потрібно віднести до групи документів, які покла
ли початок, по-перше, переходу до політики розкуркулю- 
вання і, по-друге, введеня прямої наруги і насилля в прак
тичну діяльність місцевих партійних і радянських органі
зацій на селі при виконанні чергових завдань зверху — 
всього того, що отримало назву “перекручень”1.

Відповідно до сталінського сценарію безпосередня роль 
у здійснені каральних заходів на селі відводилась ОГПУ, 
суду, прокуратурі.

Телеграфне розпорядження ОГПУ від 4 січня 1928 р. 
“Про проведення арештів приватних заготовачів і тор
говців” офіційно дозволяло карати приватних торгівців 
хлібом: “Пропонується негайно добитися погодження губ- 
комів та здійснити арешти найбільш крупних приватних 
хлібозаготовачів і найбільш злісних хліботоргівців (ос
танніх у невеликій кількості), які зривають конвенційні 
заготівельні і збутові ціни...”14.

Через місяць Економічне управління ОГПУ в телеграмі 
запросило місцевих чекістів про підсумки “масових опера
цій”15. В інформації з України повідомлялось: “Всього при
тягнуто до відповідальності органами ДПУ з 5 січня 1928 
року по 26 січня 1928 року 876 осіб, з них арештовано 704... 
Судових вироків на 25 січня 1928 року, за даними окр- 
відділів ГПУ, було винесено 275 приватним особам”16.

Активна участь органів ОГПУ в хлібозаготівлях під
креслювала надзвичайність ситуації, коли правлячий ре
жим застосовував репресивні методи, ліквідовував залиш
ки ринкових відносин та громадянських свобод.

Українське селянство дуже точно оцінювало події, що 
відбувалися. “Нам розповідають старі байки..., — казав 
середняк з Ловеватської сільради Ново-Празського райо
ну Зінов’ївської округи. — Комуністична партія — партія 
фашистів, вона душе селян. Обманом нас беруть. Самі 
постановляють, а нас змушують підписуватися. Де
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рівність і братерство? А коли правду скажеш, вДПУ по
падеш... (курсив мій. — Авт.) Намагаються повторити 20- 
й рік”17.

“Воєнно-комуністичні” методи проведення хлібозаготі
вельної кампанії економічно підривали заможні господар
ства. Вже на початку “надзвичайщини” керівництво СРСР 
матеріалізувало ідеї“розкуркулювання”, загальної соціаль
ної зрівнялівки та колективізації на селі.

Оскільки більшість селянства складали середняки, то 
кампанія примусового вилучення хліба розповсюдилась на 
них. Українські місцеві органи повідомляли: “На початку 
хлібозаготівельної кампанії каральні методи застосовува
лись до господарств, котрі мали запаси хліба в 100-130 і 
більше пудів. Що ж до періоду квітня-червня 1928 р. то в 
цей час значно поширились штрафи і притягнення до відпо
відальності також і середняцьких господарств за виявлені 
досить незначні запаси хліба (20-30-50-100 пуд.), іноді на
віть з недостатнім доказом по суду про приховування та
ких запасів”18.

Адміністративний тиск поширився не тільки на селян
ство, але й на місцевих партійно-радянських керівників. 
Політбюро ЦК КП(б)У 9 березня 1928 р. зобов’язало “ок
ружкоми негайно не тільки відновити, але і ще більше поси
лити увагу справі заготівель, з тим, щоб березневе завдан
ня було виконано повністю”19. Часто вживаними терміна
ми в директивах-зверненнях Політбюро ЦК КП(б)У ста
ли: “катастрофічність”, “рішучі заходи”, “негайне посилен
ня”, “застосування адміністративних заходів”20.

На квітневому 1928 р. партійному пленумі генераль
ний секретар ЦК КП(б)У Л. Каганович стверджував: “Ряд 
працівників ми зняли, ряд працівників попали на лаву 
підсудних..., в нашому низовому сільському і радянсько
му апараті, в низових осередках знаходяться ще люди, котрі 
проявляють садистські нахили, котрі використали цю удар
ну кампанію для того, щоб показати свою владу, чи для 
того, щоб помститися тому чи іншому за те, що він колись 
сказав йому те чи інше слово”21.
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Репресивні дії місцевих працівників часто-густо набува
ли відверто терористичного характеру. Принижуючи гід
ність селян, власті вдавалися до покарання “чорними дош
ками”. В окремих селах Меджибіжського району в березні 
1928 р. президії сільських комітетів незаможних селян 
(КНС) приймали рішення не зважати на соціальний стан 
та прикріплювати “чорну дошку” до воріт господарств, які 
не здали хліба. “Догляд” за такою дошкою покладався на 
окремих селян, котрі через кожні дві години зобов’язані 
були доповідати сільській раді про свої спостереження.

В селі Редвинцях чотирьом середняцьким та трьом за
можним господарствам були присвоєні “чорні дошки”, озаг
лавлені як “ворог радянської влади”. Останніх зобов’язу
вали чотири рази на день звітуватись перед сільрадою про 
стан і справність дошок22.

Подібний метод покарання окремих сіл був відомий ще
з часів громадянської війни. Його застосовували до тих сіл, 
які не виконували продрозкладки. Навколо таких сіл ство
рювався своєрідний промтоварний вакуум та інші репре
сії23. Примусові хлібозаготівлі кінця 1920-х рр. відновлю
вали цей метод покарання.

Місцева влада проявляла надзвичайну ініціативу, вика
чуючи з селян податки. Наприклад, у Кременчуцькій окрузі 
протягом березня 1928 р. було винесено 67 постанов про 
виселення “злісних нездатчиків хліба” й 120 рішень про 
конфіскацію у них землі. Деякі уповноважені хлібозаготі
вель вважали, що повернулися часи “воєнного комунізму”. 
Інструктор Кременчуцького окружного партійного коміте
ту Шкрябач, працюючи у Бригадирівському районі, погро
жував селянам: “Куркульня! Хочете, щоб до вас виклика
ли Червону Армію? Ми викличемо. Ми більшовики, ми 
знаємо що з вами робити — відправимо на Соловки!” Апо
феозом діяльності більшовицького уповноваженого став 
розгін сільської ради і відновлення ревкому — подібно до 
часів громадянської війни24.
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Шкрябана незабаром засудили, але його дії були неви- 
падковими. Уповноважений у радянській історії — це, як 
правило, “довірена особа, яка діє на основі певної повно- 
важеної влади”25. В умовах сталінської “революції зверху” 
цим людям належала роль довіреної особи вищестоящих 
органів. їх діяльність підміняла сільську раду та узурпува
ла владу на селі. Такі методи завжди практикуються, коли 
держава переходить до насильницьких, адміністративно- 
командних методів у взаєминах з громадянами.

Система уповноважених поступово складалася в нефор
мальний інститут без будь-якого юридичного обґрунтуван
ня прав і обов’язків, а тому його дії характеризувалися як 
деспотичні26. Недарма, на березневому 1928 р. об’єднано
му пленумі ЦК і ЦКК КП(б)У секретар ВУЦВК О. Вла- 
сенко влучно охарактеризував ситуацію, що склалася в 
системі управління селом: “Ми в цьому році підмінили 
радянську владу, паралізували усі галузі роботи рад, ми 
відтіснили їх як органи влади, які повинні проводити гос
подарські заходи і в першу чергу хлібозаготівлі.., ради на 
селі, як органи влади, ми дискредитували. У нас уповнова
жені стали над владою... Я вважаю, що не радянська вла
да себе дискредитувала, а партійні організації, котрі керу
ють цією роботою. Я не знаю випадків, коли виконкоми 
могли б протиставити себе директивам партії. Розігнано 
до ЗО % виконкомів в деяких районах і округах. Усунено з 
посад в окремих округах до 40 % голів і секретарів сільсь
ких рад”27. Позиція Власенко була різко засуджена іншими 
українськими керівниками.

Інститут уповноважених в командно-адміністративній 
системі підтримувався органами державної безпеки. Голова 
ГПУ УСРР В. Балицький на засіданні Політбюро ЦК 
КП(б)У 25 січня 1929 р. відстоював функціонування “мере
жі уповноважених”, висловлював “підтримку прохання 
РНК УСРР перед союзним урядом про відпуск коштів на 
їх утримання”28.

Партія через систему уповноважених поступово вста
новлювала контроль над селом. Дії уповноважених тору
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вали шлях іншим неформальним органам у формі трійок, 
п’ятірок, штабів, комітетів, нарад. Згодом це було легітимі
зовано таємним рішенням Політбюро ЦК ВКП(б) від ЗО 
січня 1930 р., відповідно до якого створювалися комітети
із трьох осіб (трійка), яка слугуватиме головним органом у 
ліквідації куркульства як класу. До складу трійки входили 
секретар партійного комітету, ведучий співробітник місце
вої ради й відповідна посадова особа з ОГПУ29.

Чергова директива Політбюро ЦК ВКП(б) від 25 квітня
1928 р. “Про посилення хлібозаготівель” передбачала “ши
роке розгортання заготроботи” у травні-червні. Ситуацію 
в СРСР не змінила боротьба у вищих ешелонах влади між 
прихильниками Сталіна та групою М. Бухаріна щодо засто
сування “надзвичайних заходів”. Як відомо, країна не отри
мала альтернативного варіанту подальшого розвитку. Події 
зими-весни 1928 р., примусові хлібозаготівлі, за висловом
В. Данілова, завершили “перший акт сільської трагедії”30.

Нова хвиля “надзвичайщини” накотилася на село в лис
топаді 1928 р. Українське керівництво прийняло рішення 
“Про хлібозаготівлі”: “Політбюро ЦК КП(б)У змушене 
констатувати, що місцеві партійні, радянські і кооперативні 
організації не прийняли достатніх енергійних заходів до 
максимального посилення хлібозаготівель... Негайно до
битися того, щоб низові радянські організації і низові пар
тійні організації приділили максимум уваги справі поси
лення заготівель.., застосувати по відношенню до найбільш 
злісних скупщиків... податкове обкладання і адміністратив
но-судові заходи”31.

Масштаби другої хвилі “надзвичайщини” переверши
ли попередню вже в перші місяці 1929 р. Усунення “пра
вих” — М. Бухаріна, О. Рикова, М. Томського від партій
но-державного керівництва сприяло переходу суспільства 
до “надзвичайщини”

Проте селяни відповідали на нову хвилю репресій ма
совими протестами32. Прагнучи захистити власні інтереси 
та елементарні людські права, вони зверталися до різно
манітних установ та посадових осіб.
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Особливо поширеними були дописи сількорів до газе
ти “Радянське село” Характерно, дописи не піддавались 
розголосу, слугували матеріалом для аналітичних повідом
лень редакції, що надсилалися до ЦК КП(б)У. Зокрема, 
Косіор мав можливість прочитати лист селянина Жолудя з 
села Нехайки Ковалівського району Прилуцької округи: 
“Хлібозаготівельна комісія запитує селянина: “Скільки ти 
даєш хліба?” — Селянин відповідає: “40 пудів”. — Комі
сія: “Тобі треба вивезти 150 пудів”. — Селянин: “Поми
луйте! В мене ж їсти і посіяти не стане”. — Комісія: “Мов
чати! Виконавці, дайте йому під боки і виженіть!”33

11 травня 1929 р. Політбюро ЦК КП(б)У прийняло ди
рективу виконати до 75% хлібозаготівельного плану у трав- 
ні-липні 1929 р. за рахунок заможних верств села, а інші
25 % — в порядку самозобов’язань решти села. Одночас
но розширювалися репресивні дії сільрад. Органи юстиції, 
ДПУ та НКВС повинні були боротися з елементами, “що 
ведуть активну роботу по підриву наших заходів в області 
хлібозаготівель”34.

18 червня 1929 р. Політбюро ЦК КП(б)У прийняло 
рішення, спрямоване проти куркуля з переліком репресив
них заходів: описом і продажем майна, штрафами, пере- 
данням до суду за ст. 58-ю КК УСРР35. 27 червня 1929 р. 
Політбюро ЦК ВКП(б) визнало “доцільним запроваджен
ня порядку доведення планових завдань по хлібозаготів
лям до окремих сіл”36.

Керуючись цією настановою, ВУЦВК, РНК УСРР 3 лип
ня 1929 р. прийняли рішення “Про поширення прав місце
ві« рад щодо сприяння загальнодержавним завданням і 
планам”, що запровадило адміністративний порядок накла
дання штрафів в п’ятикратному розмірі “вартості хліба, що 
його повинно здати (господарство. — Авт.), продаючи в 
разі потреби майно відповідних господарств з торгів”. На 
випадок відмови та опору хлібозаготівлям порушувались 
кримінальні справи за ст. 5 8-ю37. Хвиля репресій, яку се
ляни назвали “кратування”, відкрила наступний етап у про
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цесі розкуркулювання. Господарства, які не витримували 
п’ятикратного штрафу, розорювалися та зникали.

Одночасно селян обкладали “експертним податком”. 
Прийомна голови ВУЦВК пояснювала, що до “експертно
го оподаткування с/г податком належать міцні господар
ства, які мають нетрудові прибутки, вживають найману 
працю, або експлуатують бідняцьке населення тим чи 
іншим засобом”.

У хлібозаготівельній кампанії 1929-1930 рр. зросла 
роль органів ОГПУ на місцях. Якщо в попередні хлібоза
готівельні кампанії чекісти забезпечували “загальне інфор
маційне висвітлення ходу заготівель”, то в ці хлібозаготівлі 
їх націлювали на “виявлення дій шкідницької організації, 
яку розробляють” (курсив мій. — Авт.).

Восени 1929 р. в процес хлібозаготівельної кампанії 
активно включилась репресивна індустрія ОГПУ. З кінця 
серпня до 24 жовтня 1929 р. ОГПУ СРСР заарештувало 
17904 особи. Причому найбільш широко застосовували 
репресії ГПУ України та Повноважне Представництво 
ОГПУ СРСР Північно-Кавказського краю.

23 вересня 1929 р. керівництво ОГПУ надіслало телег
раму з вказівками чекістським органам про необхідність 
“рішуче ударити по куркулеві...; добитися, чого б воно не 
коштувало, здачі цими елементами належних з них над
лишків і посилити застосування репресивних заходів, зок
рема, виселення по відношенню до куркульських замож
них прошарків села”.

Вже 11 жовтня 1929 р. заступник голови ОГПУ СРСР 
Г. Ягода підписав телеграму з вимогою до місцевих чекістів 
прискорити розгляд кримінальних справ на селі: “3 огляду 
на те, що вже багато арештовано вами осіб по куркульсь
кому терору, підбуренню до терору, організації масового 
куркульського опору радянським кампаніям на селі і масо
вим антирадянським виступам, з огляду на передбачувані 
нові операції по цим справам на селі, пропоную: 1) вести 
слідства по цим справам у прискореному ударному поряд-
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ку, швидко передаючи головну масу цих справ; 2) справи, 
які вимагають негайної репресії, попередньо розглядати 
на місці ПП ОГПУ, накреслювати, по узгодженню з 
крайовими комітетами ВКП, заходи покарання винуватим 
і надсилати до Москви для позасудового розгляду”. Вико
нуючи директиву, чекістські органи до 24 жовтня 1929 р. в 
Україні арештували 3705 осіб, з них — 1858 куркулів і спе
кулянтів. Із загальної кількості куркулів, арештованих по 
Радянському Союзу, біля 90 % припадало на Україну і 
Північний Кавказ.

У листопаді 1929 р. на пленумі ЦК ВКП(б) Сталін і 
його оточення взяли курс на суцільну колективізацію 
сільського господарства та ліквідацію куркульства як кла
су. “Надзвичайщина” перетворилася у постійно діючу сис
тему. Трагедія українського села вступила у нову фазу. Але 
дії радянського керівництва наштовхнулись на відчайдуш
ний та героїчний опір українського селянства.
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Верменич Я. В.

Національна політика більшовиків і 
опозиція: підґрунтя маневрів 

навколо українізації 20—30-х pp. XX ст.

Повороти у національній політиці правлячої комуніс
тичної партії і пов’язаний з ними феномен українізації най
краще піддаються аналізу в контексті боротьби за владу в 
ЦК РКП(б)-ВКП(б). Але такий ракурс їх дослідження, ледь 
намітившись в літературі останніх років існування СРСР, 
не дістав чомусь належної розробки у пізніших працях з 
проблем національно-культурної політики більшовиків що
до України.

Тим часом різні стратегії центру в ході здійснення націо
нальної реформи досить точно вкладаються в рамки етапів 
боротьби Сталіна за єдиновладдя на більшовицькому 
Олімпі і знешкодження ним своїх головних політичних 
противників — JI. Троцького, J1. Каменева, Г. Зінов’єва, 
М. Бухаріна. Тому метою даної статті є дослідження про
цесу українізації в контексті боротьби за владу в ЦК 
РКП(б)-ВКП(б).

Впродовж більш як двох з половиною століть Україна 
була об’єктом посиленої русифікації, і тільки розпад Росій
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ської імперії поклав початок зворотному процесу — проб
лема українізації постала як політична й культурна. Хоч 
національні уряди, що виникли у ході Української револю
ції, швидко зійшли з політичної арени, пробудження націо
нальної свідомості стало фактом, з яким змушені були раху
ватися переконані централісти-більшовики. Жонглювання 
гаслами національного самовизначення й реальні політичні 
кроки у напрямі створення формально суверенних респуб
лік допомогли їм відновити зруйновану у ході громадянсь
кої війни державну єдність колишньої імперії. Але доля 
нового державного утворення— Союзу РСР— цілком зале
жала від здатності центру знайти таку форму взаємовідно
син з суб’єктами федерації, яка б задовольняла обидві 
сторони, і забезпечувала життєздатність централізованого 
державного організму.

Тривкість Союзу вже з самого початку його існування 
піддавалася чималим випробуванням, і найбільш сильні 
прояви опозиційності більшовицький ЦК відчував з боку 
України. На XII з’їзді партії й особливо під час IV наради 
ЦК РКП з відповідальними працівниками національних 
республік і областей стало ясно: спроби Сталіна зосере
дити майже безмежну владу у новому квазіфедеративному 
об’єднанні наштовхуються на серйозний опір з боку ук
раїнського уряду. М. Скрипник на XI і XII з’їздах РКП(б) 
емоційно засуджував “єдинонеділимівській потяг” радянсь
ких апаратів та їхню “подвійну бухгалтерію”. X. Раковсь- 
кий не виключав можливості нової громадянської війни, 
якщо партія не виявить необхідної чуйності й розуміння 
національного питання1.

Зіткнувшись із безпрецедентними труднощами у внут
рішній політиці, падінням престижу інтернаціональних 
цінностей, правляча комуністична партія змушена була 
вдатися до лібералізаційних заходів у національній сфері, 
зокрема до “коренізації” партійних, радянських, профспіл
кових апаратів. Національну реформу стимулювала хво
роба В. Леніна, яка загострила боротьбу за владу. Фактич
ний розкол партії в питаннях про роль держави і проф
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спілок у господарському будівництві, ставленні до нової 
економічної політики, межі централізації і децентралізації 
зумовлював особливу гостроту політичної боротьби навко
ло “політики коренізації”.

XII з’їзд РКП(б) виявився етапним не лише тому, що 
проголосив курс на “коренізацію”, але й тому, що поклав 
початок гострій внутріпартійній боротьбі навколо шляхів 
і методів будівництва союзної держави. Досить порівняти 
акценти у доповіді Сталіна про національні моменти в пар
тійному й державному будівництві з заключним словом з 
цього питання, щоб помітити істотну різницю. У допові
ді — акцент на небезпеці великодержавного шовінізму, 
який душить усе неросійське, і принаймні словесна тур
бота про те, “щоб радянська влада в республіках стала зро
зумілою й рідною”2. У заключному слові — прямі звину
вачення на адресу М. Бухарі на і X. Раковського у тому, що 
вони “надто роздмухали” значення національного питан
ня, перебільшили його вагу і відтак прогледіли питання 
про владу робітничого класу.

У перекладі із сталінського “новоязу” це означало на
гадування місцевим працівникам, що правляча партія піде 
напролом, якщо право націй на самовизначення увійде у 
суперечність із правом робітничого класу (читай: партії) 
на свою диктатуру. Проведена через півтора місяця після 
з’їзду IV нарада ЦК РКП з представниками національних 
республік і областей показала, що слова генсека не розхо
дяться з ділами. У фокусі уваги на ній опинився вже не 
великодержавний шовінізм, а “націоналістичне віяння, яке 
пре в нашу партію на окраїнах”. І хоч головним об’єктом 
шельмування на нараді був щойно виключений з партії член 
Наркомнацу РСФРР М. Султан-Галієв, дискусія розгорну
лася навколо порушеного представниками України питан
ня про невідповідність форми і змісту в радянській феде
рації. У властивій йому єзуїтській манері Сталін не зупи
нився перед тим, щоб свідомо перекрутити позицію Ук
раїни, а Раковського та Скрипника звинуватити у конфеде- 
ралізмі3.
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Чому ж, гостро відчувши небезпеку, яка йде з місць, 
більшовицький центр не відмовився від “коренізаторської” 
риторики? Тому, насамперед, що маховик реформи було 
вже запущено і відмовитися від неї— значило продемонст
рувати перед усім світом фарисейську суть декларацій про 
відхід від “єдинонеділимства”. Сталіну нічого не лишало
ся, як орієнтувати партію на маневрування “між рішучою 
боротьбою з націоналізмом у партії і такою ж рішучою 
боротьбою за залучення до радянської роботи всіх більш 
або менш лояльних елементів з місцевих людей, інтелі
генції тощо”4. Маневрувати доводилося і йому самому, бо 
наприкінці того ж 1923 р. у відкриту фазу перейшла бо
ротьба Сталіна з Троцьким. Останній у питаннях націо
нального будівництва стояв на позиціях централізму, але 
допускав поступки націоналам з тактичних міркувань. 
Подарувати йому “національну карту” Сталін не міг. Бло
куючись у боротьбі проти Троцького з Каменевим і Зінов’є
вим, він робив усе для того, щоб залучити на свій бік 
місцеві еліти в республіках, а також актив Комінтерну. Тому 
знову і знову наголошував на праві націй на самостійне 
державне існування, на перевагах організації співробіт
ництва народів у Радянському Союзі.

Ситуація різко змінилася, коли Каменев і Зінов’єв 
очолили “нову опозицію”, почали поміж іншим гостро кри
тикувати сталінський курс у національній політиці. Генсе
ка особливо непокоїло, що їх негативістську позицію щодо 
коренізації значною мірою поділяв перший секретар ЦК 
КП(б)У Е. Квірінг і що між ним і опозицією налагоджува
лися “тіньові” контакти. Це стало причиною усунення 
Квірінга з України і заміни його на цьому посту сталінсь
ким висуванцем Л. Кагановичем. Останній зробив блис
кучу кар’єру, вирісши впродовж 1921-1924 рр. з інструкто
ра ВЦРПС до секретаря ЦК РКП(б).

У написаних через багато років “Пам’ятних записках” 
Каганович пов’язував свою появу в Україні як з новими 
проявами опозиційності з боку Каменева і Зінов’єва, так і
з “загостренням боротьби націоналістичних ухилів і міс
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ницьких угруповань”5. На момент його появи (та й пізніше) 
активізація місцевої еліти під впливом українізаційних 
процесів всерйоз непокоїла центр і його ставленика.

Саме тому нейтральні за своїм об’єктивним змістом 
проблеми темпів і шляхів українізації опинилися в фокусі 
гострої політичної боротьби, тон якій задавав сам Сталін. 
Опозиція зробила своїм козирем “крайнощі у проведенні 
українізації-” і “перегини націоналізму”, місцеві кадри в 
особі наркома освіти О. Шумського, навпаки, вважали тем
пи українізації недостатніми і пояснювали це засиллям “в 
партії російського комуніста, який з підозрілістю і непри
язню, щоб не сказати більше, ставиться до комуніста-ук- 
раїнця”6. Каганович, що пройшов під керівництвом Сталі
на непогану школу політичного маневрування, поспішив 
пов’язати полеміку навколо українізації із теорією загост
рення класової боротьби в міру просування по шляху соціа
лізму. У такому трактуванні обстановки на Україні він 
дістав могутню підтримку з боку Сталіна, який кваліфіку
вав намагання М. Хвильового подолати провінційність 
української культури і її рабську залежність від Москви як 
прояв боротьби “проти росіян узагалі, проти російської 
культури і її вищого досягнення — ленінізму”7.

Дискусію про завдання українізації було перетворено 
у засіб політичного цькування і розправ. У таємному цир
кулярі ДПУ УСРР “Про український сепаратизм” (вере
сень 1926 р.) висловлювалася тривога з приводу того, що 
“серед української громадськості починає спливати на по
верхню ідея національної державності”8. Міфічна небез
пека “зростаючого впливу української буржуазії” і реаль
ний конфлікт Шумського і Кагановича щодо меж втручан
ня Москви в українські справи були використані для усу
нення Шумського з поста наркома освіти і безпрецедент
ного нагнітання пристрастей навколо неіснуючого “націо
налістичного ухилу” в КП(б)У. У виступі на лютнево-берез
невому пленумі ЦК і ЦКК КП(б)У 1927 р. Каганович відніс 
до носіїв ворожої ідеології С. Єфремова, а М. Грушевсь-
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кого звинуватив у вичікувальній, “напівзміновіхівській” 
позиції, кваліфікував його також як ворога, але “не дуже 
небезпечного”9. Невдовзі Каганович уже впевнено говорив 
про “національну контрреволюцію” на Україні.

На кінець 1927 р. стало ясно, що “політика коренізації” 
увійшла в явну суперечність із централізаторською і уніфі
каторською політикою Москви. Санкціонована згори ре
форма сколихнула громадську думку, сприяла оживленню 
національних почуттів, налагодженню наукових і культур
них контактів із Західною Україною. Українізація сприй
малася як певна компенсація за невдачі визвольних зма
гань 1917-1920 рр. і, отже, легітимізувала їх у суспільній 
свідомості. Компенсаторна функція українізації полягала 
у доведенні недаремності зусиль кількох поколінь борців 
за українську ідею, комунікативна полягала у піднесенні 
престижу української мови, у її впровадженні у сферу осві
ти, інформації, офіційне діловодство. Нові пріоритети на- 
ціонально-культурної політики сприяли піднесенню рівня 
самоусвідомлення української нації, активізували пошук 
шляхів національного самоствердження.

Такий розвиток подій давав підстави для очікування 
неминучого і негайного згортання національної реформи. 
Але новий наступ опозиції, в якій Троцький, Зінов’єв, Ка- 
менєв і Раковський об’єднали свої зусилля, змушував ЦК 
РКП(б) знов і знов вдаватися до коренізаторської ритори
ки. Тим більше, що у червні 1927 р. Зінов’єв прямо звину
ватив Сталіна у архібезпринципній політиці в національ
ному питанні і колонізаторстві. Українізація, доводив він, 
“давно суперечить нашій національній політиці, б’є по 
нашій лінії щодо цього питання, помагає петлюрівщині, а 
справжньому шовінізмові відсічі немає”10. Отже, Зінов’єв 
звинувачував ЦК ВКП(б) і в колонізаторстві, і в потуранні 
місцевому націоналізму.

Під тиском таких звинувачень Сталіну доводилося по
кладатися на дипломатичний хист Кагановича, який вміло 
вів подвійну гру: на словах проголошував всіляку підтрим
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ку українізації, а на ділі ширив кампанію цькування націо- 
нальної інтелігенції як нібито виразниці настроїв буржу
азних елементів, спрямованих на ліквідацію СРСР. Под
війна гра Кагановича добре проглядається у заяві до Ви
конкому Комінтерну, направленій від імені червневого пле
нуму ЦК КП(б)У 1927 р. У заяві йшлося про безумовний 
зріст українського шовінізму, про вплив “глитайні” на 
сільську інтелігенцію, про формування під гегемонією ук
раїнської міської буржуазії ідеології буржуазної реставра
ції. Під виглядом викриття українського націоналістично
го ухилу, який “об’єктивно допомагає ворожим силам”, 
ішло нічим не прикрите шельмування Шумського. Але 
водночас у цій же заяві цілком у дусі висловлювань остан
нього говорилося про шовіністів-великодержавників, які 
намагаються вбачати в утворенні СРСР фактичну ліквіда
цію радянських республік, про трактування української 
культури як “селянської-”, про тенденційне роздмухування 
перекручень в ході проведення українізації і представлен
ня їх як системи порушення прав нацменшостей".

Наводячи цей документ у своїй книзі “Українська мова 
в першій половині XX століття”, Ю. Шевельов розглядав 
його як свідчення далекоглядності Кагановича, підкрес
люючи водночас, що йому “ніколи не закидали, скільки 
відомо, ні націоналізму, ні найдрібнішого відхилення від 
сталінської “генеральної лінії-”12. Проте Каганович ні на 
йоту не відходив від духу і букви фарисейської сталінської 
формули боротьби на два фронти — проти великодержав
ного шовінізму і місцевого націоналізму, лише дедалі 
більше переносячи наголос на її другу частину. У цьому ж 
дусі діяв і його наступник на посаді генерального секрета
ря С. Косіор.

Навіть після того, як Сталіну вдалося відбити черго
вий наступ троцькістсько-зінов’євської опозиції, політичні 
ігри навколо політики коренізації тривали. У грудні 1932 р. 
партійна верхівка ВКП(б) рішуче припинила українізацію 
поза межами УСРР, охарактеризувавши її як “петлюрівсь
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ку”. Але вона не наважилася відкрито зробити те ж саме в 
Україні — хоч і зуміла довести до самогубства двох найак
тивніших ідеологів і практиків українізації — М. Хвильо
вого і М. Скрипника. 1933 рік став рубежем, за яким місце
ва влада стала говорити про українізацію як таку, що “вир
валася з рук парторганізації та попала до рук чужих еле
ментів”13. Але навіть після цього українізаційний курс офі
ційно не було дезавуйовано.

Пояснення цьому слід шукати, очевидно, у тому, що 
міфічні націоналістичні ухили були потрібні Сталіну для 
розправи з останнім з числа своїх серйозних противни
ків — М. Бухаріним, який, за свідченням його англійсько
го біографа С. Коєна, був впродовж 20-х рр. найбільшим 
захисником неросійських національностей. Виступаючи на 
VIII з’їзді комсомолу у травні 1928 р., Бухарін гостро кри
тикував “стару великодержавницьку пиху, чванливу ідео
логію російського пана”, який бачить у проведенні україні
зації “вияв чогось такого, що підриває честь і славу “Росії”. 
Ці пани “досі в душі дивляться на Україну, як на “Малоро
сію”, яка повинна постачати вареники та “малоросійське 
сало” справжнім “руським”, — говорив він14. Затаврова
ний невдовзі як представник “правого ухилу” і знятий з 
високих партійних і державних постів, Бухарін ще збері
гав неабиякий моральний авторитет і трибуну “Известий”. 
Зробити останній крок у напрямі його знищення Сталіну 
заважав активний опір С. Орджонікідзе. Коен припускає 
також, що Бухаріна захищали С. Косіор, В. Чубар і П. Пос- 
тишев15.

Конструюючи міф про Бухаріна як “зрадника Батьків
щини” і “ворога народу”, Сталін відштовхувався від його 
необережних характеристик обломовщини як риси російсь
кого національного характеру16. Але для контроверсійних 
тлумачень месіанської цивілізаційноїролі російського на
роду, які використовувалися Сталіним для зведення ра
хунків з Бухаріним, генсеку була вкрай потрібна легенда 
про “правий ухил”, а це означало, що “правих” посилено
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шукатимуть і в республіках. Прецедент уже був: ще у
1930 р. на Україні ярлик “правого” навісили на історика 
М. Яворського, і зразу ж почалася боротьба проти “явор- 
щини як правої платформи на ідеологічному фронті”. На 
XI з’їзді КП(б)У (червень 1930 р.) Косіор говорив вже про 
правий ухил, підводячи під це поняття і великодержавний 
шовінізм, і український націоналізм. Надалі, за справед
ливим зауваженням В. Даниленка, Г. КасьяноватаС. Куль- 
чицького, “ідейна боротьба проти “правого ухилу” поко
тилася по звичних рейках боротьби проти націоналізму. 
Можна було з щирою душею звітувати перед “хазяїном” — 
боротьба не згаса!”17

Невдовзі боротьба проти “націоналістичних ухилів” в 
Україні була доведена до логічного кінця: у контррево
люційній діяльності було звинувачено майже всю партійну
і радянську верхівку республіки. Терор набрав настільки 
всеохоплюючого розмаху, що законні органи влади фак
тично розпалися. На московських процесах фігурували 
зрадники і шпигуни, на українських — “націонал-фашис
ти”. Впродовж п’яти років (1933-1938) жертвами політич
них репресій стали 360 тисяч громадян України18.

Найбільший парадокс полягав у тому, що, навішуючи 
ярлики “націонал-фашистів” на провідників україніза- 
торського курсу, нові партійні функціонери за інерцією ще 
продовжували говорити про необхідність “дальшого про
ведення більшовицької українізації” . У резолюції XIII з’їз
ду КП(б)У (травень-червень 1937 р.) як на недолік вказу
валося на “недостатню ще українізацію партійних, радянсь
ких і особливо профспілкових і комсомольських органі
зацій”1. На ділі ж у цій час проводилася активна політика 
деукраїнізації, яка супроводилася ліквідацією україномов
них закладів освіти, органів преси, стандартизацією форм 
навчання.

Так режим диктаторської влади, що утвердився впро
довж 20-30-х рр., спочатку перетворив політику корені- 
зації у декларативне гасло, а потім оголосив справжню



Національна політика більшовиків і опозиція: підґрунтя.. 43

війну всьому тому, що мало національне забарвлення. Ут
вердити своє єдиновладдя і розправитися з опозицією Ста
ліну вдалося не в останню чергу тому, що його ідейні про
тивники в ЦК ВКП(б), за винятком Бухаріна, були ще більш 
ортодоксальними прихильниками ледь замаскованого ве
ликодержавництва, ніж він сам. Що ж до Бухаріна, Раковсь- 
кого, Скрипника та інших поборників національних прав, 
то не наважившись апелювати до народу, вони були об’єк
тивно приречені на поразку. Бюрократія, що завжди ста
вить відомчі інтереси вище за національні, сильна своєю 
здатністю до швидкого саморозмноження. В СРСР вона 
легко знаходила собі опору в зрусифікованих верствах сус
пільства, внаслідок чого українізація не здобула належної 
підтримки в масах. Неймовірно роздутий репресивний 
апарат підім’яв під себе і партію, і владу, і суспільство.

Трагічна поразка сил, які обстоювали свободу націо
нального розвитку, наклала страшний відбиток на всю по
дальшу історію України. Обстановка сталінізму унемож
ливлювала будь-які спроби демократичних, прогресивно 
мислячих сил суспільства піднести рівень його духовності, 
забезпечити розвиток національної державності у формах, 
які відповідали б національним особливостям республіки. 
Атмосфера протистояння і конфронтації, в якій виросло 
кілька поколінь українців, утруднила процес обміну духов
ними цінностями, призвела до збіднення культурної скарб
ниці українського народу, до відчутного відставання у га
лузі українознавства. Не кажучи вже про пряму шкоду гено
фонду української нації, завдану масовими репресіями, 
украй негативними стали зрушення у суспільній свідомості, 
що виразилося у втраті інтересу до національних ціннос
тей. Справжньою бідою для українського народу став ство
рений тоталітарною системою повний розрив із українсь
кою діаспорою.

В кінцевому підсумку українізація залишила у сус
пільній свідомості дуже нерівний і суперечливий слід. 
“Аура замовчування”, що існувала навколо неї в радянській
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історичній літературі, поволі стирала з історичної пам’яті 
ті драматичні колізії, якими супроводилося проведення 
національної реформи у 1920-1930-х рр. А надто прямо
лінійне користування моделями сімдесятирічної давності 
для обґрунтування необхідності дерусифікації у сучасній 
Україні часто призводить до дискредитації не тільки цих 
модернізованих моделей, але й усього українізаційного 
курсу 20-30-х рр. Незаперечним лишається одне: справа 
утвердження незалежної України зустрілася б із значно 
більшими ускладненнями, якби в рамках українізації не 
було створено фундамент національного самоусвідомлен
ня і самоствердження.
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Кравченко П.М.

Динаміка соціально-політичних настроїв 
робітничого класу України 

в 1920-1930-х рр. 
(на прикладі новобудов)

За 20-30-ті рр. XX ст. в радянській Україні відбулися 
кардинальні зміни в усіх сферах економічного та суспіль
но-політичного життя. В результаті модернізаційних проце
сів поставало суспільство, засноване на якісно нових прин
ципах. Проте його становлення супроводжувалося склад
ними суспільно-політичними процесами, пов’язаними, зок
рема, з початком прискореної індустріалізації. Особливе 
місце у дослідженні мало б займати зміна світогляду ук
раїнського селянина, який, згідно волі вищого партійно- 
державного керівництва СРСР, став пролетарем. На жаль, 
ця проблема не стала предметом вивчення у сучасній віт
чизняній історіографії.
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Метою даної розвідки є дослідження на прикладі ново
будов динаміки соціально-політичних настроїв робітничого 
класу України в 1920-1930-х рр.

Форсована індустріалізація при незначних фондах мате
ріального стимулювання у другій половині 1920-х рр. в Ук
раїні, як у СРСР в цілому, привела до спроби інтенсифіка
ції трудового процесу, раціоналізації виробництва за раху
нок трудящих. Це викликало суттєве зниження життєвого 
рівня, наростання негативних соціально-політичних наст
роїв робітників.

Досить яскраво це проявлялося в трудових колективах 
будівельників. Як свідчать документи, їх, перш за все, не 
влаштовували заробітки. Питання заробітної плати, розці
нок найчастіше ставали причинами страйкових настроїв 
на будовах у другій половині 1920-х -  на початку 
1930-х рр., про що свідчать донесення Д11У УСРР.

Зауважимо, що будівельні роботи вимагали в більшості 
випадків некваліфікованої праці, винагорода за яку була 
малою. Зарплата жінок на будовах, які у переважній 
більшості випадків виконували некваліфіковану роботу, за 
даними жовтня 1928 р. не досягала 40 крб. Зважаючи на 
високі ціни, це було дуже мало1. Проте незадоволення за
робітками проявлялося частіше не в робітників низької 
кваліфікації, а у кваліфікованих будівельників. На наш 
погляд, це пояснювалось їх більшою організованістю у 
відстоюванні своїх інтересів на відміну від вчорашніх се
лян, які складали переважну більшість робітників на бу
довах. Так, внаслідок низьких заробітків відмовились від 
роботи каменярі Горлівського рудоуправління, які будува
ли коксові печі (1926 р.). У Сталінському окрузі у тому ж 
році на двох дільницях 1 ндубуду (будівельний трест) внас
лідок незадоволення низькими розцінками 15 липня 50 бе
тонярів покинули роботу і пішли з будови2.

Загалом, зниження розцінок було характерним явищем 
для періоду розгорнутого індустріального будівництва. У 
результаті переукладення взимку 1926—1927 та 1928-
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1929 рр. колективних договорів, тарифної реформи, перег
ляду норм виробітку різко посилилась зрівнялівка, впала 
реальна зарплата. Ще більше погіршило ситуацію введен
ня карткової системи.

Періодичний перегляд норм оплати праці в бік знижен
ня мав, на наш погляд, конкретну мету — перш за все до
могтися зниження собівартості будівництва, яке було ви
соким в силу низької продуктивності праці, й інтенсифі
кувати роботу будівельників. З цим була незгодна значна, 
якщо не більша, частина робітників. Серйозний конфлікт 
відбувся, наприклад, на Дніпробуді. Першого липня 1927 р.,
з причини низьких розцінок, затримки зарплати й грубого 
ставлення адміністрації припинили роботу вантажники. 
Наступного дня відбулися збори незадоволених, на яких, 
крім названих вище проблем, адміністрація була звинува
чена в обмані — “при вербовці обіцяли все, а насправді 
нічого немає”3. Тобто, справжні умови праці та побуту на 
будові були далекими від тих, про які йшла мова під час 
набору робочої сили в республіці та за її межами.

Невдоволення на будівництві Дніпровської гідроелект
ростанції на побутовому ґрунті зберігалось і в наступні мі
сяці. У серпні 1927 р. там відбулися збори будівельників, 
що проживали у робітничому селищі № 1, викликані пове
дінкою коменданта. Поставлена вимога — замінити комен
данта — не була виконана. Лише у жовтні незадоволення 
пішло на спад з причини, як свідчить документ, розуміння 
робітниками безперспективності боротьби з адміністра
цією4. Проте у цьому ж місяці на будові знову виникло неза
доволення низькими розцінками, у зв’язку з чим збирались 
кинути роботу каменярі, що будували селище для амери
канських спеціалістів. У цей же час відмовились працю
вати за існуючими розцінками вантажники, яким недопла
тили за роботу у вихідні дні5.

У 1928 р. на ряді будов відбулися страйки з причин 
підвищення норм виробітку. З цієї причини, наприклад, у 
липні відмовились від роботи 430 будівельників Індубуду
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в Алчевську. Очевидно, що адміністрація будівництва про
довжувала переглядати виробничі плани в бік їх збільшен
ня, тому що у жовтні того року з тих же причин страйкува
ло 250 чол6 У серпні 1928 р. відбувся страйк 731 робітни
ка Будівельного бюро Донвугілля, які вимагали підвищен
ня зарплати на 50 %7.

У травні-червні 1930 р. були введені єдині всеукраїнські 
норми й поясні розцінки, внаслідок чого заробітна плата 
будівельників знову зменшилась, що в черговий раз призве
ло до конфліктів між ними та адміністрацією. Наявні доку
менти свідчать про страйкові настрої серед будівельників 
в Артемівському, Луганському, Криворізькому та Сталінсь
кому округах, у м. Києві, м. Одесі, крім того, на відомих 
всій країні новобудовах — Харківському тракторному за
воді та Дніпробуді®. На Тракторобуді незадоволення змен
шенням зарплати доповнилось обуренням будівельників з 
приводу обрахунків при її видачі9.

Така реакція викликала занепокоєння партійних та гос
подарських органів. У зв’язку з цим викликають цікавість 
розуміння ними причин незадоволення будівельників. В од
ному з документів відзначено, що головна причина невдо
волення робітників полягає в недостатньому роз’ясненні 
їм необхідності проведених заходів з боку інженерно-тех
нічних працівників та господарників, які віднеслись до 
нових розцінок “з консерватизмом”, а деякі “з ворожістю”. 
Пояснення причин зниження зарплати вимагалось давати 
робітникам таке: воно викликане не зниженням розцінок, 
а неправильною організацією праці, недостатньої увагою 
до її раціоналізації, недостатнім застосуванням методів 
соціалістичного змагання й ударництва10. Зрозуміло, що 
подібні пояснення не могли компенсувати робітникам втрат 
у заробітній платі і аж ніяк їх не влаштовували.

Траплялись на новобудовах випадки, які носили яскра
во виражений антирадянський зміст і, зрозуміло, більше 
турбували адміністрацію та органи безпеки. Так, у листо
паді 1929 р., за повідомленням ДПУ, на лівому березі Дніп-
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робуду на телеграфному стовпі була виявлена листівка, 
написана від руки російською мовою “Відозва до народу”. 
Зміст її був наступним (стиль збережено — П. К .): “Селя
ни, скинемо це ярмо 12-ї революції. Усій радянській 
проституції треба дати такий удар, щоб не побачив зем
ний шар...”11.

Жорстка адміністративна система дедалі більше зву
жувала можливості робітників на будовах відстоювати свої 
інтереси. Все частіше, як свідчать документи, адміністра
ція змушувала припиняти страйк, погрожуючи звільнен
ням12, що в умовах введення трудових книжок та записів у 
них причин звільнення ставило робітників у складне ста
новище.

Поступово активні форми протесту зникли. Крім вказа
них вище причин, важливим моментом було посилення реп
ресій проти незадоволених. Показовим було рішення зак
ритого засідання Політбюро ЦК КП(б)У від 15 червня
1928 р. про проведення чистки колективу будівельників 
Дніпробуду. Порядок і форми проведення якої доручалось 
розробити наркому внутрішніх справ, голові ДПУ УСРР 
В. Балицькому спільно з генеральним секретарем ЦК 
КП(б)У С. Косіором. У постанові зазначалось, що “очищен
ня повинно проводитися в порядку органічної роботи са
мою адміністрацією Дніпробуду”13, тобто акцію необхід
но було провести без видимого втручання репресивних 
органів.

Сама “чистка” будови “від шкідливих антирадянських 
елементів” проходила з першого липня 1928 р. по перше 
квітня 1929 р. За час її проведення з будови було звільнено 
666 чоловік, у тому числі: ворожого антирадянського еле
менту — 102 чол., за прогули — 160 чол., за систематичне 
п’янство і хуліганство — 107 чол., за корисливість — 
52 чол., за крадіжку будівельних матеріалів — 24 чол., за 
невиконання розпоряджень адміністрації і порушення пра
вил внутрішнього розпорядку — 42 чол., за антисемі
тизм — 1 чол., за невідповідність своєму призначенню —
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27 чол., за халатність, симуляцію, грубіянство — 8 чол., 
інші причини— 143 чол.14

Звільнення неблагонадійних з будови продовжувались
і дедалі більше набирали характеру боротьби з класовим 
ворогом. Так, за 1929 р. внаслідок чергової перевірки ко
лективу будівельників на Дніпробуді було виявлено й “ви
чищено” 174 чоловіки, які вважались контрреволюційно 
настроєними. Необхідність нещадної боротьби постійно 
ініціювалася та підсилювалась партійними органами. Так, 
за думкою секретаря парткому Дніпробуду Є. Г. Макара, в
1929 р. “випадковий елемент” на будівництві електростан
ції становив 25 %15. Така заява в умовах хронічного неви
конання планів могла розумітись лише як заклик до вияв
лення “ворогів і саботажників”.

Систематичний зрив планів робіт, викликаний комплек
сом причин в умовах масштабної стихійної індустріалізації 
змушував владні струюури посилювати політику позаеко
номічного примусу. Вона мала на меті за допомогою заля
кування, грубого адміністративного тиску посилити “бо
ротьбу” за виконання виробничих завдань будь-якою ціною 
й разом з тим придушити всяке незадоволення.

Міграції великої кількості робочої сили внаслідок по
ганих соціально-побутових умов, зростання крадіжок побу
тові негаразди та зростання невдоволення спричинили до 
прийняття постанови політбюро ЦК КП(б)У від 2 січня
1931 р. про посилення охорони промислових підприємств. 
Її у метою була очистка підприємств від “антирадянського 
соціально-ворожого елемента”. Особливу увагу рекомен
довано було звертати на новоприбулих робітників, а ДПУ 
зобов’язувалось продовжувати чистку16.

Низові структури все частіше почали пояснювати труд
нощі на будовах не безгосподарністю, а шкідницькою 
діяльністю “ворожих елементів” Так, в інформації про стан 
роботи наТракторобуді (березень 1931 р.) причини невико
нання планів бачили перш за все в діяльності “класово во
рожого елемента”17.
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Таким чином, пошуки причин зривів планових завдань 
дедалі більше почали зводитись до виявлення “ворогів 
соціалізму”. У матеріалах по обстеженню комсомольської 
організації Азовсталі за квітень 1932 р. вказано, наприк
лад, що на будівництві є до 10-15 % декласованих еле
ментів і розкуркулених18. Репресії та постійна їх загроза в 
умовах жорсткого адміністративного тиску поступово вхо
дили в життя трудових колективів і ставали нормою.

Для років прискореної індустріалізації характерним 
було постійне зростання цін на харчові та промислові това
ри, що в умовах зниження розцінок та підвищення вироб
ничих планів знижувало життєвий рівень робітників. 
Передбачаючи незадоволення робітників підвищенням цін, 
партійне керівництво докладало чимало зусиль у напрям
ку роз’яснення причин цього небажаного явища. У цьому 
відношенні представляють інтерес матеріали зборів робіт- 
ників-будівельників на будівництві Азовсталі 1 січня
1932 р., що були проведені з приводу прийняття постано
ви РНК СРСР про підвищення цін на товари широкого 
попиту.

Відповідно до розпоряджень партійних органів, допові
дачі проводили роз’яснення причин підвищення цін, вихо
дячи з того, що цього вимагала, перш за все, необхідність 
збільшення капіталовкладень на дальший розвиток важ
кої і легкої промисловості. Далі причинами підвищення 
цін називались: розрив між продуктивністю праці і зарпла
тою, збільшення капіталовкладень на створення продоволь
чої бази для покращення робітничого постачання та необ
хідність зміцнення курсу карбованця і реальної зарплати.

Проте не всіх робітників задовольняло таке тлумачен
ня зростання цін, свідченням чого були їх запитання. Всього 
на проведених на будівництві 32-х зборах від робітників 
поступило 165 запитань, які головним чином стосувались 
того, як відіб’ється підвищення цін на матеріальному ста
новищі робітників. Однак були питання, які однозначно 
розцінювалися владою як контрреволюційні: “Чому в
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п’ятирічному плані Ілліч (В. І. Ленін. — П. К.) передбачав 
підвищення зарплати і зниження цін, а виходить навпаки?”; 
“Звідки буде брати селянин товари на ринок, коли хлібоза
готівлі закінчаться?”. Один з робітників заявив, що “гро
шей у робітників нема, з робочих останні соки витягують. 
Ті, хто приймає постанови, вони користуються закритими 
розподілювачами”19.

Невдоволення, викликалось, перш за все, розривом між 
деклараціями влади про постійне покращення матеріаль
ного становища робітничого класу та реальним станом 
речей, яке свідчило про постійне падіння життєвого рівня. 
У той же час спостерігалося глухе невдоволення форму
ванням привілеїв для партійної та господарської номенк
латури, що суперечило заявам останньої про рівність.

На Дніпровському будівництві в жовтні 1927 р. неза
доволення будівельників на о. Хортиця було викликане 
відсутністю обладнаної для них їдальні, тому що функціо
нуюча, як відмічалось у документі ДПУ, обслуговує тільки 
службовців, і через те робітники назвали її “офіцерською 
їдальнею”20.

Таким чином, наявні документи дають підстави^стверд- 
жувати, що передусім значне погіршення соціально-побу
тових умов на будовах періоду прискореної індустріалізації 
викликало незадоволення значної частини робітників-бу- 
дівельників. Воно проявлялось у зміні їхніх соціально-полі
тичних настроїв у небажаному для владних структур нап
рямку. Проте в умовах уніфікації всіх сфер життя та внас
лідок репресій під виглядом боротьби з “класовим воро
гом” страйковий рух, як головний метод боротьби робіт
ників за свої права, не набрав масових форм, а на зламі 
першої та другої п’ятирічок зник на новобудовах.

Правлячий режим в екстремальних умовах прискоре
ної індустріалізації формував новий тип робітника, який з 
часом почав сприймати існуючий стан речей здебільшого 
за норму, а будь-яке покращення в соціально-побутовій 
сфері розглядалося ним як свідчення успішної політики
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більшовицької партії в справі побудови нового, соціалістич
ного суспільства. Тому у середині 1930-х рр. ці ілюзія та 
міф наштовхнулися на реалії стаханівського руху, спричи
нивши високе соціальне напруження у суспільстві та но
вий виток репресій.

П р  имі тки:
1 Державний архів громадських об’єднань України (далі — 

ЦДАГО України). -  Ф. 1, оп.20, спр. 3569. -  Арк. 1.
2 Там само. -  Спр. 2523. -  Арк. 2, 130.
5 Там само. -  Оп. 20, спр. 2523. -  Арк. 196.
4 Там само. -  Арк. 269, 291.
5 Там само. -  Арк. 328-329.
6 Там само. -  Спр. 3000. -  Арк. 15, 18.
7 Там само. -  Спр. 2523. -  Арк. 16.
8 Там само. -  Спр. 3197. -  Арк. 66 зв, 75. зв., 79 зв., 89, 

89 зв.
9 Там само. -  Арк. 41 зв., 62 зв.
10 Там само. -  Спр. 3579. -  Арк. 121, 122, 122 зв.
11 Там само. -  Спр. 2991. -  Арк. 17.
12 Там само. -  Спр. 2523. -  Арк. 197.
13 Там само. -  Оп. 16, спр. 6. -  Арк. 329, 330.
14 Там само. -  Оп. 20, спр. 3031. -  Арк. 78.
15 Епштейн А.І. Робітники України в боротьбі за створення 

матеріально-технічної бази соціалізму (1928-1932 рр.). -  Харків, 
1968.-С . 108.

16 ЦДАГО України. -  Ф.1, оп.20, спр. 4246. -  Арк. 1.
17 Там само. -  Спр. 4243. -  Арк. 10.
18 Там само. -  Спр. 5593. -  Арк. 86.
19 Там само. -  Спр. 3192. -  Арк. 45, 46.
20 Там само. -  Спр. 2523. -  Арк. 330.
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Влада і протестантизм в Україні: 
проблеми протистояння 

(1920—1930-ті рр.)

Духовне життя українського народу невід’ємне від його 
релігійних традицій, пов’язаних з православ’ям, католи
цизмом, уніатством. Однак, в Україні здавна існувала ши
рока мережа протестантських релігійних громад. У середи
ні XVI ст., коли українські землі входили до складу поль
сько-литовської держави, з’явились перші протестантські 
(лютеранські, кальвіністські, унітаристські та ін.) грома
ди. Вони не були масовими і найчастіше виникали серед 
німецьких колоній у містах, або в маєтках української та 
польської шляхти, переважно на західних землях України. 
Саме тоді українська громадськість вперше змушена була 
осмислювати взаємини з релігійною меншиною, яка актив
но перетягувала на свій бік православних віруючих. На 
рубежі ХІХ-ХХ ст. в Україну проникають пізні європей
сько-американські течії — баптизм, п’ятидесятництво, 
адвентизм.

У 1989 р. виходить перше видання церкви ЄХБ “Исто
рия евангельских христиан баптистов в СССР”, яка розкри
ває багато трагічних сторінок історії Церкви в радянські 
часи. Багатий фактичний матеріал з історії баптистського 
руху в Україні, у тому числі періоду 1944-1953 рр., містить 
підручник С. Савинського для богословських семінарій 
ЄХБ “История русско-украинского баптизма”, що вийшов 
друком у 1995 р.

Історію адвентистського руху досліджують провідни
ки цього руху М. Жукалюк та О. Парасей у книгах “Исто
рия Церкви христиан Адвентистов седьмого дня в Украи
не” та “Бедная, бросаемая бурею: Исторические очерки к 
110-летнему юбилею Церкви АСД в Украине”
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Протестантизм став предметом дисертаційного дослід
ження В. Любащенко. Особливістю її праці є акцент на 
соціокультурних аспектах діяльності протестантських де- 
номінацій. Діяльність протестантських конфесій в Україні 
в контексті державної політики 1920-1930-х рр. дослід
жував Р. Сітарчук, в 1940-1970-х рр. вивчав Ю. Вільховий1.

Метою даної розвідки є дослідження протистояння вла
ди і протестантизму в Україні у 1920-1930-х рр.

Новітній український протестантизм спочатку поши
рювався у Таврії, на Катеринославщині, Київщині і спи
рався на стихійний рух “низів”. В Україні з’явились міцні 
протестантські громади, яким симпатизувало 5-7 % насе
лення. До 1917 р. протестантизм перетворився на могут
ню, третю за кількістю прихильників (після православ’я 
та уніатства) релігійну течію1. Він набирав виразних ук
раїнських рис і починає відігравати суттєву роль в суспіль
ному і духовному житті України, яка прагнула орієнтува
тись на Захід, намагалась повернутись у лоно цивілізова
ного світу.

Релігійне життя докорінно змінилось після встановлен
ня більшовицької влади на більшій території України. Про
тестантські релігійні організації, виходячи з твердження, 
що “всяка влада від Бога”, сподівались на конструктивні 
відносини з новим режимом. Варто зазначити, що в перші 
роки свого існування радянська влада дотримувалась пе
реважно політики лавірування у вирішенні релігійних пи
тань. Першими її діями було створення Наркомату з націо
нальних питань і Церкви, який 23 січня 1918 р. видав дек
рет “Про відокремлення церкви від держави і школи від 
церкви”. Аналогічний декрет видав Тимчасовий робітни- 
чо-селянський уряд України 19 січня 1919 р2. Декрет доз
воляв громадянину сповідувати будь-яку релігію або не 
сповідувати ніякої, забороняв видавати місцеві закони та 
постанови, які б утискували чи обмежували свободу совісті, 
дозволяв вільне здійснення релігійних обрядів за умови
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дотримання громадського порядку і відсутності зазіхання 
на права громадян.

Однак, назва цього законодавчого документу мало від
повідала справжнім намірам більшовицької влади. Релі
гійні організації позбавлялись права юридичної особи, не 
мали права отримувати субсидії, їх майно оголошувалось 
народною власністю, їм заборонялося ведення навчання в 
державних та приватних школах. Конституція РСФРР, яка 
була прийнята 10 липня 1918 р., позбавляла служителів 
культу виборчих прав3. Згідно з декретом та інструкцією 
Наркомату юстиції (НКЮ) від 10 листопада 1920 р. про 
порядок впровадження у життя декрету “Про відокремлен
ня церкви від держави і школи від церкви” будь-які 
релігійні паломництва та публічні релігійні обряди поза 
межами молитовного будинку могли здійснюватися лише
з дозволу місцевих органів влади.

Порушення цих нормативних актів каралося приму
совими ррботами або штрафом до 300 крб. золотом. В інст
рукції НКЮ існував розділ “Про майно, призначене для 
проведення релігійних культів”, в якому зазначалося, що 
всі будівлі та предмети, призначені для богослужбових 
цілей, передавались місцевій та центральній державній 
владі, яка передавала їх у безкоштовне користування відпо
відним релігійним товариствам4. Для урегулювання різних 
питань, які виникали в процесі реалізації державної полі
тики по відокремленню церкви від держави, займались 
спеціально створені органи. У червні 1921 р. у складі НКЮ 
УСРР був створений відділ по відокремленню церкви від 
держави, який за свою активну антирелігійну діяльність 
називався ліквідаційним відділом. На місцях діяли анало
гічні губернські та повітові ліквідаційні комісії. Про завдан
ня, які стояли перед цими структурами, красномовно свід
чить той факт, що у жовтні 1922 р. ліквідаційні відділи були 
передані у відання Наркомату внутрішніх справ УСРР.

Стосунки релігійних громад з радянською владою за
гострились у 1922-1923 рр., коли економічні труднощі в
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країні більшовики намагались вирішити шляхом вилучен
ня церковного майна. 23 лютого 1923 р. була прийнята пос
танова ВЦВК СРСР, в якій пропонувалось вилучити з цер
ковного майна, переданого у користування віруючим всіх 
релігій, всі дорогоцінні речі. Розпочалась їх масова насиль
ницька конфіскація.

Поступово правові норми спрямовувалися на встанов
лення контролю, підкорення релігійних громад владі, дис
кредитацію і ліквідацію духівництва як стану. Вони дали 
можливість владним структурам втручатись у внутрішні 
справи релігійних громад, поглиблювати конфронтацію з 
віруючими.

Разом із тим, у середині 20-х pp. XX ст. відчувалась 
певна лібералізація державно-церковних відносин. Продов
жувалося подальше кількісне зростання релігійних громад 
та їх активність. Організованість, широка благодійність, 
заклики до всезагального братерства приваблювали вірую
чих і множили ряди протестантських общин. Протягом
1921-1924 р. щорічний приріст протестантських громад в 
Україні складав приблизно 150-200 %. В Уманському ок
рузі Київської губернії сектантський рух охопив 102 села 
(всього було 300 сіл), в Черкаському окрузі сектанти були 
у 50 селах із 155 сіл5. За неповними підрахунками, в Ук
раїні у 1925 році існувало 1578 сектантських об’єднань, 
до складу яких входило 148625 віруючих, переважно із 
середніх верств населення6. Найбільше сектанти поши
рилися в західних і південних областях. Менше їх було у 
Полтавській, Чернігівській і Херсонській губерніях; і зов
сім мало в Донецькій, де переважало робітниче населення.

Базуючись на духовних традиціях українського народу 
протестантське середовище, основну частину якого скла
дали українці, все більше прагло до національного само
визначення. Свідченням цього було створення українсько
го національного союзу баптистів. У 1925 р. до Всеукраї
нського союзу входило 40 тисяч баптистів (з 100 тис. в 
СРСР), а у 1928 р. їх кількість зросла до 60 тисяч. Рішення
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Всеукраїнських з’їздів баптистів у 1921, 1922, 1925 та 
1928 р. були спрямовані переважно на зміцнення націо
нального союзу, підготовку кадрів проповідників з місце
вого населення, створення біблійних курсів, влаштування 
друкарні для випуску духовної літератури українською 
мовою. У 1925 р. Всеукраїнській союз баптистів почав 
видавати журнал “Баптист України” з окремими сторінка
ми українською мовою, а також серію українських бро
шур7. Одночасно розпочало діяльність Всеукраїнське 
об’єднання адвентистів сьомого дня (АСД), яке окрім за- 
гальновіросповідальних проблем займалося розповсюд
женням україномовних біблій, збірників духовних пісень 
українською мовою, мало на меті створення свого біблійно
го інституту у Києві. В 1926 р. оформився Всеукраїнський 
союз християн євангельської віри. Поступово відходили 
від тактики ізоляціонізму меннонітські громади.

У 1928 р. була спроба створити Всеукраїнське об’єднан
ня меннонітських громад, куди дозволяли вступати проте
стантам інших національностей (у 1929 р. дане об’єднан
ня було заборонене. — Авт.). Створення релігійних центрів 
свідчило про готовність протестантських церков існувати 
в суспільстві легально і відкрито відправляти свої релігійні 
потреби.

Утім, наприкінці 20-х рр. в відносини держави з релігій
ними громадами різко загострились, розпочалося органі
зоване переслідування протестантських проповідників та 
віруючих. Партійно-державне керівництво ще активніше 
приступило до насильницької “атеїзації” населення. 
“Войовниче безвірництво” зросло до рівня спланованої 
державної політики, в основі якої було визначення церкви 
як ідеологічно ворожого соціального інституту, приречено
го на знищення. В країні була розгорнута масштабна анти
релігійна робота. На початку 1929 р. республіканським, 
крайовим, обласним, губернським та окружним комітетам 
партії було направлено листа “Про заходи по посиленню 
антирелігійної роботи”, в якому визначались завдання для
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партійних, державних, господарських та громадських орга- 
нізацій у боротьбі з церквою та релігією. Цим документом 
ЦК партії зараховував духовенство, віруючих, органи цер
ковного управління до противників соціалізму.

ЦК КП(б)У в прийнятій ЗО червня 1928 р. резолюції 
“Про релігійний рух і антирелігійну пропаганду” зазначав, 
що “релігійні громади і релігійний апарат, спираючись на 
куркульські верстви села й на непманські та міщанські 
елементи міста, поширюють свій вплив на більш широкі 
селянські маси, а в місті перекидають його на частину ро
бітництва, в першу чергу на нові його кадри.“ ЦК Ком
партії України вимагав при проведенні антирелігійної ро
боти розкривати “реакційну суть релігійної пропаганди 
окремих церков і сект тоді, коли вона навіть прикриваєть
ся лояльними щодо Радвлади гаслами”8. Представники 
влади не дотримувались проголошених раніше принципів, 
відокремлення церкви від держави насправді перетвори
лось у запекле переслідування церкви та у грубе втручан
ня держави в її справи.

В країні була прийнята низка антидемократичних зако
нодавчих актів, які узаконили державний атеїзм у СРСР. 
Остаточно свою позицію стосовно церкви та віруючих дер
жава визначила у 1929 р. у постанові ВЦВК РСФРР “Про 
релігійні об’єднання” і підтвердила Конституцією РСФРР. 
В Україні були внесені поправки до Конституції УСРР та 
прийнята відповідна постанова, які суттєво обмежували 
права конфесій. Згідно з радянськими законами віруючі 
могли відправляти свої релігійні потреби виключно у мо
литовних приміщеннях, а пресвітери й проповідники мог
ли здійснювати культові обряди тільки у культових спору
дах або помешканнях віруючих. Заборонялося створення 
громадських кас для надання допомоги віруючим, 
діяльність кооперативів, виробничих артілей, залучення до 
богослужінь неповнолітніх дітей, осіб інших сповідань чи 
невіруючих. Введення у серпні 1929 р. тривалого робочо
го тижня (з одним вихідним) фактично скасовувало дні для
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богослужіння, із переліку офіційних свят та вихідних днів 
почали викреслювати релігійні свята й забороняти їх 
відзначення.

Однак, таке антидемократичне законодавство про релі
гійні культи не було реально діючим. Адже всі суттєві пи
тання, які стосувались релігійних організацій, вирішува
лись владними радянськими структурами самочинно, вихо
дячи з політичної доцільності та їх ідеологічних переко
нань. Світоглядні розбіжності, які існували між комуніста
ми і віруючими, переростали у політичну конфронтацію. 
Розпочинався новий етап державних утисків, пересліду
вань і репресій проти віруючих та священнослужителів.

Встановлювався адміністративний контроль місцевої 
влади за все ще існуючими громадами. У жовтні 1929 р. 
Вінницький окружком КП(б)У в листі місцевим партійним 
комітетам “Про стан сектантства на Вінниччині” вказував, 
що “парторганізації на ділянках антирелігійної роботи по
винні зосередити свою увагу на боротьбі з сектантством. 
Виявлення й вивчення сектантського руху по районах і 
селах округи, викривання контрреволюційної суті сек
тантських груп, їх ватажків і проповідників повинно знай
ти своє відображення у всій масовій політичній роботі”9.

Культ у протестантизмі був лише одним із елементів 
різноманітної діяльності громад, тому майже все життя 
релігійних общин було суворо регламентоване або ж забо
ронене. Комуністична влада намагалась обмежити контак
ти віруючих з населенням, дискредитувати їх в очах місце
вих жителів, забороняла займатись господарською діяль
ністю. Так, у період формування колективних сільськогос
подарських товариств у селі Олександрівка Тульчинсько
го району Вінницької області віруючими було створено 
колективне господарство, яке розглядалося владою не інак
ше, як форма впливу релігійних громад на населення. У 
звіті оперуповноваженого ДПУ Тульчинського округу го
ворилось, що ”це найбільш небезпечна для нас форма впли
ву на селянські маси..., баптистський колгосп краще
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функціонує іншого селянського, який там є”10. Вважалось, 
що господарська діяльність протестантських громад підри
ває підвалини радянської влади. Подібні господарства роз
формовувались, а їх керівники переслідувались.

Найстрашніша хвиля репресій для протестантського 
люду настала у 1937-1938 рр. За свої релігійні переконан
ня зазнали репресій всі ті, хто дивом уникнув пересліду
вань у попередні роки. Без особливих судових розсліду
вань виносились вироки, за якими віруючі на багато років 
попадали до в’язниці, відправлялись у табори, на примусові 
роботи без права листування з рідними, засуджувались до 
смертної кари. Маскуючи істинні причини переслідуван
ня віруючих, слідчі та судові органи звинувачували їх у 
“шпигунстві”, “шкідництві”, “контрреволюційній діяль
ності”, записували до складу неіснуючих змовницьких 
організацій. Жертвою таких переслідувань, наприклад, став 
селянин Василишин Ф.Й., мешканець села Вовчок Неми- 
рівського району Вінницької області. Як керівник групи 
адвентистів сьомого дня він був звинувачений у “система
тичній контрреволюційній діяльності” і особливою трій
кою у 1937 р. засуджений до 10 років позбавлення волі".

Отже, у 20-х -  30-х рр. XX ст. більшовицька влада, по
рушуючи права віруючих на свободу совісті, проводила 
політику нищення релігії та примусової атеїзації населен
ня, що ускладнювало взаємини між державою та протес
тантськими громадами. За рішенням партійних та держав
них органів ліквідовувались керівні структури конфесій, 
закривались молитовні будинки, переслідувалися священ
нослужителі, застосовувались утиски до віруючих. Беру
чи курс на масову атеїзацію, влада різними способами ви
стежувала сектантські громади та втручалась у їх релігій
не життя. Порушення прав віруючих примушувало їх при
ховувати свої релігійні почуття, позбавляло можливості 
виховувати у відповідності до власних духовних ціннос
тей підростаюче покоління.
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Опір духовенства та віруючих 
більшовицькій політиці: 

ствердження державного атеїзму 
в 20—30-х рр. XX ст.

Проблема взаємовідносин держави і церкви в 1920- 
1930-х рр. знайшла певне відображення в українській та 
російській історіографіях, низці документальних збірників. 
Причому надзвичайно важливо, що над зазначеною проб
лемою працюють як цивільні історики, так і викладачі ду
ховних навчальних закладів. Серед робіт, що привернули 
увагу дослідників, наукові розвідки В. Єланського, В. Па- 
щенка, В. Войналовича, В. Ципіна та інших1.

Метою цієї статті є висвітлення основних заходів пар- 
тійно-державного керівництва СРСР та УРСР, місцевих 
партійних та державних органів щодо релігії та церкви, 
реакції на них з боку духовенства й віруючих, здійснення 
масових політичних репресій проти цього прошарку насе
лення, процесу їх реабілітації на сучасному етапі.

Встановлення радянської влади в регіонах колишньої 
Російської імперії ознаменувало послідовний наступ біль
шовицької влади на релігію і церкву, переслідування ду
ховенства та віруючих. Напрямки такої діяльності були самі 
найрізноманітніші — від пропагандистських акцій, цер
ковних розколів до репресивних заходів щодо тих, хто спо
відував віру в Бога.

Так, у 1923 р. вийшов з друку журнал “Безбожник”, на 
сторінках якого найбрутальнішим чином висвітлювалися 
релігійні догмати, церковні свята і обряди, у спотворено
му вигляді подавалося духовенство. У цьому ж році в Києві 
розпочалося видання журналу “Богомор”, який публікував
ся надзвичайно великим, як на той час, тиражем.

Не обійшли своєю увагою більшовики й християнські 
святині. Характер організованої кампанії мали розкриття 
мощей, які здійснювалися під галас натовпу на площах і
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вулицях. Подібна наруга над святинями викликала не про
сто незадоволення, а ненависть священнослужителів і ві
руючих до органів радянської влади.

Глумления над християнськими святинями супровод
жувалося низкою каральних заходів. Все це спонукало 19 
січня 1918 р. Святішого Патріарха піддати анафемі органі
заторів червоного терору. “Опам’ятайтеся, безумці, — про
голошував він, — припиніть ваші криваві розправи. Адже 
те, що творите ви, не лише жорстока справа, це — воісти
ну справа сатанинська, за яку підлягаєте ви вогню геєнсь
кому в житті майбутньому— загробному і страшному про
кляттю нащадків у житті цьому земному. Владою, даною 
нам від Бога, забороняємо вам приступати до Таїнств Хрис
тових, анафемизуємо вас, якщо ви тільки носите ще імена 
християнські, і хоча за народженням належите до Церкви 
Православної... Заклинаємо всіх вас, вірних чад Православ
ної Церкви Христової, не вступати з такими нелюдами роду 
людського в стосунки... Кличемо всіх вас, віруючих і вірних 
чад Церкви: встаньте на захист ображеної і гнаної зараз 
Святої Матері нашої... А якщо і треба буде постраждати за 
справу Христову, кличемо всіх вас, возлюблені чада Церк
ви, кличемо вас на ці страждання разом з собою”2.

Незважаючи на суворі застереження Святішого Пат
ріарха, вже 25 січня 1918 р., на третій день після вступу 
червоноармійців до Києва, біля стін Києво-Печерської Лав
ри без суду й слідства був розстріляний митрополит Київ
ський і Галицький Володимир. Збереглися яскраві свідчен
ня цього кривавого злочину: “ Після розстрілу вбивці по
чали піднімати Владику на багнети. Ообличчя його було 
проколоте в різних місцях і прострелене. Груди позначав 
страшний кривавий отвір від розривної кулі. Кілька ребер 
було вибито. Боки пронизані багнетами й прострелені. 
Потилиця також була проколота ударами багнету... Коли
о. Анфім підняв тіло митрополита, до нього підбігли чо
ловік десять солдатів і робітників, які почали глумитися і 
лаятися над розстріляним Владикою, і не дозволяли вино-
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сити його тіло: ”Ви ще ховати його будете — в рівчак його 
кинути”3.

У лютому того ж року був розстріляний хрестовий хід 
у Харкові. Через рік у Богодухові Харківської губернії 
кількох монахинь кинули в яму і поховали живцем. В Луб
нах були розстріляні всі монахи Мгарського монастиря, 
особливих катувань зазнав його ігумен. У Херсонській гу
бернії кількох монахів розстріляли4.

Прийняття Декрету Тимчасового робітничо-селянсько
го Уряду 22 січня 1919 р. “Про відокремлення церкви від 
держави та школи від церкви” не призупинили глумления 
над релігією. Новий рішучий наступ на Церкву спостері
гався у 1921 р., коли голодомор охопив Поволжя, Башки- 
рію, Північний Урал, північ та захід Казахстану, Україну. 
Звичайно, не останню роль у цьому зіграло важке економіч
не становище країни, падіння сільськогосподарського ви
робництва у зв’язку з імперіалістичною війною, транспорт
ною кризою, природними факторами. Однак, достеменно 
відомо, що основною причиною голоду була політика прод- 
розверстки, насильне вилучення у села всіх можливих ре
сурсів, коли запасів хліба не залишалося навіть на посівну.

Слід зазначити, що Російська Православна Церква, як 
і всі інші релігійні конфесії, виступила за надання допо
моги голодуючим. 28 лютого 1922 р. патріарх Тихон звер
нувся з відозвою до духовенства і віруючих Російської 
Православної Церкви, в якій писав: “Серед важких випро
бувань та бідувань, які випали на нашу землю за наші без
законня, найзначнішим і жахливішим є голод, який захо
пив широкий простір з багатомільйонним народом. Ще в 
серпні 1921 р., коли стали доходити до нас чутки про це 
жахливе лихо, Ми, вважаючи своїм обов’язком прийти на 
допомогу стражденним духовним чадам нашим, зверну
лися з посланнями до голів окремих християнських цер
ков (Православних патріархів, Римського Папи, Архієпис
копа Кентерберійського) із закликом, в ім’я християнської 
любові, провести збори коштів і продовольства та вислати
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їх вимираючому від голоду Поволжя. Тоді ж був заснова
ний Нами Всеросійський Церковний Комітет допомоги 
голодуючим, в усіх храмах і серед окремих груп віруючих 
розпочалися збори коштів, які призначалися для надання 
допомоги голодуючим. Але подібна церковна організація 
була визнана Радянським урядом зайвою і всі зібрані церк
вою кошти були витребуванні до здачі та здані5.

26 лютого 1922 р. ВЦВК РСФРР для надання допомо
ги голодуючим ухвалив постанову “Про надання допомо
ги голодуючим”, якою зобов’язував вилучати з храмів всі 
коштовні церковні речі, в т. ч. предмети, необхідні для бого
служіння.

Реалізація положень зазначеного документу наштовхну
лася на серйозний опір з боку духовенства та віруючих. 
Серед багатьох інших увійшов в історію приклад вилучення 
церковних цінностей в м. Шуї Івано-Вознесенської губер
нії, коли обурене населення міста роззброїло червоноар- 
мійців і не дало їм можливості здійснити свою непристой
ну місію.

Секретар Івано-Вознесенського обкому РКП(б) 
І. Коротков повідомив: “В Шуї 14 березня червоноармійців 
побито і поранено чотири, з них важко — комвідділення, 
громадян побито троє, поранено вісім, за відомостями 
здороввідцілу, вбитих червоноармійців немає”6. Очевидно, 
жертв могло б бути значно більше, якби придушення 
повстання не здійснював такий “досвідчений герой 
Кронштадту”, як М. Тухачевський, що розганяв натовп 
рушничними залпами, топтав кавалерією, обливав кри
жаною водою7.

Голова Раднаркому РСФРР В. І. Ленін, аналізуючи події 
в м. Шуї, критикував місцеві партійні та радянські органи 
за безпорадність у цьому питанні, пропонував в рамках 
партійного з’їзду провести секретну нараду з головними 
працівниками ДПУ, НКЮ та ревтрибуналу, на якій виро
бити спеціальний план вилучення цінностей з найбільш 
багатих лавр, монастирів, церков8.
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Становище, подібне до м. Шуї, спостерігалося в інших 
регіонах, у тому числі в Україні. За неповними даними, 
під час цієї операції червоноармійськими загонами спе
ціального призначення 1414 разів застосовувалася зброя 
проти мирного віруючого населення9. Ситуація настільки 
ускладнилася, що вище політичне керівництво України 19 
березня 1922 р. було змушене зробити певний, хоча неве
ликий крок назад, розіславши всім губкомам та облбюро 
КП(б)У шифрограму такого змісту: “Внаслідок ускладнень, 
що мали місце на ґрунті вилучення церковних цінностей, 
Цека пропонує надалі до особливих повідомлень від Цека 
призупинити проведення вилучення церковних цінностей. 
У цей час зосередити в цій справі всі сили на підготовчо 
роз’яснювальній, агітаційній роботі. Додаткові директиви 
Цека дасть 20 березня”10.

Особливе повідомлення не забарилося. 20 березня 
1922 р. РКП(б), розглянувши питання “Про вилучення цер
ковних цінностей”, за пропозицією Л. Троцького визнало 
за необхідне встановити найближчі терміни, розпочавши 
цю роботу в найбільших губерніях11.

Вилучення церковних цінностей породило хвилю маро
дерства, бандитських нападів на храми, пограбування цілої 
низки найбільш цінних культових речей. ЦК РКП(б) своєю 
шифрограмою від 2 квітня 1922 р. зобов’язала губкоми і 
губвиконкоми організувати охорону лавр, монастирів, цер
ков12. Однак, далеко не завжди на місцях вистачало необхід
них людей для проведення такої роботи. Тому в більшості 
своїй за закликом священиків охорону храмів здійснюва
ли самі віруючі.

У ході масових кампаній по вилученню церковних цін
ностей Україна неодноразово критикувалася за млявість 
цієї роботи13. Хоча подібна критика України та й інших 
союзних республік була не зовсім обґрунтованою, оскільки 
на 14 листопада 1922 р. з лавр, монастирів та церков було 
вилучено: золота— 33 пуда 32 фунти, срібла — 23997 пудів
23 фунти, діамантів — 35670 шт., інших дорогоцінних ка
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менів — 71762 шт., перлів — 14 пудів 32 фунти, золотих 
монет на суму — 3115 крб., срібних — на суму 19155 крб. 
Інших різних коштовних речей вилучено 52 пуди ЗО фунтів.

Із вказаної кількості вилучених цінностей в Державне 
сховище надійшло: золота— 18 пудів 16 фунтів, срібла — 
18567 пудів, перлин — 1 пуд 25 фунти, золотих монет на 
суму 3115 крб., срібних — на суму 19155 крб., діамантів — 
5209 каратів, рози — 1712 каратів, коштовних каменів — 
13403, карати та інших цінних речей — 2732 одиниці.

Вилучені дорогоцінні речі передані НКфіну в такій кіль
кості: золота — 14 пудів, срібла — на суму 2915597 крб. 
Відсортовано й оцінено коштовних каменів: діамантів у 
5209 каратів, передана вся партія роз об’ємом 1712 каратів 
загальною вартістю 132886 крб. Інших дорогоцінних ка
менів у кількості 13403 карати та перлин у золотих карбо
ванцях загальною вартістю 1076 золотих карбованців за 
тогочасним курсом.

Залишилося цінностей у Державному сховищі, не реалі
зованих за тогочасною оцінкою в золотих карбованцях: зо
лота, срібла, перлин, золотих і срібних монет на загальну 
суму 330902 крб.

На місцях залишилося: золота— 15 пудів 18 фунтів на 
суму 121247 крб. 60 коп., срібла — 7430 пудів на суму 
947781 крб. 60 коп. та перлин 13 пудів 7 фунтів на суму 
202368 крб., що становить в загальній кількості залише
них цінностей за оцінкою тогочасного курсу в золотих кар
бованцях 1271424 крб. 20 коп. з усіх вилучених за поперед
нім підрахунком церковних цінностей на суму 4650810 крб. 
67 коп.

Таким чином, наведені відомості переконливо свідчать, 
що невелика частка вилучених церковних цінностей йшла 
на допомогу голодуючим, а в більшості своїй використо
вувалася більшовицькою владою для реалізації своїх внут
рішньополітичних потреб. Це доводить й виступ Троцько- 
го на засіданні Політбюро ЦК РКП(б), де він безапеляцій
но заявив, що потрібна акція стане в нагоді не лише голо
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дуючим, а у вирішені інших важливих питань, накресле
них партією14.

У полі зору владних структур постійно перебувала Киє- 
во-Печерська Лавра. Вже в січні 1918 р. святиня право
слав’я була захоплена і пограбована червоноармійськими 
загонами15. Пізніше, як спеціальна операція, долаючи опір 
духовенства і віруючих, здійснювалося вилучення церков
них цінностей. В лютому Політбюро ЦК РКП(б) двічі роз
глядало питання про експропріацію культових предметів16.

Прагнучи заспокоїти громадську думку, вище партійне 
керівництво країни і республіки переконувало населення 
у тому, що виявлене в лаврі майно їй не належить, а зали
шене на зберігання буржуазією, яка виїхала за межі краї
ни. Як не парадоксально, але до переліку вилучених речей 
були включені ті, що були пожертвувані меценатами у 
ХУНІ-ХІХ ст.

Вилучення церковних цінностей з Києво-Печерської 
Лаври пройшло кілька етапів. Після першого 1918 р., у січні 
1925 р. було експропрійовано захованих монахами 350 ка
ратів діамантів, 50 каратів алмазів, кілька десятків каратів 
рубінів, сапфірів та перлин, півтора пуди золота, пуд чер
воного золота та 40 пудів срібла17.

Пограбування церковних цінностей було лише пробним 
каменем у взаємовідносинах держави і церкви, ставило за 
мету нейтралізувати духовенство, вилучити його з сус
пільного життя, залякати віруючих, зробити їх сліпим зна
ряддям більшовицької влади. Недарма за вироками ДПУ 
та інших надзвичайних органів у ті роки загинуло 8110 
священиків, з них 2691 представник білого духовенства та 
5409 монахів та монахинь, послушників і послушниць.

Наступні події, що пов’язанні із здійсненням масової 
колективізації сільського господарства, підтверджували 
прагнення комуністичного режиму поставити духовенство 
“на коліна”. Як показують численні приклади, духовенство 
і віруючі активно виступали проти усуспільнення майна, 
худоби, протидіяли тому тиску, який здійснювався на них
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з боку партійних, радянських органів, спецслужб, надзви
чайних збройних загонів тощо.

Крім антиколгоспних гасел, віруючі виступали за недо
торканність церкви, яку вважали чи не останнім оплотом 
у захисті своїх прав. Наприклад, до селянського бунту спо
нукало рішення бюро Шепетівського окружкому КП(б)У 
про закриття церкви в с. Плужному та виселення селянсь
ких сімей. 20 лютого 1930 р. на площі біля церкви зібрало
ся понад 1500 чоловік. Селяни вимагали: “Не чіпайте церк
ви”, ’’Геть колективізацію”, “Геть радянську владу”. На
товп кинувся розбирати усуспільнене зерно, інвентар. Після 
втручання військових виступ був придушений. Проте 26 
лютого виступи проти колективізації, на захист церкви охо
пили майже всі села району і поширилися на інші райони 
округи18.

Курс на нейтралізацію духовенства та віруючих супро
воджувався жорстокими, нічим не виправданими захода
ми. Причому, першою мішенню стали представники вищо
го духовенства. Трагічно склалася доля єпископа Лубенсь
кого, вікарія Полтавського Аркадія. Народившись у 1888 р. 
в с. Яківці Житомирської губернії, він пройшов складний 
і тривалий шлях служіння. Був священиком соборного хра
му в м. Старокостянтинові, згодом настоятелем Микольсь- 
кої церкви у м. Полтаві. Весною 1922 р. у період вилучен
ня церковних цінностей отця Аркадія заарештували, од
нак, незважаючи на демонстрації віруючих біля будинку 
ЦК КП(б)У, священика засудили до вищої міри покаран
ня. Однак, акції протесту призвели до того, що смертний 
вирок отцю Аркадію був замінений на п’ять років ув’яз
нення. У вересні 1926 р. його звели у сан єпископа Пол
тавської єпархії, але у жовтні знов арештували, а 29 грудня 
1937 р. розстріляли19.

Не кращою виявилася доля інших ієрархів Російської 
Православної Церкви, яких ОДПУ СРСР об’єднало у 
міфічну контрреволюційну організацію “Істинно право
славна церква” За цією справою було ув’язнено 130 свя
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щеннослужителів, серед них єпископ Старосельський та 
Ялтинський, вікарій Харківської єпархії Павло (П. Ф. Кра- 
тіров), якого у 1922 р. вислали з України на три роки за 
опір владним структурам при вилучанні церковних ціннос
тей, а 1932 р. засудили до 10 років концтаборів за антира- 
дянську пропаганду і агітацію20. Не обійшла гірка доля й 
архімандрита М. А. Величка, ігумена Є. Л. Грушкова та 
ієромонаха А. К. Жиденка з Києво-Печерської Лаври.

У 1928 р. був висланий за межі України на три роки 
єпископ Волинський Максим (М. І. Руберовський), якого
17 листопада 1937 р. на підставі ст.ст. 54-10 та 54-11 КК 
УРСР засудили до вищої міри покарання21.

Донині невідома доля митрополита Київського та Га
лицького Михаїла (В. Ф Єрмак ), якого за опір комісії з 
вилучення церковних цінностей було засуджено за ст. 69 
та 79 КК УРСР колегією ДПУ УРСР й вислано до Туркес
тану на два роки22. Така ж доля спіткала єпископа Чернігів
ського Пахомія (П. П. Кедров), який протистояв вилучен
ню церковних цінностей на Чернігівщині, за що був засуд
жений ревтрибуналом до трьох років позбавлення волі, а у 
1925 р. висланий до Комі-Зорянського краю. У лютому 
1930 р. трійка Колегії ДПУ УРСР засудила єпископа до 6 
років концтаборів. З того часу доля його не відома23.

Страшні події спіткали архієпископа Волинського і 
Житомирського Філарета (А. К. Липчевський). Засуджено
го у листопаді 1926 р. до трьох років заслання на Урал, 
архієпископа достроково звільняють. Проте, у вересні 
1937 р. він за постановою трійки УНКВС Київської області 
був засуджений до розстрілу24.

Наприкінці 1920-х -  на початку 1930-х рр. справою 
“Спілки Визволення України” було нанесено рішучий удар 
по Українській Автокефальній Православній Церкві. За 
ґратами опинилися не лише її настоятель митрополит
В. Липківський, ієрархи, а й сотні місцевих священиків та 
віруючих УАПЦ25.
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Постійних переслідувань зазнавала не лише православ
на, а й католицька церква. Так, широким розмахом готу
вався у травні 1922 р. суд над польськими католицькими 
священиками, незважаючи на те, що польське бюро ЦК 
РКП(б) інформувало ЦК РКП(б) про негативні наслідки 
таких процесів. Серед іншого воно зазначало:

“— роль католицької релігії значною мірою інша, ніж пра
вославної (католицька релігія, напевно, глибше про
никає в приватне життя, вона не знає ніяких розколів 
і сектантства, має більш універсальних характер, по
в’язується з населенням національним питанням і, що 
найголовніше, до 1917 р. була релігією, яку затискали, 
за яку страждали тисячі віруючих);

— з погляду на це, розраховувати на значення для анти- 
церковної пропаганди або сподіватися на розкол се
ред віруючих (як це мало місце серед православних), 
не доводиться. Питання ще ускладнюється каноніч
ними особливостями католицизму, на які вже вказав 
у своїй ноті польський міністр іноземних справ 
Скірмунт;

— судовий процес, внаслідок міжнародного характеру 
католицизму, викличе безсумнівний відгук у всіх ка
толицьких державах (Італії, Франції та Польщі) на 
чолі з Римським Папою і, вірогідно, потягне за со
бою дипломатичні ускладнення, тим більше, що про
цес надалі приведе, за нашими спостереженнями, до 
необхідного притягнення до відповідальності архіє
пископа Цепляка (на зразок Тихона);

— Польща, базуючись на умовах Ризького договору, 
особливо гостро ставитиме питання. Тут необхідно 
вказати на ноту від 28 квітня 1922 р., в якій вже є 
протест проти вилучення цінностей із католицьких 
костелів. На сьогоднішній день Народний комісаріат 
ще не дав висновку щодо правової точки зору спра
ведливості аргументів Польського Уряду”26.
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Якщо в першій половині 1920-х рр. владні структури 
зважали на зазначені фактори, то наприкінці 1920-х -  пер
шій половині 1930-х рр. ксьондзи, як і численні віруючі 
католики, потрапили під нездоланну хвилю репресій. Щоб 
нейтралізувати серед поляків традиційно значний вплив 
католицької церкви у 1935-1936 рр. Закрили усі католицькі 
костьоли в Кам’янець-Подільській області27.

У 1936 р. в Україні діяли 9 відсотків церковних і моли
товних споруд від їхньої дореволюційної кількості. Жод
ної православної Церкви на початку 1940-х рр. не залиши
лося у Вінницькій, Донецькій, Кіровоградській, Миколаїв
ській, Сумській областях, по одній— у Полтавській, Луган
ській, Харківській28. Вже наприкінці 1930-х рр. більшість 
священнослужителів знаходилися у в’язницях, таборах й 
висланні29.

На жаль, протягом тривалого часу імена священнослу
жителів, які стали жертвами політичного терору, залиша
лися невідомими. В силу різних обставин, у тому числі й 
ідеологічних, вони не потрапили до перших реабілітацій
них списків. Крім того, щодо чорного духовенства, яке вело 
самотній спосіб життя, практично нікому було порушува
ти реабілітаційних справ.

Лише з прийняттям 17 квітня 1991 р. Закону України 
“Про реабілітацію жертв політичних репресій на Україні” 
було визначено, що мільйони безневинних людей внаслі
док прямого беззаконня і свавілля зазнали переслідувань 
за свою політичну діяльність, висловлювання та релігійні 
переконання.

Реабілітація жертв політичних репресій, як зазначено 
в Законі України, повинна охопити весь період від 1917 р. 
до моменту набрання чинності цим Законом і поширюва
тися на осіб, необгрунтовано засуджених за цей час суда
ми України, або репресованих на території республіки 
іншими державними органами у будь-якій формі, включаю
чи позбавлення життя або волі, переселення в примусово
му порядку, вислання й заслання за межі республіки, поз
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бавлення громадянства, примусове поміщення до лікуваль
них закладів, позбавлення чи обмеження інших грома
дянських прав або свобод з мотивів політичного, класово
го, національного і релігійного характеру.

У Законі України “Про реабілітацію жертв політичних 
репресій на Україні” чітко визначено, що реабілітованими 
визнаються громадяни, засуджені за порушення законів про 
відокремлення церкви від держави і школи від церкви, 
посягання на особу та права громадян під приводом справ
ляння релігійних обрядів, а також громадяни, заслані й 
вислані з постійного місця проживання та позбавлені май
на за рішенням органів державної влади та управління з 
політичних, соціальних, національних, релігійних та інших 
мотивів.

Позитивно оцінюючи зазначений документ, не можна 
не врахувати досвід Російської Федерації, де Президент 
своїм Указом від 14 березня 1996 р. “Про заходи щодо реа
білітації священнослужителів і віруючих, які стали жерт
вами безпідставних репресій” постановив:

— засудити багаторічний терор, який був розв’язаний 
більшовицьким партійно-радянським режимом щодо 
священнослужителів та віруючих усіх конфесій;

— Генеральній прокуратурі Російської Федерації, спіль
но з Федеральною службою безпеки Російської Феде
рації, Міністерству внутрішніх справ Російської Феде
рації провести реабілітацію громадян Росії, які були 
безпідставно звинувачені у політичних, державних і 
кримінальних злочинах, до яких застосовувалося 
позбавлення волі, піддавалися інші обмеження прав у 
зв’язку з їх релігійною діяльністю та переконаннями;

— Уряду Російської Федерації, іншим федеральним орга
нам виконавчої влади, органам виконавчої влади 
суб’єктів Російської Федерації і органам місцевого са
моуправління надати допомогу віруючим у віднов
ленні культових будівель, поверненні майна, вилуче
ного із церков, мечетей, синагог, інших культових 
закладів.
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Викриття злочинів тоталітарної системи, правда про му
ченицьке життя священнослужителів, які до останнього по
диху стояли за свою паству, дали можливість Ювілейному 
Архієрейському Собору Російської Православної Церкви, 
що відбувався у Москві 29 серпня 2000 р., підставу визна
чити для загальноцерковного шанування в лику святих 
соборно новомучеників і сповідників. Серед представників 
духовенства Української Православної Церкви: митропо
лита Одеського Анатолія (Грисюка, 1880-1938); архієпис
копів Курського і Обоянського Онуфрія (Гагалюка, 1885— 
1938), Харківського — Олександра (Петровського, 1851- 
1940), Єлецького — Сергія (Звєрєва, 1872-1937) та Хер
сонського — Прокопія (Тітова 1877-1037); єпископів При
луцького — Васілія (Зеленцова, 1870-1930) та Сімферо
польського і Кримського — Порфирія (Гуревича, 1864—
1937); протоієреїв Димитрія Кіранова (1879-1938) та Ми- 
колая Мєзєнцева (1863-1938); ієромонаха Варфоломія (Рат
них, 1894-1938), священиків Іоанна Блюмовича (1888—
1938), Єлизара Спиридонова (1874-1938) та Володимира 
Піщулина (1889-1938), ієродиякона Антонія (Корж, 1888- 
1938), протоієрея Миколая Казанського (1874—1942) та 103 
новомучеників Черкаських. До лику святих соборно ново
мучеників і сповідників від Кримської єпархії було вклю
чено: єпископа Уманського Макарія (Кармазіна, 1878— 
1937), протоієреїв Андрія Косовського (1875-1920), Вікто
ра Кіранова (1881-1942), Димитрія Ігнатенка (1872-1935) 
та Михайла Богословського (1883-1940), священиків Мат
вія Александрова (1872-1921) та Олександра Ільєнкова 
(1896-1942)30.

Необхідно відмітити багаторічні дослідження архієпис
копа Черкаського і Канівського Сафронія, які дали можли
вість встановити близько 300 імен священиків, що були 
вислані з України, а пізніше розстріляні. Заслуговує на ува
гу діяльність Свято-Тихонівського богословного інститу
ту, який заснований з благословення Святішого Патріарха 
Алексія, у встановленні імен репресованих священнослу
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жителів та віруючих. Завдячуючи наполегливості вірую
чих, навчальний заклад зумів нагромадити та системати
зувати унікальні матеріали, які містять у своєму переліку
10 тисяч біографічних довідок та 1400 фотографій репре
сованих за віру Господню.

Таким чином, з викладеного можна зробити такі вис
новки:

> в 1920-1930-х рр. духовенство та віруючі активно 
чинили опір заходам органів політичного керівницт
ва та радянської влади, і, в першу чергу, тим, що сто
сувалися ствердження політики державного атеїзму;

> реакцією владних структур на протести священнослу
жителів і віруючих стали масові політичні репресії, 
масштаби яких можна буде підрахувати лише у май
бутньому;

> реабілітація священнослужителів і віруючих розпоча
лася в другій половині 1950-х рр., однак була постав
лена на належний рівень лише в умовах державної 
незалежності України, з прийняттям Закону України 
“Про реабілітацію жертв політичних репресій на Ук
раїні”;

> в процесі реабілітації священнослужителів і* вірую
чих необхідно активніше використовувати досвід 
інших зарубіжних країн, в першу чергу Російської 
Федерації, де створено належну законодавчу базу та 
достатньо ефективно працюють органи виконавчої 
влади, громадськість у напрямку увічнення пам’яті 
священиків та віруючих, які постраждали від необ
грунтованих політичних репресій.
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Бабюх В.А.
Поширення політичних анекдотів 

у контексті реакції населення 
на суспільні процеси 
20 — 30-х рр. XX ст.

На сучасному етапі розвитку історичної науки все 
більшого значення набувають дослідження питань усної 
історії, в тому числі анекдотів, які активно поширювалися 
у радянському суспільстві. Визначення поняття “анекдот” 
(з грецької апеМо^ — не виданий) досить неоднозначне. 
Зокрема, В. І. Даль у “Толковом словаре живого велико
русского языка” трактує його як коротку за змістом й стис
лу за викладом розповідь про цікавий або кумедний випа
док'. Подібне визначення зазначеного поняття знаходимо 
і в інших російських та українських словникових виданнях2.

Більш логічно, на нашу думку, тлумачить поняття “анек
дот” “Литературная энциклопедия”, видана в 1929 р., яка

http://pms.orthodoxy.ru/


Поширення політичних анекдотів у контексті. 19

розглядала його як невидану оповідь, що не отримала роз- 
голосу3, тобто перебувала під впливом цензури.

Цензура — це не лише спосіб фільтрації окремих еле
ментів того чи іншого конкретного тексту (або недопущен
ня всього тексту цілком), а й механізм регулювання вла
дою свідомості, процесу мислення. Отже, цензура покли
кана впливати не лише на поширення сукупності текстів, 
але на весь простір думок, вона забезпечує введення його 
у межі, найбільш сприятливі для влади4. Таким чином, 
можна вважати, що анекдот, як і велика кількість усних та 
письмових творів, постійно потрапляв у поле зору цензур
них органів.

У порівнянні з іншими текстами анекдот має ряд спе
цифічних особливостей. По-перше, як традиційний фольк
лор, він є продуктом колективної творчості, має переваж
но анонімний характер. По-друге, анекдот має, як прави
ло, усний характер, знаходиться поза нормами офіційної 
культури. По-третє, в анекдоті поєднується функціону
вання офіційної та неофіційної культур, що дозволяє пере
кладати інформацію з офіційної мови на неофіційну. 
Більшість анекдотів порушують принцип “табу” на певну 
визначену тематику. Ці заборони стали основою, стиму
лом розвитку радянського анекдоту і надали жанрову ло
кальність, які дозволили йому розвиватися, долаючи різні 
обмеження5. Необхідно відзначити, що в умовах функціо
нування радянської тоталітарної системи анекдоти мали 
свої характерні риси. Насамперед, вони є важливим дже
релом для вивчення суспільних настроїв, ставлення насе
лення до заходів вищого партійного державного керів
ництва СРСР у сферах внутрішньої та зовнішньої політи
ки, економіки, культури.

Поширення політичних анекдотів 1920-30-х рр., як 
власне і в наступні десятиріччя, розглядалося державою 
через призму “антирадянської агітації та пропаганди” і 
каралась найсуворішим чином. Не дарма в перші десяти
річчя існування радянської влади деякі сміливці жартува
ли: “Оголошено конкурс на кращий анекдот. Перша пре
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мія — двадцять п’ять років в’язниці, друга — двадцять, а 
дві третіх премії, заохочувальних, — по п’ятнадцять років”.

На жаль, вказані аспекти проблеми не знайшли свого 
належного висвітлення ні в українській, ні в російській 
історіографії. Праці Є. Маслової “До історії анекдотичної 
літератури XVIII ст.”, І. Лядової “Політичний анекдот як 
джерело історії”, Є. Курганова “Анекдот як жанр”, збірник 
наукових статей ’’Історичні анекдоти з російського жит
тя”, статті Н. Фядотавої “Анекдот і афористика у сучасній 
газетній періодиці” та А. Блюма “Благонамірений та сум
ний анекдот...” або Мандрівка в архівний застінок”6 ста
ли лише першою спробою розібратися у важливому комп
лексі порушених питань.

Метою цієї статті є з’ясування місця і ролі поширення 
анекдотів у формуванні суспільної свідомості, вивченні 
настроїв населення у 1920—1930-х рр.

Аналіз наявних анекдотів, що перебували в обігу сто
совно 20-30-х рр. XX ст., яскраво свідчить про те, що насе
лення СРСР, зокрема України неоднозначно сприймало 
жовтневі події у Петрограді, встановлення радянської вла
ди в регіонах колишньої Російської імперії. Справджува
лись слова видатного російського вченого, академіка
І. П. Павлова, котрий ще у 1918 р. заявив: “Якщо те, що 
роблять більшовики з Росією — експеримент, то для тако
го експерименту я пожалів би надати навіть жабу”.

Стверджуючи доцільність і своєчасність жовтневого 
перевороту, більшовицька партія започаткувала цілий ряд 
інституцій, покликаних обгрунтувати позицію РКП(б), до
вести неминучість “пролетарської революції-” в Росії. У
1920 р. за постановою Раднаркому РСФРР була утворена 
комісія для збору і вивчення матеріалів з історії Жовтневої 
революції та історії РК(б) — Істпарт. До її складу увійшли 
відомі діячі більшовицької партії В. Адоратський, А. Буб- 
нов, В. Невський, М. Ольмінський та ін7.

В своєму звернені до учасників і свідків революції го
лова Істпарту М. Ольмінський відзначав: “Одна з найве-
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личніших революцій, поки що національна, але та що має 
великі шанси розгорітися у світову пожежу, стане предме
том значної уваги і ретельного вивчення багатьох і багатьох 
поколінь. І було б тим більш ганебно, якби ми, учасники і 
сучасники цієї революції, не поворухнули пальцем, щоб 
затримати стихію знищення тих найцінніших джерел для 
цього вивчення, які ще можуть бути збережені, котрі ще 
не загинули разом з їх живими носіями... Кожне слово того 
чи іншого історичного документу, придатного тією чи 
іншою мірою для висвітлення якого-небудь епізоду нашо
го часу, кожний штрих, кожне врятоване від зникнення у 
хвилях Лети свідчення, — незалежно від того, чи був сам 
свідок учасником... або простим глядачем цього “безум
ства хоробрих”, — все це повинно бути ретельно і до того 
ж зараз же, негайно підібране, записане, законсервоване 
для майбутніх історичних праць або вже тепер використа
не як історичний матеріал”8.

Незважаючи на спроби більшовицької партії стверди
ти власні концепції Жовтневої революції, її світового зна
чення, зовсім інша точка зору була у широких кіл простих 
спостерігачів “безумства хоробрих”. Остання знайшла своє 
відображення у серії анекдотів, які поширювалися серед 
населення.

Зокрема, досить популярним був анекдот, що у прак
тично незмінному вигляді дійшов до наших днів:

“...1917 год. Петроград. Внучка декабриста слышит на 
улице ш ум и  посылает прислугу узна ть, в  чём дело. 
Прислуга возвращается:

— Барыня, там революция!
— О; револю ция, как это прекрасно! Мой дед тоже был 

революционером! И  чего же они хотят?
— Они хотят, чтобы не было богатых.
— Странно... А мой дедушка хотел, чтобы не было бед

ны х”9.
Вже у перші місяці встановлення радянської влади на

родні маси зрозуміли весь негативізм нового порядку
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більшовиків. Саме тому, в 20-30-х рр. XX ст. серед широ
ких верств населення передавались з вуст в уста анекдоти, 
осучаснені в наші дні. Серед них:

“Два старых большевика:
— Помнишь, Вася, как мы брали Зимний?
— Да, погорячились...”.
Характерно, що ставлення до революції представників 

самих різних верств населення знайшло відображення в 
анекдотах, куплетах, частівках, поширюваних у 1960- 
1980-х рр. Добре відобразив це І. Губерман:

"Однажды здесь восстал народ 
и, став творцом своей судьбы, 
извёл под корень всех господ, 
теперь вокруг одни рабы".

Наведені анекдоти переконують в тому, що переважна 
більшість населення повністю зневірилась у гаслах прого
лошених революцією, яка скалічила долі багатьох поколінь 
радянських людей, принесла страждання робітництву і 
селянству, виховала слухняною наукову та творчу інтелі
генцію, знівелювала й знецінила особистість.

Так, непомірним тягарем на плечі українського селян
ства лягла продрозверстка, запроваджена декретом Раднар- 
кому РСФРР від 11 січня 1919 р. і введена в Україні в бе
резні цього ж року. У відповідності з продрозверсткою селя
ни повинні були здавати державі за твердими цінами не 
лише залишки, а й значну частину необхідних їм хліба та 
інших сільгосппродуктів. На практиці, надзвичайні продо
вольчі загони позбавляли селян мінімуму потрібного про
довольства. Саме в цей період народилася частівка: “Нема 
хліба, нема сала, бо совіцька власть забрала”

Становище, що склалося на селі, добре відображає та
кий анекдот:

“Приходят как-то к  Ленину ходоки из деревни:
— Владимир Ильич! Сними продразверстку, с голоду

хи  всю траву уже поели, скоро мычать начнём.
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— Неправду говорите, товарищи: мы давеча с Фелик
сом Эдмундовичем бочку мёда съели и  ничего — не 
жужжим!”

Страшною, нічим не виправданою трагедією стали для 
радянського народу політичні репресії — важливий засіб 
формування та функціонування тоталітарної системи. “Чер
воний терор”, хоча і дещо емоційно, але досить правдиво 
висвітлений у книзі С. Мельгунова10.

Судові процеси у справах “Українського національно
го центру”11, “боротьбистів”, “Української організації війсь
кової”, “Польської організації військової”12 та інші позба
вили життя багатьох видатних діячів української, польської 
культури, надбання інших народів, що проживали на тере
нах УСРР. Причини переслідування інтелігенції добре 
пояснив один з відомих діячів соціал-демократичного руху 
Ф. Дан, яких писав: “Коли на порозі 1928 р., виявились 
перші провісники нового повороту — від НЕПу до “гене
ральної ліні'Г’, до політики проведення шаленим темпом 
зверхіндустріалізації, а надалі й колективізації, то ця лінія 
надто різко суперечила науковим переконанням і загальній 
політично-психологічній установці інтелігенції, щоб вона 
добровільно могла її проводити...”13.

В кінці 1920 -  на початку 1930-х рр. вістря репресій 
було спрямоване проти селянства. Державний терор про
ходив під прапором боротьби з “політичним бандитизмом”, 
супроводжувався масовими депортаціями населення, фаб
рикацією низки кримінальних справ. У цьому плані привер
тають увагу праці В. Земського, який на основі матеріалів 
НКВС визначив, що лише в 1930-1931 рр., у період масо
вої колективізації з України було виселено 63817 селянсь
ких родин. З них у Північний край — 19658, за Урал — 
32127, у Західний Сибір — 6556, у Східний Сибір — 5056, 
у Якутію — 97, на Далекий Схід — 323м.

Особливо активізувались політичні репресії в другій 
половині 1930-х рр. Зокрема, в 1935 р. було заарештова
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н о— 24934 громадянина; в 1936 — 15717; в 1937 — 
159573; в 1938 — близько 150 тис. наших співвітчизників15.

Марно владні структури СРСР та УРСР намагалися 
переконати населення в тому, що, переслідувань з боку дер
жави зазнавали “антирадянські елементи”, особи, які спря
мовували свою діяльність на повалення радянського уст
рою, готували терористичні акти проти діячів Комуністич
ної партії та держави.

Подібні твердження, оприлюднені в засобах масової ін
формації, викликали у населення серйозні сумніви. Біль
шість громадян радянської держави ніяк не могли зрозумі
ти, як Л. Троцький — з творців революції, найближчого 
соратника В. Леніна став “ворогом народу і партії”, або як 
міг стати “ворогом народу” сусід з квартири навпроти, що 
мав нагороди та заслуги перед партією. Таке нерозуміння 
віддзеркалювалось в серії як тогочасних, так і сучасних 
анекдотів:

“После Октябрьской революции обеспокоенный Бог пос
лал в  Россию трёх наблюдателей: Л уку; Илью и  
Петра. От них поступают телеграммы: «Попал в ЧК. 
Святой Лука». «Попал и я. Пророк Илья». «Жив-здо- 
ров. Нарком Петров»”;

"— Иосиф Виссагионович, смогли бы вы  для дела гево- 
люции гастгелять десять человек?

— Канэшно, Владимир Ильич!
— Скажите, батенька, а десять тысяч человек гасстге- 

лять смогли бы?
— Канэшно, Владимир Ильич!
— Так, так; батенька мой... А если бы для дела гево- 

люции нужно было гасстгелять десять миллионов 
человек? Смогли бы? — Ленин быстро взглянул на 
собеседника и  хитро прищурился.

— Канэшно, Владимир Ильич!
— Э, нет, батенька мой, вот тут-то мы вас и  попгавим!”

Через призму анекдотів можна простежити усю без
підставність репресій, надуманість звинувачень, що вису
вались арештованим. Ліміти репресованих, що встановлю
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валися вищим політичним керівництвом країни, вимагали 
від радянських спецслужб вдаватися до будь-яких заходів 
для їх виконання. У формі анекдотів громадяни вислов
лювали своє відношення до такої злочинної практики:

“Служащий приш ёл на работу на пять минут раньше. 
Его посадили за шпионаж. Другой служащий при
ш ёл на пять минут позже. Его посадили за саботаж. 
Третий приш ёл минута в минуту. Его посадили за 
антисоветскую агитацию — он носил швейцарские 
часы”;

“В тюремной камере:
— Какой у  тебя срок?
— Двадцать пять.
— За что?
— Ни за что.
— Врёшь! Ни за что десять дают”.

Форми і методи радянських спецслужб щодо фабри
кації кримінальних справ знайшли своє відображення у 
низці нормативних актів вищого політичного керівництва 
країни та республіки, урядів СРСР та УРСР, народних комі
саріатів внутрішніх справ тощо. Наприклад, 10 січня 
1939 р. ЦК ВКП(б) надіслав секретарям обкомів, крайко
мів, ЦК нацкомпартій, наркомам внутрішніх справ, началь
никам управлінь НКВС країв та областей телеграму тако
го змісту: “ЦК ВКП(б) роз’яснює, що застосування фізич
ного впливу в практиці НКВС було допущено з 1937 р. з 
дозволу ЦК ВКП(б)... Відомо, що всі буржуазні розвідки 
застосовують фізичний вплив стосовно представників со
ціалістичного пролетаріату і при цьому застосовують його 
в самих огидних формах. Питається, чому соціалістична 
розвідка повинна бути більш гуманною в ставленні до зак
лятих агентів буржуазії, заклятих ворогів робітничого класу
і колгоспників. ЦК ВКП(б) вважає, що метод фізичного 
впливу повинен обов’язково застосовуватись і надалі, у виг
ляді виключення стосовно справжніх... ворогів народу як 
абсолютно вірний і доцільний метод”16.
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Ставлення населення до форм і методів діяльності спец
служб відбилися також і в анекдотах. Своєрідною ілюстра
цією цього можуть служити такі:

“— Каковы основные законы марксистской диалекти
ки?

— Первый: количество переходит в стукачество. Вто
рой: битиё определяет сознание

“Сталин сообщил Берии, что у  него пропала трубка. 
Назавтра Сталин сказал Берии, что трубка нашлась.

— А я  уже арестовал 25 человек по этому делу, и  все 
признались! — сказал Берия”.

Арешти партійних радянських керівників та рядових 
громадян тримали в постійному страхові населення краї
ни. Чорний “воронок” колишніх спецслужб, який став 
незмінним атрибутом арештів, був нічним жахом кожної 
людини. Яскраво ілюструє цю ситуацію анекдот:

“1937-й год. Муж с женой спят в  своей квартире. Вдруг 
среди ночи — шум и  топот ног на лестнице. Резкий 
звонок в дверь, сопровождаемый громким стуком. Ни 
жив, ни мёртв, муж пошёл открывать. Через мину
ту возвращается:

— Не волнуйся; — говорит он, — это всего лишь наш  
дом горит”.

В анекдотах деякою мірою висвітлювались процеси в 
сфері ідеології, культури, певні новації введені більшовиць
кою владою. Народної критики зазнавали засоби масової 
інформації, які відверто приховували негативні сторони 
життя радянського суспільства, вдавалися до неприхова
них фальсифікацій, вводили в оману громадян. Переконує 
в цьому низка анекдотів, в яких простежується скептичне 
ставлення населення до ЗМІ:

"— Рабинович, вы  читаете газеты?
— Конечно! Иначе откуда бы я  знал, что у  нас счаст

ливая жизнь?”;
“— Какая разница между «Правдой» и  «Известиями» ?
— В «Правде» нет известий, а в  «Известиях» нет правды”.
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З іронією ставились навіть діячі культури до тих твор
чих методів, запроваджених більшовицькою партією. Се
ред них ходив такий анекдот:

"— Д ля чего придумали социалистический реализм?
— Чтобы кто-нибудь не вздумал описать социализм реа

листически”.

Становлення і функціонування тоталітарної системи 
нерозривно пов’язані з формуванням культу особи керів
них діячів Комуністичної партії і радянської держави. У 
перші роки радянської влади особливо яскравого забарв
лення набув культ осіб Леніна і Троцького. Пізніше, посту
пово, виступив на перший план культ особи Сталіна. У не
властивому вигляді подавалися життя та діяльність Дзер- 
жинського, винного в загибелі сотень тисяч радянських 
людей, Крупської, що прагнула перетворити освіту і культу
ру в могутній ідеологічний прес, стала одним із ініціаторів 
створення системи політичної цензури та інших. На відміну 
від офіційної, зовсім іншу точку зору на зазначенні полі
тичні фігури мали наші співвітчизники, які відверто вис
міювали радянських керівників. Як приклад, наведемо кіль
ка анекдотів та частівок із зазначеної тематики:

“Ж илец вселяется в новую комнату. Стены голые, лишь 
один гвоздь торчит. А из мебели — только портреты 
Ленина и  Троцкого.

— Даже не знаю, — чешет голову, — кого из них пове
сить, а кого к  стенке поставить ?”

"Сталин наш любимый,
Сталин дорогой!
Ленин уже умер,
А ты еще живой...

Рішення XX з’їзду КПРС (лютий 1956 р.), розгортання 
процесу реабілітації жертв репресій породжували анекдо
ти, які відображали тогочасну політичну ситуацію в країні. 
Популярним на той час був такий анекдот:
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“Когда Сталина похоронили у Кремлёвской стены, на 
его могиле появился венок с надписью: «Посмертно р еп 
рессированному от посмертно реабилитированных»”

Таким чином, аналіз політичних анекдотів дозволяє 
класифікувати їх за такими основними принципами:

1) за тематикою: події і явища в політичному, соціаль
но-економічному та культурному житті країни; жит
тя та діяльність керівників Комуністичної партії ра
дянської держави;

2) за часом походження (відповідність у часі тим чи іншім 
подіям та явищам при відсутності інформації або по
ширення анекдотів, звернених у минуле, при наяв
ності необхідної інформації).

Характеризуючи анекдоти, не можна не відзначити, що 
вони представляли розуміння народом тих процесів, що 
відбивалися в суспільстві, оскільки передавали інтерпре
тацію інформації, яка ретельно приховувалась державою. 
Слід відзначити, що в умовах жорсткої несвободи, вони 
віддзеркалювали ставлення народу до всіх важливих подій 
і явищ дійсності.
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Збройний виступ як радикальна форма 
опору радянській владі в УСРР 
в 1920-ті — початку 1930-х рр.

(за матеріалами ВУЧК-ГПУ)

Після революції 1917 р. в колишній Російській імперії 
пройшли колосальні соціально-політичні зміни, проте обі
цяний більшовиками та довго очікуваний українським сус
пільством мир не настав. Перемога Червоної армії над біли
ми військами, арміями УНР та Польщі не означала закін
чення громадянської війни. Діяльність радянських урядів 
в Україні, політика “воєнного комунізму” спричинили до 
формування широкої соціальної бази опору владі не лише 
представників “експлуататорських класів”, але й значної 
частини селянства, робітництва, інтелігенції. Частина райо
нів України, особливо Правобережної, продовжували жити 
за законами військового часу, там діяли надзвичайні орга
ни комуністичної влади — ревкоми.

У такій ситуації на початку 1920-х рр. змінилися завдан
ня й роль ВЧК-ГПУ як карального органу в системі дер
жавного управління. Починаючи з грудня 1917 р. до зав
дань тимчасової ВЧК входило припинення саботажу та все
російського страйку службовців1, згодом ліквідація контр
революції, проведення попереднього слідства та передан- 
ня обвинувачених в Революційний Трибунал. З погіршен
ням політичної ситуації на початку 1918 р. ВЧК навіть отри
мала право позасудових репресій.

Подальша організаційна розбудова органів державної 
безпеки була зумовлена потребою мати універсальний над
звичайний орган, який швидко, різними методами (в пер
шу чергу, репресивними) зможе вирішити виниклу пробле
му. Тому комуністична спецслужба трансформувалася від



Збройний виступ як радикальна форма опору... владі..._______ 91

надзвичайної тимчасової комісії до постійного наркомату 
чи управління на правах наркомату.

У відносно мирний період перед радянською спецслуж- 
бою постали грандіозні завдання. По-перше, потрібно було 
налагодити ефективно діючу систему вертикального та 
горизонтального інформування партійно-державного керів
ництва щодо ситуації в країні. Розпочалася широкомасш
табна робота з розбудови мережі отримання політичної 
інформації з метою зібрати й проаналізувати:

> настрої всіх прошарків українського суспільства, що 
надавало можливість відстежувати діючі процеси та 
виявляти причини назрівання нових явищ;

> коливання та зміни у політичному становищі різних 
соціальних груп;

> чинники виникнення та наростання активних антира- 
дянських проявів, здійснити їх облік й створити ста
тистику.

Уся інформація поділялася на загальну (по об’єктам і 
питанням) та спеціальну (прояви терору, масових виступів, 
контрреволюційна пропаганда, активні антирадянські дії, 
шкідництво). Для отримання первинної інформації ГПУ 
розпочало розгортати численні агентурні мережі на селі 
(намагалися охопити як колективні господарства, так й 
одноосібників), на промислових підприємствах, навчаль
них закладах, радянських та партійних установах тощо. 
Одночасно здійснювалася широка агітаційно-пропаган
дистська та роз’яснювальна кампанія щодо співробітництва 
населення з ГПУ. Вона закликала до масового доноситель- 
ства про “контрреволюційні дії-” будь-якої особи. За умов 
гри на брутальних соціальних інстинктах та відповідного 
ідеологічно-пропагандистського підгрунтя проблем з вербу
ванням людей та створенням агентурно-інформаційних 
мереж не було. У 1922 р. ГПУ користувалося послугами 
12492 секретних співробітників та 52345 освідомлювачів2. 
Розвиток мережі стримувало лише проблеми з фінансовим 
забезпеченням діяльності ГПУ на той час.
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По-друге, ГПУ створювало систему всеохоплюючого 
нагляду. Він здійснювався за особою — реальним та потен
ційним “антирадянським елементом” та “об’єктом” — га
луззю народного господарства, заводом, установою. Нагляд 
за особою органи державної безпеки здійснювали через 
агентурні мережі та, опосередковано, через радянські та 
партійні установи, які, відповідно до відомчих інструкцій, 
надсилали до ГПУ заповнені детальні анкети своїх співро
бітників “на перевірку”. Це були так звані оперативні обліки.

Нагляд здійснювався з метою ліквідації “контрреволю
ційних організацій і осіб”, які протидіють нормальній робо
ті господарських установ та підприємств; боротьби з еконо
мічним шпигунством (збирання, крадіжка, передача інфор
мації, яка складає економічну чи комерційну таємницю 
іноземним державам чи контрреволюційним організаціям); 
боротьби зі зловживанням чи бездіяльністю влади.

По-третє, будучи “караючим мечем революції” , органи 
державної безпеки виявляли і ліквідовували 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. Окрім проведення системної робо
ти проти опозиції, політичне керівництво країни виступа
ло також “замовником” спеціальних чекістських операцій 
щодо деяких політичних партій (суд над есерами 1922 р.), 
окремих соціальних груп (справа “УНЦ”, “Спілки визво
лення України”, “Шахтинська справа”, масових депортацій 
селян під час насильницької колективізації.

Такі масштабні завдання вимагали певного типу вико
навця із специфічним мисленням, характером, поведінкою. 
Потрапляючи до органів державної безпеки, людина про
ходила випробування владою. Водночас, чекіст працював 
у жорсткій воєнізованій системі, де було заборонено не 
лише вільно говорити, але й мати власну точку зору, мис
лити індивідуально. “Як це не сумно, але ми повинні зізна
тися, що комуніст, потрапляючи до каральних органів, пе
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рестає бути людиною, а перетворюється на автомат, який 
приводиться в дію механічно”, — писала група комуністів- 
чекістів у листі до ЦК РКП(б)3.

Жодний з державних органів не давав такого всеохоп- 
люючого відчуття всесильності, тому що чекісти отриму
вали реальну необмежену владу над окремою людиною, 
колективами, галузями виробництва, цілими адміністратив
ними територіями. Залишати в собі людські почуття, мо
ральність під час вирішення глобальних “державних зав
дань” було дуже важко.

З точки зору психології людина, яка мала реальну вла
ду над іншими людьми, відчувала надзвичайний емоцій
ний підйом, свою приналежність до чогось великого, важ
ливого. Але ж політичне керівництво того часу, начальни
ки казали тільки про класову мораль та вимагали беззасте
режного виконання їхніх вказівок. За таких умов часто-іус- 
то для чекістів нічого не важили долі людей, вони швидко 
навчалися посилати їх на смерть буцім то на благо великої 
ідеї.

На мою думку, усі наведені вище міркування слід вра
ховувати, досліджуючи, за чекістськими документами, таку 
радикальну форму опору радянській владі, як збройне по
встання. Взагалі, проблеми опору радянській владі мало- 
досліджені в Україні. Історики, в основному, зосереджува
лися на боротьбі селянських повстанських загонів та груп, 
які, застосовуючи партизанську тактику, до середини 
1920-х рр. успішно протистояли регулярним частинам Чер
воної армії та військам ГПУ4. Вивчався перебіг військо
вих подій, біографії повстанських отаманів тощо5.

Метою даної розвідки є дослідження збройного пов
стання як радикальної форми опору радянській владі в 
УСРР в 1920-ті -  початку 1930-х рр. за матеріалами ВУЧК- 
ГПУ.

Радикальною формою опору радянській владі була 
збройна боротьба, яка розпочалася 1920 р. Невдоволене 
політикою “воєнного комунізму”, масовим беззаконням,
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селянство, яке мало зброю після довгих років революції й 
війн, намагалося захистити свою власність, життя та пра
во розпоряджатися вирощеним врожаєм. У документах 
ВУЧК-ГПУ широкий повстанський рух отримав назву 
“політичний бандитизм”.

Даний термін намагався розкрити український дослід
ник В. Ченцов. На його думку, більшовики розуміли під 
“політичним бандитизмом” сукупність виступів, завору
шень, змов, заколотів, збройної боротьби й підпільної діяль
ності різних за ідеологічною спрямованістю політичних 
сил, спільною рисою яких був антибільшовизм. Селянсь
кий повстанський рух був одним з елементів — збройна 
боротьба під політичним гаслами “Геть більшовиків”, “За 
самостійну Україну”. Таким чином, повстанський рух, який 
охопив на початку 1920-х рр. практичну всю Україну, став 
лише сегментом багатомірного явища “політичний банди
тизм”6.

Спочатку повстанський рух мав яскраво виражену ан
тидержавницьку стихійно-анархістську ідеологію (проти 
“білих”, проти “червоних”, за власне самоуправління) та 
висував, здебільшого, економічні гасла. Йому були прита
манні національно-соціалістичні ідеологічні погляди з різ
ними відтінками. Згодом, коли більшовики залишилися 
єдиними опонентами, селянські загони, потрапляючи під 
вплив згуртованих політичних сил, сповідувавших програ
мові засади УНР, у більшості почали набувати чіткої на
ціональної спрямованості”7. Іноді для підкреслення спад
коємності військових частин УНР деякі повстанські коман
дири давали своїм підрозділам номери та почесні назви. 
Зокрема, на Правобережжі в 1921 р. діяла 144 Повстансь
ка Надбужанська дивізія отамани Хмари (І. Я. Гадзиківсь- 
кого)8. В одному з наказів він визначив ідеологічну та 
військову приналежність свого підрозділу: “Повстанчесь- 
кий отряд являється дієвою частиною війська Українсько
го і користується цілком наказами УНР. Згідно наказу 
війську Українському, всі старі козачі отряди повинні статно
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і негайно, без жодних суперечок, виконувати накази ота
мана, а козаки накази старших отряду або попередніх на
чальників. За не виконування боєвих наказів винуваті ка
ратимуться вплоть до розстрілу”9.

У світовій історіографії подаються різні цифри учас
ників повстанського руху в Україні того часу — від 100 тис. 
до кількасот тисяч. За офіційними даними на початку 1920-
1921 рр. у селянських формуваннях нараховувалося більше 
100 тис. осіб. Лише за перше півріччя 1922 р. за інформа
цією ГПУ УСРР було проведено: операцій — 539; ліквідо
вано банд — 40; ліквідовано 29 підпільних організацій з 
загальним числом заарештованих 895 чол.; вбито отама
нів — 53; добровільно з’явилося отаманів — 6; заарешто
вано отаманів — 69; убито рядових бандитів — 830; 
заарештовано рядових бандитів— 2040; добровільно з’яви
лося рядових бандитів — 73|0. Але цілком справедливо 
відмітила О. Ганжа, через стихійну організацію, велику 
плинність неможливо підрахувати дійсну кількість селян- 
повстанців11.

Слід зауважити, що в інформаційно-аналітичних мате
ріалах ВУЧК-ГПУ, характеризуючи повстанський рух як 
“політичний бандитизм”, чекісти чітко розмежовували його 
з “кримінальним бандитизмом”, який не мав своєї органі
заційної структури, конкретних цілей і завдань, реальної 
підтримки серед населення. Натомість, за чекістськими 
документами, причина розвою широкого “політичного бан
дитизму”, коріниться “в підтримці його селянами”12. Так, 
в піврічному звіті ГПУ УСРР за січень-червень 1922 р. 
констатувалося, що “політичний бандитизм”, незважаючи 
на свою розпорошеність, усіляко прагне до організаційно
го об’єднання, координації дій, створення місцевих опор
них баз, озброєних загонів. “Посилену увагу, — говорило
ся у звіті, — ватажки політичного бандитизму звертають 
на створення підпільних осередків, перетворюючи їх в міс
цеві бази, що обслуговують бандитів в усіх відношеннях. 
Ці осередки поступово розростаючись, стають місцевимих
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повстанськими центрами, вербують нові кадри, ведуть усну
і друковану агітацію, створюють нові угрупування, коор
динують їх діяльність, коротше кажучи, готують і вдобрю
ють грунт для наступного нового “весняного походу” на 
Україну і відновлення влади УНР”13.

У чекістських інформаційно-аналітичних матеріалах 
робилися спроби проаналізувати склад повстанських заго
нів. Так, в аналітичній записці “Як організуються і нади
хаються банди (3 історії українського бандитизму)” від 20 
квітня 1922 р., підготовленої органами ГПУ УСРР для Сек
ретно-інформаційного відділу Раднаркому України гово
рилося, що повстанські загони (“політичні банди”) скла
даються з таких основних елементів: по-перше, особи, які 
сприйняли радянську владу, але згодом зневірились в її 
кінцевих цілях; по-друге, особи, що постраждали від пред
ставників радянської влади на місцях; по-третє, особи, що 
різним чином співробітничали з державними, громадськи
ми, військовими організаціями УНР та Української держа
ви; по-четверте, особи, які в різний час служили в білих 
арміях і при відсутності можливості об’єднатися зі своїми 
однодумцями, пішли на співробітництво з українським 
повстанським рухом; по-п’яте, дезертири з різних за спря
муванням військових частин, які не бажали відриватися від 
рідної домівки. У складі повстанських загонів був, звичай
но, наявний і кримінальний елемент. Однак, як відзнача
лося в аналітичній записці, він відігравав далеко не пер
шорядну роль14.

Піком повстанського руху слід вважати 1921 р., коли в 
УСРР було зареєстровано 1376 збройних нападів на насе
ленні пункти, 259 — на радянські органи влади, 342 — на 
продовольчі та промислові установи і підприємства. Лише 
в першій половині 1921 р. загинуло біля 1,5 тис. червоно- 
армійців, активістів, партійних та радянських працівників, 
мирних громадян15. Втрати повстанців склали 3785 вби
тих, 745 поранених, 1475 осіб взято в полон16.
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Але невдача рейду Ю. Тютюнника та М. Палія в 1921 p., 
прорив дипломатичної блокади СРСР, що зменшило ймо
вірність зовнішнього вторгнення, жорсткі репресивні за
ходи ВУЧК, а головне — нова економічна політика більшо
виків спричинили поступове згортання повстанського руху. 
В 1924 р. було зареєстровано близько 400 нападів на про
мислові об’єкти та установи, 70 — на транспортні комуні
кації. Під час збройних зіткнень загинуло 418 повстанців, 
134 особи поранено. Всього ліквідовано 178 повстанських 
угруповань, вбито та арештовано 150 отаманів, більше
З тис. рядових повстанців17 У березні 1926 р. ГПУ УСРР 
у звіті констатувало, що “політичного бандитизму в бук
вальному значенні цього слова на Україні немає”18.

Наступний сплеск збройного протистояння в УСРР був 
спричинений суцільною колективізацією 1930-1931 pp. 
Бажання вищого партійно-державного керівництва СРСР 
у максимально короткі строки створити великі сільськогос
подарські підприємства, які здатні виробляти необхідну для 
держави кількість товарної продукції, прямі директиви 
щодо створення колгоспів зумовили масове насильство 
низових партійних та радянських працівників над селяна
ми. Комісії з розкуркулення, підбадьорюючи себе револю
ційними піснями, вривалися в домівки, відбирали майно, 
виштовхували “куркульську сім’ю” на вулицю й під кон
воєм супроводжували до місця завантаження в ешелони, 
які мали доставити їх на місця нового проживання.

Дослідники оприлюднили численні факти знущань 
районних та сільських активістів над селянами19. Серед них 
типовими були погрози, побиття, незаконне заволодіння 
майном та худобою, утримування у холодних приміщен
нях без їжі та води тощо. Така поведінка активістів змуси
ла селян до опору. Звичайно, протягом попередніх років 
чекістські органи практично обеззброїли селян, вилучили 
в більшості навіть мисливську зброю. Голова ГПУ УСРР
В. Балицький із задоволенням відзначав, що лише у вик
лючних випадках село було озброєне мисливськими руш
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ницями та обрізами. “Це говорить проте, — писав він, — 
що поведена своєчасна робота по викачуванню зброї на 
селі була проведено успішно і українське село, раніше на
повнене зброєю, тепер повністю обеззброєне”20.

Але селяни озброювалися сільськогосподарським рема
нентом, сокирами, палями тощо, сподіваючись захопити 
зброю в бою. Типовим збройним конфліктом стали події в 
Шепетівському окрузі в 20-27 лютого 1930 р. Заворушен
ня охопили 13 районів округу. Зважаючи на прикордонний 
статус, в Шепетівку з підрозділом військ ГПУ прибув го
лова ГПУ УСРР В. Балицький. В ході боєзіткнень було 
вбито 15 активістів, 32 поранено. Шепетівські селяни втра
тили вбитими та пораненими 49 осіб, більше 2 тис. було 
заарештовано21. В березні 1930 р. подібна ситуація скла
лася в Тульчинському, Вінницькому та Могилів-Подільсько- 
му округах. Виступи відбувалися на території 343 сільрад, 
радянська влада була ліквідована в 73 селах, ГПУ зафіксу
вали 81 збройний виступ. Зокрема в селах Горячківка та 
Ольшанка М’ястківського району перестрілка продовжу
валася біля двох годин. З села Балабановки Бершадського 
району біля 500 селян, озброєних вилами та сокирами, схо
валися в лісі22. Іноді, за інформацією ГПУ, селяни вистав
ляли пікети навколо сіл, копали окопи, налагоджували зв’я
зок з іншими повсталими селами23.

Всього за підрахунками, наведеними В. Васильєвим та 
Лінн Віолою, в 1930 р. ГПУ зафіксувало 4098 виступів в 
яких приймало участь 956587 осіб24. Сюди включені жіночі 
бунти, різного роду заворушення тощо. Піком виступів став 
березень 1930 р. Але кількість учасників, які приймали 
участь у збройних виступах поки, на жаль, не оприлюдне
на. Відома лише цифра — 81 збройний виступ.

Керівництво ГПУ, а від нього й вище партійно-держав
не керівництво СРСР та УСРР було повністю поінформо
ване про настрої та поведінку селян під час колективізації 
та депортації куркулів завдяки створеній чекістами інфор
маційній мережі. Недарма, в “Инструкции о постановке ин-
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формационно-осведомительной работы окружных отделов 
ГПУ УССР”, датованої 1930 р., спецзведення щодо кол
госпного апарату надавались 8,18 и 29 числа кожного міся
ця, доповідні записки про стан села, діяльність куркулів 5 
числа кожного місяця25. Спеціальні повідомлення мали 
готуватися щодо важливих подій та активних антирадянсь- 
ких проявів. До останніх відносились: терор (вбивства, 
поранення, побиття, замах на вбивство, підпал); масові 
виступи (поява натовпу, масові висунення вимог, проголо
шення контрреволюційних гасел, масовий терор щодо ра
дянського та партійного активу); контрреволюційна пропа
ганда (поширення листівок, відозв, віршів, плакатів, підго
товка анонімок); активні антирадянські дії (зрив зборів, 
відкриті антирадянські виступи, колективні прояви непо
кори владі, нелегальні збори, групові відмови від отримання 
податкових листів, нелегальний збір підписів під різними 
заявами; майнові шкідницькі дії в сільському господарстві 
(свідоме псування сільгоспреманенту, посівів, засмічення 
зерна, передчасна косовиця, підпали власного зерна, руй
нування сільськогосподарських будівель та іншого майна).

Тому, згідно наказу В. Балицького, за округами були 
закріплені підрозділи військ ГПУ26. Деякі частини особли
вого призначення та прикордонні маневрові (оперативні) 
групи протягом лютого 1930 р. навіть проводили спеціальні 
навчання. Так, керівництво та оперативний склад Могилів- 
Подільського прикордонного загону ГПУ провело гру на 
картах по придушенню “повстання” в с. Хоньківці. Згодом, 
за участі навчального батальйону та маневреної групи, здій
снили повномасштабне навчання по ліквідації “повстан
ня” в містечку Озаринці. “Повстанців” імітували навчаль
ний кавалерійський взвод та місцевий партійно-комсо- 
мольський актив27.

На відміну від 1920-х рр. польові частини РСЧА до 
придушення повстанців не залучалися. Територіальний 
принцип комплектування давав підстави сумніватися у 
політичній благонадійності армійських підрозділів.
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Таким чином, порівнюючи збройні виступи, як ради
кальну форму опору радянській владі в УСРР у 1920-х рр. 
та в 1930 р., можна твердити:

> збройний опір 1920-х рр. слід вважати продовженням 
громадянської війни, а не самостійним селянським 
рухом;

> збройні повстання 1930 р. трактувалися партійно- 
радянськими працівниками та чекістами не як “полі
тичний бандитизм” (1920-ті рр.), а як “антирадянські” 
чи “контрреволюційні” виступи. У даному випадку 
не було такого переплетення різних ідеологій, різно- 
барв’я програмових засад. Здебільшого селяни вису
вали економічні вимоги (щодо припинення виселень, 
повернення майна, відкриття церкви, введення само
управління тощо). Лише іноді в гаслах з’являлися ви
моги щодо “самостійності України”;

> спільною причиною виникнення збройних конфліктів 
стала економічна політика радянської влади та масо
ве насилля продзагонівців, активістів, партійних та 
радянських працівників над селянами. До речі, В. Ба- 
лицький, аналізуючи причини селянського опору в 
1930 р., зазначав, що поряд з “куркульською агітацією 
та контрреволюційною активністю, безпосередньою 
причиною масових хвилювань та виступів, в першу 
чергу, стали перекручення при колективізації-”28;

> мужність та відчайдушність українських селян, які 
відстоювали свій життєвий устрій, людську гідність, 
змусили вище партійно-державне керівництво СРСР 
певною мірою коригувати плани соціально-економіч
ного розвитку країни;

> матеріали ВУЧК-ГПУ дають можливість висвітлити 
не лише причини та перебіг збройного конфлікту, а й 
вивчити соціальний склад учасників конфлікту, рівень 
розуміння природи виступу чекістами та селянами.
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Народний опір в сталінські 1930-ті рр.: 
монолог адвоката диявола1

За останні кілька десятиліть західне історіографічне 
відображення сталінських 1930-х років розширилося тема
тично і концептуально. Але цей процес відбувався поетап
но та іноді важко, від нав’язливих ідей часів холодної війни 
про тоталітарний контроль, репресії та атомізацію сус
пільства до доводів “ревізіоністів” 1980-х років. Останні — 
це вчені, котрі робили наголос на досліджені соціальних 
основ сталінізму, конфліктів “центр-периферія”, а також 
адміністративну слабкість сталінської влади. При цьому 
вперше використовувався більш об’єктивістський підхід 
до вивчення джерел та, серед інших проблем, до опору 
суспільства.

Ця робота на тему народного опору сталінській дикта
турі в 1930-х роках походить головним чином від тих но
вих доказів, що виявилися в раніше секретних архівних 
документах. Давно укорінена традиція історіографічного 
роздвоєння радянської історії на маніхейський світ добра і 
зла, основана на холодній війні та сталіністському мента
літеті, має слугувати нам як казка, що застерігає та висвіт
лює спірні і потенційно суперечні прорахунки. Вони поля
гають у завищенні значення опору або в упередженому 
ставленні до нього, через що виключаються всі інші істо
ричні дані. Якщо це не враховувати, ми ризикуємо розро
бити власний варіант холодної війни, антисталінські не
правдиві версії щодо “народних класів” у 1930-ті роки.

Історія народного опору в сталінські 1930-ті рр. не є 
абсолютно новою, хоча чіткіше розуміння її обсягу та сут
ності з’являється лише зараз2. Значимість теми полягає не 
стільки у наявності опору, як у світлі, що проливає ця тема 
на історичне оточення/ситуацію. Найкраще народний опір
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слід розглядати як призму, що розсіює туман невідомості 
й висвітлює сутність того, що було темними та незрозумі
лими аспектами соціальної, культурної та політичної історії 
1930-х рр. Одночасно з тим, як ми висвітлюємо цю нову, в 
цілому корисну тенденцію в сучасних дослідженнях, важ
ливо визнати суб’єктивність опору, розпливчасті принци
пи його природи, а також поставити запитання, коли, за 
яких обставин та з якого кута зору опір є власне опором.

Процес захисту “диявола”
Що таке опір? Це складне питання, на яке неможливо 

дати просту відповідь, так як ми намагаємося вмістити 
термін в більшу кількість питань і часто-густо безладних 
дефініцій. За суттю опір включає в себе поняття опозиції — 
активної, пасивної, вміло замаскованої, приписуваної чи 
навіть припущеної. Той факт, що нашою темою є народ
ний опір в контексті сталінських 1930-х рр., може зробити 
завдання визначення терміну ще важчим тому, що ми повин
ні покладатися, з небагатьма винятками, на односторонні 
джерела, визначені пропагандистськими засобами та адмі
ністративними структурами сталінізму.

Очевидно, активна опозиція є найзрозумілішим та найо
чевиднішим видом опору. Активні форми опору можуть 
включати повстання, бунти та заколоти, демонстрації й 
мітинги протесту, страйки та припинення роботи, підбу
рюючі й опозиційні плакати та листівки, листи з погроза
ми та петиції, а також підпали, напади й вбивства. Головна 
хвиля активного опору в 1930-ті рр. піднялася у першу 
п’ятирічку (1928-1932 рр.). Напередодні та в період колек
тивізації, особливо в 1930-му р., селянство взяло участь у 
масовому повстанні, що вилилося в 13 754 масових заво
рушення, більше ніж одну тисячу вбивств представників 
влади, чисельні вибухи протесту або насилля під час зборів
з питань колективізації, а також цілий ряд інших проявів 
опору3.
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Робітники також вдалися до активних форм опору, як 
продемонструвала нам остання робота Джефрі Россмана. 
Робітники текстильної промисловості Івановської області 
взяли участь в поширених та різноманітних актах відкри
тої опозиції, кульмінацією яких став страйк в Тейково та 
повстання в Вичузі в 1932 р.4 Чи є знахідки Дж. Россмана 
характерними лише для Іваново та робітників текстиль
них заводів, чи вони є ознакою розповсюдженого явища, 
що потребує подальших регіональних досліджень, осно
ваних на архівних матеріалах? В будь-якому випадку віро
гідно припустити можливість повторення таких подій в 
інших місцях.

Пасивний опір — характерна і глибоко вкорінена 
поведінка “нижчих класів” був широко розповсюджений у 
1930-ті рр., ставши реальним способом життя. Пасивний 
опір до деякої міри розпізнати важче, ніж більшість видів 
активного опору. Він може включати затягування роботи, 
халатність, саботаж, крадіжки та інші різноманітні фор
ми. Хоча прояв пасивного опору є предметом багатосто
ронніх тлумачень та пояснень, його об’єктивну реальність 
не можна ставити під сумнів, беручи до уваги контекст і 
результати поведінки народу на робочих місцях й в інших 
ситуаціях.

Мотивовані цілою низкою не завжди чітко визначених 
причин, селяни та робітники використовували різні форми 
пасивного опору. ІІІейла Фіцпатрік яскраво описала стра
тегії селян в 1930-ті рр., коли вони зіткнулися з роботою, 
життям та виживанням в новій системі колективних гос
подарств5. Вона також зафіксувала фактори, “зовнішні” та 
“внутрішні”, включаючи опір, що спонукали селян мільйо
нами залишати села в той період6.

Дональд Фільцер та інші навели багато прикладів різ
них тактик пасивного опору, які використовували робітни
ки промисловості, що демонстрували транснаціональні й 
одночасно звичні способи спілкування з керівництвом, а 
також поведінки під час роботи7. Категорія пасивного опо
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ру може бути розширена і включити в себе те, що Джеймс
С. Скотт назвав “зброєю слабких” або “щоденними фор
мами опору”. До останніх він включив усі елементи пасив
ного опору, зазначені вище, а також ще більш суб’єктивні 
місцеві розмови, ритуальне, вдаване невігластво, симуляції 
та обман, фальшиву поступливість8. Дж. Скотт вважає ці 
поняття народним “мистецтвом опору”, категорією аналі
зу, що розширює рамки опору для визнання автономної чи 
напівавтономної народної культури чи культур, що існу
ють паралельно з домінантною культурою. Вираження 
мистецтва опору передбачає “спільний світогляд”9 з боку 
акторів соціуму, розвинутий у контексті “закулісної” куль
тури опору, незалежно від того, чи це закулісся є “соціаль
ним простором”, створеним таємними зібраннями амери
канських рабів, тавернами, ярмарками чи ринками; чи, як 
це було в випадку Радянського Союзу, “сходками” (селянсь
кими зібраннями) або церквою10.

Багато “вмінь” цього виду народного опору в сталінсь
кому Радянському Союзі зараз випливають на поверхню з 
документів, коли історики використовують нові методи 
бачення/читання, запозичені з інших дисциплін. В 1986 р. 
я вивчала “бабьи бунти"(жіночі виступи) як текст, в яко
му було записано цілий ряд ритуальних кодів, одержаних
зі сприйняття селянками політики, виживання та самих 
себе11. В 1990 р. я використала чутки, що розповсюджува
лися поміж селян за часів колективізації, щоб зрозуміти 
менталітет селян та дослідити широко розповсюджені апо- 
каліптичні почуття/метафори12.

Нещодавно 111. Фіцпатрік проаналізувала доноси та лис- 
ти-скарги як джерела селянської мови, що передають ри
туальні форми вираження, і часом навіть можуть впливати 
на офіційну мову, щоб виразити критику та опозиційні наст
рої13. Сара Дейвіс, Леслі Ріммель та Олена Зубкова серед 
інших вивчили “сводки” (зведення) комуністичної партії та 
органів безпеки, як базу свідчень про критичні погляди 
народу в 1930-ті та подальші роки14. Спосіб вираження в
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цих джерелах коливається від прямого та відвертого до фор
мальних бюрократичних кліше і оманливих маніпуляцій 
за допомогою мови, традиційно використовуваної селяна
ми. Остання категорія може бути визначена як формою, в 
колективних листах-петиціях, так і змістом. Справа в тому, 
що робітники і селяни однаково висловлюють свої почут
тя, прикриваючись “відсталістю”, “темнотою” чи “некуль
турністю”. Ці види “мистецтва опору”, якщо насправді їх 
можна так назвати, приховуються для безпеки та ефектив
ності, підтверджуючи аксіому Дж. Скотта: “чим грізніша 
сила, тим товща маска”15.

Інші дії ще важче визначити як власне опір, хоча вони 
чітко демонструють елементи незвичної або антисоціаль
ної поведінки. Чи є в спектрі опору місце злочинності, чор
ному ринку, “блату”16 та бандитизму, або ж альтернатив
ним субкультурам та особливостям, притаманним релігій
ним сектам, світу традиційного лікування, гомосексуаліз
му або неросійським національностям? Чи можемо ми виз
начити за опір критичні вирази в особистих щоденниках, 
чи слова, вимовлені за обіднім столом? Чи є саме існуван
ня альтернативного соціального простору типовим актом 
опору в контексті сталінізму?

По мірі того, як ми складаємо список цих питань та 
визначень, — радше, можливих визначень, стає зрозуміло, 
що ми зовсім не наближаємося до дійсного визначення 
опору. Ми можемо втратити сутність цього терміну. Будь- 
яке розуміння опору відносне, а фактори аналізу є надто 
суб’єктивними, особливо в контексті пануючої офіційної 
культури сталінізму. Уникаючи будь-яких абстрактних фор
мулювань, напевно буде корисніше продовжити дискусію 
щодо вивчення знакових факторів аналізу, включаючи моти
вацію, контекст та джерела на основі дій опору.

Опозиційна мотивація є найяснішою та найкраще виз
наченою у випадку активного опору. Страйки робочого кла
су в першу п’ятирічку та селянські бунти проти колективі
зації є чіткими прикладами активного народного опору в
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1930-ті рр. Однак, почавши на перший погляд так зрозумі
ло та ясно, як ми можемо далі характеризувати такий опір? 
На відміну від заводських ревізійних звітів про страйки за 
царських часів, звіти доби сталінізму не особливо розріз
няють економічні і політичні мотиви в страйках або інших 
формах колективної дій (що не заперечує частково пробле
матичну природу заводських ревізійних звітів).

Також такі звіти майже не розрізняють локалізовані про
тести та антирежимні протести, а натомість таврують все 
знаком контрреволюції. Однак, очевидно, що описаний 
Дж. Россманом протест робітників Іваново починався як 
місцеве невдоволення через економічні проблеми. Робіт
ники в Вічузі навіть вимагали втручання Москви, надіслав
ши телеграму КалІніну, яка, мабуть, була вираженням дові
ри центральній владі. Якщо можна поставити під сумнів 
щирість скарги доброму царю в Москві на поганих місце
вих представників влади, що порушують його волю, то 
зрозумілим є те, що протест більшості робітників Іваново 
спочатку не носив політичний характер. І тільки після втру
чання центральної влади, а втручання було зовсім не в стилі 
міфічного доброго царя, протест переріс з економічного в 
політичний бунт17.

В контексті сільського життя маска, якщо перефразу
вати Дж. Скотта, часто була надто товста, щоб деталізува
ти мотиви навіть у випадку відкритого опору. Звертання 
до “бабьего бунта ”, наприклад, слугувало для прикриття 
мотивації селянських бунтів, граючи на владних пояснен
нях про неотесаних селян, особливо селянок. Навіть у бун
тах, де не так відверто використовували традиційні ритуа
ли й сценарії селянських виступів, не зовсім зрозуміло, 
яким же саме було поєднання політичних та економічних 
мотивів. Селянський бунт за своєю природою є локальним 
та локалізованим, і зазвичай саме історикам доводиться 
“розширяти/оцінювати” його політичну значущість. Або це 
робить режим, що схильний політизувати чи деполітизу
вати селянський опір.
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Мотивація є зрозумілішою в тих випадках, коли селя
ни виступали з плакатами, вимагаючи відставки комуністів, 
або прирівнюючи існуючий режим до панування антихрис
та. Однак, як нагадує нам чудовий молодий історик Д’Анн 
Пеннер, селяни могли вимагати усунення комуністів від 
влади і, в той же час, бути лояльними або зберігати лояль
ність до радянської влади. Ця модель, вочевидь, була ши
роко поширена на Дону18. Однак в Україні та і будь-де, звіти 
про селян, що усувають від влади сільських радянських 
активістів та відновлюють інститут сільського старійши
ни, не були частими19. Селяни просто переслідували місце
вих представників влади та активістів, однаково і комуніс
тичних, і радянських. Чи були ці дії направлені проти місце
вих представників влади, чи були вони показником анти- 
режимного настрою народу?

Напевно відповідь залежить від особи спостерігача — 
історика, представника місцевої влади, агента служби без
пеки або центральної влади. Схоже запитання виникає, коли 
ми намагаємося зрозуміти хвилю підпалів, фізичних напа
дів та вбивств, спрямованих проти місцевих представників 
влади та активістів напередодні та під час колективізації. 
Проблема полягає в тому, що багато цих представників та 
активістів були селянами, глибоко вплутаними в сільську 
політику/відносини. Таким чином, надзвичайно важко ви
різнити особисті, соціальні стосунки та “велику політику” 
доби колективізації. На практиці це означає, що будь-який 
підпал міг бути звичайною пожежею, або ж, — особливо з 
точки зору представників влади, — будь-яка пожежа мог
ла бути підпалом.

Так само напади на представників влади могли бути 
(або ж про них можна було так сказати) результатом п’я
них гулянок чи невиконаних домовленостей. Хоча з точки 
зору влади п’яні гулянки чи домовленості з місцевими пред
ставниками влади могли стати небезпечними політизовани- 
ми діяннями. Ось хороший приклад того, як контекст може 
бути головним в аналізі. Контекст колективізації й зростаю
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чі обсяги селянського насилля в цей період можуть схили
ти аргументи на користь опору. Якщо це так, все рівно опір 
є ненадійним поняттям і його не можна так легко відмежу
вати — і, напевно, цього робити й не слід — від політики 
стосунків всередині общини, від давнішньої ворожби та 
сільських соціальних конфліктів.

Питання мотивації стає ще більш важким та спотворе
ним завдяки офіційній точці зору та механізмами народно
го захисту, коли ми звертаємося до аналізу пасивного опо
ру. На перший погляд, політичний контекст пасивного опо
ру здається дуже обмеженим. Голод, боротьба за виживан
ня, безвихідь та відчай здаються центральними, головни
ми мотиваційними факторами, що приводили селян та ро
бітників до крадіжок, затягування роботи, прогулів та подіб
них дій. Розповсюджений саботаж, зафіксований в офіцій
них документах, здається результатом недостатніх вмінь, 
некомпетентності або ж злості через надмірну втому чи 
виснаження. Втечі сільських жителів були спричинені нуж
дою в сільському господарстві та заманливістю можливості 
працевлаштування в місті.

Однак, заплутавшись в предметі опору, ми повинні ще 
раз звернутися до контексту. Його деякі селяни описували 
як “друге кріпацтво”. Селяни крали для того, щоб якось 
вижити, але вони крали у держави, яку багато з них вважа
ли чимось чужим та несправедливим. Селяни дійсно виру
шали в місто в пошуках роботи і кращого життя, але зали
шали вони в першу чергу ненависні колективні господар
ства. Це не означає, що всі види мотивації, які стояли за 
пасивним опором, були опозиційними. Звичайно, що не 
можна вважати такі дії доказом існування однорідного опо
зиційного селянства та відсутності тих, кому існуючий ре
жим був вигідним. Скоріше цей факт має привертати увагу 
до труднощів та суб’єктивностей мотивів дій, які ми мо
жемо вважати опором.

Мотивації інших дій інтерпретувати ще важче. “Акти 
опору” є доволі суб’єктивною сукупністю поведінки наро
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ду, яка є об’єктивно незрозумілою для нас — сторонніх 
спостерігачів. Чи селяни і робітники маніпулювали офіцій
ними міркуваннями в своїх листах і петиціях до вищої вла
ди, чи, може, вони вірили у те, що писали? Чи селяни і 
робітники писали Калініну тому, що вони вважали його 
своїм “всесоюзним старійшиною”, і їм потрібне було тради
ційне джерело влади та авторитету, чи це було просто хит
рістю? Чи покривали селяни та робітники самі себе пеле
ною обмеженості, щоб деполітизувати свої вимоги з мірку
вань безпеки? Чи це був вид риторичного ритуалізованого 
мовлення? Чи може селяни дійсно вважали себе такими? 
Наскільки розумними були “народні класи”? Звичайно ж, 
вони були не такі розумні, як сучасні історики чи офіційні 
спостерігачі.

Що було поєднанням віри, страху, інакомислення та 
ритуалу? Потрібно зауважити, що інтерпретації народної 
мови нерозривно пов’язані з нашим способом бачення як 
істориків, який є неминуче відносним, упередженим та, 
мабуть, політизованим. Нашими головними ліками від ко
роткозорості є контекст і порівняння, порівняння низки 
джерел та культур, для того, щоб виміряти універсальність 
способу захисту народу від панування.

Сфера злочину та злочинності також підпадає під від
носні інтерпретивні мінливості та позиції спостерігача. Чи 
була хвиля злочинності в середині 1930-х рр., яку так де
тально описує Девід Ширер, результатом соціального кра
ху та хаосу того часу, чи, можливо, це було відображенням 
масової соціальної непокори20? Якщо останнє, як тоді ми 
розуміємо значення та розповсюдження “масової соціаль
ної непокори” в контексті сталінських 1930-х рр.? Можли
во злочинці були просто злочинцями. Чи повинні ми ідеа
лізувати Остапа Бендера (героя “Дванадцяти стільців” 
Ільфа і Петрова)?

Та сама низка питань виникає у випадку появи чи 
відновлення певних альтернативних субкультур або особли
востей незалежно від того є вони релігійними, національни
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ми чи особистими. Чи індивідууми або групи переймають 
альтернативні особливості в стані опору, чи були такі аль
тернативні особливості просто неминучими і іноді переда
ними культурою, способами життя? Такі способи життя 
переросли в опірну поведінку у відповідь на визначення їх 
режимом та репресії, чи вийшли з підпілля та з спадково 
опозиційних субкультур?

Таким чином, зростає кількість питань, що критику
ють завжди розпливчасті визначення та особливості опо
ру. Хоча, і може завдяки таким питанням, з ’являються 
спільні знаменники в аналізі опірної поведінки: незрозуміла 
природа народної мотивації, головна роль контексту, а та
кож суб’єктивність тлумачення.

Принагідно зауважу, що ми повинні звернути увагу на 
характер історичних джерела доби сталінізму. Маю на увазі 
своєрідність всемогутнього та розповсюдженого сталін
ського менталітету. Він “бачив” ворогів — придуманих та 
імовірних де завгодно, мав тенденцію узагальнювати несу
місні та суперечливі дії, вважати їх підривною діяльністю 
та контрреволюцією. Він передбачав винятки для політич
ної вигоди тільки в тому випадку, коли потрібно було пуб
лічно звести до мінімуму міру незадоволення, як це було у 
випадку з селянськими повстаннями доби колективізації. 
У таких випадках опір народу зображався як дії відсталих 
та аполітичних мас. Таким чином, відбувалося повернен
ня до владних пояснень про неотесаних та темних селян і 
несвідомих робітників21.

Докази опору або його можливих проявів можна знай
ти у майже безкінечній низці джерел, опублікованих або 
архівних, останні в більшості включають документи Нар
комату юстиції, Наркомату внутрішніх справ, робітничо- 
селянської інспекції, комуністичної партії, радянської ієрар
хії і т.д. Тому проблема опору має дещо невловиме значен
ня: хто з дослідників, як і де розуміє опір, визначає як і де 
він буде шукати його. Однак, безперечно основною сфе
рою знаходження свідчень про опір є документи поліції, в
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нашому випадку, служби безпеки, яка мала назви протя
гом 1930-х рр. — “ОГПУ, НКВД”.

Велика частка детальної інформація про опір містить
ся в архівах ФСБ та в її обласних філіях, доступ до яких, 
як всім відомо, надзвичайно важко отримати22. Документи 
служби безпеки, особливо зведення, хоча не в повному 
обсязі, є в державних архівах та колишніх архівах комуніс
тичної партії23. Служба безпеки або каральні органи, як 
стверджував головний архіваріус ФСБ під час однієї дово
лі безплідної семантичної дискусії24, становила всім відо
му “державу в державі”, починаючи щонайменше з періо
ду першої п’ятирічки. Її могутня бюрократія, як на цент
ральному, так і на місцевому рівні, включала в себе багато 
підрозділів, що відповідали за немислиму кількість адмі
ністративних функцій — включаючи багато таких, що не 
були традиційними для діяльності служби безпеки25. Про
те, перед усім, служба безпеки мала закріплену законом 
зацікавленість у виявленні контрреволюції. Остання була 
її сферою діяльності, що надавало службі безпеки необме
жені можливості для збільшення її впливу та престижу, а 
також збільшення особистої влади її службовців та загаль
ного престижу26.

Вчені, що вивчають історію інших країн, вже давно зна
ють і критично ставляться до проблематичної природи 
документів поліції, як джерел соціальної історії27. Як заува
жили Елізабет та Евген Дженовезіси більше двох десятиріч 
тому, документи поліції “підганяються під наміри спостері
гача, а не предмета спостереження”28. “Спостерігач” — сам 
по собі надзвичайно проблематичний об’єкт, більше того, 
його особливості завжди визначаються оточенням. У нашо
му випадку — це ієрархія керівників, що вибудовується до 
Кремля. Це оточення існувало у загрозливому для себе сере
довищі. Спостерігач міг очікувати, припускати або передба
чати, що “нагорі” були необхідні звіти певного конкретно
го виду, наповнені перебільшеннями, применшеннями,
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замовчуваннями, утаюваннями — залежно від конкретних 
обставин та побоювань.

Більше того, всі ці звіти були зашифровані певною мо
вою сталінських часів. За просуванням звітів “вгору”, по 
драбині обласної поліцейської ієрархії, вони переміщали
ся з-під пера спостерігача до пера компіляторів, секретарів 
та писарів, що сиділи в кабінетах, зводячи обласні відомос
ті, резюмуючи їх зміст і приводячи вибрані приклади, ста
тистичні зведені дані, графіки та карти29. Автори часто мали 
завдання зробити річний, піврічний або місячний звіт, і в 
зв’язку з цим відкидали всі дані, отримані не з перших рук.

Хто були початкові спостерігачі, хто надавав їм інфор
мацію і що було їх джерелами, не кажучи вже про те, хто 
були компілятори, є головними питаннями аналізу джерел. 
Якби нам дійсно так повезло і ми були впевнені в тому, що 
можемо завжди обмежуватися тільки “тоталітарною мо
деллю” (тобто тоталітарними суспільством та свідомістю 
в ідеалі), ми могли б припустити твердокамінні погляди 
(віру чи страх) і обійтися без змінних величин у свідомості 
спостерігачів. Звичайно, буде справедливо і логічно при
пустити, що багато державних чиновників служби безпе
ки (як і інших установ) вірили в систему, якою вони керу
вали. Однак, неможливо точно деталізувати суміш віри, 
страху, наївності, опортунізму та бюрократичної наснаги. 
Більше того, спостерігачі і компілятори залежали від інфор
маторів та їх первинної інформації. Особливо це стосува
лося розповсюджених зведень — джерела, яке особливо 
цінували дослідники архівів.

Хто були інформатори, яка була їх мотивація, яким чи
ном вони відбиралися для цієї діяльності, яким чином вони 
передавали свою інформацію? Це головні питання, до яких 
слід додати, що більшість інформаторів були місцевими 
жителями, які (що можна цілком логічно припустити) були 
втягнені в “малу” політику їх общини, села, колективного 
господарства, цеха заводу, комунальної квартири, так само 
яку величезний політичний світ сталінізму. Я підняла важ
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ливе питання стосовно інформаторів в розмові з головним 
архіваріусом ФСБ в 1997 р., припустивши, що ця пробле
ма є головною для повнішого розуміння та інтерпретації 
багатьох найкращих документів, які ФСБ надала п’ятитом
ній документальній історії радянського села “Трагедия рус
ской деревни”30. Архіваріус ФСБ відхилив це питання, від
нісши його в сферу “діловодства”31 і, таким чином, створив
ши чітке враження того, що ФСБ, як і її попередники, пев- 
ною мірою бюрократизували свої власні завдання, пере
творивши їх на просте ведення обліку.

“Органи”, як відомо, виробляли тонни документів, що 
представляють інтерес для історика. Багато з них були одер
жані від власних рабів — маю на увазі робітників на лісо
повалі, тобто в’язнів ГУЛАГу. Певні категорії таких дже
рел легко доступні. Серед них зведення, які на щастя збері
гаються в архівах ФСБ. Зведення є цінним джерелом інфор
мації про ймовірність опору, що має просторову та часову 
ідентичність з місцем перебігу подій (особливо на рівні 
нижчому, ніж обласний). Однак, з багатьох причин, вже зга
дуваних вище, по відношенню до цих джерел потрібно 
зберігати критичну оцінку. Досліджуючи післявоєнний пе
ріод, О. Зубкова зауважила, що компілятори зведень, особ
ливо зведень поліції, акцентували увагу на “прикладах, що 
відхилялися від загальної думки”32.

Ми не будемо розглядати цікаве питання, що таке “за
гальна думка”, але повинні звернути увагу на нагадування 
О. Зубкової, що зведення підлягали “ідеологічній цензурі”33, 
їх інформаційний зміст проходив через товстий та іноді 
непроникний ідеологічний фільтр. Британський історик
С. Девіс, що є, експертом зі зведень, зауважила, що теми 
зведень обмежені заданими питаннями і, в багатьох випад
ках, вузькими схемами подачі інформації, продиктовани
ми “згори”34.

Служба безпеки регулярно видавала інструкції про те, 
як складати зведення, якого типу має бути інформація та 
форма її подачі від далеко не високоосвічених та творчих
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“письменників”. Питання про неминучі недоліки здійснен
ня політичних кампаній були основними при складанні всіх 
звітів. Зведення про сільські кампанії в період першої п’яти
річки, наприклад, чітко показують “ідеологічну цензуру”. 
О.Зубкова гарно довела, що вони містили поділ політич
них настроїв на селі в залежності до марксистського поді
лу селян на бідних, “середняків” або заможних селян та 
куркулів. Термін “куркуль” зазвичай вживався разом з де
фініціями “антирадянський елемент” або “антирадянська 
діяльність” у директивах (як правило меморандумах). Тому 
ймовірність об’єктивності цих історичних джерел знижу
валася.

Зведення та інші звіти, що складалися схожим чином, 
були “стандартизованими формами”, структуру яких визна
чав центр, дозволяючи відносно малу свободу дій. Як нас
лідок, інформація практично не могла просочитися через 
щільний політико-ідеологічний фільтр35.

До певної міри цей фільтр припускав існування опору 
та підривних політичних настроїв на основі марксистсь
ких законів соціального розвитку. Проте таке припущення 
не приносить великої користі у спробі аналізувати мотива
ції народу та його менталітет. Як нагадує нам С. Девіс, 
розбіжності у поглядах не потрібно обов’язково розгляда
ти як опір не тільки через проблематичну природу джере
ла, а і тому, що опозиційні розмови могли співіснувати із 
загальноприйнятими розмовами в залежності від часу та 
контексту36. Зрозуміло, що зведення (і інші джерела інфор
мації поліції) більше розкривають дійсний перебіг подій 
та справ, ніж мотиви діяльності. Тоді “всемогутнім” істори
кам варто спробувати відділити ідеологічний фільтр та 
інформацію.

Безперечно, джерела поліції є безцінною базою свід
чень, повних деталей, описів та даних. Однак, історик пови
нен пробиватися через густе трясовиння сталінської термі
нології та характерної мови, щоб спробувати добратися до 
суб’єктивно змінної реальності. Я вже обговорювала проб
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леми сталінської семантики в інших місцях, і можу повто
ритися, що термінологія на кшталт “контрреволюції” так 
само відображає менталітет режиму, як може відображати 
реалії життя народу. Наприклад, при класифікації завору
шень селян держава та її агенти використовували цілий ряд 
різних термінів, одні з яких мали чітке і зрозуміле значен
ня, інші його не мали. Майже всі вони були обтяжені офіцій
ним осмисленням, затемненням та, звичайно, зверхністю. 
Найчастіше вживаним словом було “виступ”, що могло 
означати будь-який акт народної непокори за виключенням 
того випадку, коли додавалося слово “масове”, і в такому 
випадку воно означало гнівну демонстрацію або повстання.

Саме слово “виступ” походить від дієслова “виступи
ти”, що дослівно означає вийти уперед. Тоді “виступ” оз
начає вихід за межу чогось, певною мірою обурення, по
встання. Тому слово “виступ” стає, до певної міри, загаль
ним кодом характеристики селянських заворушень. Бага
то репресивних режимів використовували слова-коди “інци
дент” або “порушення порядку” для описання та бажаної 
деполітизації народних актів протесту. Фраза “масовий 
виступ” частіше зустрічалась у документах ОГПУ, і так 
само, як і “виступ”, використовувалась як загальний термін 
для позначення масових безпорядків. Слово “волнение ” 
(заворушення) було ще одним часто вживаним терміном 
для позначення безпорядків. Дослівно перекладене слово 
“заворушення” означає хвилювання або збуджений стан і 
тому є трохи пом’якшений термін для позначення повстан
ня. Він містить більший натяк на владну зверхність і фіксує 
офіційне бачення того, як “темні маси” піднімаються в 
несвідомому й руйнівному бунті. Так само, як і “виступ” 
“заворушення” — без слова “масове” — використовувало
ся для позначення будь-якої демонстрації або колективних 
безчинств.

“Бунти”, “волинки” (відмови від праці), “колотнечі” 
(побиття) були чіткішими термінами для позначення 
бунтів. Кожен з них означав вибух непокори, притаманний
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“дурним” та “обмеженим” селянам. Терміни “восстания” 
(повстання) і “мятежи” (заколоти) були більше чітким 
описом колективних актів селянського опору. Іноді вони 
змінювалися за допомогою прикметника “повстанческий” 
(повстанський), що означав велике і серйозне для влади 
повстання з добре організованими й озброєними учасни
ками, що охоплювало декілька районів і було відверто опо
зиційним існуючому режиму. Незважаючи на ідеологічну 
зрозумілість термінів, “бунти”, “колотнечГ або “волинки” 
влада дійсно могла іноді пробачити учасникам. Проте “за
колоти”, “повстання” та “повстанські виступи" безпереч
но вважалися контрреволюційними діями з імпліцитною 
залежністю від кулаків і ознаками конспірації (що, до речі, 
за уявленнями тодішніх чекістів вказувало на специфічну 
агентурно-шпигунську діяльність).

Хочу підкреслити, що ми залежимо в інтерпретаціях 
від звітів місцевих посадовців та тлумачень найвищих поса
довців. Терміни (у даному випадку символічні назви) мо
жуть відповідати розмірам, динаміці та небезпеці виступів, 
або ж вони можуть просто відображати враження на керів
ництво того, хто був інтерпретатором. Напевно, певні комбі
нації офіційних оцінок, визначень того, що було офіцій
ною політичною опозицією та параноїдальні перебільшен
ня потрапляють до звітів, так само, як і власно настрої прос
тих людей37.

Піднявши такі ключові питання інтерпретації, ми мо
жемо, нарешті, запитати, а чи справді сталіністські джере
ла були настільки суворо перебільшеною та високо ідеоло- 
гізованою версією заданих “згори” основних тем та оці
нок поведінок у суспільстві. Якщо так, то ми можемо йти 
кількома можливим напрямками. Перший, необхідно про
тиставити чудову тематичну реконцептуалізацію Пітера 
Холквіста, який порівнює “більшовицький нагляд” з пол
іцейською державою у загальноєвропейському контексті38. 
Це надає історику більший та важливий простір: аналіз вза
галі поліцейського розслідування та його особливості в ста-
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ліністському суспільстві. Проте, щоб досягти наші безпо
середні дослідницькі цілі, порівняння повинно допомогти 
нам в уточненні питань, які ми використовуємо для дослід
ження наших джерел, та в перевірці ступеня нашого влас
ного “відчуження” від джерел служб безпеки.

Протилежні аргументи або 
процес захисту “Опору”

Хоча ми провели часткове та грубе дослідження методо
логічної та джерельної сфери опору, проте ми стали ближ
че до точного визначення термінів. Це дуже важливо для 
оцінок значення опору у загальних процесах існування ста
лінізму в 1930-х рр. Адже безпосередній факт існування 
опору має меншу історичну цінність, аніж його тлумачен
ня. Опір краще розглядати, як призму, що переломлює та 
показує сутність проблем. Без нього оцінка соціальної, 
культурної та політичної історії різних верств населення в 
1930-ті рр. була б набагато важчою.

Давайте почнемо з того, що перетворимо в силу те, що 
раніше називалось слабкістю. Це не парадокс. Як зазна
чив Девід Уорен Сабен в іншому контексті: “що є дійсністю 
в джерелі необов’язково є слабкістю. Документи, які пока
зують селян (або інших підлеглих) очима керівників або їх 
представників, починаються з відносин домінування... Ре
зультатом має бути дослідження характеру розуміння селя
нином (або іншими підлеглими) динаміки влади та ієрархіч
них відносин”39.

Ми можемо побачити серії одноосібних діалогів між 
державою та суспільством, що за словами Дж. Скотга нази
вається “приховане розшифрування” домінування40. Серії 
є початком офіційних міркувань, створення еліти у середо
вищі “народних класів”, а також мови та менталітету сталі
нізму. Прихильники влади робили її ворогами селян та 
робітників й спотворювали реальність народної політики. 
Такі слова, як “контрреволюція”, “куркуль”, “класовий во
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рог”, “саботаж”, “нечесний прибуток”, “баб’ї бунти”, “во
линки” та багато інших, ускладнюють нашу роботу. Однак 
семіотичний підхід у використанні цієї термінології може 
створити корисне розуміння взаємовідносин влади та осо
би. Якщо режим кидає узагальнюючу тінь на народні маси 
у вивченні опору, це тому, що народний опір у 1930-х рр. 
залежав від режиму. Опір розвивався у самому середовищі 
сталінізму та одночасно був проти нього41.

Народний опір відображався на самій державі. Його 
існування як герменевтичної ідеї в джерелах означає, що 
держава класифікує певні події, феномени, вчинки та кате
горії дій як опірні, опозиційні чи несумісні, незалежно від 
правильної термінології та фразеології. Страх режиму пе
ред нестабільністю часто відображається у джерелах. Ці 
страхи знаходяться на поверхні описів подій та у самих 
подіях. Робота Дж. Россмана про повстання в Вічузі та 
демонстрацію в Тейково демонструє страх еліти перед ма
сами як на державному, так і на місцевому рівнях. Підтверд
женням цих страхів є тимчасова втрата влади в Вічузі та 
околицях на користь “неприборканої сили”42.

Без сумніву, ці страхи були значно збільшені у зв’язку з 
опором у добу колективізації, коли селяни частково мали 
успіх у вигнанні місцевих представників влади та припи
няли (знову ж тимчасово) здійснення політичного курсу43. 
До того ж, навіть якщо ми відокремимо проблематику зло
чину та опору, вчення Д. Ширера про “злочин” у середині 
1930-х рр. показує вибух “соціальної непокори”, що вик
ликав значне занепокоєння у політичної еліти, а особливо 
у службовців органів безпеки44.

Кожен з цих феноменів припускає на макро та мікро 
рівнях соціальну кризу, що показала уразливість режиму, 
або самовідчуття уразливості перед народними масами. 
Проте, інтерпретація страхів режиму може призвести як 
до деполітизації чи заперечення опору, так і до його штуч
ного посилення. Таке часто траплялося у випадках того, 
що Дж. Россман називав “гендерний”45 опір, маючи на увазі
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опір жінок. Коли жінки брали участь у масових проявах 
непокори— у масовому “баб’єму бунті”, чи у таємних неза
конних абортах 1936 р.46 — режим не звертав жодної уваги 
на значущість цих феноменів. Він вдавався до традицій
них тлумачень жіночих обов’язків, які буцімто були закла
дені у соціальному статусі жінок-робітників як “відсталих”, 
“ірраціональних” та “істеричних”.

Саме замовчування цих подій вказує на цю “статеву” 
зневагу. Наприклад, у той час як Дж. Россман має змогу 
віднаходити факти життя та визначати думки важливих для 
перебігу подій робітничих активістів — чоловіків, про не
частих лідерів — жінок майже нічого невідомо (не за вини 
Россмана). Про інші приклади непокори, які ховалися 
спостерігачами під сумнівними поглядами, заперечення
ми чи свідомим ігноруванням, можна лише здогадуватись. 
Коли держава хотіла, селяни ставали “мужиками” та “баба
ми”, а робітники таврувались як “несвідомі” або просто як 
“селюки”. Політична зручність поєднувалась із суспільним 
упередженням і стереотипами. Власне держава була тим, 
хто визначав, розкривав і приховував прояви опору. Вона 
вішала ярлики непокори і визначала контекст подій. Це 
багато пояснює про мотиви діяльності чиновників та розпо
відає про їхнє панування.

Страх чиновників перед народною непокорою мав чіткі 
наслідки для державної політики, незалежно від того, вияв
лялося це у жорсткому придушенні, чи у документально
му спростуванні актів непокори. На народний опір режим 
відповідав компромісами або репресіями. Саме події берез
ня 1930 р. змусила Сталіна тимчасово відмовитись від ко
лективізації, про що він оголосив у своїй цинічній статті 
“Запаморочення від успіху”48. Протести робітників у 1932 р. 
в Іваново, а можливо й не тільки там, стали істотною при
чиною змін в економічній політиці49

Ш. Фітцпатрік вказала на постійний взаємозв’язок між 
проявами селянського опору та компромісами, на які ви
мушено йшов режим протягом тридцятих років, процес,
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який вона назвала “переговорами”50. Не варто й казати, що 
такі компроміси та переговори підривали позиції уряду. Час 
від часу вони набували гротескної та іноді небезпечної фор
ми “сталінського популізму”, перекладаючи відповідаль
ність центру на місцевих чиновників та ворогів. Компромі
си рідко були демократичними або справжніми примирли
вими відповідями на народне обурення.

Зрозуміло, що опір викликав репресії. Чим більше 
реальною або зрозумілою ставала нестабільність режиму, 
тим глибше укорінювалися репресії як невід’ємний меха
нізм управління. Час від часу політика в центрі ставала по
міркованою у відповідь на народний опір, але останній все 
частіше викликав репресії. Нарешті, хвиля народного опору 
на початку тридцятих років стала головною причиною ви
користання режимом репресій як “щоденного” знаряддя 
управління. Масові депортації селян-кулаків, що супровод
жували колективізацію, змусили значно розширити штат і 
активи таємної служби. Вона стала на чолі величезної та 
могутньої поліцейсько-економічної імперії, яка базувала
ся на примусовій праці51. Д. Ширер довів, що сталінське 
керівництво, особливо Г. Ягода, стали одержимі ідеєю “ско
рити небезпечне населення”, внаслідок хвилі злочинності 
у середині тридцятих років52. Ця “одержимість”, яка протя
гом п’яти років сповнювала жахом середину 1930-х, поміж 
іншого спричинила введення внутрішніх паспортів та роз
ширила соціальну й етнічну основу депортацій підозріло
го населення53. Ці факти є важливим свідченням послідов
ності виникнення сталінської поліцейської держави. Вони 
допомагають пояснити адміністративні, інституційні й, 
частково, політичні підвалини репресивного механізму — 
те, з чим часто асоціюється і пов’язується в першу чергу 
жахливий 1937 р.

Якщо не розглядати діяльність держави, а власне проя
ви непокори, то ми можемо отримувати уявлення про 
соціальну і політичну культуру 1930-х р. У проявах непоко
ри проявлялось протистояння автономних і напівавтоном-
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них культур, субкультур та їх особливостей, що існували у 
межах пануючої культури сталінізму. Живучість старих спо
собів опору серед народних мас відкриває для нас куль
турну конструкцію, що довго приховувалась сталінськими 
джерелами та ідеологічною заангажованістю істориків.

За прикладами ми знову повернемося до праці Дж. Рос- 
смана. Його дослідження робітничого протесту в Іванівсь- 
кій області протягом першого п’ятирічного плану і, особли
во у 1932 р., розкриває народну культуру, в якій клас та 
ідеали російської революції були першорядними поняття
ми. Хоча деякі дослідники поділяють думку С. Сміта про 
те, що “надзвичайно важко було формувати антиурядові 
концепції та стратегії”, тому що режим використовував, у 
широкому змісті цього слова, мову класу. Проте праця 
Дж. Россмана пропонує нам знов дослідити центральність 
поняття “класу” у свідомості робітників, не враховуючи 
державні зазіхання.

Щоб не робити поспішних висновків, можливо, краще
б було запитати, чим був цей клас у першу чергу. Необхід
но також обговорити зв’язок між ідеалами 1917 р. та паную
чою культурою сталінізму, що може бути основою дослід
ження цього питання. Наскільки сильною була класова сві
домість робітників, що з’являлась, відновлювалась завдя
ки матеріальним реаліям на робочому місці, у громаді та 
існувала осторонь від пихатих чиновників? Як вона різни
лася за формою у різних галузях індустрії?

Звичайно, суспільні та культурні реалії класу втрачали 
свою визначеність в абстрактних та неясних контурах офі
ційних заяв режиму. Сенс “класу”, “класової приналежнос
ті” й “солідарності” посилювався тільки тимчасово, коли 
необ’єднані зазвичай елементи на Іванівській текстильній 
фабриці (майстри і прості робітники, чоловіки та жінки і 
т.д.) виступили разом як громада і політична сила проти 
зовнішньої сили — держави. Більше того, у цьому проти
стоянні робітники відродили старі робітничі традиції, такі 
як страйк, петиції та інші форми колективного проти
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стояння. Робітники протестували під прапором 1917 р. не 
через “хибну свідомість” чи “опортуністичну стратегію”, 
але тому, що 1917 р. був повноправно їхньою революцією. 
Тією революцією, яка на їхню думку відійшла від своєї 
соціальної основи55.

Селянський опір показував таку ж саму нерозривність
з дореволюційними традиціями, а також свідчив про поси
лення ідентичності та спільності селян56. Протягом колек
тивізації селянський опір став формою селянської політи
ки. Як єдина на той час можлива для селян політика, опір 
відображав колективну свідомість мети, дії та очікуваного 
розв’язання проблеми; так само, як зрозуміле й іноді про
роче значення національної політики та її цілей. Селянсь
ка солідарність в добу колективізації була прямим проявом 
діяльності та політичної свідомості.

Головною причиною селянської непокори було зрозумі
ле занепокоєння, яке в основному стосувалося питань спра
ведливості та прожитку і яке доповнювалося елементар
ною реакцією — гнівом і розпачем. Уявлення селян про 
справедливість було невід’ємною складовою народного 
протесту57. Колективізація була порушенням, справжньою 
атакою на традиційні норми сільського порядку, на ідеали 
спільноти та добросусідства й часто-густо — на елементар
ні норми людської поведінки. Для громади підтримувати 
колективізацію було все одно, що порушувати селянський 
ідеал спільноти, зневажати основні підвалини справедли
вості — це й викликало селянський опір.

Дуже важливо, що колективізація загрожувала існуван
ню селянського господарства і громади. Центральна про
блема виживання визначала селянську політику та відноси
ни з державою58. Без сумніву головну роль тут відігравали 
жінки, думка яких мала сильний вплив на реакцію селян 
щодо колективізації — так було завжди, коли мова йшла 
про виживання селян. Суть і причини селянського опору 
колективізації були, головним чином, так би мовити, “родо
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вими”, хоча все ж таки не схожі за джерелом, контекстом 
та реакцією.

Селянські форми опору визначалися традиційними ви
могами та методами боротьби, які, хоча й виглядали ірра
ціональними та хаотичними для інших, мали свою власну 
логіку. У більшості випадків вони належали до багатоліт
ньої історії бунтів проти влади. Власне традиція ставала 
джерелом законності та мобілізації, тому селяни вважали 
справедливою свою реакцію на державну політику59. Селя
ни використовували традиційну тактику боротьби: поши
рювали чутки, не виходили на роботу, симулювали та вдава
лися до різноманітних активних і пасивних форм опору, 
їхній вибір ясно і логічно залежав від дій держави та від 
самої сутності їхньої непокори. Селянські форми опору ба
зувалися на прагматизмі, гнучкості та адаптації, кожен з 
яких — сильне джерело у боротьбі проти могутньої та 
репресивної держави.

Селяни вдалися до насильства, як крайньої міри, коли 
відчай і страждання досягли того рівня, що змусили се
лянство зробити прямий виклик. Часто до насильства вдава
лися у звичайно мирній обстановці: на мітингах, демонст
раціях та інших способах звернення до радянської влади, 
коли насильницькі дії влади змушували селян відповідати 
на насильство насильством. У більшості випадків форми 
селянського опору проявлялися за ритуальними, традицій
ними сценаріями, спираючись на свої організаційні перева
ги та тактичну користь у боротьбі проти влади.

Прямо протилежна режимові природа селянської куль
тури й опору найбільш повно проявила себе через метафо
ру та символістичну інверсію, котрі утворювали форму або 
засіб вираження багатьох різних видів протесту. Розмови 
про селянське повстання виникли зі світу чуток, у якому 
саме символи апокаліпсису і кріпацтва давали пояснення 
поведінці держави та її представників. Апокаліпсис поста
вив комуністичний світ з ніг на голову, держава асоціюва
лася із Антихристом, а кріпацтво означало остаточну зра
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ду комуністів ідеалам революції. Масове знищення і про
даж селянської власності (“розбазарювання”) були іншою 
формою інверсії. Адже селянство, яке намагалося продати 
усе £воє майно, видозмінювало себе як “клас” на селі че
рез соціальне та економічне вирівнювання. Потрібно розу
міти, що терор проти чиновників та активістів, пересліду
вання державних представників були буквальною інверсією 
політичної влади, які разом з симуляцією та спробами об
дурити, сховатися, ухилитися від роботи, послаблювали 
владу.

Напевне, найбільш важливою була центральна роль 
жінок у селянському опорі у 1930 р., яка символізувала не 
тільки інверсію відносин між владою та селянством, але й 
руйнування традиційного патріархального устрою, де
монструючи повне зречення норм послуху і покори. Невиз
нання влади, інверсії іміджу та ролі, контрідеологія забез
печували законність селянського опору в очах селян у ме
жах сповнених символізмом бінарних опозицій держави і 
селянства60.

Для селян, як і для робітників, опір мав глибокі корені: 
їх соціальні особливості, громаду, традицію та універсальні 
стратегії спільної боротьби проти поневолювачів. Все це 
не змогли зрозуміти ні в історично важливому 1917 р., ані 
режим, який став наступником революції. Ті самі ідеали, 
політика і свідомість, що сформували підгрунтя для народ
ної боротьби у 1917 р., надихали селян і робітників у їхній 
боротьбі за соціальну справедливість у 1930-х рр.

Основна суть колективізації для селян була апокаліп- 
тичною. Але Д. Пеннер слушно зауважив, що деякі селяни 
лишалися лояльними до ідеї революції, їхньої революції, 
продовжуючи захищати радянську владу від комуністів, або 
у гібридній формі — захищати радянську владу від Анти
христа61.

У способах боротьби проявлялися різні форми культу
ри та ідентичності. Національна ідентичність, властива сві
домості чи політично виражена як націоналізм, або присут
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ня у традиціях, одязі й мовленні, може бути в залежності 
від часу та ситуації визначена як опір. Наприклад, таланови
тий молодий історик Дуглас Нортроп дослідив, як тіла уз
бецьких жінок стали, за його формулюванням, “обопільно 
визнаними підставами для конфлікту” між більшовиками 
та узбецькими традиціоналістами62. Традиції та звичаї, такі, 
як полігамія, викуп за молоду, чадра— стали “побутовими 
злочинами”63 з державної точки зору, перетворюючи “тра
диціоналістів” у культурних повстанців. Не зважаючи на 
ворожість та короткозорість держави, традиційне узбець
ке суспільство демонструвало “дивовижну здатність до 
відродження і сильний опір протягом тридцятих років”64.

Насправді, власне держава перетворила те, що вважа
ла аспектами національної культури, на непокору. Оголо
шуючи національну культуру поза законом, вона сприяла 
появі або відрядженню національної ідентичності і націо
налізму у більш непокірних формах. Це свідчить і про іро
нію репресій, і про обмеженість державного втручання у 
культуру навіть за часів Сталіна.

“Побутові” злочини стосувалися не лише національних 
груп. Через те, що відносно прогресивне законотворення 
1920-х рр. змінилося більш консервативним у 1930-х рр., 
держава криміналізувала діяльність, яка раніше не обмежу
валась ані необхідністю, ані надмірною старанністю. Хоча 
заборона абортів у 1936 р. вимагала суворо обмежити конт
роль жінок над народжуваністю, на практиці ефект був 
далеким від очікуваного. За ствердженнями Венді Голд- 
ман, у масовій непокорі державі жінки відмбвлялися зріка
тися тієї практики народження дітей, яка існувала у патрі
архальній селянській родині65. Навпаки, вони часто покла
далися на доісторичні лікарські засоби, повитух та мудрих 
сільських жінок, які беззастережно підтримували автоном
ний простір, чи субкультуру, жіночих потреб.

Держава також оголосила поза законом гомосексуалізм 
серед чоловіків у 1933 р. Однак, гомосексуалізм не зник у 
сталінському Радянському Союзі. Як показали недавні дос
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лідження Дена Гілі, гомосексуалізм перетворився на під
пільну субкультуру із власним кодексом, ритуалами і спосо
бами існування66. Можна було б безкінечно наводити прик
лади видів поведінки, які підпадали під “побутові” злочи
ни, але їх суть лишається незмінною. Вони залежали від 
визначення їх державою, правосуддям. їх класифікували 
як злочинну, притаманну непокорі, поведінку, і вони про
довжувались як культурна практика, принаймні частково, 
через опозицію державі. Однак, сила сталінської паную
чої культури була обмежена, і іноді мала неочікувані нас
лідки, парадоксально зберігаючи те, що воліла знищити.

Коли категоріально поширилось визначення державою 
опору та її втручання, одночасно підвищилося значення 
“соціального простору”. Дж. Скотт описав “соціальний 
простір” як місце, “в якому вголос висловлюється незгода 
із офіційним трактуванням дій влади. Ті специфічні фор
ми (паролі, особливі коди, кафе, ярмарки і т. д.) та зміст 
висловлювань (сподівання на повернення пророка, відьом
ська ритуальна помста, прославлення бандитів-героїв і 
мучеників-повстанців) були унікальними в залежності від 
ситуації. Це гра акторів у театрі67. У сталінські 1930-ті рр. 
такий особливий простір був усюди або міг бути всюди, 
тому що держава намагалася проникнути в усі сфери жит
тя. Наприклад, місцем для такого простору міг бути кухон
ний стіл або базар біля церкви. Кухонний стіл став “прихо
ваним суспільним простором” для наступних поколінь інте
лігенції. Держава майже нічого не могла вдіяти з цим фе
номеном і, в дійсності, напевно не визнавала його справж
ньої значущості68.

В інших випадках держава вела справжню війну проти 
соціального простору. Селянська культура — традиції, 
інституції і способи життя — представляла селянську не
залежність. Ці островки незалежності загрожували держав
ному плану панування, адже вони давали селянству змогу 
підтримувати “соціальний простір”. Кампанія проти релігії 
та церкви була найкраще відомим і найбільш явним аспек
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том наступу на селянську культуру і соціальний простір. 
Хоча це були не єдині культурні інституції, які підлягали 
знищенню. Закриття сільськогосподарських ринків поча
лося з податку на купівлю надлишкового зерна. Це не тільки 
сприяло створенню централізованої командної економіки 
у сільському господарстві і позбавило селянство економіч
ної незалежності, але й знищило основну можливість для 
культурних контактів з іншими селами та міським населен
ням. Адже на ринках відтворювалася селянська культура, 
святкувалися свята, розповсюджувалися селянські мистецт
ва і ремесла, розважався народ.

Скасування селянських земельних громад ЗО липня 
1930 р. у районах суцільної колективізації та передача ба
гатьох функцій самоврядування місцевим радам й правлін
ням нових колгоспів — це була ще одна спроба підкорити 
селянство. Як наслідок, було ліквідовано і селянський 
“сход”, тобто держава відібрала у селян право навіть на 
обмежене самоврядування, позбавляючи їх адміністратив
ної та фінансової незалежності, а також права на незалежні 
висловлювання на сходах.

Закриття млинів і магазинів також було частиною війни 
проти традицій та селянського соціального простору. Зак
риття не тільки посилило залежність села від держави, це 
ліквідувало важливе місце для зібрань, для спілкування, 
обговорень та політичних висловлювань, таким чином поз
бавляючи людей ще однієї частини автономії на селі. Ви
нищення у багатьох селах ремісників та майстрів як “ку
лаків” чи “непманів”, експропріація їхньої власності, без 
сумніву, зашкодило громаді. Усе це поставило селян в ще 
більшу залежність від держави і примусило їх купувати 
міські, фабричні товари, завдаючи великої шкоди відтво
ренню селянської матеріальної культури. Усунення керів
ників на селі було останньою спробою держави знищити 
селянську культурну автономію. Ці заходи були частиною 
сталінського одержавлення селянської економіки. Водно
час вони були невід’ємною частиною сталінської культур
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ної революції на селі й необхідною передумовою встанов
лення державного контролю над селянством69.

Велика іронія опору або того, що держава вважала опо
ром, полягає в тому, що він у комбінації з державними реп
ресіями викликав зміцнення старих культурних формацій, 
їхніх індивідуальних рис та їхньої популярності. Через те, 
що групи, субкультури та внутрішні культури були змушені 
піти у підпілля, вони стали особливим способом існуван
ня і реформувалися для забезпечення соціального просто
ру70. У свою чергу, цей феномен прискорив поширення не
офіційних культур після зникнення Радянського Союзу.

Я не буду стверджувати зараз, що існувала тотальна 
взаємодія між державою та суспільством, або казати, що у 
суспільстві 1930-х рр. існували якісь однаково непокірні 
режиму соціальні маси. Я просто хочу наголосити на без
перервності та тривалості народної культури і традицій, 
на обмеженості втручанні держави у соціальну сферу. 
Насправді, дихотомія держави і суспільства часто встанов
лювалась низами, репрезентуючи семантичну зброю опо
ру та прояв народного ставлення до державного пануван
ня. 1 це дає нам кращі уявлення про перебіг подій та ситуа
цію у суспільстві, ніж дослідження будь-якої “об’єктивної” 
суспільно-політичної реальності.

Підсумки

Розглядаючи опір крізь соціокультурну призму, ми не 
намагаємося заперечити політичного значення народного 
опору за часів Сталіна. Це, звісно, надзвичайно суттєво, 
що селяни, робітники та інші прості громадяни не корили
ся сталінізму. Сам по собі цей факт може змінити традицій
не уявлення про реалії сталінської диктатури так само, як і 
про обмеженість диктаторських можливостей контролюва
ти, втручатися та змінювати. Однак, існує небезпека у вив
ченні опору лише як опору, небезпека міфологізувати опір.
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Переможці завжди мають шанс виробляти історіогра
фічні міфи. Ветерани холодної війни та подібні до них ро
сійські ревізіоністи (маються на увазі історики часів холод
ної війни та сучасні модернізатори історії) дуже б хотіли 
відновити давню дихотомію “держава-суспільство”, зая
вити про те, що опір породжував репресії, “роздати” чор- 
но-білі оцінки, воскресити старі стереотипи та створити 
нові про непокірні “маси”. Небезпекою сучасної історіогра
фії є спокуса перебільшити та переоцінити опір, як це роб
лять деякі історики, аналізуючи релігійні, національні і 
народні політичні рухи у такому “зручному” минулому.

Однак, опір був лише частиною у широкому спектрі 
реакцій суспільства на сталінську державу, які включали 
компроміси, пристосування, мовчазну покору, апатію, внут
рішню еміграцію, опортунізм і підтримку режиму. Якщо 
ми знехтуємо цим континуумом, ми ризикуємо знову роз
глядати режим як лише прояв демонізму, а суспільство — 
як однорідне ціле.

Ми також ризикуємо перенаситити подробицями істо
рію сталінізму. Я не сумніваюся в тому, що сталінізм мав 
міцне коріння у російському історичному фунті. Проте 
важливо не втратити універсали, викривлені у контексті 
сталінізму, котрі необхідно детально проаналізувати і зрозу
міти. Сталінське державотворення — феномен повний про
тиріч і перекручень — поєднувало культурне панування, 
колективізацію та індустріалізацію. Як й її попередники 
на початку модернової Європи, чи в будь-які інші часи, 
сталінська держава намагалася обмежити та знищити все, 
що вона вважала противним своєї пануючої культурі — чи 
то була релігія, церква, чи офіційно визнані асоціальні еле
менти, “вороже” соціальне населення, або ж традиційні 
цілителі і т. д.71 Такий процес культурного імперіалізму 
“згори” до низу огидний за своєю природою. Але він не 
був історичною помилкою. І, як будь-де, нижчі класи боро
лися проти культурного поневолення традиційними та звич
ними способами.
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Розуміння значення опору допомагає усвідомити багато
гранність суспільства, культури і політики у сталінські 
тридцяті роки. Хоча ми стверджуємо це, не пропонуючи 
конкретного визначення цьому поняттю. Можливо, це про
тиріччя, слабке місце у нашій затятій суперечці. Однак, не 
має сумніву, що цей опір існував. Справжня проблема поля
гає у визначенні. А визначення завжди залежатиме від дер
жави та істориків, так само, як і від об’єктивної дійсності. 
Якщо ми завжди будемо намагатися говорити про народні 
класи, не згадуючи державу — врешті решт, необхідно виз
нати, що ми саме ті “історики”, які “впорскують” себе в 
інші світи і культури.
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Селянський опір колективізації 
в Україні (1930-ті рр.)

За останній час історична наука збагатилась багатьма 
працями, які висвітлюють соціальні настрої, поведінку та 
опір селянства комуністичному режиму в 1920-1930-х рр.1 
Увага вчених зосереджувалась переважно на процесах ко
лективізації та розкуркулювання. Саме вони змінювали 
багатовіковий устрій життя більшості суспільства, його 
соціальну струюуру, а разом з нею і політичну систему.

Тому метою даного дослідження є вивчення селянсь
кого опору колективізації в Україні в 1930-х роках.

Колективізація була справжньою громадянською 
війною, яку радянська держава нав’язала суспільству. Ця 
війна між двома різними культурами, способами мислен
ня і буття велась в економічній і культурній сферах, у 
повсякденному житті до фатального кінця — зникнення 
або корінного перетворення одного із супротивників. Вла
да намагалася накинути на селян зашморг своєрідного куль
турного імперіалізму, підігнати їх до власних нечітких 
марксистських уявлень про соціалістичний образ труда
ря — “технічно передового пролетаря на землі”, “освічено
го” та “соціалістичного”. Тому держава намагалася ради
кально трансформувати одвічний уклад селянського життя.

Недивно, що дії влади наштовхнулися на запеклий опір 
селянства. Його масштаби характеризують такі цифри: в 
СРСР протягом 1929 р. у 1307 масових виступах (в основ
ному проти хлібозаготівель) брали участь 244 тис. селян. 
В 1930 р. проти насильницької колективізації та створення 
колгоспів виступили 2468 тис. селян. Загальна чисельність 
масових виступів у цьому році склала 13754. Було зафіксо
вано 55 збройних повстань. Ще 176 масових виступів, за 
оцінками ОДПУ СРСР, мали повстанський характер, тоб
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то це були збройні виступи під гаслами повалення радянсь
кої влади. Вони супроводжувались розгоном сільських рад, 
взяттям заручників, спробами розширення територій, охоп
лених виступами, активним опором владі2.

Динаміка виступів була така: з січня до початку квітня 
1930 р. відмічалось зростання кількості масових виступів 
(у березні 1930 р. ОДПУ зафіксувало 6528 виступів). Потім 
почалось зниження застосування селянами цієї форми опо
ру. В жовтні 1930 р. кількість виступів стабілізувалась на 
щомісячному рівні 1929 р. Слід зазначити, що після рішень 
листопадового пленуму ЦК ВКП(б), заможні селяни поча
ли продавати свої господарства, частина передавала май
но до колгоспів з надією уникнути розкуркулення. В січні- 
лютому 1930 р. розпочалась масова втеча селян зі своїх сіл 
до міст, новобудов, на шахти Донбасу. В Україні почасті
шали випадки переходу селянами кордону з Польщею та 
Румунією.

В ці ж місяці набула масового характеру антиколгосп- 
на агітація на селі. Часто-густо вона проводилась на неле
гальних зібраннях та зборах селян. Масовим явищем були 
зриви сільських сходів з приводу утворення колгоспів. 
Здійснювались обходи хат односельчан з проханням не 
вступати до колгоспів або вийти з них. В деяких місцях 
селяни йшли походами до сусідніх сіл під виглядом зли
дарів — розорених колгоспників. Поширювались чутки 
щодо війни СРСР з Англією, Францією, Польщею, Руму
нією. Вони супроводжувались відвертими закликами до 
опору владі та розправи з комуністами та активістами. У 
всьому СРСР відмічалось масове знищення худоби.

У відповідь на насильницькі дії влади різко зросла 
кількість терористичних актів (за термінологією ОДПУ) з 
боку селян. Якщо у 1929 р. у Радянському Союзі було зафік
совано 9903 випадки селянського терору проти представни
ків влади, сільських комуністів та активістів, підпалів май
на і псування тракторів, реманенту, худоби, то в 1930 р. ця 
цифра зросла до 13794 випадків.
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Україна була серед регіонів СРСР, де опір селянства 
набув масового характеру та нерідко набирав форм фізич
ної, збройної боротьби з діями влади. Щомісячний рівень 
масових виступів українського селянства в 1930 р. вигля
дав так: січень — 45, лютий — 200, березень — 294, кві
тень — 169, травень — 208, червень — 186, липень — 83, 
серпень — 55, вересень — 46, жовтень — 129, листопад — 
23, грудень — 9. Разом в 1930 р. ДПУ зафіксувало в Ук
раїні 4 098 масових виступів, тобто майже 30 % загальної 
кількості селянських виступів в СРСР. Чекісти оцінювали 
середню кількість учасників одного виступу як 298 селян. 
Підрахунки свідчать, що більше 1,2 млн. людей в Україні 
брали участь в активних формах опору колективізації.

В січні-березні 1930 р. в прикордонних районах Украї
ни селянський опір набрав рис справжньої селянської війни. 
Виступи селян нерідко закінчувалися розгоном повстали
ми селянами радянських органів влади в районних цент
рах та повним безвладдям на місцях. В цілому ряді прикор
донних районів радянська влада впродовж кількох днів 
фактично не існувала. У 4-х округах: Шепетівському, Во
линському, Бердичівському, Коростенському не працюва
ло 282 сільради.

У березні 1930 р. в Тульчинському, Вінницькому та 
Могилів-Подільському округах селянськими заворушення
ми була охоплена територія 343 сільрад, причому радянсь
ка влада була ліквідована в 73 селах, а ОДПУ зафіксувало 
81 збройний виступ. Голова ДПУ УСРР В. Балицький на 
бронепоїзді, в супроводі кавалерійських загонів приборку
вав повсталих селян. Його доповідні записки про ситуа
цію в українському селі щоденно направлялися Сталіну3.

Як у всьому СРСР, в Україні поширеною формою опо
ру колективізації та розкуркулюванню були теракти. В 
1930 р. чекісти зареєстрували в Україні 2 779 терактів, тобто 
20,1 % загальносоюзної кількості. В 313 випадках теракти 
були спрямовані проти працівників низового радянського 
апарату, у 599 — проти колгоспників, 952 — проти сіль
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ських активістів, 827 — проти колгоспів, 88 — проти пред
ставників радянських громадських організацій та установ.

Структуратерактів виглядала таким чином: вбивств — 
176, поранень — 204, замахів на вбивство — 309, побит- 
тів — 195, підпалів — 1884, інших видів майнового теро
ру — 11. Причинами терактів у 167 випадках були хлібоза
готівлі, у 14 — податки і само обкладення, 1695 — колекти
візація, 265— розкуркулювання, 4 — перевибори сільських 
рад, 12 — на релігійному грунті, 36 — посівна кампанія,
7 — контрактація, 579 — активна громадська робота.

Ще однією формою селянського опору були листівки 
та анонімки, яких ДПУ в 1930 р. зареєструвало в Україні 
1211. Серед них 282 були повстанського характеру, анти- 
колективізаційного — 880, проти хлібозаготівель — 41, 
проти податку та само обкладення — 14, релігійних за зміс
том — 31, монархічних — 17, антисемітських— 23, проти 
розкуркулення — 2, троцькістських та інших “ухильниць
ких” — 2, антирадянських — 52.

Таким чином, насильницька колективізація та розкур
кулення викликали запеклий опір селянства, який проявив
ся у різноманітних формах. Образно кажучи, першою 
лінією захисту селян були форми соціальної “мімікрії”: 
само розкуркулення, втеча з рідних місць, селянський луд- 
дизм. Властива більшості селян віра в те, що “добрий” 
правитель та його оточення не знають про варварські дії 
місцевих керівників, яскраво проявилась у десятках тисяч 
селянських листів та скарг, яки були спрямовані до цент
ральних органів влади.

Своєрідною формою селянського опору були листівки 
та анонімки, в яких містились не тільки погрози фізичної 
розправи з місцевими комуністами та активістами, але й 
були заклики до непокори та селянського повстання проти 
влади. За оцінками ДПУ, біля 20 % селянських листівок 
були антирадянськими та мали антиурядову спрямованість.

Листівки та анонімки надають можливість визначити 
деякі суттєві риси свідомості українського селянства. По
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ряд з вірою у “доброго” правителя селяни визначали ра
дянську владу як чужу для них. Типові вислови, що це вла
да “жидів і кацапів” (відображення побутового рівня етні
чної свідомості та певної етнічної напруги) доповнювались 
заявами “голова сільради теж чужий”.

Протиставлення себе як єдиного “світу” селян-трудів- 
ників ворожим діям влади супроводжувалось (особливо на 
Правобережній Україні) закликами до “українського на
ціонального об’єднання” та висуванням гасла “Хай живе 
самостійна Україна”. На мій погляд, це переконливий до
каз національної ідентичності українського селянства. Зро
зуміло, що селяни не могли ідеологічно обгрунтовувати 
принципи побудови самостійної української держави та 
політично створювати її структури. Тому вони ліквідову
вали сільради, обирали старост та писарів, звичних за 
царських часів.

Проте справа полягала не тільки у відтворенні місце
вих органів влади. Психологічна легітимність царської вла
ди для православних українських селян йшла від Бога. У 
релігійно-символічному сприйнятті українського селяни
на Сталін, в якому персоніфікувалась радянська влада з її 
безмежним насильством та прийшлими представниками, 
був чортом, що “за червонці продавав людей сатані”. Ра
дянська влада, в цілому, сприймалась як знамення анти
христу. Злам багатовікових звичаїв селянського життя у ході 
колективізації загострив есхатологічні настрої, передчут
тя кінця світу, апокаліпсису.

Державний терор у ході колективізації та розкуркулен- 
ня обумовив розмах селянського терору. Динаміка остан
нього тісно пов’язана зі здійсненням державних кампаній 
на селі. Якщо уважно подивитись на структуру терактів, 
стає зрозумілим, що переважна більшість була спрямова
на проти “своїх”, місцевих активістів. Війна держави про
ти селянства породила громадянську війну на селі. Але це 
було не стільки загострення “класових протиріч”, або “кур
кульський терор”, скільки конфлікт, обумовлений зламом
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традиційного селянського єдиного соціуму в умовах на
сильства влади.

Слід зауважити, що загальна природа селянства така, 
що воно не є схильним до відкритих індивідуальних або 
масових дій проти влади. Такі дії завжди обумовлені масо
вим насильством влади чи масовим розчаруванням селян 
у місцевих представниках влади та, взагалі, у державних 
елітах. У випадку колективізації в СРСР, події 1930 р. про
демонстрували, що масові колективні дії селян мали ха
рактерні для будь-якого селянського руху риси: слабку 
організованість, відсутність, у переважній кількості ви
падків, справжніх лідерів, локальність інтересів та вимог 
селян та інше.

Утім, у лютому-березні 1930 р. драматичний селянсь
кий опір, особливо у районах Правобережної України, 
зіграв ключову роль у зміні політичного курсу керівництва 
компартії та на короткій час зупинив колективізацію. Після 
цих подій центральна влада поступово продовжувала пе
ретворювати українське село, як і суспільство в цілому, на 
обложену фортецю, шукаючи “ворогів народу” та міліта- 
ризуючи громадську думку.

Влада використовувала селянський опір, щоб надати 
своїм жорстким репресивним діям легітимності та поклас
ти вину за насильство на “ворожі класові елементи”. В свою 
чергу, це вело до посилення централізації влади та репре
сивної природи держави, котра з новою силою спрямову
вала репресії проти селянства.

Вже восени 1930 р. районні відділи ДПУ УСРР виси
лали у віддалені регіони СРСР “куркульські господарства”, 
які чинили опір колективізації та розкуркуленню. Серед 
репресивних акцій особливо відзначалась депортація се
лян, що була проведена з 1 червня до 15 липня 1931 р. В 
ході її здійснення з території України було вислано 120— 
130 тис. осіб. Якщо врахувати, що з 19 лютого до травня 
1930 р. перша хвиля депортацій охопила 100 тис. людей,
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то разом у ході двох централізованих акцій було вислано 
220-230 тис. селян4.

З другої половини 1930 р. вищі представники влади на 
чолі зі Сталіним заявляли про зміну тактики “куркуля”. 
Твердилось, що він почав діяти “тихою сапою”, тобто 
“проліз” до колгоспів та організував саботаж колгоспного 
виробництва. “Куркульський саботаж” проводився через 
бідняків, середняків, “відсталих елементів” та у зговорі з 
місцевими працівниками. Така діяльність характеризува
лась як “підривна” та антирадянська. Цікаво, що до кате
горії куркулів та антирадянських елементів потрапляли всі, 
хто не був у колгоспах. Що ж до “куркульських інстинктів”, 
за офіційною термінологією, то ними були “заражені” се
редні та бідніші верстви селянства.

У відповідності до такої інтерпретації подій у селяни
на не залишалось можливості для будь-яких спроб відстою
вання власного життя та звичного устрою громади. Або ти 
з державою, тобто виконуєш всі її непосильні податки та 
заготівлі, або ти є ворогом держави.

На мою думку, заяви офіційних представників про кур
кульську діяльність “тихою сапою” побічно свідчили про 
зміну форм селянського опору. Селянство повернулось до 
вироблених ще у часи передреволюційної Російської імпе
рії форм соціальної“мімікрії”: нелегального продажу землі, 
фіктивного розподілу власності між родичами, фіктивно
го усиновлення, надання хабарів місцевим чиновникам. 
Головною метою таких дій була політично фіксована зміна 
соціального статусу селян, їх трансформація в очах влади
з куркулів на середніх та бідних селян.

Для тих, що вступили до колгоспів, характерними ста
ли повсякденні форми опору: відмова від роботи, імітація 
праці у колгоспах, крадіжки, втеча до інших місць. Багато 
селян зосередились не на колгоспній праці, а на догляді за 
власною худобою, вирощуванні технічних сільськогоспо
дарських культур та навіть на самогоноварінні.
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Можливо, що активні форми селянського опору, особ
ливо колективні дії, застосовувались у менших розмірах, 
якщо їх порівнювати з 1930 р. За умов недоступності відом
чих архівів, ми не знаємо масштабів селянського опору. 
Проте архівні дослідження свідчать, що відверті антиуря
дові дії селян мали місце5.

Ще менше досліджені соціальні настрої та поведінка 
селян у період голоду 1932-1933 pp. Але відомо, що у 
першій половині 1932 р. з колгоспів в Україні вийшли 41200 
селянських господарств. Голодні селяни опиралися виве
зенню хліба в рахунок заготівель, нападали на зерносхо
вища, магазини, комори винокурень, де лежали запаси ку
курудзи.

26 квітня 1932 р. Сталін надіслав першому секретарю 
ЦК КП(б)У С. Косіору доповідну записку керівництва 
“Союзспирту” про збройні напади голодного населення на 
комори заводів тресту. У своїй супроводжувальній записці 
він писав: “Гов. Косіор. Обов’язково прочитайте дода
ні матеріали. Схоже на те, що у деяких пунктах 
УСРР радянська влада припинила існувати. Невже 
це так? Невже такі кепські справи із селом на Ук
раїні? Де органи ГПУ, що вони чинять? Може, пере
вірили б цю справу і повідомили в ЦК В К П (б )  про 
вжиті заходи. Привіт. Й. Сталін”.

По трьох днях Політбюро ЦК КП(б)У розглянуло теле
граму Сталіна і створило комісію у складі С. Косіора, С. Ре- 
денса (голова ГПУ УСРР), Р. Терехова (секретар ЦК 
КП(б)У), якій доручалось вжити заходів, щоб не припус
катися таких випадків6.

У другій половині 1932 р. зросло незадоволення сус
пільства політикою хлібозаготівель та колективізації. 
Діяльність надзвичайних комісій Політбюро ЦК ВКП(б) 
на чолі з В. Молотовим та Л. Кагановичем в Україні на
прикінці 1932 р. мала на меті “викачати” хліб з голодного 
українського села та придушити відчайдушний опір хлібо
заготівлям. Складовою частиною діяльності комісій вищого
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політичного керівництва країни були репресивні акції проти 
всіх незадоволених політикою радянської влади. Особли
вого розмаху вони набули у 1933 р., коли “політичні пере
вірки” та репресивні “чистки” охопили всі соціальні групи 
та структури українського суспільства. їх зазнали понад 
півмільйона людей, сотні тисяч серед яких потрапили до 
категорії “класово ворожих елементів”7.

Поглиблене дослідження соціальних настроїв голодую
чих селян, робітників, службовців — це справа майбутніх 
досліджень. Але недарма радянська влада застосувала такі 
широкомасштабні репресії, щоб придушити опір українсь
кого суспільства. Майже повністю невідомими залишають
ся дії селян, місцевих керівників, які чинили опір хлібозаго
тівлям 1934-1937 рр. Попереднє вивчення показує, що суп- 
ротив був значним, а соціальна напруга в українському селі 
підштовхнула радянське керівництво до нових хвиль реп
ресивних дій8.

Каталізатором репресій у 1935-1936 рр. був стаханівсь- 
кий рух. Він викликав таку серйозну соціальну напругу в 
українському суспільстві, і зокрема на селі, що вище полі
тичне керівництво СРСР на чолі із Сталіним скористалося 
цією нагодою. Воно звинуватило у “ворожих діях” і неза
баром репресувало все керівництво України.

Переплетіння економічних, внутрішньополітичних та 
геополітичних чинників обумовило розмах масових репре
сивних акцій під час “великого терору” 1937-1938 рр. на 
нижчих щаблях соціальних структур. Під молох репресив
ної системи потрапили майже всі, хто попередньо був зане
сеним до облікових систем ОГПУ СРСР9.

Але опір селян сталінізму тривав. Українські селяни, 
переживши колективізацію 1930-1931 рр. та голод 1932— 
1933 рр., не могли швидко перетворитися на “радянських 
людей”, у вірних “сталінських соколів”. Попіл репресова
них, загиблих, померлих родичів стукотів у серцях бага
тьох українців.
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Судочинство і селянство України 
в 1929—1933 рр.

На початку 1930-х рр. колективізація і, як наслідок, вій
на держави з селянством серйозно вплинули на радянське 
судочинство і право. Різко скоротився об’єм цивільних 
справ, що розглядались. Закони про власність виявились 
застарілими.

Доля ж кримінального права була дещо інша. Замість 
об’єктивного застосовування судочинства під час розгля
ду кримінальних справ, покарання стало зброєю в боротьбі 
проти власного народу1. Працівники судової системи прово
дили цілі місяці в селах, здійснюючи судилища над селяна
ми, які відмовлялись пристосуватись до режиму, дії якого 
набували тоталітарного характеру.

У вітчизняній історіографії ця проблема майже не 
досліджена. Окрім, невеликого розділу у колективні моно
графії “Правова ідеологія і право України на етапі станов
лення тоталітарного режиму (1929—1941)2.

Тому метою статті є вивчення практики судочинства під 
час колективізації в 1929-1930-х рр.

Політика колективізації впливала на право в двох ас
пектах. По-перше, в середовищі місцевих керівників вона 
заохочувала зневажливе відношення до законів. Конфіска
ція зерна та іншої власності селян, що була дозволена ста
лінським керівництвом взимку 1928 р., а також організа
ція колгоспів вимагали такого рівня не правового примусу, 
що процесуальні норми перетворились у перешкоду досяг
нення політичних завдань. По-друге, мобілізація судових і 
прокурорських працівників, що вимагала постійного пе
ребування на селі, призвела до погіршення якості кримі
нального правосуддя в містах.
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Колективізація проходила у формі державних політич
них кампаній, тому там, де районна влада видавала накази 
про збір зерна, починали проявлятись обриси “кампанійсь
кого судочинства”. Воно переважало в роботі народних 
судів на селі. Весною 1930 р. Сталін особисто піддавав 
суворій критиці жорсткість колективізації, тієї самої кам
панії, яку він розпочав. Декотрі судові працівники були 
звинувачені за зловживання, поруч із своїми партійними і 
радянськими колегами. Проте такі явища не змінювали 
політичного курсу, оскільки продовжувались все нові і нові 
спалахи боротьби за ліквідацію куркульства й колективі
зацію селянства. Кожного разу влада мобілізовувала нові 
судові кадри.

Кампанії привели до створення бригад, що складалися 
із слідчих, прокурорів, суддів. Ці бригади здійснювали виї
зди до сільської місцевості, що називались “рейдами” або 
“наступами”. Прибуваючи в села, бригади проводили слідче 
провадження, судили і виносили вироки селянам та 
сільській владі, чиї дії гальмували хід кампаній. Партійні 
керівники використовували судових працівників у якості 
уповноважених. Траплялось, що бригади організовували 
виїзні судові сесії з метою “ліквідації куркульства”3.

Зрозуміло, що судові працівники у своїх діях не могли 
обійтися без допомоги ОДПУ. Роль чекістів в системі пра
воохоронних органів значно зросла з ліквідацією 15 груд
ня 1930 р. НКВС УСРР. ОДПУ перетворилось на супер- 
струкгуру, яка поєднувала оперативну діяльність, функції 
дізнання, слідства, винесення вироків. У зв’язку з цим було 
затверджено новий штат ДПУ УСРР, що поповнювався за 
рахунок демобілізованих бійців Червоної Армії.

Утім, на селі продовжували активно діяти органи проку
ратури. З метою виявлення осіб, що здійснювали опір хлібо
заготівлям, колективізації та розкуркулюванню, працівники 
прокуратури зав’язували контакти з місцевим активом та 
проводили набір селян в групи сприяння. їх члени повинні 
були повідомляти прокурорів і слідчих про дії односель
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чан й надавати допомогу посадовим особам, що прибува
ли на село.

Поряд з цим, основна маса судових справ, що розгля
дались на той час, торкалась не “нових” видів злочинів, а 
старих, давно закріплених в кримінальному кодексі. Вони 
поділялись на три категорії:

З метою підтримки колективізації судові працівники зо
бов’язані були забезпечувати розслідування по “новим ви
дам злочинів” у селі, котрі додавались до існуючих в кри
мінальному кодексі. У січні 1930 р. злочином проголошу
валось забивання власної худоби, а з листопада того ж року 
судовому переслідуванню піддавались керівники колгоспів, 
що санкціонували забій худоби. В квітні 1932 р. до цього 
списку додали забій коней. З березня 1931 р. до злочинів 
додавалось ще й “псування тракторів”4.

Державні злочини 
(тероризм, контрреволюційна агітація і шкідництво);

невиконання твердих завдань; 
халатність або зловживання службовим положенням

Під час зимової колективізаційної кампанії 1929- 
1930 рр. в Україні різко зросла кількість справ з держав
них злочинів, що продовжувало тенденцію попередніх 
років. Характерною рисою таких справ була суворість виро
ків -  більшість звинувачених засуджувались на 8-10 років 
ув’язнення, а значна кількість -  до смертної кари. До того 
ж судді розглядали справи без необхідної ретельності, 
наспіх, не залежно від того, чи розглядались справи в су
дах інших інституцій5.

Ріст справ з державних злочинів селянства виглядав до
сить абсурдно, тому Верховний суд УСРР видавав роз’яс
нення й директиви з цього приводу. Як наслідок, у 1931- 
1932 рр. рівень таких справ помітно знижується з 30 % до
12 % від загальної кількості справ6.
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Наприкінці 1932 р. справи щодо розкрадання соціаліс
тичної власності, відповідно закону від 7 серпня 1932 р., 
замінять такі державні злочини, як тероризм і антирадянсь- 
ку агітацію, про що буде йтися нижче.

Одним з головних завдань “кампанійського судочин
ства” визначалось здійснення тиску на селянство з метою 
отримання зерна. Це досягалося шляхом судового пере
слідування селян за статтями, що визначали державні зло
чини, а також із звинувачення у невиконанні твердих зав
дань та спекуляції. Під час кампаній 1930-1931 рр. одним 
з поширених звинувачень було невиконання твердих зав
дань, тобто особистих зобов’язань із заготівлі збіжжя. Ве
ликі штрафи, які передбачались за здійснення цього “зло
чину”, примушували селян здавати збіжжя, що признача
лось для особистого користування, і навіть продавати свої 
будинки. Поруч з цим, судді застосовували більш суворі 
санкції ніж штрафи -  позбавлення волі, виселення, приму
сові роботи7.

Такі дії правосуддя приводили до розорення селянсь
кого господарства. При цьому уразливими виявились май
же усі селянські сім’ї. Хоча тверді завдання орієнтувалися 
на куркулів, організатори “продрозверстки” нав’язували 
завдання значній кількості селян в кожному селі. Часто- 
густо куркулі, що бачили безвихідь свого становища, по
кидали свої господарства й тікали в міста. У подібних ви
падках у сільської влади не залишалось іншого виходу, як 
встановлювати завдання для селян, що підпадали до про
шарків середняків й навіть бідняків. Рано чи пізно, це при
зводило до повного розвалу господарства, тому селянам, 
які не були депортовані чи засуджені, нічого не залишало
ся, як вступати у колгоспи або тікати з села8.

Одним з пріоритетів роботи органів юстиції під час 
сільськогосподарських кампаній було “виявлення” злочи
нів, що скоювалися посадовими особами. Мова йшла про 
зловживання владою й халатність. Подібні звинувачення 
давали районним начальникам можливість звалювати вину
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за “перегини” на сільську владу. У Харківському, Херсонсь
кому, Вінницькому, Шепетівському, Кам’янець-Подільсько- 
му округах зимою 1930-1931 рр. було засуджено близько 
1,5 тис. посадових осіб, причому 30 % з них були голова
ми або заступниками голів сільських рад, 10 % -  головами 
колгоспів9.

Бездумне переслідування сільських посадових осіб про
довжувалось до середини 1930-х рр. Протягом всього пе
ріоду суддів відповідали інтересам центральних, обласних 
та районних партійно-радянських керівників. Вони знахо
дили “винуватих” у провалах на колгоспному фронті і, од
ночасно, здійснювали тиск на сільську владу. Досить час
то кримінальні обвинувачення використовувались у бо
ротьбі різних угрупувань сільських керівників між собою.

Проводячи розслідування й судові процеси на селі, пра
цівники суду та прокуратури не докладали зусиль, щоб за
безпечити дотримання елементарних юридичних процедур. 
Характерними рисами “кампанійського судочинства” ста
ли: крах процесуальних норм та вимог доказів; нездатність 
визначити класове походження звинуваченого чи жертви; 
засудження на строки, що перевищували межі, встановлені 
законодавством.

Проте серед вказаних рис “кампанійського судочин
ства” особливо виділялася одна -  перекваліфікація звичай
них кримінальних звинувачень у політичні. Судова прак
тика радянського режиму вимагала посилення звинувачень, 
їх перекваліфікації, коли мова йшла про напади представ
ників ворожих класів на радянських працівників. Звинува
чення у тероризмі стали звичайними за умов, коли “кур
куль” нападав, вбивав або підпалював будинок голови 
сільської ради або голови колгоспу. Судові працівники роз
глядали як тероризм напад на сільських посадових осіб, 
навіть якщо ці напади здійснювались внаслідок особис
тих конфліктів, нерідко підчас п’яних сутичок. Підпал міг 
бути кваліфікований як терористичний акт, навіть якщо не 
було політичних мотивів. Іноді жертви нападу або підпалу
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робили брехливі заяви про те, що вони були радянськими 
працівниками або активістами. Сільська рада охоче зви
нувачувала у проведенні контрреволюційної агітації будь- 
якого селянина, що відважився критикувати дії сільських 
активістів10.

У липні 1932 р. Сталін та його соратники прийняли 
рішення конфіскувати хліб у селянства у такому об’ємі, що 
це неминуче викликало б масовий голод у зерновиробляю- 
чих регіонах СРСР, і зокрема в Україні11. Керівники дер
жави знали про невдачі попередніх хлібозаготівель та спроб 
створення централізованих запасів збіжжя. Вони отриму
вали попереджувальні повідомлення від керівників КП(б)У 
про те, що в республіці залишилось дуже мало хліба, а 
виконання нових планів приведе до голоду. Проте Сталін 
вибрав жорсткий курс, що прирікав суспільство у період 
голодомору, репресій, нечуваного порушення законності. 
Кампанія хлібозаготівель 1932-1933 рр. стала вирішаль
ним етапом у війні проти селянства України.

Перш за все, більшовицька влада розгорнула боротьбу 
в Україні із зростаючим розкраданням зерна, що перетво
рилося в акт самозахисту та широко поширений засіб бо
ротьби селян за виживання. Тому 7 серпня 1932 р. був об
народуваний надзвичайний закон -  постанова ЦВК і РНК 
СРСР, що проголошувала розкрадання державної і гро
мадської власності злочином, за яким передбачалась смерт
на кара, а за наявності обставин, що пом’якшують відпові
дальність — десять років позбавлення волі. Власноручно 
розроблений Сталіним закон проголошував, що громадсь
ка власність була “основою радянського ладу, священною
і недоторканою”, а особи, які посягнуть на цю власність 
розглядатимуться як вороги народу. Цей закон широко про
пагувався як зброя у боротьбі за виконання хлібозаготівель 
в республіканській й місцевій пресі12.

Для працівників органів юстиції закон 7 серпня 1932 р. 
створив нові проблеми, тому наркомюсту необхідно було
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видати значну кількість інструкцій та директив для втілення 
цих “драконівських” покарань. У зв’язку з цим виділялось 
дві категорії звинувачених:

— ті, хто заслуговував смертного вироку;
— ті, для кого передбачалося десятилітнє позбавлення 

волі.
У відповідності до інструкцій вища міра покарання 

могла бути застосована до осіб, що звинувачувались у роз
краданні в значних розмірах, куркулів, класово-чужих еле
ментів (за відсутністю обставин, що пом’якшують вину), а 
також куркулів, що розкрадали колгоспне зерно. Слід враху
вати, що у розкраданні зерна звинувачувались колгоспни
ки, або прості одноосібники, які отримували десятилітній 
строк ув’язнення (за відсутністю обставин, що обтяжують 
відповідальність).

Керівники органів радянської юстиції підкреслювали, 
що навіть крадіжки зерна у незначних розмірах повинно 
розглядатися у судах, як серйозний злочин. Сільські гро
мадські суди (існували у попередніх роках. — Авт.) втра
тили право на розгляд подібних справ. Така нова політика 
контрастувала з фабрично-заводською практикою, за якої 
товариські суди (непрофесійні судові органи. — Авт.) зао
хочувалися до розгляду всіх розкрадань, збитки від яких 
не перевищували 50 крб.

Політбюро ЦК ВКП(б) здійснювало постійні атаки на 
республіканську владу з метою дотримання плану хлібо
заготівель. Воно направило в Україну спеціальні комісії для 
організацій насильницького збору зерна. Одна з них на чолі
з Головою Ради Народних Комісарів СРСР В. Молотовим
29 жовтня 1932 р. прибула до Харкова13. Характерним для 
дій Молотова було те, що головним методом хлібозаготі
вель стали судові репресії, що “опирались” на закон від 7 
серпня 1932 р. У директиві секретарям обкомів партії
В. Молотов і секретар ЦК КП(б)У М. Хатаєвич вимагали 
“нещадної-” кари злочинним елементам у правліннях кол
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госпів, а ЦК КП(б)У зобов’язав судові органи розглядати 
справи з хлібозаготівель поза чергою, як правило, “виїзни
ми сесіями на місці із застосуванням крутих репресій”. Для 
цього у кожній області додатково створювали не менше 
ніж 5-10 роз’їзних судових бригад14.

До них прикомандирувалися працівники ДПУ, у яких 
були чітко розроблені плани операцій та рознарядки ареш
тів. Відповідно до них у другій половині листопада 1932 р. 
арештам мали підлягати 3525 осіб, здебільше керівні 
сільськогосподарські працівники з 245 районів України15.

На початку січня 1933 р. Сталін публічно назвав роз
крадання “контрреволюційним злочином”, заявив, що за
кон від 7 серпня 1932 р. є “основа революційної закон
ності”. Протягом наступних кількох місяців переслідуван
ня за цим законом суттєво зросли. Примітивні “розсліду
вання”, зазвичай, не встановлювали факту здійснення кра
діжки, часу, коли вона відбулась, чи була серйозною, які 
умови життя і походження головних виконавців та наяв
ності співучасників. Вони прагнули лише завершити по
переднє розслідування у встановлений строк. Більшість 
справ в Україні розглядались в один-два дні. Слідчі не на
давали звинуваченим офіційного обвинувачення та мож
ливості ознайомитись зі справою до початку судового засі
дання16.

Зникнення навіть натяку на дотримання законності в 
діях судових працівників в сільській місцевості тільки 
“підливало масло у вогонь” свавілля і репресій. За нака
зом районної влади по відношенню до селян, які відмов
лялись працювати в колгоспах, здійснювались нічні конфіс
кації власності без ордерів, що супроводжувались побоя
ми. Поруч з цим навесні 1933 р. спостерігалося зростання 
кількості арештів не уповноваженими на те працівниками. 
Варто підкреслити, що безпідставні арешти і незаконні 
утримання під вартою не були феноменом. Такі прояви 
беззаконня стали, починаючи з осені 1929 р., невід’ємною 
частиною проведення кампаній радянської влади на селі17.
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В Україні заслуховувати справи по закону від 7 серпня 
1932 р. і виносити смертні вироки могли лише обласні суди. 
Однак, у 89,5 % випадків виносились різні вироки лише 
по фактах дрібних крадіжок, таких, наприклад, як крадіж
ка кількох колосків чи качана капусти. Коли по інструкції 
від 8 травня 1933 р. суди вищої інстанції стали перевіряти 
правильність вироків по закону від 7 серпня 
1932 р.(інструкція закликала покласти край безглуздим 
переслідуванням), то 46,4 % вироків українських обласних 
судів були замінені18. Загалом в 1933 р. в Україні по закону 
від 7 серпня 1932 р. було засуджено 12767 осіб19, що стало 
кульмінацією процесу краху законності.

Таким чином, колективізація й хлібозаготівельні кам
панії привели до утворення на початку 1930-х рр. “кампа
нійського судочинства” та розвалу кримінального провад
ження в Україні. Судді і прокурори в більшості випадків 
виступали як агенти місцевої влади, виконуючи політичні 
завдання, які ставились тоталітарним режимом.
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Опір духовенства і віруючих 
Російської православної церкви 

конформістські настроєним ієрархам РПЦ 
(50—80-ті рр. XX ст.)

Проблема опозиції в середовищі Російської православ
ної церкви навіть на сьогоднішній день є однією з найменш 
досліджених як в українській, так і російській історіографії. 
Окремі її фрагменти знайшли своє відображення в праці 
Л. Алексеєвої1, а також у фундаментальному збірнику до
кументів2.

Разом з тим, глибоке і всебічне опрацювання зазначе
ного комплексу питань має не лише велике наукове, а й 
практичне значення, оскільки певною мірою сприятиме 
розв’язанню міжконфесійної ситуації, що склалася в Ук
раїні на сучасному етапі.

Метою статті є висвітлення та аналіз тих суперечнос
тей, що існували в середовищі Російської православної 
церкви, позиції різних кіл ієрархів, духовенства та вірую
чих.

В кінці 50-х -  на початку 60-х рр. XX ст. не судилося 
справдитись сподіванням мільйонів віруючих на лібералі
зацію державного курсу щодо релігії та церкви. Вище полі
тичне керівництво СРСР продовжувало політику держав
ного атеїзму. Достатньо переглянути рішення XXIII, XXVI 
з’їздів КПРС, численні постанови ЦК КПРС і ЦК КПУ про 
посилення атеїстичного виховання населення, щоб пере
конатися, що тоталітарна держава не бажала йти на будь- 
які щонайменші компроміси в стосунках із церквою.

Одним з перших змирилося з цим керівництво Російсь
кої православної церкви, яке втратило будь-яку са
мостійність навіть у вирішенні питань свого внутрішньо
го життя. Сьогодні вже ні для кого не секрет, що Патріарх
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Московський у своїх діях повністю підпорядковувався не 
тільки голові Ради у справах РПЦ при Раді Міністрів СРСР, 
але й не робив жодного кроку без відома КДБ при Раді 
Міністрів СРСР. Навіть призначення архієреїв здійснюва
лись не в патріарших палатах, а швидше на Старій площі 
чи Луб’янці. Очевидно, саме там вирішувалась доля ек
зарха України митрополита Іоанна. Хоча він і не дуже дош
куляв Уповноваженому Ради в справах РПЦ при РМ СРСР 
по УРСР Г. Пінчуку, однак останній все ж висловив поба
жання про заміну його “...особою ще більш слухняною і 
діяльною, зокрема, в питаннях боротьби з унією в захід
них областях”. Такою особою, на думку Г. Пінчука, міг би 
бути єпископ Вінницький Іоасаф (М. Лелюхін)3.

На нашу думку, посилання на бездіяльність митропо
лита Іоанна в боротьбі з унією було не єдиною причиною 
його усунення від керівництва екзархатом. Не могли забу
ти митрополиту Іоанну суттєвого політичного прорахунку, 
який він допустив ще в 1954 р. Про цей “гріх”, спираю
чись на агентурні зведення спецслужб, проінформував ЦК 
КПРС перший секретар ЦК КПУ О. Кириченко: “До Пат
ріарха Алексія в Одесу (де останній перебував на відпо
чинку. — Авт.) також приїжджав екзарх України Іоанн, який 
доповів Алексію, що в Києві його відвідав емігрант з Ук
раїни уніат Свистун, який мешкає в Канаді, і просив напи
сати лист з викладом вимог Української церкви про від
ділення від Руської Православної церкви. Свистун заявив, 
що автокефальна церква в Канаді готова піти на зближен
ня і приєднання до Української православної церкви, до
пустивши при цьому ряд антирадянських висловлювань.

За заявою митрополита Іоанна, документ, який вима
гав Свистун, був складений і підписаний, але не ним, а в 
його присутності і з його згоди, керуючим справами украї
нського екзархату Скоропостижним, один екземпляр яко
го українською мовою був переданий Свистуну”4. Отже, 
вже в 1954 р. серед керівництва українського екзархату РПЦ
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не виключалась можливість відокремлення від РПЦ, ство
рення єдиної незалежної української церкви.

Очевидно, перелякавшись власного вчинку і покаяв
шись перед Патріархом, митрополит Іоанн здобув собі пра
во ще десять наступних років очолювати екзархат, до того 
часу, як його замінив вже згадуваний митрополит Іоасаф 
(М. Лелюхін). Останні роки діяльності Іоанна проходили 
під безпосереднім негласним контролем нового керуючо
го справами екзархату — Філарета. Ініціатива щодо його 
призначення, за свідченням заступника завідуючого від
ділом пропаганди і агітації ЦК КПУ В. Борцова, виходила 
безпосередньо від органів КДБ5.

Аналогічним чином, на нашу думку, вирішувались інші 
кадрові питання. Як повідомляв своєму керівництву у 
Москві Уповноважений Ради в справах РПЦ при Раді Мі
ністрів СРСР по УРСР Г. Пінчук, після проведення в 1964 р. 
кадрових змін “...більшість правлячих архієреїв прислу- 
ховується до рекомендацій уповноважених Ради, рахуєть
ся з ними, самі не порушують законодавства про культи і 
дають служителям культу відповідні вказівки”6. Так посту
пово складалося конформістське керівництво РПЦ, рука
ми якого нерідко здійснювались найганебніші акції щодо 
релігії і церкви. Не можна не погодитись з дослідником 
Л. Алексєєвою, яка зауважила, що найбільш руйнівні для 
РПЦ рішення були втілені не за допомогою прямого насиль
ства з боку держави, а проведені за вказівкою державних 
чиновників руками ж вищого церковного керівництва7.

Так, в липні 1961 р. на Архієрейському соборі були ух
валені зміни до парафіяльного статуту. Новий статут прак
тично поставив священика у повну залежність від пара
фіяльної ради з 20 мирян, підібраних за рекомендацією 
місцевих органів влади та упоноважених Рад у справах 
РПЦ. У результаті цього православні священики практич
но позбавлялись можливості самостійно керувати життям 
парафій.
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Вже через чотири роки після прийняття нового статуту 
РПЦ до Патріархії звернулись з листом вісім архієпископів 
на чолі з архієпископом Калузьким Гермогеном. Останні 
просили Патріарха переглянути постанову 1961 p., оскіль
ки вона негативно впливає на церковне життя. Відповіддю 
на цей лист стало виведення за штат архієпископа Гермо- 
гена і жорсткий тиск на архієреїв, які, врешті-решт, відмо
вились від своїх же підписів8.

Незважаючи на те, що вищеозначений документ не но
сив відкритого характеру, він активно поширювався серед 
кліру, був добре відомий в українських єпархіях.

В грудні 1965 р. молоді московські священики Г. Якунін 
та М. Ешліман звернулися з відкритим листом до Патріар
ха, всіх єпископів, Голови Президії Верховної Ради СРСР 
М. Підгорного, Голови Ради Міністрів СРСР О. Косигіна, 
Генерального прокурора СРСР Р. Руденка. В ньому рішуче 
засуджувались встановлені Московським Патріархом нор
ми церковного життя, стверджувалось, що Російська пра
вославна церква повністю відступила від своїх канонічних 
правил, а Рада в справах РПЦ при Раді Міністрів СРСР 
стала на шлях узурпації церковної влади, даючи незаконні 
вказівки Патріархату9.

Листи Г. Якуніна та М. Ешлімана отримали Чернігів
ський, Львівський, Закарпатський, Кримський, Полтавсь
кий, Харківський, Одеський, Чернівецький архієреї. При
чому, ставлення до нього було далеко неоднозначним. Якщо 
архієпископ Львівський та Тернопільський Миколай не 
забарився відмежуватись від документу й засудив його ав
торів, то єпископ Чернівецький Мефодій та єпископ Черні
гівський Нестор не поспішали робити цього, посилаючись 
на хворобу10.

У зв’язку з цим, Уповноважений Ради РПЦ при РМ 
СРСР по УРСР Г. Пінчук доручив своєму апарату на місцях 
ретельно вивчити вказані матеріали, виробити заходи по 
їх нейтралізації, а також з’ясувати настрої церковників, які 
ознайомлені з вказаними листами або чутками про них".
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В кінці 1960-х рр. опозиційна течія в Російській право
славній церкві зробила спробу свого організаційного офор
млення. Уповноважений Ради в справах релігій при РМ 
СРСР по УРСР К. Литвин повідомляв 2 грудня 1969 р. ЦК 
КП України про те, що . .в Російській православній церкві 
продовжує діяти підпільна група, яка виступає проти Пат
ріарха Алексія і радянського законодавства про культи”12.

Відомості щодо платформи вищеозначеної підпільної 
групи містяться у протоколі “Рішення Центрального дорад
чого органу об’єднаних груп дій єпископів, духовенства і 
мирян на захист канонічних і громадянських прав у Російсь
кій православній церкві в Радянському Союзі”. В ньому 
констатувалась наявність серйозних протиріч у складі Свя
щенного синоду РПЦ, інтриг з боку його окремих впливо
вих членів.

“ ...Його святість, — говорилося в документі, з своїми 
прибічниками опинилась в полоні замкнутого кола (ми 
маємо на увазі сумнозвісну “постанову” єпископів в травні 
1961 року № 100 — смертоносну, обоюдогостру, дворуку 
зброю, занесену над церквою Радою в справах релігій при 
Раді Міністрів СРСР і групою митрополита Никодима), 
вибратися з якого допоможуть лише рішучі дії сил опору і 
всієї православної громадськості країни.

Наростаючий опір виявив повсюдність і єдину коорди
націю дій, відображених в численних скаргах і доповідях 
як єпископів, рядового духовенства, так і мирян. Протести 
і скарги відображають фатальну для церкви дійсність в 
страшних фактах грубого насильства над нормальним цер
ковним життям атеїстичних сил, заохочуваних і підтриму
ваних владою на місцях, безумовно інспірованих тими ж 
атеїстичними силами нагорі Влади...”13.

Для нормалізації церковного життя опозиція пропону
вала усунути від керівництва церквою Священний Синод 
РПЦ, утворивши замість нього “Комітет відновлення Цер
кви і боротьби за її канонічну чистоту”. За задумом авторів 
проекту, голова “Комітету” в процесі реформування церк
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ви ставав другим по честі єпископом РПЦ і тимчасовим 
заступником Патріарха Московського і всієї Русі14.

Хоча опозиційна група в РПЦ розглядалася в офіцій
них документах як “підпільна”, проте вона діяла цілком 
легально. Так, протоколи засідань та інші, підготовлені нею 
документи, розсилалися Патріарху Алексію, Голові Ради 
Міністрів СРСР, Раді в справах релігії при РМ СРСР, чле
нам Священного Синоду, всім єпископам РПЦ, ректорам 
академій і семінарій15. Внаслідок цього, переважна біль
шість кліру й мирян, опозиційно налаштованих до керів
ництва РПЦ, зазнала переслідувань, позбавлена кафедр, 
парафій, притягнута до кримінальної та адміністративної 
відповідальності.

Незважаючи на те, що “Комітету відновлення церкви і 
боротьби за її канонічну чистоту” розгорнути свою діяль
ність так і не вдалося, він значною мірою привернув увагу 
не лише радянської, а й світової громадськості до проблем 
РПЦ. Зусилля “Комітету” призвели до певного розшару
вання серед архієреїв РПЦ. На це, до речі, звернула увагу 
Рада в справах релігійних культів при Раді Міністрів СРСР, 
яка за лояльністю поділила українських архієреїв на три 
основні категорії:
Категорія І. Архієреї, які і на словах, і на практиці “є 

лояльними до радянської влади”, “не виявляють особ
ливої активності в поширенні впливів православ’я се
ред населення” — митрополит Сергій (Одеса), архіє
пископ Никодим (Харків), архієпископ Григорій (Му
качеве), архієпископ Аліпій (Вінниця), архієпископ 
Леонтій (Сімферополь).

Категорія II. Архієреї, які стоять на “лояльних позиціях 
до держави”, “прагнуть активізувати служителів куль
ту, церковний актив, виступають за підвищення ролі 
церкви в особистому, сімейному і суспільному житті”
— митрополит Філарет (Київ), архієпископ Йосиф
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(Івано-Франківськ), архієпископ Дем’ян (Волинь), єпис
коп Феодосій (Полтава).

Категорія III. Архієреї, у яких “в різний час проявлялися
і проявляються спроби обійти закон про культи”, “деякі
з них релігійно консервативні” — митрополит Мико- 
лай (Львів), архієпископ Палладій (Житомир), єпископ 
Савва (Чернівці)16.
У своїй повсякденній діяльності Рада в справах релігій

них культів при РМ СРСР, її республіканські та місцеві під
розділи прагнули недопустити спільних дій окремих архіє
реїв, священиків, релігійних громад з “Християнським ко
мітетом захисту прав віруючих в СРСР”. Останній, утворе
ний наприкінці 1976 р. за участю Г. Якуніна, В. Афанасье
ва, В. Капітанчука, В. Щеглова, В. Хайбуліната ін., поста
вив собі за мету боротися за реалізацію свободи совісті в 
СРСР. В його “Установчій декларації” говорилося, що “Хри
стиянський комітет не є організацією з виборним керів
ництвом та членами, а являє собою асоціацію вільних рів
ноправних авторів, що займаються на основі Конституції 
та законів СРСР такими питаннями:

1. Надання віруючим юридичної допомоги щодо їх кон
ституційних прав;

2. Збір і оприлюднення фактів порушення прав вірую
чих в СРСР.

3. Консультативна допомога органам влади щодо реалі
зації прав віруючих.

4. Робота з конституційних питань”17.
Програмні документи “Християнського комітету” по

ширювались в українських парафіях, монастирях, інших 
осередках православ’я. Так, під час обшуку приміщень По- 
чаївської лаври 14 квітня 1981р. була вилучена видана в 
1977 р. у ФРН брошура, присвячена діяльності згаданої гро
мадської організації18.
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В свою чергу “Християнський комітет” з особливою 
увагою ставився до подій, що відбувалися в Україні. Зокре
ма, за його допомоги був широко розповсюджений відкри
тий лист єпископа Полтавського і Кременчуцького Феодо
сія до Генерального секретаря ЦК КПРС Л. Брежнєва від 
26 жовтня 1977 р. В ньому наголошувалось на ненормаль
ному становищі грубого, безцеремонного втручання дер
жави в справи церкви. Єпископ Феодосій “для спільного 
блага, братерства і більшої згуртованості народу” пропо
нував:

а) припинити протизаконне реєстрування треб і вико
навців треб у церкві;

б) дозволити єпископам висвячувати стільки священиків, 
скільки цього вимагають обставини;

в) не перешкоджати у здійсненні ремонту храмів і моли
товних будинків;

г) обмежити антирелігійну діяльність уповноважених, 
що мають бути нейтральними в питаннях віри, як того 
вимагає радянське законодавство;

д) не закривати насильно храмів;
є) збільшити наклад видань духовної літератури, якої 

гостро потребує населення;
ж) не перешкоджати духовенству у виборі місця прожи

вання та служіння;
з) не робити в пресі таких випадів проти релігії, які мог

ли б дати право атеїстам ненавидіти вірних, а також 
не допускати образи почуттів вірних у пресі;

і) звільнити церкву від гнітючої опіки уповноважених 
та більше надати прав у справах віри єпископам.

За своє вільнодумство єпископ Полтавський та Кремен
чуцький зазнав переслідувань як з боку Ради в справах 
релігійних культів, так і Московського Патріархату. Після
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розповсюдження листа його без особливого розголосу було 
переведено до Астрахані, а згодом повністю усунено від 
церковного життя.

Прагненням осмислити глибинні основи релігії та церк
ви, з’ясувати їх роль в духовному житті суспільства пояс
нюється створення в 1970-х рр. низки неофіційних семі
нарів, які залучали до своєї роботи не лише представників 
інтелігенції, а й робітників, селян, активно орієнтувалися 
на молодь. Один з таких семінарів, пов’язаний з іменами 
студента Інституту кінематографії Олександра Огородни- 
кова та співробітника Ленінградської державної бібліоте
ки Володимира Пореша. Згаданий семінар, що налічував 
близько 30 постійних учасників, поширював свій вплив на 
різні області України, в першу чергу, на західні регіони 
республіки19.

У досліджуваний період питання релігії та церкви зай
мали значне місце в українському правозахисному русі. В 
лютому 1977 р. відомий український правозахисник, член 
УкраїнськоїГельсінської групи Л. Лук’яненко оприлюднив 
відкритий лист під назвою “Різдвяне звернення до завзя
тих атеїстів”. У ньому він намагався розкрити перед неві
руючими глибокий зміст віри в Бога, протиставив їй існую
чу в суспільстві моральну порожнечу, показав згубні нас
лідки останньої, висловив протест проти утисків віруючих20.

Свій голос на захист церкви подав також робітник Ка- 
невського районного вузла зв’язку Микола Ігнатенко, який 
за визначенням органів КДБ, протягом 1972-1981 рр. ре- 
іулярно надсилав у засоби масової інформації листи з про
тестами щодо переслідування віруючих. Пізніше, пояс
нюючи свої вчинки, він говорив: “Читаючи атеїстичну пре
су, гнів і обурення охоплюють мене і серце обливається 
кров’ю. Як нахабніють деякі отупілі атеїсти! Вони не розу
міють, що опльовують і принижують священну релігію 
своїх предків і кращих людей нашої епохи. Це низько і 
бридко!”21.
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“Різдвяне звернення...”, петиції на адресу засобів ма
сової інформації можна розглядати як особисті громадські 
вчинки Л. Лук’яненка, М. Ігнатенка. Разом з тим, необхід
но відзначити, що боротьба за права віруючих стала од
ним з найбільш важливих напрямків діяльності такої авто
ритетної правозахисної організації, як Українська Гельсін
ська група. У програмному документі Української групи 
сприяння Гельсінським угодам “Наші завдання” (УГТ), під
писаному Оксаною Мешко, Олесем Бердником, Іваном 
Кандибою, Віталієм Калиниченком, Василем Стрільцівим, 
Петром Січком, Василем Січком, Ніною Строкатовою, 
Юрієм Литвином, Василем Овсієнком говорилося, що група 
“ ...і надалі буде знайомити українську та світову гро
мадськість з фактами порушення... релігійних прав”22. Для 
реалізації своїх завдань УГГ мала мережу кореспондентів 
у всіх регіонах України.

У боротьбі за права віруючих бачив основний зміст 
своєї пастирської служби священик Василь Романюк (об
раний в 1993 р. предстоятелем Української православної 
церкви — Київського патріархату). Жорстока і несправед
лива доля визначала його життєвий шлях. У липні 1944 р. 
його, дев’ятнадцятирічного засуджено до десяти років поз
бавлення волі за підтримку оунівського підпілля. У табо
рах на В. Романюка очікувала нова кримінальна справа. За 
участь в міфічній антирадянській організації “Український 
січовий стрілець”, створеній нібито в’язнями Кустоловсь- 
кої сільськогосподарської колонії № 17 НКВС на території 
Полтавської області, В. Романюка було засуджено до розст
рілу. На щастя цей вирок не увійшов у силу і він отримав 
новий термін — 10 років з додатком років не відбутих за 
першим вироком23.

Повернувшись в 1958 р. на Прикарпаття, В. Романюк 
протягом року навчався на богословських курсах, по закін
ченню яких був висвячений в диякони, а згодом отримав 
сан священика. Мав парафії в с. Новоселиця, Попельники
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Долинського району, Космач Косівського району Івано- 
Франківської області.

Спілкуючись з віруючими, спостерігаючи реальну дійс
ність, В. Романюк не міг залишитись байдужим, стикаю
чись день у день з повною зневагою національних, релігій
них прав свого народу. Поступово у нього визріло рішення 
стати в ряди борців проти цієї системи.

Як довідуємось із документальних матеріалів колишніх 
спецслужб, протягом 1960-х- на початку 1970-х рр., В. Ро
манюк “систематично проводив антирадянську пропаган
ду”. Вона полягала у виготовленні та розповсюдженні ан- 
тирадянської літератури. До останньої, оперативні праців
ники зарахували кілька листів священика редакціям закор
донних радіостанцій з оприлюдненням фактів порушень 
прав віруючих, особистий щоденник отця Володимира та 
інші приватні записки24. 20 січня 1972 р. В. Романюкабуло 
заарештовано, а в липні того ж року Івано-Франківським 
обласним судом засуджено до семи років виправно-трудо- 
вих таборів і трьох років заслання25.

Засудження не припинило правозахисної діяльності 
В. Романюка. У 1979 р. він став одним з ініціаторів створен
ня Гельсінської групи в Мордовському таборі селища Сос- 
новка (ЖХ-385/1-81)26. Одночасно, перебуваючи в ув’яз
ненні, він написав більше 400 петицій, звернень, заяв, у 
яких привертав увагу не лише до особистої власної тра
гедії, а й до долі багатьох співвітчизників, які стали в’яз
нями совісті на батьківщині.

У досліджуваний період правоохоронними органами 
України було сфабриковано низку інших кримінальних 
справ на православних священиків й активних діячів пра
вославного руху.

У 1981 р. правоохоронними органами була порушена 
справа проти ченця Почаївської лаври Амвросія (Юрасова 
Олександра Гнатовича). Після закінчення Московської ду
ховної академії він отримав направлення в Троїце-Сергіє- 
ву лавру (Загорськ), однак, в ній довго не протримався,
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оскільки нетрадиційністю свого мислення викликав не
вдоволення як церковних ортодоксів, так і спецслужб. З 
1976 р. служив у Почаєвській лаврі, проте вже у 1981 р. з 
ініціативи настоятеля монастиря Іакова, був позбавлений 
можливості перебувати в Почаєві. Під час обшуків келії 
Амвросія та інших прилеглих приміщень 17-23 березня 
та 14 квітня 1981 р. були виявлені ксерокопії виданої на 
Заході літератури, а також релігійний самвидав. Серед них: 
книги священика Д. Дудка, матеріали “Християнського ко
мітету захисту прав віруючих в СРСР” тощо27. Все це по
служило підставою для порушення Тернопільською облас
ною прокуратурою кримінальної справи28.

У справі Амвросія проходив священик Петро Здрилюк, 
рукоположений в ієреї екзархом України митрополитом 
Філаретом. При обшуку у 1981 р. в нього вилучена різнома
нітна релігійна література. За відмову під час слідства наз
вати осіб, які надали йому цю літераіуру, був позбавлений 
реєстрації й відлучений від священного служіння. Переслі
дування П. Здрилюка викликало протести як в СРСР, так і 
на Заході. Листи та петиції на його захист публікувались у 
самвидаві29.

Протягом першої половини 1980-х рр. двічі відбував 
покарання чернець Почаївської лаври Анатолій Щур. Його 
служіння Богу було кваліфіковано правоохоронними орга
нами як дармоїдство, а небажання залишити монастир, як 
порушення паспортного режиму30.

Лише перебудова врятувала від суворого покарання 
диякона із Запорізької області Віктора Пруського, який 
восени 1987 р. оголосив голодування протесту проти 
участі радянських військ у афганській війні31.

Широкого розголосу на Заході набула справа літерато
ра, активного діяча православного руху в СРСР Павла Про- 
ценка. Він був заарештований 4 червня 1986 р. у Києві. 
Під час обшуку у Проценка були вилучені книга Л. Ре- 
гельсона “Трагедія російської церкви”, особисті рукопи-
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си. У справі П. Проценка було проведено 17 обшуків, в 
тому числі й у регента хору Київського кафедрального 
Володимирського собору К. Ткаченка, колишніх пол
ітв’язнів С. Набоки, Л. Мілявськош та інших. Зокрема, 
були вилучені екземпляри звернень з вимогою про повер
нення віруючим до 1000-ліття хрещення Русі Києво-Пе
черської лаври.

Павлу Проценку також інкримінувалось керівництво 
нелегальною релігійною організацією “Християнський 
союз України”, що виборював право на свободу совісті в 
СРСР. На захист літератора стали Б. Окуджава, Ф. Іскан- 
дер, Є. Євтушенко. Своє вагоме слово з цього приводу вис
ловили й численні міжнародні організації. Незважаючи на 
протести громадськості, у 1986 р. П. Проценка було за
суджено до трьох років позбавлення волі. Однак, наду
маність звинувачень була настільки очевидною, що розг
лянувши касаційну скаргу, вища судова інстанція скасува
ла вирок, а справу направила на нове розслідування. Лише 
розвиток демократичних процесів в Україні звільнив 
П. Проценка від відбуття покарання32.

Таким чином, наведені факти дають підставу для та
ких основних висновків: по-перше, в кінці 1950-1980-х 
рр. у середовищі Російської православної церкви існува

ли опозиційні течії, що виступали проти конформістської 
позиції РПЦ, а також спроб органів державного управлін
ня втручатися у внутрішнє церковне життя. Опозиційні 
настрої охоплювали широке коло духовенства і віруючих. 
По-друге, опозиція в РПЦ зазнавала переслідувань як з 
боку керівництва Московського Патріархату, так і право
охоронних органів, внаслідок чого було порушено ряд кри
мінальних справ проти православних священиків, вірую
чих тощо. По-третє, діяльність опозиції привернула ува
гу до внутрішніх проблем РПЦ міжнародних релігійних 
та правозахисних організацій. Усе це значною мірою 
сприяло подальшій демократизації церковного життя.
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Митрополит Володимир (В.О.Романюк): 
етапи конфлікту з 

радянською політичною системою

Радянський політичний режим впродовж восьми деся
тиліть супроводжувався репресіями проти носіїв політич
ного інакомислення. Одним з об’єктів репресій стало ук
раїнське духовенство з його різнобарвною соціальною, 
духовною, національною палітрою. Актуальність вивчен
ня цієї проблеми не втрачена, попри наявність у вітчиз
няній історіографії значної історіографічної бази1

На зміну критично-викривальному характеру публі
кацій прийшли кваліфіковані спроби осмислення та аналі
зу причин, механізму і масштабів репресій на тлі теорії і 
практики більшовизму. На наш погляд, гострота актуаль
ності цієї проблеми підсилюється небезпекою рецидивів 
тоталітаризму в українському суспільстві, у якому все ще 
перебувають на стадії формування демократичні традиції 
та норми громадянського суспільства. У цьому контексті 
важливого значення набуває персоніфікація подій, пов’я
заних з репресивними акціями влади та діями безпосе
редніх виконавців останніх— органів ВУЧК-ДПУ-НКВС- 
КДБ.
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Науковці небезпідставно кваліфікують величезний 
відсоток архівно-кримінальних справ спецслужб як штуч
но сфабрикованих. Однак, ретельне їх дослідження пере
конує, що в надрах радянської системи, за фасадом сумнів
ної ідеологічної монолітності визрівав реальний рух опо
ру. Його складовою стала боротьба за права віруючих в 
радянській Україні. Яскравим підтвердженням цієї тези є 
життя і діяльність неординарної постаті в українському по
воєнному релігійному просторі Василя Омеляновича Ро- 
манюка, обраного в 1993 році предстоятелем Української 
православної церкви — Київського патріархату і відомого 
під іменем митрополита Володимира. Деякі сторінки його 
життєвого шляху знайшли висвітлення в праці Ю. Дани- 
люка і О. Бажана2. Однак, увага дослідників здебільшого 
стосується загальної оцінки правозахисної діяльності В. Ро- 
манюка.

Неоднозначної оцінки позиції митрополита в роки не
залежності України притримується Н. Кочан у своїх мірку
ваннях про перспективи екуменізму в нашій державі. Ав
торка вважає її неконструктивною з огляду на бажання 
ієрарха творити українську помісну церкву, пожертвував
ши інтересами інших церков, а його самого називає “духів
ником ультранаціоналістичної організації УНА-УНСО”, 
котра штурмом відбирала церкви у інших конфесій, керую
чись словами митрополита: “Захопити свою хату не мож
на. Можна лише вивести з неї скверну. Ми на своїй землі”3.

Метою даного дослідження є аналіз динаміки політич
ного протистояння Василя Романюка і каральних органів 
радянської системи, причин формування його радикально- 
критичного ставлення до радянської системи, змісту по
глядів В. Романюка, що дають змогу вважати їх опозицій
ними до влади, закономірності перетворення його на об’єкт 
уваги спецслужб. Архівно-слідчі справи дозволяють прос
тежити етапи репресивної рефлексії органів влади щодо 
В. Романюка. Хронологічно обмежимося періодом другої 
половини 1940-х -  початку 1970-х років, який співпав з
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його в’язнично-табірною ізоляцією та постійним наглядом 
і моральним тиском.

Уродженець села Химчин Косівського району Івано- 
Франківської області, пройшовши пекельні кола таборів, 
свідомо обрав шлях пастирського служіння і тверду гро
мадянську позицію, котра не співпадала з пануючою на
ціональною і релігійною політикою в Україні. Вперше він 
був засуджений у 19-річному віці 26 вересня 1944 року 
Військовим трибуналом військ НКВС Станіславської об
ласті. За його вироком двох обвинувачених засудили до 
вищої міри покарання, чотирьох (серед них і Романюка) 
до “заслання на каторгу і каторжні роботи терміном на 20 
років кожного”4. На чому ж ґрунтувався цей надто суво
рий вирок? Фрагментарні дані у вигляді копій окремих 
документів, долучених до наступної кримінальної справи 
1946 року, повідомляють, що всі засуджені були сконсолі
довані на засадах ідеології Організації українських націо
налістів і вступили до їїрядів у 1943 р., сплачували членські 
внески, “здійснювали серед населення збір продуктів для 
ОУН-УПА і виконували обов’язки зв’язкових кур’єрів”.

Однак, через місяць 28 жовтня Воєнний трибунал 4-го 
Українського фронту під головуванням генерал-майора 
Юстиції Мяснікова перекваліфікував звинувачення В. Ро
манюка на ст. 54-1 “а” і 54-11 КК УРСР і визначив пока
рання — 10 років виправно-трудових таборів.

Романюк вважав, що численні арешти українців Захід
них областей України і його зокрема лежать на совісті міс
цевих комуністів — “зрадників українського народу”: “Во
ни схарактеризували мене як націоналіста-церковника, і 
цього було достатньо, щоб мені дали 10 років”5

Як видно з його касаційної скарги Полтавському об
ласному прокурору 1972 року, а також “Звернення” до між
народних правозахисних організацій “Міжнародна амніс
тія”, “Міжнародна організація юристів” 1977 року це пока
рання потягнуло за собою репресивні акції щодо всієї ро
дини: “шістнадцятирічного брата розстріляли беріївські
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злочинці” тільки за те, що втік з дому, коли вивозили рідних, 
а батьків вислали до Сибіру, “де від непосильної праці і 
голоду помер мій батько”6. Таким чином, 1944 рік започат
кував протистояння людини і системи: В. Романюка і ра
дянської влади, посіяв глибокі сумніви у задекларованих 
комуністичною партією ідейних цінностях.

Покарання, визначене воєнним трибуналом, В. Романюк 
відбував у Кустолівській сільськогосподарській колонії 
№17, що в Новосанжарському районі на Полтавщині. Од
нак, представникам карально-репресивних органів постать 
засудженого “бандерівця” видається надто підозрілою, 
адже стаття 54-1 “а” КК УРСР дозволяла ставитися до 
нього як до небезпечного державного злочинця. У своїй 
діяльності вони керувалися директивними документами 
НКВС: постановами № 64 від 18 лютого 1942 року та № 33 
від 26 січня 1943 року, які націлювали на посилення аген- 
турно-оперативної роботи у визволених від фашистської 
окупації областях та пильності у виявленні “всіх активних 
німецьких посібників”, особливо “учасників контрреволю
ційних білогвардійських і націоналістичних організацій”7.

Така “пильність” у кінцевому результаті завершилася 
фабрикацією нової кримінальної справи, фігурантом якої 
став В. О. Романюк. Можна припустити, що і її назва — 
“Українські січові стрільці” — теж витвір уяви слідчих, 
хоч і зафіксована в протоколах допитів та свідченнях у су
довому засіданні “керівника” організації М. Т. Редчука: “На 
першому зборищі було дано назву організації “Українсь
кий січовий стрілець”, а я був призначений отаманом”8.

Постанова на арешт В. Романюка датована 2 квітня 1946 
року. В документі зазначається, що він “вступив у контр
революційну повстанську націоналістичну організацію, 
створену ув’язненим Редчук М.Т. і став одним з найактив
ніших її членів”. Перелічувалися й завдання організації: 
“ .. .шляхом роззброєння охорони тікати з табору, з’єднати
ся з бандерівськими бандами для продовження боротьби з 
Радянською владою за “самостійну ”(так у документі —
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Л. Б.) Україну”. Особисто ж Романюку інкримінувався до
волі стандартний і неконкретний набір звинувачень: “З 
моменту прибуття в Кустолівську колонію систематично 
серед ув’язнених проводив контрреволюційну націоналіс
тичну агітацію, а також агітацію проти заходів партії і уря
ду”9. Конкретні факти, котрі б підтверджували висунуті зви
нувачення, мали виявити допити. Як правило, слідчі ще до 
їх початку агентурним шляхом чи в результаті допитів 
інших звинувачуваних здобували певні дані, що дозволяли 
здійснювати тиск на підслідного і вибудовувати тенденційні 
запитання з прогнозованими відповідями.

Пристрасна вдача, непримиренність до нав’язаних псев- 
досоціалістичних цінностей вочевидь спонукали Романю- 
ка в розмовах до відвертих суджень, гострих оцінок ра
дянської дійсності. Так, у своїх свідченнях заарештовані 
М. Редчукта Ю. Рахманейко вказують, що він “висловлю
вав невдоволення каральною політикою держави в Захід
них областях України”. Отримавши листа на початку 1946 
року, на запитання Редчука про що пишуть, відповів: “Пи
шуть, що батьків моїх вислали на Північ, а товариші пи
шуть, що на Заході завірюха”, при цьому не пояснив 
підтекст останнього. В “антирадянському дусі” характе
ризував також матеріально-побутові умови ув’язнених у 
Харківській пересильній тюрмі, де “маса людей вмирає від 
недоїдання”.

Не інакше як “антирадянські” виглядають і думки В. Ро- 
манюка з приводу характеру праці в радянській державі: 
“праця в нашій країні не соціалістична, а каторжна”, “селя
нин мало зацікавлений у колгоспній праці, тому що від неї 
мають малий заробіток, достаток у порівнянні з зацікавле
ністю селянина при умові ведення індивідуального госпо
дарства”, “у колгоспах ліниві і хитрі ховаються за спини 
хороших працівників і тому менший виробіток продукції”10.

Позбавлення свободи на тривалий термін не зламало 
двадцятирічного юнака в його політичних переконаннях. 
Як засвідчують документи, в різні періоди свого життя він
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залишався послідовним прихильником ідеї української 
державності, не відмовлявся від високої оцінки ролі ОУН- 
УПА в боротьбі за її утвердження: “Бандерівці — люди 
зрілі, справжні українці, патріоти. Тому вони й перейшли 
на збройну боротьбу з радянською владою”. Причиною ж 
виникнення “бандерівського руху” завжди вважав “не що 
інше як безпідставні репресії з боку радянської влади щодо 
населення Західних областей України після возз’єднання”11.

Темпи ведення слідства у справі В. О. Романюка та 
інших були вражаючими. Вже 17 червня 1946 року її роз
глядає спеціальний табірний суд виправно-трудових та
борів і колоній МВС УРСР, за ухвалою якого M. Т. Редчук 
був засуджений до розстрілу, а Романюк та ще троє фігу
рантів — до “позбавлення волі терміном на 10 років ВТТ з 
ураженням в правах на 5 років”12.

У дослідника не виникає сумніву у сфабрикованості 
даної кримінальної справи з кількох причин. По-перше, 
світогляд В. О. Романюка, котрий сформувався поза межа
ми впливу радянської системи та його поведінка вказува
ли на відсутність бажання йти на добровільний компроміс
з владою. З метою унеможливлення впливу на інших в’язнів 
Кустолівської колонії за логікою системи його слід було 
ізолювати. Причому, для переконливості фальсифікованої 
справи слідчими були сконструйовані безпрограшні, переві
рені досвідом 30-х років схеми — підпільна антирадянсь- 
ка організація та підготовка втечі з метою продовження 
збройної боротьби.

По-друге, не може не насторожувати динаміка зізнань 
підслідного. Якщо на допиті 9 квітня він категорично відки
дає звинувачення в контрреволюційній пропаганді і належ
ності до організації, то вже 14 квітня підтверджує участь у 
“зборищах групи Редчука”, 16 квітня тверд9 засвідчує, що 
“будучи вороже налаштованим до Радвлади, вступив у 
організацію ярого націоналіста Редчука”, а 18 квітня виз
нає себе винним та детально перелічує факти своєї “воро
жої роботи”. І вже як вирок самому собі виглядають “зізнан
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ня” 24 квітня. На запитання слідчого “Чим займалися в 
1941-1943 рр.?’\  відповів: “Знаходився вдома в с. Химчин 
і працював у своєму господарстві разом з батьками, весь 
час на окупованій території. З серпня 1943 року перебував 
в оунівській організації, за що й засуджений”. Чергове запи
тання слідчого було наступного змісту: “Виходить, що ви 
вже боролися проти Радвлади, будучи учасником контрре
волюційної оунівської організації?”, а відповідь була про
довженням запитанням: “Абсолютно правильно, я вже бо
ровся як член оунівської організації, в якій перебував у 
1943-1944 рр., де був пропагандистом і зв’язковим”13

По-третє, важливу роль у з’ясуванні реального пере
бігу подій, характеру слідства та обставин засудження 
відіграють документальні свідчення самого В. Романюка 
більш пізнього періоду. У касаційній скарзі 1958 року він 
заявив, що всі пункти звинувачення проти нього вигадані: 
“Слідчі документи я підписував, не читаючи їх сам, а зі 
слів слідчого. Він мені показував, де треба розписатися, і я 
це виконував”14. Ще красномовнішим є витяг зі “Звернен
ня” майбутнього митрополита з місць ув’язнення до Все
світньої Ради Церков, Міжнародної організації юристів, 
організації “Міжнародна амністія”: “В 1945-1956 рр. я зна
ходився в таборі на Полтавщині і тільки за те, що я роз
повів декому з ув’язнених про те, як наді мною знущалися 
в ході слідства і про беззаконня, яке чинилося над моїми 
рідними, мене звинувачували в “антирадянській пропа
ганді” і спішним табірним судом засудили повторно.

Слідчий набрав у таборі “свідків” з різних криміналь
них злочинців, і вони говорили те, що йому було треба. 
Слідство і суд, як вперше, так і вдруге, велися тільки росій
ською мовою якої я тоді не знав. Звинувачувального вис
новку і присуду мені на руки ніхто не давав. Словом, суди
ли тоді за те, що я наважився обурюватися беззаконням, 
творимим наді мною”15.

Між іншим, у цій справі дійсно проходили особи, діян
ня яких у роки фашистської окупації дозволяли слідчим
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маніпулювати їх поведінкою, спрямовувати у потрібне рус
ло свідчення тощо, як, наприклад, Є. Б.Матвєєв16.

Як видно з матеріалів справи, В. Романюк був достро
ково звільнений з місць ув’язнення “з зарахуванням робо
чих днів ” 9 серпня 1953 року і розпочав боротьбу за віднов
лення своїх громадянських прав. Касаційна скарга репре
сованого потягнула за собою додаткове розслідування, яке 
завершилося ухвалою Воєнної колегії Верховного суду 
СРСР від 13 лютого 1959 року про припинення справи “че
рез відсутність доказів його вини Цього ж року в сім’ї 
В. Романюка народився син.

Реальна повсякденна дійсність, у яку потрапив ко
лишній в’язень, ще більше поглибила розчарування в сус
пільних ідеалах і загострила перманентний конфлікт інако
мислячого громадянина і державно-політичної системи. 
Органи КДБ не випускали з поля зору поведінку Романю
ка і, мабуть, було очевидним для обох сторін, що нова кри
мінальна справа є тільки питанням часу. Оперативно-тех
нічне документування, агентурні донесення дозволили че
кістам констатувати, що Василь Омелянович “на шлях вип
равлення не став, згодом знову зайнявся антирадянською 
діяльністю, спрямованою на підрив та ослаблення Радянсь
кої влади”17. Внаслідок цього у 1972 році його знову було 
притягнуто до кримінальної відповідальності за статтею 
62 ч.2 КК УРСР. Десятиліття, що передувало цій події, до
дало нові аргументи, котрі переконували у шовіністично
му характері національної політики в СРСР, порушеннях 
громадянських прав і свободи совісті в суспільстві. Чима
ло критичних оцінок на адресу політики компартійного 
керівництва держави суголосні позиції сьогодення і мали 
цілком об’єктивний характер.

Василь Омелянович Романюк обрав нелегкий шлях, 
який не гарантував йому соціального комфорту в радянській 
державі — він став на шлях служіння Богу і правозахисної 
діяльності. У 1958 році, повернувшись у Прикарпаття, на 
протязі року навчався на богословських курсах, по закін-
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ченні яких був висвячений у диякони, а згодом отримав 
сан священика. Мав парафії у с. Новоселиця, Попельники 
Долинського району, с. Космач Косівського району, а напе
редодні останнього арешту — в с. Прутівка Івано-Франків- 
ської області. Матеріали справи вказують, що впродовж 
1961-1963 рр. він проживав у с. Курган Балакліївського 
району Харківської області. Тільки за ці кілька років опе- 
ративникам вдалося зібрати чимале досьє, яке дозволяло 
зробити висновок, що Романюк не відмовився від критич
ного ставлення до радянської дійсності: . .Романюк сис
тематично прослуховував передачі закордонних радіос
танцій “Голос Америки”, “Свобода” та інших, а серед сво
го оточення поширював наклепницькі вигадки, що поро
чать радянський державний і суспільний лад, стверджую
чи, що держава не дбає про поліпшення умов життя ра
дянських людей, які голодують і працюють тільки за ку
сок хліба, учасників бандерівських банд підсудний нази
вав героями, дійсними борцями за “Самостійну Україну”, 
твердив, що правдиву інформацію про радянську дійсність 
можна почути тільки з передач названих вище закордон
них радіостанцій”18. У судовому засіданні виступили троє 
свідків, які, проживаючи в спільному комунальному помеш
канні, підтвердили факт прослуховування зарубіжних ра
діопередач, причому, один з них вказав, що Романюк пере
повідав їх зміст “із захопленням”. Було використано проти 
В. Романюка також і те, що він “нав’язував розмови, в яких 
радив читати твори Шевченка і намагався переконати, що 
Т. Г. Шевченко був борцем за Україну, незалежну від Росії, 
при цьому на свій лад коментував окремі місця з творів 
поета і, зокрема, про роль Б. Хмельницького в питанні воз
з’єднання України з Росією, вважаючи це возз’єднання 
негативним явищем в історії України”. Інший свідок прига
дав, що підсудний часто вступав у розмову з його дружи
ною, докоряючи їй, що одружилася з росіянином і розмов
ляє російською мовою. Критикуючи незадовільні соціаль
но-побутові умови життя простих громадян, Романюк зви
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нувачував у цьому державу, покликаючись на приклад само
го свідка “X”. Останній мав на руках тяжко хвору дружину
і не отримував ніякої допомоги з боку влади, та ще й дочка 
була звільнена з роботи в зв’язку з скороченням штату19.

Свої погляди на сутність національної політики в рес
публіці, що різко розходилися з офіційними, В. Романюк 
розвинув у кількох листах до редакцій закордонних радіо
станцій. Як “злісний наклеп на радянський державний і 
суспільний лад, національну політику держави” був квалі
фікований лист у Лондон від 22 січня 1963 року. У ньому, 
зокрема, йшлося про те, що “Україна поневолена, а Ра
дянський Союз є найжорстокіша колонія і імперія, де немає 
найелементарніших свобод”, стверджувалося, що внаслі
док “колонізаторської політики московських імперіалістів 
уперто продовжується русифікація України, де з кожним 
роком стає все менше шкіл з українською мовою навчан
ня”. У листі в швейцарську радіостанцію від 7 лютого цього 
ж року також ішлося про “Україну в неволі”, становище 
українського народу, якому відводилася роль раба так само, 
як і іншим “поневоленим народам комуністичної імперії”. 
В обох листах В. Романюк висловив вдячність радіостан
ціям за зміст їх передач, просив і надалі “не шкодувати сил 
для цієї важливої роботи”, просив розповісти про стан “ви
рішення українського питання в Організації Об’єднаних 
Націй, про Бандеру і УПА”20.

Використані дослідниками матеріали кримінальної 
справи колишніх спецслужб Івано-Франківської області 
дозволяють реконструювати характер звинувачень проти 
отця Володимира в період його проживання в регіоні. “Ан- 
тирадянська діяльність” полягала у виготовленні та розпов
сюдженні антирадянської літератури, до якої були відне
сені листи з оприлюдненням фактів порушення прав вірую
чих, особистий щоденник, записки і вірші сатиричного 
змісту в чотирьох зошитах21. Слідство вважало, що ці доку
менти з’явилися впродовж 1967-1972 рр., тобто наполяга
ло на безперервності ідеологічної підривної діяльності
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В. Романюка. До цього додавалися незаперечні факти його 
зв’язків з відомими українськими правозахисниками: 
“Підсудний Романюк встановив тісний зв’язок з Морозом 
Валентином, який у 1970 р. вдруге засуджений за антира- 
дянську агітацію і пропаганду”. В листопаді того ж року 
він “виготовив “Заяву” до Верховного суду Української РСР 
в справі засудження Мороза В.Я.”, в котрій стверджує, що 
в нашій країні “зростає жорстокість і новітній тоталіта
ризм, втрачаються традиції і глибшає душевна спусто
шеність, топчеться людяність”. Слідчі були надзвичайно 
стурбовані тим, що один примірник цього документу по
трапив за кордон і був використаний радіостанцією “Сво
бода” “з метою антирадянської агітації і пропаганди” в 
радіопередачі 15 серпня 1971 року, та часописами україн
ських буржуазних націоналістів “Визвольний шлях” і “Су
часність”. Отця Володимира й далі хвилює проблема ни
щення національних традицій і національної культури, “ви
родження й асиміляція” української нації, яка, за його об
разним порівнянням, “стає космічною пилюкою”, а над 
радянськими людьми панує страх перед репресіями з боку 
державних органів — “страх рабський, позорний, котрий 
принижує всяку людську гідність”22.

20 січня 1972 року В. Романюка було заарештовано, а
12 червня судова колегія Івано-Франківського обласного 
суду ухвалила вирок, згідно з яким належало “Романюка 
Василя Омеляновича визнати винним за ст. 62 ч. 2 КК 
УРСР. Згідно ст. 26 КК УРСР визнати Романюка Василя 
Омеляновича особливо небезпечним рецидивістом. За 
ст. 62 ч. 2 КК УРСР визначити ...покарання сім років поз
бавлення волі, з засланням строком на три роки. Згідно 
ст. 25 КК УРСР засудженому Романюку В.О. відбувати 
перші два роки в тюрмі, а решту строку в колонії особли
вого режиму”23.

Сам підсудний провини своєї у суді не визнав і запере
чував антирадянський зміст власноручних записів. Він та
кож мав сміливість заявити, що коли текст його “Заяви” й
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використовують закордонні радіостанції для антирадянсь- 
кої агітації, “то винним у цьому є не він, а умови, які по
служили мотивом для написання такої заяви”. Водночас 
наголосив, що як священик у своїй пастирській діяльності 
“взагалі був далекий від політики” і переймався питання
ми існування православної церкви. Стосовно останнього, 
звичайно, слідство взяло до уваги інші аргументи, зокре
ма, виступи свідків. Декотрі односельці з с. Космач пока
зали, що отець Володимир “присвоїв собі функції церков
ної ради, заважав органам влади в проведенні у селі на
мічених заходів”, а в характеристиці його як духовної осо
би зазначалося, що “ним допускалися у церкві проповіді 
нецерковного змісту”.

Відбуваючи покарання в місті Владимирі у закладі 
ОД-1 СТ-2, він розпочинає боротьбу за реабілітацію по 
другій справі 1946 року. Оскільки касаційна скарга була 
адресована прокурору Полтавської області, переглядом 
справи займалося місцеве територіальне управління КДБ. 
Згідно процесуальних вимог полтавські слідчі отримали з 
Владимирської колонії довідку-характеристику на В. Ро- 
манюка, у якій, зокрема, зазначалося: “До суспільно-ко- 
рисної праці не залучається через відсутність виробничих 
площ. З перших днів перебування в тюрмі став на шлях 
написання скарг у різні радянські і прокурорські органи, в 
яких допустив наклепницькі вигадки на дійсність. Вини 
своєї не визнає. Здійснює релігійні обряди. Налаштований 
вороже проти Радянської влади. Виношує плани і вишукує 
можливості для поширення своїх переконань і поглядів на 
інших засуджених. В бесідах намагається нав’язати свої 
погляди. Дисциплінарним покаранням не підлягав”24.

Майбутній митрополит залишився непохитним у вірі і 
не змінив свого критичного ставлення до лицемірної полі
тики компартійної влади. Опинившись у мордовських та
борах, він не припинив правозахисної діяльності. Власне 
розуміння сутності радянської системи, витоків політич
ного і громадянського безправ’я у республіках СРСР Ва
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силь Омелянович виклав у згадуваному вже Зверненні до 
Всесвітньої Ради Церков та інших організацій: “Ось що 
таке радянська влада: вони вважають, що мають право 
здійснювати над людиною будь-які беззаконня і людина 
не має права викривати їх за злочини, які вони здійснюють 
проти неї. Вони вимагають, щоб репресований не обурю
вався, а навпаки вихваляв радянську владу, що вона удос
тоїла його безвинно сидіти в тюрмі. Важко сказати, чого 
тут більше, підлості чи нахабства. Знаю лише одне, що 
нормальній людині це осмислити важко, а тому вважаю 
своїм обов’язком священика і віруючого викласти з цього 
приводу свої думки світовому християнству і всім міжна
родним інститутам, які стоять на сторожі справедливості і 
миру, бо подібних доль у цій країні мільйони”25.

Розглянувши період життя і діяльності Василя Омеля
новича Романюка, який випав на часи тоталітаризму, слід 
констатувати: його конфлікт з системою був неминучим. 
Політичні та національні ідеали, відданість вірі, дієвий, а 
не декларативний патріотизм, активне протистояння бру
тальним методам боротьби держави з політичним інако
мисленням — ці характерні риси громадянського портре
ту отця Володимира зробили його помітною постатпо в 
українському суспільстві.
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Опозиційний рух в Україні 
в умовах системної кризи СРСР

Донедавна діяльність опозиційних течій і рухів в Ук
раїні у другій половині 1950-1980-х рр. практично не мала 
ніяких перспектив для належного висвітлення. Розпоро
шеність архівних матеріалів, відомчі підходи до їх опрацю
вання, суперечливість свідчень учасників тих подій не да
вали можливостей для будь-яких наукових узагальнень. 
Досить стійкими виявились й усталені стереотипи, сформо
вані десятиріччями радянською пропагандою, яка настійно 
переконувала співвітчизників та іноземців у тому, що в 
Україні, як і в СРСР в цілому, немає і не може бути ніякої 
опозиції.

Метою даної розвідки є дослідження опозиційного руху 
в умовах системної кризи СРСР.

Виявлені і введені останнім часом в науковий обіг до
кументальні матеріали1 переконують в тому, що опозицій
ний рух у другій половині 1950-1980-х рр. в УРСР не лише 
існував, а й уявляв собою новітню форму прояву українсь
кого національно-визвольного руху, спрямованого проти 
пануючого тоталітарного режиму в СРСР. Документи ви
щого політичного керівництва Радянського Союзу та УРСР, 
колишніх спецслужб, правоохоронних органів дають 
підстави стверджувати, що опозиційний рух у межах Ук
раїни виникає наприкінці 1950-х рр. в умовах наростаючої 
системної кризи радянського ладу, яка ознаменувала со
бою відхід від принципів “казарменого” соціалізму, транс
формацію владного механізму в СРСР у бік лібералізації 
суспільно-політичного та культурного життя, відмову від 
масового терору як методу державного управління.
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Поширення дисидентство у 1960-1980-х рр., розпов
сюдження опозиційних настроїв серед різних верств насе
лення України стало своєрідною реакцією на згортання 
процесу десталінізаціїрадянського суспільства, бездержав
ний статус України, утиски національного культурно-ду- 
ховного життя, серйозні порушення конституційних норм 
щодо свободи совісті й віросповідань, істотні прорахунки 
у галузі соціально-економічної політики КПРС. Значно 
впливала на формування дисидентства поразка національ
но-визвольної боротьби 1940-1950-х рр. у Західній Україні, 
яка засвідчила безперспективність збройних методів опо
ру. Не менш важливу роль у становленні опозиції в УРСР 
відіграли світові процеси деколонізації 1950-1960-х рр., 
антитоталітарні виступи в країнах народної демократії, зок
рема у Польщі, Угорщині, НДР, Чехословаччині, міжнарод
ний правозахисний рух, що активізувався після прийнятої 
1948 р. загальної Декларації прав людини2.

Провідне місце серед опозиційних сил у 1960- 
1980-х рр. займали український національно-визвольний 
рух (національно-орієнтоване дисиденство), рухи націо
нальних меншин (кримськотатарський та єврейський на
ціональні рухи за повернення на історичну Батьківщину), 
рух за свободу совісті (релігійне дисидентство), рух за со
ціально-економічні права. Характерною рисою українсь
кого національно-визвольного руху була боротьба за націо
нальні інтереси українського народу, яка поєднувала в собі 
найрізноманітні форми громадського протесту: від інтелек
туального опору, що виражався у написанні й поширенні 
через “самвидав” оригінальних публіцистичних, прозових, 
поетичних творів, в яких рішуче викривалися серйозні де
формації радянського суспільства (“Інтернаціоналізм чи ру
сифікація?” І. Дзюби, “Право жити” Ю. Бадзьо, “Етноцид 
українців в СРСР” С. Хмари, публіцистика В. Чорновола,
В. Мороза, В. Марченка, Є. Сверстюка та ін.) до стверд
ження нерегламентованих культурних ініціатив (подвиж
ницька діяльність Л. Ященка, І. Гончара, А. Горської та ін.,
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розбудова непідконтрольних органам влади неофіційних 
музеїв, бібліотек, неформальних об’єднань), а також ство
рення організаційних структур для боротьби з існуючим 
державним та суспільним ладом.

Досить поширеною в українсько-визвольному русі була 
течія, яка спиралася на програмні документи ОУН-УПА. 
Зокрема, її репрезентували такі підпільні групи та органі
зації, як “Союз борців за звільнення України” (сер. 
1950-х рр., м. Шахтарськ Донецької області), ’’Українська 
націоналістична організація ім. С. Бандери” (сер. 1958 -  
січень 1961 рр., с. Купич-Воля Львівської обл.), ’’Ходорів- 
ська група” (1960-1961 рр., Ходорівський р-н Львівської 
обл.), “Український національний комітет” (1956-1961 рр.; 
поширював свій вплив серед районів Львівської області), 
’’Українська національна партія” (друга половина 1961 — 
початок 1962 рр. с. Золотники Тернопільської обл.), “Ук
раїнське національно-демократичне об’єднання” (1965 р., 
с. Спас та с. Погорілець Івано-Франківської обл.); “Об’єд
нання” (1956-1961 рр. м. Інта, Комі АРСР); “Український 
національний фронт” (1964-1967 рр.; Львівська, Івано- 
Франківська, Кіровоградська, Донецька обл.), ’’Українсь
кий національно-визвольний фронт” (1972-1973 рр,, Львів
ська обл.); “Чорткіська група” (1972-1973 рр., м. Чортків, 
Тернопільської обл.); “Спілка української молоді Галичи
ни” (1972-1973 рр., м. Коломия Івано-Франківської обл.); 
“Армія” (1974 р. Тернопільська обл.); “Гомін” ( 1973 р., 
с. Трать Косівського р-ну Івано-Франківської обл.) та ба
гато інших3.

Згадані підпільні націоналістичні організації повністю 
відкидали теорію і практику соціалізму, звертаючи свої 
погляди до моделі національно-демократичної держави з 
сильною економікою, високою розвинутою культурою. 
Разом з тим, не можна не відзначити, що програмні вимо
ги деяких організацій та груп націоналістичного напрямку 
дещо суперечили прийнятим демократичним нормам. 
Йдеться, наприклад, про побудову мононаціональної дер
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жави, доцільність застосування терористичних акцій щодо 
партійних, радянських, комсомольських, господарських 
керівників тощо.

На відміну від націоналістичних, націонал-комуністичні 
організації та прагнули перенести комуністичні ідеї на на
ціональний грунт, використати основоположні принципи 
комунізму для розвитку української нації, формування неза
лежної української держави. Характерним у даному випад
ку прикладом може служити діяльність “Української робіт
ничо-селянської спілки” (1960-1961 рр., Львівська обл.), 
“Української національної комуністичної партії"” (1971— 
1972 рр., м. Київ), “Партії національної прогресу” (кінець 
1970-х-початок 1980-х років, м. Горлівка Донецької обл.), 
“Вісник свободи України”(1964 р., м. Херсон); “Національ
но-визвольної партії пролетаріату України”( 1968- 
1969 рр.)4та ін. Якщо націонал-комуністичні та націоналіс
тичні угрупування робили основний акцент на розв’язан
ня національних проблем й домагалися побудови незалеж
ної Української держави, то цілий ряд організацій і груп 
(“Підпільний центр “Свобода” — м. Костянтинівка Донець
кої обл., “Демократичний союз соціалістів” — с. Серпневе 
Одеської обл., “Боротьба за громадську справедливість” — 
Миколаївська обл., ’’Партія боротьби за реалізацію ленінсь
ких ідей” — м. Луганськ5 та ін.) виводили на перший план 
завдання реалізації демократичних прав і свобод грома
дян незалежно від їх національної приналежності, як неод
мінну запоруку подальшого розвитку радянського суспіль
ства. Перелічені нами нелегальні організації та групи за
гальнодемократичного спрямування відіграли важливу 
роль у піднесенні українського національно-визвольного 
руху. Вони хоча й не ставили перед собою завдань розв’я
зання нагальних національних проблем українського наро
ду, однак своєю конкретною пропагандистською, організа
ційною діяльністю сприяли ствердженню в Україні демок
ратичних тенденцій, створювали умови для реалізації прав
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і свобод громадян, які об’єктивно поширювались й на на
ціонал ьно-культурну сферу.

Таким чином, в другій половині 1950-х- 1980-ті рр. ми 
можемо спостерігати в лоні українського національно-виз
вольного руху три основні течії: націонал-комуністичну, 
націоналістичну, що стояла на позиціях антикомунізму і 
виходила з обгрунтування необхідності власного, самобут
нього шляху розвитку України, і загальнодемократичну, яка 
допускала можливість розв’язання нагальних питань ук
раїнського народу через проведення різних демократичних 
реформ. Слід констатувати певну умовність такого розпо
ділу, оскільки на практиці не існувало викристалізуваних 
програм, які б чітко розмежовували їх між собою.

В історії українського національно-визвольного руху 
простежуються два етапи розвитку. Якщо на першому етапі 
(друга половина 1950-х -  середина 1960-х рр.) протести 
здебільшого носили анонімний характер, здійснювались у 
вигляді розповсюдження листівок, національної символі
ки, то на другому (з середини 1960-х- 1970-ті рр.) надзви
чайно важливим у діяльності руху опору стало вироблен
ня легальних форм боротьби. Останнє знайшло своє вира
ження в широкій петиційній кампанії (“Лист 78-ми”, “Лист 
139-ти”), відкритих акціях протесту (демонстрації в кіно
театрі “Україна” на прем’єрі фільму С. Параджанова “Тіні 
забутих предків” 14 вересня 1965 р.; біля пам’ятника 
Т. Шевченку у Києві, акти самопожертви — самоспален
ня, здійснені В. Макухою, О. Гірником, М. Береславським), 
формуванні громадських організацій на захист окремих 
політв’язнів (“Громадський комітет на захист Ніни Стро- 
катової” (1971 р.), створенні у листопаді 1976 р. Українсь
кої Гельсінської групи, яка діяла на основі підписаних ра
дянським керівництвом Гельсінських угод (1975 р.).

У літописі опозиційного руху другої половини 1950-х -  
1980-х рр. в Україні окреме місце посідає кримськотатарсь
кий національний рух — самовіддана та послідовна бо
ротьба кримських татар за повернення на свою історичну
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Батьківщину, реалізацію прав і свобод, гарантованих міжна
родними актами, союзною та українською Конституціями. 
Перші кроки у становленні кримськотатарського національ
ного руху спостерігаються вже в другій половині 1940-х рр. 
Вони виявились у нестримному прагненні кримських та
тар зберегти власну самобутність, мову, культуру; у масо
вих втечах з місць “спецпоселення”, порушенні встанов
леного режиму їх функціонування, в масовій перманентній 
петиційній кампанії, діяльності таємного гуртка “Союз 
кримськотатарської молоді по поверненню на Батьківщи
ну” на чолі з М. Джемілєвим, М. Омеровим, Р .Годжено- 
вим та ін.

Штучні обмеження у переселенні кримських татар до 
Криму породжували масові демонстрації в Запорізькій, 
Кримській та Херсонській областях, акти самопожертви 
М. Мамута, К. Расулова, І. Мамедуллаєва6.

Значний шар опозиції в Україні становив єврейський 
національний рух, представлений двома основними течія
ми— “еміграційників” й “культурників”. Якщо перші зде
більшого ставили вимогу реалізаціїїе прав євреїв на еміг
рацію, то “культурники” вбачали своєю основною метою 
проведення заходів, спрямованих на розвиток єврейської 
мови та культури, організацію єврейської вищої та серед
ньої національної освіти, створенні мережі культурних зак
ладів, поширення юдейських релігійних громад. Але роз
межування між цими двома основними течіями умовне, 
оскільки їх цілі, завдання і форми діяльності не рідко 
співпадалие. Так, “еміграційники”, домагаючись дозволу 
на виїзд, прагнули ознайомити потенційних емігрантів з 
історією та культурою світового єврейства, полегшити вив
чення рідної мови. В піднесенні активності “еміграцій
ників” виняткову роль відігравали так звані “відмовни
ки” — група громадян, яким в силу об’єктивних, а здебіль
шого суб’єктивних причин було відмовлено у виїзді з СРСР. 
Особливо непокоїли правоохоронні органи такі форми про
тесту “відмовників”, як проведення демонстрацій в прий
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мальних Президії Верховної Ради УРСР, республіканських 
міністерств і відомств. Широкий громадський резонанс 
мали акції протесту євреїв-відмовників, пов’язані з відмо
вами від радянського громадянства і здачею паспортів. Інші 
активісти єврейського національного руху Й. Зісельс, Я. Ле- 
він, Я. Меш, О. Парицький докладали чимало зусиль для 
створення нелегальних культурно — освітніх центрів — 
“ульпанів”(своєрідні гуртки по вивченню мови іврит) в 
Києві, Харкові, Одесі, задоволення релігійних потреб єв
рейської меншини, подолання негативних наслідків проя
ву побутового і державного антисемітизму7.

Антицерковна кампанія другої половини 1950-х -  по
чатку 1960-х рр., що супроводжувалася форсованим подо
ланням “релігійності”, адміністративним втручанням у 
діяльність релігійних організацій, викликала появу релігій
ного дисидентства. В лоні Російської православної церкви 
існувало кілька течій, спрямованих як проти Московської 
патріархії, так і державних органів. Йдеться про спробу 
створення в першій половині 1950-х рр. єдиної незалеж
ної Української церкви, діяльність “Комітету відновлення 
церкви і боротьби за її канонічну чистоту”8, “Християнсь
кого комітету захисту прав віруючих в СРСР”9, прилюдні 
виступи єпископа Полтавського і Кременчуцького Феодо
сія проти грубого втручання держави в справи церкви, пра- 
возахисна діяльність священиків П. Здрилюка, В. Романю- 
ка, протести віруючих проти масового закриття церков і 
монастирів, нищення святих місць тощо.

Серйозну силу уявляв собою рух за відновлення Україн
ської греко-католицької церкви, який виник практично від
разу після неканонічного Львівського собору 1946 р. і знай
шов своє виявлення у функціонуванні незареєстрованих 
релігійних громад, створенні організацій захисту прав ві
руючих (“Ініціативна група захисту прав віруючих і церк
ви” на чолі з Й. Терелею10, “Комітет захисту УГКЦ”11 — 
керівник І. Гель), низці акцій протесту, богословських тво
рах Й. Сліпого, В. Величківського, Р. Бахталовського12.
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Внаслідок державної політики щодо релігії і церкви в 
опозиції до режиму перебували представники римо-като- 
лицьких, юдейських громад. Високою активністю відзна
чалися опозиційні течії серед євангельських християн-бап- 
тистів, адвентистів сьомого дня, п’ятидесятників, що ство
рили незалежні від держави духовні центри (“Рада Церков 
євангельських християн-баптистів”, “Вірні і вільні Адвен
тисти сьомого дня”), поширювали релігійний “самвидав”, 
апелювали до світової громадської думки13.

Союзне і республіканське партійно-державне керів
ництво офіційно не визнавало наявність будь-якої опозиції 
режиму, характеризуючи її представників як “відщепенців”, 
“кримінальних злочинців”, послідовно проводило бороть
бу з нонконформістськими силами. Відповіддю на активі
зацію опозиційного руху стали політичні репресії, які про
водились з допомогою розгалуженого карального апарату, 
спиралися на відповідну законодавчу й нормативну базу. 
Йдеться, перш за все, про схвалення закону СРСР від 25 
грудня 1958 р. “Про кримінальну відповідальність за дер
жавні злочини”, введення в кримінальні кодекси союзних 
республік сумнозвісної статті — “антирадянська агітація 
та пропаганда” (ст. 62 КК УРСР), численні інструкції та 
рекомендації КДБ при Раді Міністрів СРСР, Верховного 
Суду СРСР, інших республіканських органів. Спираючись 
на них у практичній діяльності, КДБ при Раді Міністрів 
УРСР зміг відрапортувати про притягнення до криміналь
ної відповідальності за “проведення антирадянської діяль
ності” у 1954 р .— 101 особи, 1955 р .— 117 ос.; 1956 р .— 
124 ос.; 1957 р. — 435 ос.14 Усього за період 1954—1959 рр. 
правоохоронними органами Української РСР було ліквідо
вано 183 націоналістичних та інших антирадянських орга
нізацій, груп, репресовано — 1879 громадян. Як особливе 
досягнення розцінювалось викриття органами держбезпе
ки 46 антирадянських груп з числа інтелігенції та молоді, 
які діяли в Київській, Харківській, Одеській, Вінницькій 
та інших областях і налічували 245 учасників15. Впродовж
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наступних чотирьох років (1960—1963 рр.) за політични
ми статями було притягнуто до кримінальної відповідаль
ності 219 жителів республіки. За даними прокурора УРСР 
Ф. Глуха серед притягнутих до кримінальної відповідаль
ності за проведення антирадянської агітації та пропаганди 
з 1967 р. до червня 1971 р. налічувалось 27 робітників, 30 
службовців, 2 колгоспники, 3 учня, 9 непрацюючих, 16 
ув’язнених (всього 87 осіб)|6.

З інформації ЦК Компартії України до ЦК КПРС від 23 
квітня 1973 р. про ідеологічну роботу, довідуємось про 
“здобутки” українських чекістів у часи “генерального пог
рому” дисидентського руху (1972-1973 рр.). За ст. 62 КК 
УРСР кинуто за грати близько 70 дисидентів. Серед них 
письменники — В. Рубан, І. Дзюба, І. Світличний, Є. Свер- 
стюк, Є. Пронюк та ін. Статистика архівно-слідчих справ 
дає можливість відтворити динаміку політичних репресій: 
1959 р. заарештовано 122 особи; 1960 р. — 48; 1962 р. — 
48; 1962 р.— 115; 1963 р. — 56; 1969 р. — 48; 1973 р .^ 4 3 .

Кримінальні справи, що знаходяться на зберіганні в 
архівах обласних управлінь СБУ, віддзеркалюють “геогра
фію” опозиційного руху. Своєрідними центрами інакомис
лення у 1970-1982-х рр. були Київ та Київська область, 
Дніпропетровська, Івано-Франківська, Луганська, Терно
пільська, Одеська, Харківська. Донецькі області.

Таким чином, аналіз документальних матеріалів, опуб
лікованої літератури, інших важливих джерел переконують 
в тому, що в Україні в другій половині 1950-х -  1980-ті рр. 
існувала та протидіяла тоталітарному режиму реальна опо
зиція, яка здійснювала велику різнопланову діяльність, 
спрямовану на демократизацію всіх сторін суспільного 
життя, піднесення державотворчих процесів, формування 
політичної і правової культури у співвітчизників.
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Кримськотатарське національне питання 
в українському та російському 

правозахисному русі

Проблема порушення прав і свобод кримських татар, 
насильницьки депортованих з історичної батьківщини, 
постійно перебували в полі зору активних учасників ук
раїнського та російського правозахисного руху. Останнім 
не лише надавали кримським татарам посильну матеріаль
ну та моральну допомогу, а й формували відповідну думку 
світового співтовариства.

Послідовним захисником прав кримських татар висту
пив член Української гельсинської групи генерал Петро 
Григоренко. Уродженець с. Борисівка Приморського району 
Запорізької області він з 1939 р. брав участь у бойових діях, 
Другу світову війну завершив у ранзі начальника штабу 
10-ї гвардійської армії 2-го Прибалтійського фронту. На по
чатку 1960-х рр., зневірившись у зовнішній та внутрішній 
політиці вищого політичного керівництва країни, створив 
нелегально організацію “Союз боротьби за відродження 
ленінізму”.

За своїми життєвими принципами генерал П. Григорен
ко не залишався байдужим до долі народу, який не прожи
вав на своїй батьківщині — Криму, відчував істотні пере
шкоди у розвитку власної самобутньої мови, культури, ви
хованні на багатовікових традиціях молодого покоління. 
Саме це обумовило участь відомого правозахисника у низці 
масових протестних акцій, влаштованих представниками 
кримськотатарського народу. Зокрема, 17 травня 1968 р. 
П. Григоренко вийшов на мітинг, організований біля бу
динку ЦК КПРС. Інформація про його виступ на ньому, 
розмови з іншими учасниками у повному обсязі надійшла 
до Комітету державної безпеки СРСР1. Цього ж дня П. Гри-
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горенка було затримано органами міліції. У районному 
відділку МВС вже немолоду людину протримали близько 
9-ти годин.

7 травня 1969 р. П. Григоренко планував виступити гро
мадським захисником на процесі 11-ти кримських татар, 
які вимагали повернення кримськотатарського народу на 
історичну батьківщину. Однак, вже в день свого приїзду 
до Ташкенту його арештували, потім утримували у психіат
ричній лікарні2. Зазначений факт викликав обурення серед 
радянських правозахисників. В своєму листі-протесті вони 
писали: “Заслужену увагу всіх, кому дорогі людяність і 
справедливість, здобуло ім’я колишнього генерал-майора 
Петра Григоренка. Сміливість, принциповість, безкорисли
вість Петра Григоренка завжди були предметом ненависті 
каральних органів. Протягом кількох років він систематич
но піддавався ганебним провокаціям. Друзі і близькі Гри
горенка знаходились у постійній тривозі за нього. Зараз 
62-річна людина, яка пройшла Велику Вітчизняну війну, 
людина, чий патріотизм і переконаність демократа витри
мали найсерйозніші випробування, кинута в Ташкентську 
в’язницю. Ми вимагаємо негайного звільнення Петра Гри
горовича Григоренка з під варти. У нього вистачить муж
ності з’явитися на будь-яке відкрите засідання. Ми звер
таємося до своїх співгромадян. За останні кілька років у 
нашій країні усе більше людей переслідуються за відкриті 
виступи на захист демократичних свобод, гарантованих 
Конституцією СРСР. Арешт Петра Григоровича Григорен
ка, звинуваченого у наклепі на суспільний устрій (ст. 191/4 
КК УСРС), на справді, — вияв страху перед його правди
вим словом. Яку б версію не вигадало слідство, факт зали
шається фактом: Петро Григорович Григоренко заарешто
ваний за спробу законними засобами допомогти кримсь
ким татарам відновити свої законні права”3.

Лист-протест підписали 55 громадських діячів та пра
возахисників. Серед них історик Л. Алєксєєва, інженер 
Г. Алтунян, педагог Е. Габай, робітник М. Джамілев, біо-
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лог С. Ковальов, математик Л. Плющ, історик П. Якір, пись
менник та перекладач А. Якобсон та інші.

Петро Григорович Григоренко постійно спілкувався з 
активними учасниками кримськотатарського національного 
руху, підтримував їх у боротьбі за свої права. Зокрема, він 
був одним з перших, кому М. Джамілев у листопаді 1968 р. 
надіслав свої спогади про утворення і діяльність “Союзу 
кримськотатарської молоді”.

Влітку 1974 р. правозахисник відвідав Крим, де зустрі
чався з активістами кримськотатарського руху. За інфор
мацією КДБ при Раді Міністрів УРСР, він закликав їх до 
більш рішучих дій, рекомендував уникати порушення іс
нуючих законів, щоб уберегти себе від відповідальності, 
радив активніше апелювати до громадської думки в країні 
та за кордоном, наполягав на необхідності об’єднати зу
силля кримських татар з демократичними колами, які мо
жуть реально допомогти руху кримських татар4.

На основі інформації, отриманої від активу кримсько
татарського руху в жовтні 1975 р., П. Григоренко дав роз
горнуте інтерв’ю кореспонденту інформаційного агентства 
“Рейтер”, яке було поширене низкою провідних засобів 
масової інформації світу.

Велика та багатогранна правозахисна діяльність 
П. Г. Григоренка постійно зазнавала переслідувань з боку 
владних структур. Ще у 1960-х р. його було позбавлено 
воїнського звання, усіх заслужених урядових нагород, а в 
лютому 1978 р. його позбавили радянського громадянства. 
Лише в другій половині 90-х рр. XX ст. добре ім’я невтом
ного борця за права людини було реабілітоване. У жовтні 
1997 р. указом Президента України П. Григоренка було на
городжено орденом “За мужність” першого ступеня. Його 
ім’ям названо один з проспектів столиці України.

До проблем кримських татар у своїй правозахисній 
діяльності нерідко зверталися кращі представники україн
ської інтелігенції. Глибоко зацікавленим у її справедливо
му вирішенні був талановитий прозаїк, поет, публіцист,
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літературознавець Борис Дмитрович Антоненко-Давидо- 
вич, який на собі відчув весь тягар тоталітарної системи. 
У січні 1935 р. він серед інших колег поперу заарештова
ний і засуджений до 10-ти років позбавлення волі за участь 
в антирадянській контрреволюційній діяльності. Відбув
ши покарання у Бамлазі НКВС СРСР, 1947 р. повернувся в 
Україну. Однак, вже в липні 1951 р. його очікував новий 
вирок сумнозвісної трійки — довічне ув’язнення у Крас
ноярському краї. Лише 1956 р. до Б.Д. Антоненка-Давидо- 
вича прийшла повна й беззаперечна реабілітація.

Займаючись літературною працею, письменник постій
но спілкувався зі своїми читачами. Серед них був Мансур 
Османов, який повідомляв відомого майстра слова про ті 
принизливі умови, в яких перебував кримськотатарський 
народ в Узбекистані, бажання за будь-яких умов поверну
тися до Криму.

Відповідаючи М. Османову Б. Д. Антоненко-Давидо- 
вич в своєму листі від 24 квітня 1967 р. писав: “ ... Я тільки 
що повернувся з вашого Криму, тоді як ви і ваш народ — 
справжній господар цієї землі — не можете туди поїхати... 
Мені самому прикро і незрозуміло, чому до цих пір не від
новлено, хоча б із запізненням, справедливість. З вами пос
тупили не лише не справедливо, але у жорстоко в час куль
ту особи Сталіна. Ніякий народ не може бути відповідаль
ним за діїтих або інших його представників і ніякий народ 
не можна карати позбавленням Батьківщини. Я також не 
розумію, чому ви до цих часів неповернуті до Криму, як 
повернуті калмики, інгуші та чеченці... Ще раджу Вам — 
бережіть мову і народні звичаї. Нехай ваші діти незабу- 
дуть цього, тому що, якщо народ втратить мову, він пере
стане бути нацією. Якщо ви не зумієте передати своїм дітям 
туги і любов до рідної землі, то їм вже не буде потрібен 
Крим, їм буде байдуже, де жити, як жити, з ким дружити5.

На захист кримських татар виступили нащадки видат
них діячів української культури, кандидат філологічних 
наук Тарас Франко та біолог Марія Лисенко, які зверну
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лись до Президії Верховної Ради УРСР з пропозицією вис
тупити із законодавчою ініціативою стосовно повернення 
кримськотатарського народу на історичну батьківщину.

Дорогою ціною за підтримку кримськотатарського на
ціонального руху, інші правозахисні акції заплатив інже
нер Інституту кібернетики Л. І. Плющ. У 1968 р. він був 
звільнений з роботи і позбавлений можливості займатися 
улюбленою працею.

Перебудова М.С. Горбачова значною мірою активізу
вала діяльність правозахисник сил у розв’язанні проблем 
кримськотатарського народу. Підтвердженням є спільна 
заява представників незалежних рухів республік СРСР від
8 жовтня 1989 р., яку підписали В. С. Муса-Аджі-Елі 
(Кримська область); Ю. Сарваров, І. Ашрафов, І. Шавка- 
тов (Організація Кримськотатарського Національного 
Руху); М. Джемілєв, А. Дженпаров, М. Кайбуллаєв, Р. Ос- 
манов, А. Мустафаєв, Р. Аблаев; С. Гура (Українська гель
сінська спілка); Г. Джінчарадзе, К. Бабунашвілі (Партія 
Національної Незалежної Грузії); М. Гіоргадзе (Націонал- 
Демократична партія Грузії); Л. Парек, К. Оя (Партія На
ціональної Незалежності Естонії); Г. Ахалая (Всесвітній 
Організаційний Комітет турок-месхетинців)6.

Після зникнення СРСР проблемами кримськотатарсь
кого народу продовжували опікуватися демократичні сили 
в Україні та Російській Федерації. Восени 1991 р. Рада на
ціональностей Народного руху України звернулася до Вер
ховної Ради України із закликом підтримати рішення Медж
лісу кримськотатарського народу. Дієву допомогу кримсь
ким татарам надавав видатний російський фізик та громад
ський діяч, академік АН СРСР, тричі Герой Соціалістичної 
праці, лауреат Нобелівської премії миру Андрій Дмитрович 
Сахаров. Батько “водневої бомби”, здатної знищити світо
ву цивілізацію, одним з перших зрозумів, що найвищою 
цінністю є людина, забезпечення її прав і свобод.

Вчений підписав низку звернень й петицій, у яких ви
сувалась рішуча вимога забезпечити права кримських та
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тар. Так, у 1967 р. академік А. Сахаров, разом зі знаним 
фізиком-теоретиком, академіком АН СРСР М. О. Леонтови- 
чем підписав лист-протест, в якому доводив законність ви
мог кримськотатарського народу щодо повернення на істо
ричну батьківщину. В грудні 1974 р. Андрій Дмитрович 
Сахаров на своїй квартирі у Москві зустрівся з одним з 
активістів кримськотатарського руху Енвеом Аметовим, 
отримав від нього необхідні документи для розповсюджен
ня серед іноземних журналістів.

Рішучий протест А. Д. Сахарова викликали обставини 
трагічної загибелі (самоспалення) кримського татарина 
М. Мамута. У листі до генерального секретаря ЦК КПРС 
Л. І. Брежнєва, вчений стверджував, що справжньою причи
ною спалення М. Мамута є національна трагедія кримсь
ких татар.

В когорті борців за права кримськотатарського народу 
протягом останніх десятиріч свого життя перебував відо
мий російський письменник, ветеран комуністичної партії 
(виключений з КПР за правозахисну діяльність) Олександр 
Євграфович Костерін. Характеризуючи внесок у правоза- 
хисний рух, генерал П. Г. Григоренко у промові 17 березня 
1968 р. відзначав: “Олексій Євграфович, який народився і 
виріс на багатонаціональному Північному Кавказі, Олексій 
Євграфович, з дитинства бачив жорстоке пригнічення ма
лих народів, роздмухану гнобителями національну незла
году і ворожнечу, мерзенний великодержавний шовінізм. 
Жорстоко страждав від того, що його нація виступає в ролі 
гнобителя — інородців. Він, як російський патріот вирі
шив присвятити все своє життя національній рівноправ
ності, дружбі народів. Своєму юнацькому рішенні він не 
зрадив усе своє суворе, нелегке життя”7

Смерть О. Є. Костеріна 19 листопада 1968 р. та його 
похорон перетворилося в масову демонстрацію, в якій взя
ли участь правозахисники з усього СРСР, і, в першу чергу, 
актив кримськотатарського національного руху.
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Те, що вирішення кримськотатарського національного 
питання займало чільне місце у діяльності правозахисник 
організацій СРСР, підтверджують інші факти. 12 квітня 
1972 р. від імені Комітету прав людини відомі радянські 
правозахисники А. Сахаров, А. Твердохлєбов, В. Чалідзе,
І. Шафаревич подали заяву до президії Верховної Ради 
СРСР, закликавши її сприяти відновлення прав кримсько
татарського народу.

З підтримкою ініціатив “Комітету прав людини” вис
тупили відомі правозахисники. Так, історик Олександр 
Некрич, перебуваючи в США, закликав світову громадсь
кість стати на захист М. Джемілєва, В. Буковського, Г. Су- 
перфіна.

Величезний внесок у координацію правозахисної діяль
ності з кримськотатарської проблеми зробив старший нау
ковий співробітник Калінінградського філіалу ВИДІ геофі
зики Й. Дядькін, якому російськими дисидентами було 
доручено здійснювати зв’язки з кримськими татарами. 25 
квітня 1980 р. калінінградського правозахисника було заа
рештовано.

Трьома роками пізніше за участь в кримськотатарсько
му національному русі був заарештований росіянин Г. Олек- 
сандров. Свої думки щодо боротьби кримських татар він 
висловив в статті “Винищення кримських татар”, опублі
кованої у газеті “Соціалістичний вісник” у Парижі, а та
кож поемі “Смолоскип над Кримом”, присвяченій само
спаленню М. Мамута.

Про свій арешт Г. Олександров пригадував таким чи
ном: “У 1983 р. мене заарештували за мої книги і поему та 
за посильну участь у русі кримських татар. Спочатку були 
в’язниці — Ташкентська, Московська, Оренбурзька. У Таш
кентській психіатричній лікарні, куди мене відправили з 
ташкентської в’язниці, експертиза визнала мене психічно 
здоровим, але для наших чекістів надто легким здалося 
покарання, тюрма та табір, і вони вирішили оголосити мене 
ненормальним”.
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Поруч з кримськими татарами завжди знаходився інже- 
нер-радіоелектронік Генріх Аванесович Алтунян, тісно 
зв’язаний з московськими правозахисниками. Наприкінці 
1960-х рр. він був арештований й засуджений до виправ- 
но-трудових таборів. Більш суворим виявилося друге по
карання — 7 років ув’язнення та 5 років заслання.

Не менш трагічно склалася доля Володимировича Євге
новича Борисова, який значну частину свого життя провів 
у психіатричні лікарні. У червні 1968 р. за підписання “Лис
та до Комісії Організації Об’єднаних Націй” правозахис
ник був заарештований й ув’язнений на п’ять років у Ленін
градській психіатричній лікарні. У 1976 р. він знову опи
нився у примусовому порядку на лікарняному ліжку. Не 
маючи інших засобів впливу на В.Є. Борисова, 22 червня 
1980 р. керівництво СРСР ухвалило рішення про вислання 
його за межі країни.

Виняткову мужність виявила адвокат Діна Каменська, 
яка попри численні “рекомендації” представників владних 
структур взяла на себе захист в суді Володимира Буковсь- 
кого, Юрія Галанскова, Анатолія Марченка, Лариси Бого
маз, Павла Литвинова, Мустафи Джамілева, Іллі Габая. За 
свою принципову позицію у 1970 р. Д. Каменська позбав
лена так званого “допуску” до політичних справ.

Кращі традиції інтелігенції 1950-1980-х рр. продовжи
ли письменники Є. Євтушенко, Б. Окуджава, В. Приставкін, 
які влітку 1987 р. звернулися до Президії Верховної Ради 
СРСР, Генерального секретаря ЦК КПРС М. Горбачова з 
проханням прийняти делегацію кримських татар та по
сприяти у вирішенні їхніх проблем.

Таким чином, наведені факти дають підстави твердити:
> боротьба за права і свободу кримських татар, гаран

тованих Конституцією СРСР, займала чільне місце у 
діяльності українських та російських правозахис
ників;
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> у наданні громадської значущості питанням кримсь
котатарського народу зміцнювалися контакти та взає
модія російських та українських правозахисників;

>  з ініціативи вищого партійно-державного керівницт
ва СРСР здійснювались масові незаконні репресії 
українських та російських дисидентів.

П р и м і т к и :
1 Державний архів Служби безпеки України (далі — ДА 

СБУ). -Ф.16, оп. 1, спр. 10. -  Арк. 193-198.
2 Там само. -  Спр. 5. -  Арк. 267-272,274.
5 Там само. -  Спр. 7. -  Арк. 96-99.
4 Там само. -  Оп. 7, спр. 8. -  Арк. 359-360.
5 Там само. -  Оп. 5а, спр. 2. -  Арк. 135-136.
6 Губогло М.Н., Червоная С.М. Крымскотатарское нацио

нальное движение: Документы, Материалы, Хроника. -  М., 
1992.-Т . 2 - С. 71.

7 ДА СБУ. -  Ф.16, оп. 1, спр. 5. -  Арк. 222.
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Радянський суд 
в роки Великої Вітчизняної Війни

2005 р. Україна відзначила 60-річчя завершення Вели
кої Вітчизняної війни— трагедії і тріумфу народів багато
мільйонного Радянського Союзу. Країна зазнала величез
них людських, матеріальних втрат і мабуть не знайдеш 
жодної родини, якої б вона не торкнулася. У висвітленні 
цих подій зроблено чимало. Завдяки зусиллям істориків, 
журналістів, письменників у наявності величезна літера
тура: тисячі монографій, документальних публікацій, ме
муарів, статей, брошур, інших видань з оцінками позитив
ного й негативного плану, праць, надрукованих протягом 
війни і повоєнні роки в різних куточках країни. На жаль, 
досягти точного, історично правдивого відображення най
складніших процесів пережитого народами СРСР до цьо
го часу не вдалося.

Друга світова війна втягла в свою орбіту тією чи іншою 
мірою десятки країн світу. Криваві наслідки фашистсько
го хозяйнування особливо відчули народи, які тимчасово 
опинилися під владою окупантів. Проте й у радянському 
тилу найменший відступ від утверджуваних роками устоїв 
так званого “соціалістичного суспільства” придушився у 
зародку. Життя людей перебувало під невпинним оком пар
тійних, радянських, превоохоронних органів.

Пропонована публікація дає можливість познайомити
ся з невеликою часткою громадського життя у роки війни — 
судовою практикою з проблем антирадянської агітації. До
кумент, який публікується з деякими скороченнями, був 
підготовлений наприкінці 1941 р., підписаний головою 
Верховного суду СРСР І. Голяковим. Нам вдалося скорис
татися лише його частиною (з 47 сторінок у нашому роз
порядженні було лише 29), але й вони дають наочне уяв
лення про дії судів.
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Визнаючи, що антирадянська агітація в умовах воєн
ного часу є “однією із злісних форм дезорганізації радянсь
кого тилу”, що війна це фактор, який активізував класово- 
ворожі елементи в країні, автори змушено визнавали, що 
буде неправильним думати, що подібні “злочини” завжди 
розраховані на свідоме діяння в контрреволюційних цілях. 
“Судова практика свідчить, що в ряді випадків антира- 
дянські висловлювання позбавлені цілі і характера агітації, 
тобто прагнення впливу на слухачів”, — відмічалось у до
кументі.

В огляді не обминаються проблеми репресій щодо 
військових кадрів напередодні війни, наслідків колективі
зації, економічної, національної, зовнішньої політики, зок
рема договору про ненапад з Німеччиною, повоєнний стан 
Радянського Союзу тощо.

Проаналізувавши результати судової практики перших 
місяців війни, автори підкреслили, що деякі суди ще відчу
вали настрої мирного часу, тому виносили м’які міри по
карання. Незабаром ситуація змінилася: “.. .Невдовзі (суди) 
зайняли тверду лінію в галузі каральної політики по спра
вах про антирадянську агітацію. ...Намітився, одначе, не
долік зворотного порядку — прагнення до максимального 
підвищення міри покарання незалежно від конкретних об
ставин, від індивідуальних особливостей кожної справи. 
У практиці деяких судів встановився своєрідний штамп: 
застосування по справах про антирадянську агітацію в умо
вах воєнного часу, як правило, розстрілу або, в кращому 
випадку, 10 років позбавлення волі”.

Наводячи численні приклади необгрунтованого зави
щення строків покарання, звинувачуваних у контрреволю
ційній агітації, а також положення Указу Президії Верхов
ної Ради СРСР від 6 липня 1941 р., автори змушено визна
вали їх суворість, необ’єктивність судів під час розгляду 
справ. “ .. .Судові органи, — читаємо в огляді, — при виз
наченні кваліфікації злочину керуються тільки зовнішні
ми виявами дій звинувачуваних без достатньо глибокого
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аналізу дійсного їх змісту і спрямованості, що на практиці 
призводить до неправильної кваліфікації злочинів, а інко
ли до визнання злочинними дії, які взагалі не містять у собі 
складу злочину”.

Досить об’ємний за обсягом огляд складається з кількох 
розділів. У першому робиться спроба розкрити зміст статті 
58-10 Карного кодексу та практику її застосування суда
ми. У другому — подано загальну характеристику найбільш 
поширених антирадянських висловлювань в період воєн
ного часу, причин, які їх породжували. Серед них, на дум
ку авторів, намагання підірвати впевненість у могутності 
та силі радянської влади у зв’язку з відступом Червоної 
Армії на першому етапі війни, твердження про арешти її 
кращих командирських кадрів, захоплення ворогом вели
кої кількості полонених і т.д. Не обминаються економічні 
обставини попередньої політики: наслідки колективізації, 
арештів тисяч невинних трудівників міста й села. Серед 
причин антирадянської агітації фігурують питання зов
нішньої політики, в тому числі укладання договору про не
напад з Німеччиною, робиться наголос про можливі нас
лідки поразки у війні з ворогом, говориться про необ’єк- 
тивність деяких повідомлень Радінформбюро, інших за
собів інформації.

Узагальнення авторами найбільш характерних антира
дянських висловлень призвело до висновку, що вони вини
кають “не стихійно: не ізольовано одне від одного і мож
ливо направляються замаскованими ворогами радянсько
го ладу або прямими агентами фашизму. На жаль, необхід
но відзначити, що наші судово-слідчі органи приділяють 
мало уваги цій стороні питання”.

Третій розділ огляду рясніє чисельними прикладами 
рішень з практики судів різного рівня при розгляді справ, 
пов’язаних з так званою “контрреволюційною агітацією”, 
аналізуються “м’які” й “суворі” вироки.

Четвертий розділ присвячений аналізу недоліків судо
вої практики з точки зору змісту злочинів, коли за статтею



Радянський суд в роки Великої Вітчизняної війни 213

58-10 кваліфікувалися дії, які не мали в собі складу цього 
злочину, але суди не розмежовували антирадянську агіта
цію від поширення “хибних чуток”, що викликали триво
гу серед населення. Між іншим, за чутки також передбача
лося покарання у відповідності з Указом Президії Верхов
ної Ради СРСР від 6-го липня 1941 р.

У п’ятому розділі розглянуто практику попереднього 
та судового слідства у справах з антирадянської агітації, 
відзначено, що вони “страждають рядом істотних недо
ліків” (примитивність, недостатня заглибленість у суть 
справи, необґрунтованість заяв свідків і т.д.).

Голова Верховного Суду СРСР І. Голяков у кінці огля
ду твердить: “Проводячи в основному правильну судову 
політику, спрямовану на вжиття суворих заходів судової 
репресії до осіб, які займаються антирадянською агітацією, 
судові органи припускаються, як вказано вище, у своїй 
роботі ряду серйозних недоліків, усунення яких є найпер
шою необхідністю судів з метою поліпшення якості своєї 
роботи”.

Вважаємо, що читачеві буде цікаво ознайомитися з текс
том документа й оцінити його зміст.

С ек р е т н о  
М и н ю с т  С С С Р

Судебная практика 
по делам об антисоветской агитации 

в период воєнного времени

1 .
Антисоветская агитация в условиях военного 

времени является одной из злостных форм дезор
ганизации советского тыла. Великая отечественная 
война вызвала в широких массах советского наро
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да мощный подъем патриотического и трудового 
энтузиазма, направленного на разрешение задачи 
дать сокрушительный отпор фашистским захват
чикам, посягнувшим на свободу и независимость 
нашей социалистической родины. [...]

Наряду с указанным война, вместе с тем, яви
лась фактором, активизировавшим классово-враж- 
дебные элементы в нашей стране. Лишенные ка
кой бы то ни было материальной и идейной базы в 
толще народных масс, эти элементы, связывающие 
с войной свои надежды на гибель Советской влас
ти и реставрацию капитализма в нашей стране, 
обращаются к антисоветской агитации, как к од
ной из форм антисоветской деятельности, рассчи
танной на то, чтобы внести смятение в массы на
селения, подорвать в нем доверие к руководите
лям партии и правительства, поселить сомнение в 
правильности и целесообразности их мероприятий, 
поколебать уверенность в неизбежной победе над 
фашистским агрессором.

Было бы, однако, неправильно полагать, что 
преступление караемое, как антисоветская агита
ция, проявляется всегда в ее наиболее активной 
форме, рассчитанной на сознательное заведомое 
воздействие в к.р. целях на слушателей, среди ко
торых антисоветская агитация проводится. Судеб
ная практика показывает, что в ряде случаев анти
советские высказывания лишены цели и характе
ра агитации, т.е. стремления воздействия на слу
шателей. В этих случаях эти высказывания явля
ются лишь выражением личных антисоветских на
строений высказывающегося, личного недовольства 
теми или иными мероприятиями Советской влас
ти. В таких высказываниях часто отсутствуют даже 
элементы отрицательного отношения к Советской 
власти, как к таковой, имеется налицо лишь выра
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жение недовольства по поводу отдельных мероп
риятий Советской власти. Подобные действия, яв
ляясь по своему характеру и содержанию менее 
злостными, представляют, тем не менее, особенно 
в условиях войны, большую общественную опас
ность, поскольку они производятся публично, и не
зависимо от воли и желания высказывающегося, 
могут оказать известное воздействие на неустой
чивые элементы, а также могут быть использова
ны активными врагами Советской власти в своих 
контрреволюционных целях.

В связи с этим, представляется необходимым по
ставить вопрос о содержании состава преступле
ния, предусмотренного ст. 58—10 УК РСФСР и соот
ветствующими статьями УК других союзных рес
публик, а также вопрос о вине по этому виду прес
туплений.

Ст. 58 —10 УК карает за пропаганду или агита
цию, "содержащие призыв к свержению, подрыву 
или ослаблению Советской власти или к соверше
нию отдельных контрреволюционных преступле
ний". Поскольку действия, направленные к свер
жению, подрыву или ослаблению Советской влас
ти, образуют состав контрреволюционного преступ
ления, содержание ст. 58—10 УК в указанной ее 
части (т.е. в части, предусматривающей агитацию 
или пропаганду) может быть сформулировано, как 
призыв к совершению любого контрреволюцион
ного преступления, а так как призыв является од
ной из форм подстрекательства, то приведенная 
выше формула может быть выражена, как подстре
кательство к совершению контрреволюционного 
преступления.

Ж изнь и судебная практика, однако, расшири
ли рамки применения ст. 58— 10 УК, тем более, что 
они находились в известном противоречии с об
щей частью УК.
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По мере укрепления и упрочения советского 
строя, по мере роста политического самосознания 
широких трудящихся масс, не могли не изменить
ся самые методы и формы антисоветской агита
ции.

[...] Антисоветская агитация ведется уж е не в 
форме прямого призыва к свержению Советской 
власти, а в форме высказываний, направленных к 
дискредитации отдельных мероприятий Советской 
власти, к дискредитации руководителей партии и 
правительства, к проведению параллелей между 
условиями существования при Советской власти и 
в царское время, а также в капиталистических стра
нах, с показом 11 преимуществ" капиталистической 
системы перед советской. Все эти высказывания 
преподносятся без конечных выводов, без призы
ва. Отдельные неполадки и трудности в области 
продовольствия и снабжения всячески раздувают
ся и представляются — как естественный резуль
тат советской системы.

Эти изменения методов борьбы классово-враж- 
дебных элементов нашли свое отражение и в су
дебной практике. Содержание ст. 58—10 УК не 
соответствовало в подавляющем числе случаев фак
тическому содержанию преступных действий, ко
торые стали предметом рассмотрения* судебных 
органов. Так как, однако, диспозиция этой статьи 
осталась без изменения, а в уголовные кодексы не 
было введено новых статей, карающих за антисо
ветскую агитацию без тех признаков, которые даны 
в статье 58—10, последняя правильно стала приме
няться и к новым формам антисоветской агитации.

Поэтому применение ст. 58 —10 УК вышло за 
пределы случаев антисоветской агитации в прямом 
значении этого слова. Агитация предполагает выс
казывания, рассчитанные на побуждение слушате



Радянський суд в роки Великої Вітчизняної війни 217

лей к тем или иным действиям или во всяком слу
чае на то, чтобы побудить слушателя к идейной 
солидарности с высказываниями агитатора. По зна
чительному количеству дел последних лет такой 
цели не установлено. Как уже было указано выше, 
имеются случаи антисоветских высказываний, ли
шенных характера агитации. В этих случаях также 
применяется ст. 58—10 УК. Для этого имеются все 
основания.

[...] В соответствии с высказанными выше поло
жениями должен раезрешиться и вопрос о вине 
по указанной категории преступлений. Призыв к 
совершению контрреволюционных преступлений 
предполагает действия умышленные и при этом 
совершенные с прямым умыслом. Что ж е касается 
антисоветских высказываний, не содержащих при
знаков, указанных в ст. 58—10, т. е. не содержа
щих в себе призыва к подрыву, ослаблению или 
свержению Советской власти, то они предполага
ют умысел по отношению к самому действию, т.е. 
к высказыванию. Этот умысел выражается в том, 
что всякое лицо, находящееся во вменяемом со
стоянии, желает произвести антисоветское выска
зывание и предвидит, что его высказывание будет 
носить антисоветский характер. Что ж е касается 
умысла, заключающегося в желании воздейство
вать на слушателей, то наказуемость за антисовет
ские высказывания наступает независимо от нали
чия такого умысла, как это с достаточной яснос
тью вытекает из приведенного выше анализа со
держания этого преступления.

2.
Все высказанные выше общие положения це

ликом применимы и к антисоветской агитации в
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условиях военного времени. Изучение судебной 
практики по большому количеству дел этой кате
гории дает основание констатировать, что за пери
од войны антисоветская агитация приобрела неко
торые специфические черты в смысле самой тема
тики и содержания антисоветских высказываний, 
но, вместе с тем, эта агитация также не содержит 
признаков, предусмотренных ст. 58 —10 УК. Это 
обстоятельство лишний раз свидетельствует об том, 
что война ни в какой степени не пошатнула крепо
сти и прочности Советской власти в сознании 
ш ироких масс. Классово-враждебные элементы 
перед лицом серьезной опасности, угрожающей Со
ветской власти, учитывают морально-политическое 
единство советского народа и не отваживаются на 
прямой призыв к свержению Советской власти. 
Наряду с этим, однако, специфические признаки, 
обличающие тематику антисоветских выступлений 
в условиях военного времени, выражаются в стрем
лении подорвать уверенность в крепости и мощи 
Советской власти. Для этого всяческим образом ис
пользовался временный отход Красной Армии, 
имевший место на первом этапе отечественной 
войны. С этой целью трактуются с к.р. позиций 
источники этих неудач и "грядущие" последствия.

В качестве предпосылок, вызвавших временный 
отход Красной Армии, приводятся всякие контр
революционные измышления.

В качестве такого измышления фигурирует, на
пример, утверждение о том, что самые лучшие ко
мандирские кадры арестованы и расстреляны орга
нами НКВД в предшествующие годы, что Красная 
Армия перед лицом сильного и технически осна
щенного противника оказалась без квалифициро
ванных кадров; что новые командиры при первой 
встрече с врагом разбежались и т.д.
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Всяческим образом муссируются к.р. измышле
ния об измене и предательстве в рядах Красной 
Армии. С этой целью приводятся всякие небыли
цы о том, что целые полки и дивизии сдались в 
плен неприятелю. В этой связи, с целью дискреди
тации и подрыва доверия, фигурирует имя одного 
из маршалов Советского Союза.

С целью посеять рознь между народами Совет
ского Союза пускаются в ход измышления, опоро
чивающие моральное состояние отдельных нацио
нальных кадров в составе Красной Армии. Так, 
например, указывается, что сибирские полки де
рутся хорошо, а украинские сдаются в плен.

К этой ж е группе контрреволюционных измыш
лений, при посредстве которых "объясняются" 
причины имевших в прошлом место временных 
неудач Красной Армии, относятся измышления 
выражающиеся в “критике" с к.р. позиций пред
шествующей войне политики Советской власти.

В этой связи указывается, что Советская власть 
якобы своей экономической политикой и, в част
ности, установлением колхозного строя разорила 
страну, создала тяжелые материальные условия для 
трудящихся, вследствие чего народ не хочет вое
вать в пользу Советской власти. В среде заключен
ных, в особенности, довольно часто имеют место 
высказывания о том что Советская власть будто- 
бы неосновательно арестовала и заключила в тюрь
мы много невинных людей, что большинство бой
цов Красной Армии якобы имеет в тылу ближай
ших родственников, невинно томящихся в заклю
чении, и что у этих бойцов потерян всякий стимул 
к защите родины.

В качестве базы для клеветнических измышле
ний используется и внешняя политика Советского 
Союза. Под маской выражения патриотических
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чувств указывается на якобы неправильное заклю
чение договора о ненападении с Германией. В из
вращение политического значения этого акта Со
ветской власти говорится, что Германия — де вы
тянула все ресурсы из СССР, обескровила его, а 
потом, воспользовавшись нашими ж е ресурсами, 
напала на Советский Союз. К наиболее злостным 
высказываниям этого порядка относятся высказы
вания, расценивающие договор с Германией, как 
акт предательства со стороны отдельных руково
дителей правительства.

Следующая группа антисоветских высказываний 
выражается в форме предсказаний о последствиях 
войны с фашистскими захватчиками. Эти предска
зания, основанные на приведенных выше клевет
нических предпосылках, сводятся к утверждению 
о неизбежном поражении Красной Армии и лик
видации Советской власти. В этого рода высказы
ваниях проскальзывают два оттенка. В одних слу
чаях предсказание о ликвидации Советской влас
ти приводится в виде констатации неизбежного 
факта без указания на субъективное отношение 
"предсказателя" к этому факту. В других, наибо
лее злостных и наименее замаскированных случа
ях, эти высказывания приобретают ярко выражен
ный пораженческий характер в форме удовлетво
рения и радости по поводу ожидаемого поражения 
Советской власти. При этом среди заключенных, в 
частности, допускающих подобные высказывания, 
ожидание прихода гитлеровских войск сопровож
дается надеждой на освобождение их этими войс
ками из заключения.

Эти высказывания обычно сопровождаются вы
мышленными, преувеличенными сведениями об 
успехах немецко-фашистской армии; наряду с этим 
выражается недоверие к сообщениям Советского
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Информбюро, по адресу которого указывается, что 
оно преуменьшает в своих сообщениях действи
тельные потери Красной Армии.

Пораженческие высказывания сопровождают
ся в ряде случаев попытками опорочить сообще
ния советской прессы о зверствах немецко-фашист- 
ских захватчиков, чинимых над мирным населени
ем во временно оккупированных районах и над 
пленными красноармейцами.

В связи с этим пускаются в ход утверждения о 
том, что немцы издеваются только над коммунис
тами и евреями, а по отношению к остальному на
селению не только не допускают никаких издева
тельств, но даже снабжают всем необходимым.

Таково содержание наиболее типичных анти
советских высказываний, проходящих по делам об 
антисоветской агитации в военное время. Как вид
но из изложенного, совокупность этих высказыва
ний в их общей массе показывает значительное 
сходство антисоветских высказываний, отличаю
щихся в ряде случаев только отдельными деталя
ми. [...]

При сплошном просмотре поступивших в Вер
ховный Суд СССР в порядке надзора дел в отно
шении 200 обвиняемых, осужденных различными 
судами за период ноябрь 1941 г. — март 1942 г. за 
наиболее злостную антисоветскую агитацию обна
руживаются следующие интересные данные.

Из указанных двухсот обвиняемых 115 (58 %) 
являются лицами, опороченными в прошлом или 
настоящем, а именно: 65 являются лицами, содер
жащимися в местах лишения свободы за совершен
ные в прошлом преступления, в том числе 39 — за 
контрреволюционные преступления; 24 являются 
в прошлом кулаками или торговцами, либо выход
цами из семей таковых; 3 — спецпереселенцы; 23
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отбывали в прошлом наказание за те или иные пре
ступления, в том числе 6 — за контрреволюцион
ные преступления.

Приведенные выше цифры, не претендующие 
на абсолютную точность, но все ж е отражающие с 
известным приближением социальный состав об
виняемых за антисоветскую агитацию, свидетель
ствуют, что свыше половины обвиняемых по этой 
категории дел являются лицами, антисоветские 
настроения которых далеко не случайны.

3.
Судебная практика показывает, что суды в ос

новном правильно оценили значение борьбы с анти
советской агитацией в условиях военного времени 
и необходимость применения суровой судебной 
репрессии по этой категории дел. Не все, однако, 
суды своевременно поняли свои задачи в этой об
ласти, вытекающие из обстановки военного вре
мени. Некоторые суды не сумели своевременно от
решиться от настроений мирного времени. В част
ности, Верховный Суд Азербайджанской] ССР в 
первые месяцы войны по делам об антисоветской 
агитации, применял небольшие сроки лиш ения 
свободы, в некоторых случаях даже без пораже
ния в правах (дела Сак, Альтшель, Алексанян, Та- 
росян и др.).

Подобные ошибки допускал в своей практике и 
б[ывший] Верховный Суд АССР Немцев Поволжья 
(дело Ланг и др.) и другие верховные суды. [...]

Следует отметить, что подобная недооценка не
обходимости суровой борьбы с антисоветской аги
тацией имела место лишь на первых этапах отече
ственной войны, и суды вскоре заняли твердую 
линию в области карательной политики по делам
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об антисоветской агитации. В последующей ж е 
работе судов наметился, однако, недочет обратно
го порядка — стремление к максимальному повы
шению меры наказания независимо от конкрет
ных обстоятельств, от индивидуальных особеннос
тей каждого дела. В практике некоторых судов ус
тановился своего рода штамп: применение по де
лам об антисоветской агитации в условиях военно
го времени, как правило, расстрела или, в лучшем 
случае, 10 лет лишения свободы.

Основной предпосылкой, определявшей приме
нение наказания в таких размерах, являлся фор
мальный подход к толкованию 2 части ст. 58—10 
УК. 2-я часть ст. 58—10 УК, по которой квалифи
цируются все случаи антисоветской агитации в 
условиях военного времени, отсылает к каратель
ной санкции ст. 58 — 2 УК, которая в качестве ос
новной меры наказания устанавливает расстрел, 
допуская при смягчающих обстоятельствах лише
ние свободы не ниже 3-х лет. Поскольку трудно по 
делу о контрреволюционном преступлении при его 
доказанности найти какие-либо смягчающие обсто
ятельства, суды, в ряде случаев из чувства само- 
страховки, из опасения быть обвиненными в про
явлении либерализма, сочли для себя обязатель
ным по любому делу назначать максимальные меры 
судебный репрессии. Суды, как и прокуратура, не 
учитывали при этом одного важного обстоятель
ства, о котором указывается в начале настоящего 
обзора. Это обстоятельство заключается в том, что 
реальное содержание в настоящее время преступ
ных действий, по которым применяется ст. 50—10 
УК, нередко значительно расходится с диспозици
ей этой статьи. Вполне правильно, что в условиях 
военного времени призыв к свержению Советс
кой власти должен, как правило, караться расстре
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лом. Было бы, однако, неправильно, исходя исклю
чительно из формального толкования закона, ав
томатически переносить максимальную санкцию 
ч. 2 ст. 58— 10 УК к любому случаю антисоветских 
высказываний только потому, что в условиях воен
ного времени они квалифицируются по ч. 2 ст. 58 — 
10 УК.

В особенности такой формальный подход к на
значению наказания является неправильным в тех 
случаях, когда антисоветские высказывания не 
представляют собою результата укоренившейся в 
сознании системы антисоветских взглядов и на
строений, а носят случайный, эпизодический ха
рактер. В ряде случаев эти высказывания отража
ют отдельные затруднения или материальное не
благополучие, часто вызванное войной в ж изни 
самого обвиняемого, который связывает их с теми 
или иными мероприятиями Советской власти. Н е
редко такие взгляды являются в значительной сте
пени результатом неграмотности, культурной от
сталости людей, не сумевших, часто в силу своего 
преклонного возраста, победить в своем сознании 
пережитков капитализма, под влиянием которых 
была прожита большая часть жизни.

Высказывания такого характера, представляя не
сомненную общественную опасность, не могут ос
таться безнаказанными, однако при назначении 
наказания нельзя не учитывать все указанные об
стоятельства, не учитывать характер высказываний 
и личность обвиняемого, дающие основания неред
ко не только не применять расстрела, но и не при
бегать к максимальному сроку лишения свободы. 
Суды в ряде случаев не считаются с этим, не диф
ференцируют мер наказания и, таким образом, в 
обезличенной массе осужденных ставятся в один 
ряд и злостные враги Советской власти и люди,
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случайно совершившие преступления или допус
тившие высказывания, не носившие особо злостно
го характера.

Ниже приводится несколько примеров непра
вильного применения наказания.

19 января 1942 года Алтайским краевым судом 
был осужден к расстрелу Целюк, из крестьян-се- 
редняков, заявивший, что немцы издеваются толь
ко над активистами, а не над мирным населением. 
■Целюку — 80 лет, сын его находится на фронте. 
Судебная коллегия по уголовным делам Верховно
го Суда СССР заменила Целюку расстрел услов
ным лишением свободы.

Здесь уместно отметить, что судебные органы 
при назначении наказания обычно не учитывают 
такого важного обстоятельства, как нахождение в 
действующий армии ближайших родственников 
осужденного, Политическая ошибочность такого 
игнорирования настолько ясна, что не нуждается 
в особых комментариях. Верховному Суду СССР в 
его надзорной практике пришлось неоднократно 
учитывать это обстоятельство при замене расстре
ла более мягкими мерами наказания лицам, осуж
денным за антисоветскую агитацию (напр, дело 
Охремчука, 1873 года рождения, 2 сына на фронте; 
дело Кудряшева, 1893 года рождения, 2 сына в Крас
ной Армии; дело Челикова, 1884 года рождения, 2 
сына в Красной Армии и др.)

В ряде случаев при назначении наказания суды 
не учитывают, что те или иные высказывания яв
ляются результатом не последовательной системы 
антисоветских настроений, а случайным эпизодом, 
возникшим под влиянием некоторых посторонних 
обстоятельств. К такого рода эпизодам относятся, 
в частности случаи отдельных антисоветских выс
казываний, допущенных в нетрезвом состоянии.
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Виновными в таких высказываниях оказываются 
иногда мобилизованные, которые напиваются на 
проводах в Красную Армию. Находясь в возбуж
денном состоянии, они допускают отдельные ан
тисоветские выпады против коммунистов, которые, 
будто-бы, отсиживаются дома и не идут на фронт, 
против Советской власти, которая де заставляет 
воевать, а ничего взамен не дает и т.д.

[...] В качестве примера можно привести дело 
Серебрякова, 1910 года рождения, из крестьян-бед- 
няков, колхозник, который Челябинским облсудом 
был приговорен к расстрелу. В июле 1941 года, 
будучи мобилизован, Серебряков, находясь в нет
резвом состоянии, выражался нецензурными сло
вами по адресу Советской власти; ранее ничего 
предосудительного за Серебряковым не замечалось. 
Верховный Суд СССР заменил Серебрякову рас
стрел лишением свободы и применил примечание
2 к ст. 28 УК РСФСР.

Имело место неправильное, в ряде случаев, на
значение наказания, когда в качестве обвиняемых 
проходят женщины — колхозницы, часто негра
мотные. Антисоветские высказывания связаны у 
них обычно с теми или иными неполадками или 
трудностями в быту и на работе. При назначении 
наказания суды не учитывают культурную отста
лость подсудимых и случайный характер их выс
казываний.

Алтайским краевым судом была осуждена к рас
стрелу Корнеева, работавшая в колхозе, неграмот
ная. По показаниям свидетелей Корнеева характе
ризуется, как неуравновешенная, раздражительная 
женщина; способная в минуты раздражения наго
ворить много лишнего, но, вместе с тем, незлопа
мятный человек, так что выкрики ее, как показали 
свидетели, никогда всерьез не принимались. В сен
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тябре 1941 года Корнеева работала на колхозном 
гумне и находясь в возбужденном состоянии по 
поводу того, что ей несправедливо, по ее мнению, 
не выдали соломы на трудодни, она допустила фра
зу, примерно, в том смысле, что вот придет Гитлер 
и расправится с коммунистами. По всем обстоя
тельствам дела, при учете специфических особен
ностей его, всей обстановки и личности обвиняе
мой не только не было оснований назначать ей 
расстрел, но можно было даже не назначать мак
симального срока лишения свободы.

Верховный Суд Татарской АССР приговорил к 
расстрелу неграмотную колхозницу Андрееву, 57 
лет, которая в отдельных случаях допускала кле
ветнические измышления об условиях ж изни в 
Красной Армии и восхваляла Гитлера. Несомнен
но, высказывания Андреевой, неграмотной стару
хи, не являлись результатом какой-то определен
ной системы политических взглядов, а были выз
ваны в значительной степени ее культурной и по
литической отсталости. Судебная коллегия по уго
ловным делам Верховного Суда СССР снизила Ан
дреевой наказание до 5 лет лишения свободы.

Таким образом, основным недочетом в практи
ке ряда судебных органов в области карательной 
политики по делам об антисоветской агитации яв
ляется формальный механический подход при на
значении наказания, отсутствие необходимой гиб
кости и учета конкретных, индивидуальных осо
бенностей каждого данного дела.

4 .
Имеются недочеты в судебной практике и по 

вопросу о квалификации преступлений. Ошибки 
эти заключаются в том, что по ст. 58—10 УК ква



228 Мовою документів

лифицируются действия, не содержащие в себе со
става этого преступления.

В ряде случаев суды не проводят разграниче
ния между антисоветской агитацией и распрост
ранением ложных слухов, возбуждающих тревогу 
среди населения, караемым по Указу от 06. VII. 1941 
года.

Согласно этого Указа, распространение в воен
ное время ложных слухов, возбуждающих тревогу 
среди населения, влечет за собою предусмотрен
ное Указом наказание, если это действие по свое
му характеру не влечет за собою по закону более 
тяжкого наказания.

Из содержания Указа, таким образом, видно, что 
действие, объективно выраженное в распростра
нении ложных слухов, отнюдь не во всех случаях 
квалифицируется по Указу и что самим Указом 
предусматривается возможность и даже необходи
мость применения в соответствующих случаях ино
го закона, влекущего более тяжкое наказание. По
этому важно выяснить, в каких случаях должен 
применяться Указ, и в каких — иной закон, влеку
щий более тяж кое наказание. Несомненно, что 
вопрос о квалификации распространения ложных 
слухов по Указу или по ст. 58— 10 УК должен раз
решаться в зависимости от содержания и направ
ленности распространяемых слухов: если эти слу
хи, по своему содержанию, направлены к дискре
дитации Советской власти или ее руководителей, 
либо к восхвалению врага, распространение их 
должно караться по ст. 58—10 УК; распростране
ние слухов лишенных этих признаков, при отсутст
вии других признаков, исключающих квалифика
цию по Указу, которых нет надобности здесь ка
саться, — карается по Указу от 6 июля 1941 года.
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Между тем, судебные органы склонны в ряде 
случаев применять ст. 58—10 УК к распространи
телям ложных слухов при отсутствии указанных 
выше признаков.

Ахметзянов, 1887 года рождения, являвшийся 
членом одного из колхозов Татарской АССР, рабо
тая бригадиром, заявил группе колхозников, что
бы они с семьями готовились к эвакуации, чем 
вызвал тревогу среди колхозников. Верховный Суд 
Татарской АССР квалифицировал действия Ахмет
зянова по ч. 2 ст. 58— 10 УК, хотя по всем обстоя
тельствам дела действия обвиняемого подпадают 
под признаки Указа от 6 июля.

Инженер Шапиро среди окружающих его лиц 
сообщил ложные сведения о гибели некоторых 
кораблей на Черном море. Верховный Суд А з е р 
байджанской] ССР квалифицировал действия Ша
пиро по статье об антисоветской агитации (ч. 2 
ст. 72 УК А зербайджанской] ССР), хотя и в дан
ном случае Шапиро должен был нести ответствен
ность по Указу от б.УН. [1941 г.]

В отдельных случаях суд, признавая, что подсуди
мый распространял ложные слухи, квалифициру
ет его действия как антисоветскую агитацию, руко
водствуясь обстоятельствами, не вытекающими из 
материалов дела и основанными только на предпо
ложениях.

Так, например, Кировский областной суд квали
фицировал действия Петровской-Мощенко, распро
странявший ложные слухи, по ст. 58—10 ч. 2 УК 
только по тем соображениям, что исходя из ее лич
ности (подсудимая происходит из дворян), суд при
знал, что ее выступление не было случайным [...] 

Аналогичный характер носит дело Батмановой, 
рассмотренное Верховным Судом А зербайдж анс
кой] ССР. Батманова, одинокая женщина, швея,
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проживая в Баку, несмотря на сделанные ей заме
чания, дважды не выполнила правил светомаски
ровки. Раздраженная неоднократными замечания
ми по этому поводу, Батманова, пришедшая домой 
усталая после работы, на вновь последовавшее за
мечание, бросила следующую реплику: “Что вы 
боитесь Германии? Пусть Гитлер сбросит на вас 
бомбы, тогда вы останетесь такие ж е одинокие, как 
и я". И в данном случае эта фраза была неоснова
тельно расценена, как пожелание победы Гитлеру, 
тогда как она выражала собою лишь проявление 
неприязненного отношения со стороны Батмано- 
вой к ее соседкам, с которыми она вступила в пе
ребранку. Действия Батмановой, конечно, заслу
живают порицания, но в них не было состава ка
кого-либо уголовного преступления.

В качестве примера, свидетельствующего о не
правильной квалификации, основанной на чисто 
внешней оценке, действий обвиняемого без учета 
внутреннего содержания и мотивов этих действий, 
может служить также дело Гельберга. Последний 
был осужден Кировским облсудом по ст. 58—10 
ч. 2 УК за то, что, услышав антисоветские выска
зывания со стороны некоего Седова, он рассказал
об этом своему знакомому Файнбергу, передав ему 
содержание этих антисоветских высказываний. По 
делу не установлено что, передавая Файнбергу со
держ ание антисоветских высказываний Седова, 
Гельберг руководствовался какими-либо антисовет
скими настроениями. Наоборот, из дела видно, что 
Гельберг донес об этих высказываниях в соответ
ствующие органы. Самый ж е факт передачи слы
шанного разговора антисоветского содержания, 
если по делу не установлена солидарность передаю
щего с содержанием этих высказываний, не мо
жет рассматриваться как антисоветская агитация.
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Противоположная точка зрения приводит к неле
пому выводу, что всякий разговор, в котором пере
даются антисоветские измышления врагов Совет
ской власти, содержит в себе признаки антисовет
ской агитации, хотя бы разговор свидетельствовал
об отрицательном отношении его участников к 
содержанию передаваемых высказываний.

Наконец, следует отметить, что суды в некото
рых случаях склонны при квалификации антисо
ветской агитации неосновательно привлекать по
мимо ст. 58—10 также ст. 58 — 11 УК только на том 
основании, что антисоветская агитация имела од
новременно место со стороны нескольких лиц.

Так, например, отменяя приговор Горьковского 
областного суда, согласно которого были осужде
ны по ст. 58—10 УК Савин, Быков и др., которые 
тем же приговором были вместе с тем оправданы 
по ст. 58 — 11 того ж е УК, Судебная коллегия по 
уголовным делам Верховного Суда РСФСР в каче
стве одного из мотивов указала на то, что суд нео
сновательно оправдал обвиняемых по ст. 58 — 11 УК. 
Подсудимым инкриминировалось, что, собираясь 
вместе, они занимались антисоветскими разгово
рами. М ежду тем, из материалов дела видно, что 
обвиняемые не составляли какой-либо контррево
люционной группы и между ними не существова
ло никакой организационной связи, направленной 
к осуществлению к.р. деятельности. Совместные 
преступные действия, хотя и к.р. характера, еще 
не дают основания для вывода о существовании 
контрреволюционной организации, которая пред
полагает сообщество людей, специально созданное 
для определенных к.р. целей,-чего по данному делу 
не установлено. Применительно к ст. 58—10 УК, 
ст. 58 — 11 может быть привлечена в тех случаях, 
когда по делу установлено создание специального
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сообщества для целей антисоветской агитации. В 
данном конкретном деле ст. 58 — 11 могла бы быть 
применена в том случае, если бы было установле
но, что обвиняемые специально собирались, чтобы 
вести антисоветские разговоры. По делу, однако, 
установлено обратное положение, что сами анти
советские разговоры возникали постольку, посколь
ку по тем или иным посторонним причинам соби
ралось несколько человек. При этих условиях каж 
дый из допускавших антисоветские высказывания 
должен нести ответственность по ст. 58 —10 УК, 
однако, никто из них не может отвечать по ст. 58 —
11, так как понятие организованной преступной 
группы предполагает не только сумму нескольких 
человек, совместно занимающихся преступной де
ятельностью, но и предварительный сговор сообщ
ников о целях и задачах преступной группы. Суды 
ж е в ряде случаев механически подходят к опреде
лению понятия контрреволю ционной группы и 
поэтому неосновательно применяют ст. 58 — 11 УК 
РСФСР и соответствующие статьи ЦК других со
юзных республик (дело Мальчуковского — Верхов
ный Суд А зербайдж анской] ССР, дело Полтавско
го и Егорова — Молотовский областной суд, дело 
Газдарова и др. — Читинский областной суд и др.).

Таким образом, недочеты судебной практики по 
делам об антисоветской агитации, связанные с не
правильной квалификацией вытекают из недоста
точно глубокой с точки зрения закона оценки со
держания действий обвиняемого, недостаточного 
учета обстановки и всех обстоятельств дела в их 
совокупности, а такж е из механического ф ор
мального подхода к вопросу о применении к дан
ному действию той или иной статьи УК или иного 
закона.
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5 .
Судебная практика показывает, что как предва

рительное, так и судебное следствие по делам об 
антисоветской агитации страдают рядом существен
ных недостатков.

К таким недостаткам необходимо, в частности, 
отнести некоторую примитивность и недостаточ
ную углубленность в исследовании обстоятельств 
дела. Сосредоточивая свое внимание исключитель
но на фигуре данного обвиняемого, органы след
ствия и суда, как правило, не интересуются выяс
нением вопроса о том, не является ли обвиняемый 
орудием в руках третьих лиц, использующих обви
няемого в своих контрреволюционных целях. По 
делам о контрреволюционных преступлениях, во
обще, и по делам об антисоветской агитации, в 
частности, выяснение этого вопроса имеет суще
ственное значение для дела. Как было уже указано 
выше, сопоставление дел об антисоветской агита
ции свидетельствует о значительном сходстве, об 
определенной шаблонности содержания антисовет
ских высказываний. Это обстоятельство должно 
наталкивать на мысль о том, что кто-то со стороны 
выявляет классово-враждебные или недостаточно 
устойчивые элементы и прививает им к.р. воззре
ния, которые и распространяются при помощи лиц, 
попадающих затем на скамью подсудимых. По рас
смотренным делам не видно, чтобы судебно-след
ственные органы проявляли интерес к выяснению 
вопроса об источниках к.р. агитации, в которой 
уличены виновные в непосредственных антисовет
ских высказываниях. [...]

Судебная практика показывает, что одним из 
основных, если не единственным видом доказа
тельств по делам об антисоветской агитации, явля
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ются свидетельские показания. Казалось бы, что 
при отсутствии других возможностей проверить 
показания свидетелей, следовало бы с особой тща
тельностью отнестись к таким показаниям. Между 
тем, судебно-следственные органы недостаточно 
критически относятся к таким доказательствам и в 
своей практике сбиваются на теорию формальных 
доказательств, стремясь, главным образом, к опре
деленному количеству свидетелей.

Между тем, свидетельские показания должны 
сами тщательно проверяться судом и оцениваться 
с большой осторожностью. Особенную опасность 
этот вид доказательств представляет в обстановке, 
в которой сами взаимоотношения подсудимого со 
свидетелями создают богатую почву для сведения 
личных счетов, дрязг, ссор и т. д. В частности, эти 
вопросы возникают со всей остротой по делам, по 
которым и в качестве обвиняемых и в качестве 
свидетелей выступают заключенные, или совмест
но проживающие в квартирах. Свидетельские по
казания заключенных, особенно по делам об анти
советский агитации, должны вызывать к себе мак
симально осторожное отношение вследствие ряда 
причин. Прежде всего, заключенные в силу своей 
общественной опасности, приведшей их на скамью 
подсудимых и затем в место заключения, представ
ляют собою в большинстве случаев крайне непол
ноценный в морально-этическом отношении мате
риал, часто способный на лжесвидетельство. В ряде 
случаев получается крайне курьезное положение, 
когда какой-нибудь матерый контрреволюционер, 
отбывающий десятилетнее заключение, выступает 
в роли "беспристрастного" свидетеля, уличающего 
своего собрата по заключению... в антисоветской 
агитации. Необходимо далее учесть, что заключен
ного может толкнуть на лжесвидетельство, особен-
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но, по делам об антисоветской агитации, желание 
таким путем улучшить свое собственное положе
ние и заслужить известное доверие. Наконец, не
обходимо иметь в виду, что в условиях места зак
лючения часто незначительный по существу повод 
(раздача пайка, место на нарах, выполнение каких- 
либо функций в камере и т.д.) может служить ос
нованием к возникновению острой вражды, дохо
дящей часто до драк и стремления свести личные 
счеты. [...]

Проводя в основном правильную судебную по
литику, направленную на применение суровых мер 
судебной репрессии к лицам, занимающимся ан
тисоветской агитацией, судебные органы допуска
ют, как указано выше, в своей работе ряд серьез
ных недочетов, устранение которых является пер
вейшей необходимостью судов в целях улучшения 
качества своей работы.
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Верховного суда Союза ССР 
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