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В ІД  У П О Р Я Д Н И К І В

Друга частина видання «Національні про
цеси в Україні: історія і сучасність. Докумен
ти і матеріали» вміщує сьомий і восьмий роз
діли. Вони охоплюють розвиток національних 
процесів в Україні у XX столітті — радянську 
добу й сучасний період творення української 
державності, національного відродження й по
ступу.

Радянська імперія виявилася для України 
чи не найстрашнішим періодом в її історії. 
Це був час небачених* людством етноцидів, 
приниження, винищення національної свідо
мості, культури й мови. Документи засвідчу
ють, з одного боку, «послідовну» політику 
комуністичної партії щодо національного пи
тання, яка мала за мету не розв’язати це 
питання, не створити умови для повноцінного 
розвитку нації, а фактично знищити її шля
хом голодоморів, репресій, русифікації, роз
прави з народом, що прагнув зберегти свою 
етнонаціональну «самість», вибудувати неза
лежну Українську державу. Про це красно
мовно свідчать статистичні матеріали, доку
менти про голодомори 1921—23, 1932—33,
1946—47 років в Україні, депортації насе
лення, запровадження російської мови як 
обов’язкової, порушення прав людини і при
душення правозахисного руху.

З



З іншого боку, книга демонструє напруже
ний розвиток української суспільно-політичної 
думки, нескореність волелюбного духу нації. 
Саме це дало змогу вистояти, піднят хя з ко
лін і нині, піднявши на прапор державотво
рення найкращі національні риси й чесноти, 
ідеї демократії, міжетнічної та громадянської 
злагоди, розбудовувати заможне й високоду- 
ховне життя, гідне волелюбної цивілізованої 
української нації.

Упорядники складають подяку за надані 
для опрацювання окремі матеріали академіку 
УАПН, професору І. С. Дзюбку, доцентам 
В. О. Лабуру, В. П.. Ляхоцькому, В. П. Ма
когону, а також за науково-допоміжну робо
ту В. В. Дівак та О. Т. Слободяну.



РОЗДІЛ VII
ЗДОБУТКИ І ВТРАТИ УКРАЇНСЬКОЇ НАЦІЇ 
У РАДЯНСЬКИЙ ПЕРІОД

1. Етнічний склад міст і сіл на початку 20-х років

Українці Росіяни

Та
Жиди

б л и ц я  1*
Поляка

Велика Украї- у містах 8,8 % 54,0% 66,2 % 26,0 %
на (1920 р.) у селах 91,2 % 46,0 % 33,8 % 74,0 %
Галичина у містах 6,7 % — 75,8 % 28,7 %
(1921 р.) у селах 93,3 % — 24,2 % 71.3 %

Українці Росіяни Поляки Жиди
Т а б л и ц я  2  

Мадяри Чехи

На Кубані 
(р. 1923) 32,2 % 49,9 % — 0,9 %
Рад. Україна 
(р. 1923) 43,1 % 26,7% 1.8% 25,7 % ттшт « О Т

Пол. Волинь 
(р. 1921) 24,8 % 3,0 % 12,0 % 59,2% _ 0,6%
Схід. Галичи
на (р. 1921) 23,5 % — 37,2 % 38,7 %
Підкарпаття 
(р. 1921)

18,0%
(приблиз

но) — — 35,0 % 37,0 % 10.0 %
♦Процентну кількість жителів міст і сіл подано у співвідношенні до загаль
ної кількості жителів кожної з національностей (Ред.)

Ш а п о в а л  М. Засади 
української національної 
програми. — Прага, 1927. 
— С. 14, 16.



2. Основи державного устрою 
Галицької Республіки

Проект «Основ державного устрою 
Галицької Республики» був вироблений 
урядом ЗУ HP і запропонований Найви
щій Раді і Лізі Націй ЗО квітня 1921 р.

I. Державна суверенність

'Артикул 1
Галицька Республика є независимою і суверенною державою. 

Права суверенности у сій державі належать до загалу. її горожан.
II. Державна територія
Артикул 2
Державна територія Галицької Республики покривається від 

сходу, півночі і полудня з границями бувшого австрійського краю 
Галичини та простягається на захід, українською етнографічною 
областю аж до Перемишля (включно), так що від Перемишля аж 
по Сянік творить ріка Сян західну границю та лупківська заліз
ниця разом з сумежною Лемківщиною остає на території Галиць
кої- Республики.

До державної території Галицької Республики увійдуть також 
ті етнографічні українські области давної австро-угорської монар
хії, котрі їй приділять великі держави антанти.

III. Державні народности
Артикул З
В Галицькій Республиці узнається отсі три головні народнос

ти: українська, далі польська і жидівська. Вони користуються рів
ними правами на области публичного життя. Прочі народности 
в державі творять національні меншости, та їх права і охорону 
запоручує конституція.

< ...>
IX. Національні права
Артикул 22
Школи народні і середні мають бути зорганізовані в міру по

треби, з окрема для всіх трьох головних народностей та наука 
в сих школах мається подавати у матірній мові учеників, що по- 
бирають науку в тих школах.

Горожане національних меншостей можуть учитися у всіх шко



лах після вільного вибору. По можности належить в міру потреби 
також і для національних меншостей устроїти середні школи.

Устрій університетів та инших вищих наукових заведень, для 
всіх доступних, уладжують осібні закони.

Артикул 23
Внутрішньою мовою урядовою всіх державних урядів Галиць

кої Республики є мова українська.
Зовнішними мовами урядовими в Галицькій Республиці, в уст- 

них і письменних зносинах, є мови: українська, далі польська і 
жидівська. Горожане держави, корпорації інституції одержують 
від властей і урядів на внесені письма відповіли в одній із згада
них мов залежно від сего, в якій мові внесено письмо.

Уступом першим цего артикулу не нарушуються права авто
номних властей установляти для себе иншу внутрішну мову уря
дову, то значить польську або жидівську.

Артикул 24
Урядові розправи і списування протоколів маються вести в 

одній із згаданих мов, після народности особи, що бере участь в 
розправі.

Артикул 25
Закони, урядові розпорядження і урядові прилюдні оповіщен

ня мають бути виготовлені в згаданих трьох мовах.

Артикул 26
Мови національних меншостей мають бути узгляднені по змозі 

і в міру дійсної потреби.
Артикул 27
Іменовання членів державної міністерії доконується на під

ставі національного ключа, то значить у відношенню числа насе
лення народностей до загального числа населення держави.

Артикул 28
Також при обсаджуванню всяких инших урядових місць, нале

жить узгляднювати національне відношення населення держави.
Артикул 29
Урядниками і службовиками у Галицькій Республиці можуть 

бути іменовані лиш горожане держави, що володіють що наймен
ше двома мовами національностей держави.

Всі урядовці і службовики держави складають присягу на вір
ність Галицькій Республиці і на совісне виконування обов’язків, 
вложених на них державними законами.

<  >
Українська суспільно-по
літична думка в 20 сто
літті.— Мюнхен, 1983.— 
Т. 2.— С. 7—12.



3. Декрет Всероссийского Центрального
Исполнительного Комитета
и Совета Народных Комиссаров РСФСР
об Автономной Крымской Социалистической Советской
Республике

18 октября 1921 г.
Всероссийский Центральный исполнительный Комитет и Совет 

Народных Комиссаров постановляют:
1. Образовать Автономную Крымскую Социалистическую Со

ветскую Республику как часть РСФСР в границах Крымского 
полуострова из существующих округов: Джанкойского, Евпато
рийского, Керченского, Севастопольского, Феодосийского и Ялтин
ского.

Примечание. Для разрешения вопросов о северных границах 
Крыма образовать Комиссию в составе представителей Народно
го Комиссариата Внутренних дел РСФСР, Украинской Социали
стической Советской Республики, Крымской Социалистической 
Советской Республики и Народного комиссариата по Делам На
циональностей, решение которой утверждается Всероссийским 
Центральным Исполнительным Комитетом.

2. Аппарат государственной власти Автономной Крымской Со
циалистической Советской Республики складывается согласно 
Конституции РСФСР из местных Советов, Центрального Испол
нительного Комитета и Совета народных Комиссаров Крымской 
Социалистической Советской Республики.

3. Для управления делами Автономной Крымской Социалисти
ческой Советской Республики учреждаются Народные Комисса
риаты:

1) Внутренних дел, 2) Юстиции, 3) Просвещения, 4) Здраво
охранения, 5) Социального Обеспечения, 6) Земледелия, 7) Про
довольствия, 8) Финансов, 9) Труда, 10) Совета Народного Хо
зяйства, 11) Рабоче-Крестьянской Инспекции, 12) Народной Свя
зи и Управления Коммунального Хозяйства и Статистики.

4. а) Для управления Военными Делами Крымской Социалис
тической Советской Республики создается Крымский Военный Ко
миссариат при Совете Народных Комиссаров Крымской Социали
стической Советской Республики, подчиненный ближайшему Во
енному Округу.

Примечание. Управление Военно-Морскими делами остается в 
ведении Центральных Органов РСФСР.

б) Для ведения борьбы с контрреволюцией создается при Со
вете Народных Комиссаров Крымской Социалистической Совет
ской Республики Крымская Чрезвычайная Комиссия, подчиненная 
непосредственно Всероссийской Чрезвычайной Комиссии, причем 
ее Коллегия формируется Крымским Советом Народных Комис-



сэров и утверждается Всероссийской Чрезвычайной комиссией.
в) Иностранные дела и Внешняя Торговля остаются всецело 

в ведении Народных Комиссариатов РСФСР, которые создают 
соответствующие представительства при Совете Народных Ко
миссаров Крымской Социалистической Советской Республики.

г) Управление Путями сообщения в пределах Крымской Со
циалистической Советской Республики остается всецело в ведении 
Народного Комиссариата Путей Сообщения РСФСР, причем для 
управления Путями Сообщений на территории Крыма учрежда
ется Уполномоченный Народного Комиссариата Путей Сообщения 
при Совете Народных Комиссаров Крымской Социалистической 
Советской Республики, действующий под руководством данного 
Округа Путей Сообщения в соответствии с интересами Автоном
ной Крымской Социалистической Советской Республики в преде
лах общего плана и порядка использования Путей Сообщения 
РСФСР.

д) Центральное управление Курортами Крыма остается непо
средственно в подчинении Народного Комиссариата Здравоохра
нения РСФСР, причем коллегия Ц. У. К. формируется по согла
шению Народного Комиссариата Здравоохранения РСФСР и Со
вета Народных Комиссаров Крымской Социалистической Совет
ской Республики.

Примечание. Начморвед, Председатель Коллегии Ц. У. К., 
представители Народного Комиссариата Иностранных дел, Народ
ного Комиссариата Внешней Торговли, Уполномоченный Народ
ного Комиссариата Путей Сообщения РСФСР, Заведующий Ком
мунальным Хозяйством и Председатель Статистического Управле
ния входят в Крымский Совет Народных Комиссаров с правом 
совещательного голоса.

5. Все учреждения и отдельные представители объединенных 
Народных Комиссариатов РСФСР, находящиеся на территории 
Крыма, не предусмотренные настоящим положением об Автоном
ной Крымской Советской Социалистической Республике, действу
ют по директивам соответствующих Народных Комиссариатов 
РСФСР в контакте с Крымским Советом Народных Комиссаров.

6. В целях сохранения единства финансовой, хозяйственной 
политики на всей территории РСФСР, все декреты и распоряже
ния Народных Комиссариатов РСФСР: Продовольствия, Финан
сов, Совета Народного Хозяйства, Труда, Путей Сообщения, На
родной Связи, Рабоче-Крестьянской Инспекции и Центрального 
Статистического Управления, являются обязательными для соот
ветствующих Народных Комиссариатов Крымской Социалистиче
ской Советской Республики.

Примечание. Народные Комиссары упомянутых Комиссариатов 
и Управлений назначаются Крымским Советом Народных Комис-



сэров и утверждаются соответствующими Народными Комисса
риатами РСФСР, тот же порядок устанавливается в отношении 
Председателя Крымской Чрезвычайной Комиссии.

7. Народные Комиссариаты Крымской Социалистической Со
ветской Республики: Внутренних Дел, Юстиции, Просвещения, 
Здравоохранения, Социального Обеспечения, Земледелия и Управ
ления Коммунальным Хозяйством автономны в своих действиях 
и ответственны непосредственно перед Крымским Центральным 
Исполнительным Комитетом, Крымским Советом Народных Ко
миссаров и Всероссийским Центральным Исполнительным Коми
тетом.

8. Для согласования и объединения деятельности хозяйствен
ных органов Крымской Социалистической Советской Республики 
при Совете Народных Комиссаров Крымской Социалистической 
Советской Республики создается Крымское Экономическое Сове
щание, действующее согласно ' постановлению Всероссийского 
Центрального Исполнительного Комитета от 30 июня 1921 г. 
< • > .

9. Всеми финансовыми и техническими средствами Автоном
ная Крымская Социалистическая Советская Республика снабжа
ется из общих средств РСФСР.

Примечание. При распределении продуктов местного производ
ства запросы и нужды Крымской Социалистической Советской 
Республики удовлетворяются в первую очередь.

10. До созыва Всекрымского Учредительного Съезда Советов 
и выборов Крымского Центрального Исполнительного Комитета 
и Совета Народных Комиссаров территория Крыма управляется 
Крымским Революционным Комитетом.

Председатель Всероссийского Центрального
Исполнительного Комитета М. Калинин.
Председатель Совета Народных Комиссаров

В. Ульянов (Ленин).
Секретарь Всероссийского Центрального
Исполнительного Комитета А. Енукидзе.
Декрет впервые опубликован в газете: Известия Всероссийско

го Центрального Исполнительного комитета, 1921, 19 октября.
Г у б о г л о М. Н., 
Ч е р в о н н а я  С. М. 
Крымскотатарское нацио
нальное движение: Доку
менты. Материалы. Хро
ника.— М., 1992.— Т. 2.— 
С. 37—39.



4. Зауваження X. Г. Раковського до проекту 
резолюції про взаємовідносини РРФСР 
з незалежними республіками

28 вересня 1922 р.
< ...>

Замість того, щоб довести розпочате будівництво до кінця, 
поставивши собі ясно і певно питання про форми нашого держав
ного (життя) і про будову наших центральних органів, замість 
того, щоб виробити дійсну федерацію, яка забезпечувала б усім 
однакові умови революційного будівництва, об’єднувала б робіт
ничий клас усіх національностей Росії на основі рівноправ’я, да
ний проект проходить повз таке завдання. Даний проект ігнорує, 
що Радянська федерація не є однорідною національною держа
вою. У цьому відношенні проект резолюції є поворотним пунктом 
у всій національній політиці нашої партії.

Известия ЦК КПСС.— 
1989.— № 9.— С. 209.

5. Цілі і завдання українізації

З постанови Пленуму ЦК КП(б)У від 6 лютого, 
затвердженої і доповненої Пленумом 

від 17 жовтня 1922 р.
Перед Українською пролетарською державою постає складне 

і важке завдання: створюючи українську соціалістичну держав
ність, українську школу, зрівнюючи в правах українську мову з 
російською, мову українського селянства з мовою українського 
пролетаріату,— перешкодити українській контрреволюції викори
стати національну українську соціалістичну державність і народ
ну українську школу для своїх класових цілей. Прагнення укра
їнської контрреволюції оволодіти культурним життям країни 
особливо стало помітно після невдачі всіх спроб українського 
націоналізму шляхом насильственного перевороту встановити 
свою владу на Україні. Це явище особливо помічається після лік
відації польського фронту і розгрому петлюрівського наступу.

Зазнавши поразки у відкритому бою з пролетаріатом і сільсь
кою біднотою України, українська контрреволюція поступово за
хоплює в свої руки всі види української школи. Ті ж самі еле
менти, особливо вчителі, стають на чолі руху так зван, автоке
фальної української церкви, де під приводом боротьби з Росій
ською православною церквою створюється друга націоналістична 
цитадель. Паралельно з цим множаться дрібнобуржуазні, націо
налістичні куркульські «Просвіти» — вогнища національного цьку



вання. Четверта цитатель, в якій організується українська дрібно
буржуазна стихія, це всі види кооперації. З усіх цих зайнятих 
позицій українська контрреволюція веде підкоп під диктатуру 
пролетаріату і селянства і під Комуністичну партію. Слабість Ко
муністичної партії полягала в той період у тому, що, будучи 
під час царського режиму партією виключно міського пролета
ріату, вона не могла створити з селянством тих організаційних 
зв’язків, які забезпечували б їй і після революції безпосереднє 
керівництво селом.

На конференції РКП в грудні 1919 р. в питанні про ставлення 
до національно-української культури і мови було дано ясну і 
певну директиву, яка залишається в повній силі і досі. Вона го
ворить: «Зважаючи на те, що українська культура (мова, школа 
і т. д.) протягом віків придушувалася царизмом і експлуататор
ськими класами Росії, ЦК РКП ставить в обов’язок всім членам 
партії всіма засобами сприяти усуненню всіх перешкод до віль
ного розвитку української мови і культури. Оскільки на грунті 
багатовікового гноблення серед відсталої частини українських мас 
спостерігаються націоналістичні тенденції, члени РКП повинні 
ставитися до них з найбільшою терпимістю і обережністю, проти
ставляючи їм слово товариського роз’яснення тотожності інтере
сів трудящих мас України і Росії. Члени РКП на території Украї
ни повинні на ділі проводити право трудящих мас учитися і роз
мовляти в усіх радянських установах рідною мовою, всіляко про
тидіючи спробам штучними засобами відтіснити українську мову 
на другий план, прагнучи, навпаки, перетворити українську мову 
в знаряддя комуністичної освіти трудових мас. Негайно ж повин
ні бути вжиті заходи, щоб в усіх радянських установах була до
статня кількість службовців, яка володіє українською мовою, 
і щоб надалі всі службовці вміли розмовляти українською 
мовою».

Ця директива зводиться до витіснення української контррево
люції з тієї позиції, яку вона зайняла в культурно-національному 
розвитку країни. Досі це завдання не виконане. Хоч партія і ство
рила собі на селі серйозну опору в особі комнезамів, вона не 
встигла провести пролетарську комнезаможну лінію національно- 
культурного життя України. Створювана Радянською владою, 
українська народна школа фактично залишається поза впливом 
Комуністичної партії і загрожує перетворитися в знаряддя проти 
диктатури пролетаріату і сільської бідноти. Завдання радянізації 
української народної школи стоїть цілком відкритим перед пар
тією.

Для здійснення вищезазначених принципів ЦК КПУ пропонує 
такі конкретні заходи:



1. Щодо української мови

а) Повну абсолютну рівноправність української і російської 
мов, рішуча боротьба проти всякої штучної українізації і руси
фікації і водночас усунення тих перешкод, які затримували б 
природний розвиток української культури або які відрізували б 
українському селянству доступ до ознайомлення з російською 
культурою. Боротьба проти всякого прагнення зробити з україн
ської мови засіб відособлення і протиставлення українських ро
бітників і селян — російським. Вживання тієї чи іншої мови є 
воля кожного, і держава не повинна ділити свої установи на такі, 
в яких вплив був би за російською мовою, і на такі, в яких вплив 
був би за українською мовою.

б) Необхідно заборонити офіціальним установам і особам 
відмовлятися від розгляду тих чи інших документів або матеріа
лів на тій лише підставі, що вони написані російською або україн
ською мовами.

в) У школах з викладанням російською мовою необхідне за
провадження обов’язкового вивчення української мови, а в шко
лах з українською мовою російська мова повинна бути обов’яз
ковим предметом вивчення.

г) Мова викладання в школах повинна вводитись згідно з 
організованим волевиявленням населення, вираженим у вигляді 
постанови Пленуму Ради або з’їзду Рад, що повинно бути уза
конене особливим декретом. А думка викладацького персоналу 
при визначенні мови викладання до уваги не повинна братися.

д) 3 метою сприяння вивченню комуністами української мови 
вважати необхідним запровадження викладання української мови 
як обов’язкового предмета в радпартшколах, приділивши їй до
статню кількість годин з тим, щоб ті, що закінчують школу, фак
тично знали її. В тих губерніях, де є для цього умови, визнати 
бажаним вести викладання в радпартшколах на українській мові.

2. Щодо української народної школи
Без неухильного прагнення до радянізації української народ

ної школи остання неминуче стає цитаделлю українського на
ціоналізму. Головне завдання партії в майбутній період в галузі 
освіти полягає в оволодінні українською народною школою, в 
перетворенні її з розсадника шовінізму в знаряддя комуністичної 
освіти серед українського селянства, для чого необхідно:

а) Спрямувати діяльність Всевидаву в першу чергу на ство
рення української радянської учбової літератури і до негайного 
складання коротких загальнодоступних українських підручників 
на популярній мові, які повинні дати учням трудової школи перші 
елементарні знання з історії УСРР та її Конституції. Доручити



компетентній особі написати історію України з марксистської 
точки зору.

б) В зв’язку з тим, що підручники є одним із засобів тиснення 
на національні меншості і взагалі на національні групи, вжити 
заходів до усунення національної пропаганди шляхом підручни
ків так, щоб усяка національна школа мала підручники на рідній 
мові в достатній кількості.

в) Доручити Оргбюро ЦК і губкомам дати працівників на 
інспекторські посади в Наркомосі і губнаросвітах. Питання про 
інспекторат поставити конкретно в радянському порядку.

г) Звернути особливу увагу на необхідність посилення профе
сійної роботи серед учительства. Запропонувати фракції Півден- 
бюро ВЦРПС подати на одне з найближчих засідань Політбюро 
доповідь про роботу Спілки Всемистосу, зокрема про роботу се
ред учительства.

д) Доручити Політбюро розробити в радянському порядку 
основні принципи, покладені у вступі закону про народну освіту, 
прийнятого ВУЦВК’ом.

3. Щодо автокефальної церкви
Залишаючись щодо церкви і релігії взагалі в рамках декрету 

про відокремлення церкви від держави, вважаючи себе не тільки 
арелігійною, але й антирелігійною, Радянська держава і Кому
ністична партія повинні рішуче вимагати, під страхом звільнення 
і віддання до суду, від усіх своїх службовців і зокрема від учи
тельського персоналу не тільки повного невтручання в справи 
віруючих і в справи церкви поза школою, але й боротьби з релі
гійними забобонами (атеїзм) всередині школи.

4. Щодо комуністичного впливу
а) В зв’язку з надзвичайно слабою наявністю українського 

міського комуністичного елементу партія повинна звернути особ
ливу увагу на створення кадрів комуністів-українців як з росіян, 
що знають українську мову, так і з українців — з сільської 
бідноти.

б) Перетворити «Вісті» у велику газету з добре підібраним 
персоналом, з хорошою інформацією, щоб вона могла одночасно 
з гідністю служити органом Всеукраїнського Центрального Ви
конавчого Комітету і засобом комуністичного впливу на україн
ську інтелігенцію.

в) Поліпшити газету «Селянська Правда», видаючи її на обох 
мовах, щоб її могли читати і російські селяни і щоб вона була 
доступна для тих українських селян, які, здобувши свою освіту 
в дореволюційний час, недосить звикли до української літератур
ної мови.



г) Заснувати журнал за типом московської «Красной Нови» 
на українській і російській мовах.

д) Для впливу на селянську молодь заснувати ілюстрований 
соціально-белетристичний і науковий журнал для юнацтва.

е) Запропонувати Всевидаву поставити своїм завданням ви
дання відповідної літератури для дітей молодшого віку.

є) Запропонувати Всевидаву звернути увагу на необхідність 
видання української комуністичної літератури.

Центральний Комітет повинен ще раз підкреслити перед пар
тійними товаришами необхідність додержувати неухильно дирек
тив Центрального Комітету у відношенні до окремих різних зав
дань, які в своїй сукупності становлять національне питання на 
Україні.

Культурне будівництво в 
Українській РСР: 36.
док.— К., 1959.— Т. 1.— 
С. 150—154.

6. Промова делегата від Радянської України М. Фрунзе 
на І Всесоюзному з'їзді Рад з питання 
про об'єднання радянських республік в єдину 
союзну державу

ЗО грудня 1922 р.
Товариші, вже після побіжного ознайомлення з текстом ого

лошених тут Декларацій та Союзного договору можна бачити, 
що ми по шляху нашого радянського будівництва йдемо, значно 
відрізняючись від того, що у цьому відношенні має місце в бур
жуазних країнах світу. І це нормально, тому що у всій своїй 
роботі змушені шукати нових шляхів відповідно до природи но
вого класу — пролетаріату, що став при владі. Над оголошеним 
перед вами текстом ми працюємо вже давно. У головних рисах 
він був розглянутий на попередніх національних з’їздах — Украї
ни, Закавказзя і Білорусі. Ті основні моменти, які були висунуті 
на цих з’їздах, лягли в основу і запропонованого вашій увазі 
Союзного договору. Надалі цю роботу продовжувала конференція 
повноважних делегацій, що були обрані національними з’їздами. 
Делегації уважно розглянули усі пункти, і це є додатковою га
рантією того, що все запропоноване зараз вашій увазі всебічно 
продумано і виважено. Втім делегації визнали за необхідне ввести 
ще нові, додаткові гарантії того, аби акт, що нами приймається, 
був дійсно актом, який встановлює безпомилково основи нових 
міцних взаємовідносин, що дають змогу кожній державі, що вхо-



дить до Союзу, виявити в інтересах загальної справи максимум 
енергії і самодіяльності. Зважаючи на це, делегації вважають за 
необхідне не обмежитися простим прийняттям цього прочитаного 
зараз т. Сталіним тексту, а проробити над ним подальшу роботу. 
Найкращим засобом перевірити вірність постанов, що приймаємо, 
буде практика. Тому, товариші, делегації вважають за необхідне 
діяти таким чином: зараз затвердити і тексти Декларації, і текст 
Союзного договору тільки в основному. Потім тому органу, який 
буде обрано,— Центральному Виконавчому Комітету Союзу — до
ручити його подальшу розробку і подальший розгляд. Окрім цієї 
роботи ЦВК Союзу, до неї мають бути ще раз залучені уряди 
національних держав у особі їх верховних органів. Це означає, 
що текст, який буде прийнятий вами, Президією ЦВК Союзу має 
бути розісланий до наших національних ЦВК для схвалення. 
Після того, як вони розглянуть його, і, можливо, спираючись на 
практику, внесуть ряд поправок! має бути скликана наступна 
сесія ЦВК Союзу, яка вже на основі цієї додаткової розробки 
повинна буде ввести в дію цей договір.

Але це ще не все, товариші. Ми пропонуємо вам прийняти ще 
одну гарантію, а саме, аби наступна сесія ЦВК ввела б у дію 
цей новий закон тільки тимчасово. На основі цього нового закону 
вона формує новий союзний уряд, створивши Раднарком Союзу 
РСР, створивши і решту наших органів, що регулюють загально
союзну діяльність, проте остаточне затвердження, остаточна рати
фікація цього Договору мають бути відкладені до наступного, 
II з’їзду депутатів Рад СРСР.

Ось, товариші, той шлях, який, на нашу думку, найповніше 
гарантує вірність і відповідність життєвим інтересам союзних 
народів Союзного договору, що вони укладають. Цей шлях здає
ться довгим, але маємо рахуватися з тим, що і та справа, яку ми 
зараз з вами почали, є справою надзвичайної важливості, є спра
вою, над створенням якої варто попрацювати не один і не два 
місяці для того, щоб і результати були найбільш досконалими. 
Виходячи з викладених мною мотивів, конференція повноважних 
делегацій пропонує вам не займатися зараз детальним розглядом 
кожного пункту цього Союзного договору, а прийняти таку по
станову:

«З’їзд Рад Союзу Радянських Соціалістичних Республік, роз
глянувши проект Декларації про утворення Союзу РСР і утво
рення повноважними делегаціями, обраними з’їздами Рад РСФРР, 
УСРР, ЗСФРР і БСРР, Союзного договору, п о с т а н о в л я є :

1. Декларацію і Союзний договір в основному затвердити.
2. Зважаючи на надзвичайну важливість прийнятої Декларації 

та укладеного Договору і бажаність вислухати остаточну думку 
всіх республік, що входять до Союзу, щодо тексту цього Дого



вору, передати Декларацію і Договір на додатковий розгляд ЦВК 
союзних республік, аби відгуки союзних республік було подано 
до ЦВК Союзу РСР до найближчої чергової його сесії.

3. Доручити найближчій черговій сесії ЦВК Союзу РСР роз
глянути отримані відгуки, затвердити текст Декларації та Союз
ного договору і негайно ввести його в дію.

4. Доручити ЦВК Союзу РСР підготувати до II з’їзду Рад 
Союзу остаточний текст Декларації та Союзного договору і пода
ти його на остаточне затвердження II з’їздові».

І съезд Советов Союза 
Советских Социалистиче
ских Республик: Сте-
ногр. отчет.— М., 1923 — 
С. 11— 12.

7. Договір про утворення
Союзу Радянських Соціалістичних Республік

ЗО грудня 1922 р.
Російська Соціалістична Федеративна Радянська Республіка 

(РСФРР) , Українська Соціалістична Радянська Республіка 
(УСРР), Білоруська Соціалістична Радянська Республіка
(БСРР) і Закавказька Соціалістична Федеративна Радянська 
Республіка (ЗСФРР — Грузія, Азербайджан і Вірменія) уклада
ють цей Союзний договір про об’єднання в одну союзну державу — 
« Со юз  Р а д я н с ь к и х  С о ц і а л і с т и ч н и х  Р е с п у б л і к »  — 
на таких основах.

1. До відання Союзу Радянських Соціалістичних Республік, 
в особі його верховних органів, належать:

а) представництво Союзу в міжнародних відносинах;
б) зміна зовнішніх кордонів Союзу;
в) укладання договорів про прийом до складу Союзу нових 

республік;
г) оголошення війни і укладання миру;
д) укладання зовнішніх державних позик;
е) ратифікація міжнародних договорів;
ж) встановлення систем зовнішньої і внутрішньої торгівлі;
з) встановлення основ і загального плану всього народного 

господарства Союзу, а також укладання концесійних договорів;
и) регулювання транспортної і поштово-телеграфної справи;
к) встановлення основ організації збройних сил Союзу Радян

ських Соціалістичних Республік;
л) затвердження єдиного державного бюджету Союзу Радян



ських Соціалістичних Республік, встановлення монетної, грошової 
і кредитної системи, а також системи загальносоюзних, респуб
ліканських і місцевих податків;

м) встановлення загальних начал землевпорядження і земле
користування, а також користування надрами, лісами і водами 
по всій території Союзу;

н) загальносоюзне законодавство про переселення;
о) встановлення основ судоустрою і судочинства, а також ци

вільне і кримінальне союзне законодавство;
п) встановлення основних законів про працю;
р) встановлення загальних начал народної освіти;
с) встановлення загальних заходів у галузі охорони народного 

здоров’я;
т) встановлення систем мір і ваги;
у) організація загальносоюзної статистики;
ф) основне законодавство в гаЛузі союзного громадянства що

до прав іноземців;
х) право загальної амністії;
ц) скасування постанов з’їздів Рад, центральних виконавчих 

комітетів і рад народних комісарів союзних республік, що по
рушують Союзний договір.

2. Верховним органом влади Союзу Радянських Соціалістич
них Республік є з’їзд Рад Союзу Радянських Соціалістичних 
Республік, а в періоди між з’їздами — Центральний Виконавчий 
Комітет Союзу Радянських Соціалістичних Республік.

3. З ’їзд Рад Союзу Радянських Соціалістичних Республік скла
дається з представників міських Рад з розрахунку 1 депутат на 
25 000 виборців і представників губернських з’їздів Рад з розра
хунку 1 депутат на 125 000 жителів.

4. Делегати на з’їзд Рад Союзу Радянських Соціалістичних 
Республік обираються на губернських з’їздах Рад.

5. Чергові з’їзди Рад Союзу Радянських Соціалістичних Рес
публік скликаються Центральним Виконавчим Комітетом Союзу 
Радянських Соціалістичних Республік один раз на рік; надзви
чайні з’їзди скликаються Центральним Виконавчим Комітетом 
Союзу Радянських Соціалістичних Республік за його власним 
рішенням або ж за вимогою не менше двох союзних республік.

6. З’їзд Рад Союзу Радянських Соціалістичних Республік оби
рає Центральний Виконавчий Комітет із представників союзних 
республік пропорціонально населенню кожної, всього у складі 
371 члена.

7. Чергові сесії Центрального Виконавчого Комітету Союзу 
Радянських Соціалістичних Республік скликаються тричі на рік. 
Надзвичайні сесії скликаються за постановою Президії Централь
ного Виконавчого Комітету Союзу або на вимогу Ради Народних



Комісарів Союзу Радянських Соціалістичних Республік, а також 
центрального виконавчого комітету однієї з союзних республік.

8. З ’їзди Рад і сесії Центрального Виконавчого Комітету Сою
зу Радянських Соціалістичних Республік скликаються в столицях 
союзних республік порядком, встановлюваним Президією Цент
рального Виконавчого Комітету Союзу Радянських Соціалістичних 
Республік.

9. Центральний Виконавчий Комітет Союзу Радянських Соціа
лістичних Республік обирає Президію, яка є найвищим органом 
влади Союзу в період між сесіями Центрального Виконавчого 
Комітету Союзу.

10. Президія Центрального Виконавчого Комітету Союзу Ра
дянських Соціалістичних Республік обирається в складі 19 чле
нів, з яких Центральний Виконавчий Комітет Союзу обирає чо
тирьох голів Центрального Виконавчого Комітету Союзу за чис
лом союзних республік.

11. Виконавчим органом Центрального Виконавчого Комітету 
Союзу є Рада Народних Комісарів Союзу Радянських Соціалі
стичних Республік (Раднарком Союзу), яка обирається Цент
ральним Виконавчим Комітетом Союзу на строк повноважень 
останнього в складі:

голови Ради Народних Комісарів Союзу, 
заступників голови,
народного комісара закордонних справ, 
народного комісара військових і морських справ, 
народного комісара зовнішньої торгівлі, 
народного комісара шляхів, 
народного комісара пошт і телеграфів, 
народного комісара робітничо-селянської інспекції, 
голови Вищої ради народного господарства, 
народного комісара праці, 
народного комісара продовольства, 
народного комісара фінансів.
12. З метою утвердження революційної законності на території 

Союзу Радянських Соціалістичних Республік і об’єднання зусиль 
союзних республік у боротьбі з контрреволюцією утворюється при 
Центральному Виконавчому Комітеті Союзу Радянських Соціа
лістичних Республік Верховний Суд, з функціями верховного 
судового контролю, а при Раді Народних Комісарів Союзу — 
об’єднаний орган Державного політичного управління, голова 
якого входить до Ради Народних Комісарів Союзу з правом до
радчого голосу.

13. Декрети і постанови Раднаркому Союзу Радянських Со
ціалістичних Республік обов’язкові для всіх союзних республік 
і виконуються безпосередньо на всій території Союзу.



14. Декрета і постанови Центрального Виконавчого Комітету 
і Раднаркому Союзу друкуються на мовах, загальновживаних в 
союзних республіках (російська, українська, білоруська, грузин
ська, вірменська, тюркська).

15. Центральні виконавчі комітети союзних республік опроте
стовують декрети і постанови Раднаркому Союзу в Президію 
Центрального Виконавчого Комітету Союзу Радянських Соціалі
стичних Республік, не припиняючи їх виконання.

16. Постанови і розпорядження Ради Народних Комісарів 
Союзу Радянських Соціалістичних Республік можуть скасовува
тись лише Центральним Виконавчим Комітетом Союзу Радянсь
ких Соціалістичних Республік і його Президією; а розпорядження 
окремих народних комісарів Союзу Радянських Соціалістичних 
Республік можуть скасовуватись Центральним Виконавчим Комі
тетом Союзу Радянських Соціалістичних Республік, його Президі
єю і Раднаркомом Союзу.

17. Розпорядження народних комісарів Союзу Радянських Со
ціалістичних Республік можуть припинятися центральними вико
навчими комітетами або президіями центральних виконавчих ко
мітетів союзних республік лише у виняткових випадках, при явній 
невідповідності даного розпорядження постановам Раднаркому 
або Центрального Виконавчого Комітету Союзу Радянських Со
ціалістичних Республік. Про припинення розпорядження цент
ральний виконавчий комітет чи президія центрального виконав
чого комітету союзних республік негайно повідомляє Раду Народ
них Комісарів Союзу Радянських Соціалістичних Республік і від
повідного народного комісара Союзу Радянських Соціалістичних 
Республік.

18. До складу Рад Народних Комісарів союзних республік 
входять:

голова Ради Народних Комісарів, 
заступники голови,
голова Вищої ради народного господарства, 
народний комісар земельних справ, 
народний комісар продовольства, 
народний комісар фінансів, 
народний комісар праці, 
народний комісар внутрішніх справ, 
народний комісар юстиції,
народний комісар робітничо-селянської інспекції, 
народний комісар освіти, 
народний комісар охорони здоров’я, 
народний комісар соціального забезпечення, 
народний комісар національних справ, а також з правом до

радчого голосу — уповноважені наркоматів Союзу: закордонних



справ, військових і морських справ, зовнішньої торгівлі, шляхів 
та пошт і телеграфів.

19. Вища рада народного господарства і народні комісаріати: 
продовольства, фінансів, праці і робітничо-селянської інспекції 
союзних республік, безпосередньо підлягаючи центральним вико
навчим комітетам і раднаркомам союзних республік, керуються 
в своїй діяльності розпорядженнями відповідних народних комі
сарів Союзу Радянських Соціалістичних Республік.

20. Республіки, що входять до складу Союзу, мають свої бюд
жети, які є складовими частинами загальносоюзного бюджету, за
тверджуваного Центральним Виконавчим Комітетом Союзу. Бюд
жети республік у їх прибуткових і видаткових частинах встанов
люються Центральним Виконавчим Комітетом Союзу. Перелік 
прибутків і розміри прибуткових відрахувань, що йдуть на утво
рення бюджетів союзних республік, визначаються Центральним 
Виконавчим Комітетом Союзу.

21. Для громадян союзних республік встановлюється єдине 
союзне громадянство.

22. Союз Радянських Соціалістичних Республік має свій пра
пор, герб і державну печатку.

23. Столицею Союзу Радянських Соціалістичних Республік є 
місто Москва.

24. Союзні республіки вносять відповідно до цього договору 
зміни в свої конституції.

25. Затвердження, зміна і доповнення Союзного договору на
лежать до виключного відання з’їзду Рад Союзу Радянських Со
ціалістичних Республік.

26. За кожною із союзних республік зберігається право віль
ного виходу з Союзу.

ЗО грудня 1922 р.
Комуністична партія — 
натхненник і організатор 
об’єднавчого руху укра
їнського народу за утво
рення СРСР: 36. док. і 
матеріалів.— К., 1963.—
С. 308—312.



8. Резолюції першого повоєнного з'їзду
Української Радикальної Партії

Хоч заходи до відновлення діяльности 
Української Радикальної Партії (УРП) 
почалися в листопаді 1920 р., перший 
повоєнний з’їзд партії відбувся щойно 
1 квітня 1923 р.

Резолюції, ухвалені з’їздом, відобра
жають становище УРП в нових обстави
нах — головне настанову партії до рі
шення Ради Амбасадорів.

Резолюція Партійного з’їзду Української Радикальної Партії
З квітня 1923 р. у Львові
I. З ’їзд У. Р. П. констатує, що рішення Ради Амбасадорів з 

14.III. 1923 р. не примусить український народ погодитися з поне
воленням Сх. Галичини, Волині, Підляшшя, Полісся й Холмщини 
та признати начеркнені в тім рішенню границі.

II. З ’їзд вважає, що осягнення повного соціалістичного визво
лення українського народу є неможливе без здобуття національ
ної самостійности, яка виявляється в можливости, даній робітним 
масам кожної української етнографічної території самим свобод
но рішати про свою долю.

III. З ’їзд констатує, що український народ буде все зміряти 
до як-найскорішого осягнення повної незалежности на всіх своїх 
землях і буде боротись проти всіх сусідів, котрі розшматували на 
четверо українську територію.

IV. З ’їзд У. Р. П. признає потребу спільного фронту всіх укра
їнських соціялістичних партій, які стремлять до повної державної 
самостійности українського народу в боротьбі з національним, 
соціяльним і культурним поневоленням.

V. У. Р. П. буде всіми засобами цю визвольну боротьбу попи- 
рати, аж доки на всіх українських землях не буде збудована й 
закріплена Українська Республіка, в котрій повноту влади буде 
виконувати працюючий люд.

VI. В цій цілі буде У. Р. П. за як-найтіснішими взаєминами 
українського народу на всіх його землях, а в першу чергу за 
нав’язанням тісних зносин з Волинню, Підляшшям, Поліссям і 
Холмщиною.

VII. У. Р. П. буде поборювати всі течії і гурти, які, щоб ряту
вати з неволі одного сусіда, хочуть віддати український народ 
другому народові, бо У. Р. П. уважає однаково небезпечним і тяж
ким ворогом українського трудового народу так Польщу і Ру
мунію, як і Москву.

VIII. З’їзд У. Р. П. констатує, що теперішня влада виконує 
своє право суверенно та при помочі терору, а саме: карних експе



дицій, трусів, тюрем, контрибуцій і побоїв, ніже в ніякій правовій 
державі непрактикованих, і закладає проти цього найбільш рішу
чий протест.

IX. З’їзд У. Р. П. рішучо протестує проти насильного пере- 
вводження колонізації на українських землях і відбирання місце
вому безземельному населенню — варштату праці.

X. З ’їзд У. Р. П. протестує проти завішення громадської само
управи на українських землях польськими адміністраційними 
властями.

XI. З ’їзд У. Р. П. стверджує, що Український Університет у 
Львові, як найвища святиня науки, являється життєвою конеч
ністю українського народу і взиває українське селянство до під
держання його всіма засобами.

XII. З ’їзд У. Р. П. взиває всіх товаришів по селах і містах, 
щоб там, де ще не утворено місцевої партійної організації, її 
найскоріше утворили і взяли ініціятиву в віднові нашого просвіт
нього й економічного життя.

XIII. З ’їзд взиває всі партійні гуртки й організації до без- 
проволочного обов’язкового передплачення «Громадського Голо
су», як органу У. Р. П. і накладає на всіх, що є членами У. Р. П., 
обов’язок поширювання того часопису та з’єднування постійних 
передплатників. Крім цього, взиває до сильнішої кольпортажі всіх 
партійних видавництв і до збирання жертв на пресовий фонд.

XIV. З ’їзд У. Р. П. установлює партійний податок в висоті від 
2000—20 000 м. п. на кожного члена У. Р. П. в міру його маєтко
вої спроможности.

Українська суспільно-по
літична думка в XX ст.— 
Мюнхен, 1983.— Т. 2.— 
С. 56—57.



9. Плятформа «Загравістів» і початки 
націоналістичного руху

Перше число «Заграви», з якої тут пере
друковуємо редакційну статтю п. н. 
«Наші цілі», вийшло у Львові 1 квітня 
1923 р. за редакцією Дмитра Донцова. 
20 квітня 1924 р. група співробітників 
«Заграви» уконституювалася як Україн
ська Партія Національної Роботи 
(УПНР) під проводом Остапа Луцько
го, Дмитра Палієва і Самійла Підгір
ського.

НАШІ ЦІЛІ
«Заграва» є органом гурту людей, що не належать і не хочуть 

належати до жадної з існуючих партій. Єднає сей гурт те націо
налістичне «Вірую», яке мов молотом залізо кується в нас в огні 
останніх десяток років. Се «Вірую» знає лиш один абсолют — 
націю, один категоричний імператив — її волю до життя. Ми да
леко стоїмо і від тих, що зліва, й від тих, що справа. Соціялізм 
прийняли б ми хиба, коли б він був патріотизмом, розпеченим 
до червоности; офіціяльний патріотизм — коли б мав в собі щось 
з релігійного запалу соціялізма. Від першого ділять нас наші 
цілі, від другого — наш настрій. Від обох — що ми не закам’яні
ли в догмах і не узнаємо пановання фраз, які сковують свобідну 
творчість і з яких ні одна не загородить нам дороги до того, до 
чого прямуємо.

Мертвим звуком є для нас фраза про «інтернаціоналізм». 
В наші часи війни всіх стала ця фраза шкідливим люксусом, мов 
без взаїмности любов, гаслом замаскованої і тим небезпечнійшої 
заборчости. Мертвим звуком є для нас фраза про «право» й 
«справедливість», про «пацифізм». Бо є це моральний наморд
ник, в який вбирають тих, які ще не в силі диктувати своє право, 
свою справедливість і свій мир. Фразами є для нас гасла «гума- 
нітаризму» і «еволюції», це потіха для тих, у кого зосталися лиш 
очі, щоб плакати, або фантазія, щоб мріяти і ждати. Обидва 
гасла зайві для того, хто має віру в себе і покладається тільки 
на власні сили. Фразою є для нас розмова про «реакцію», бо коли 
обстоювання нашим селянством своїх етичних, родинних і соці- 
яльних ідеалів проти руйнуючої моралі комунізму є реакціонер- 
ство, то з гордістю повинні ми носити це ім’я. Фразою є для нас 
«демократія», що вічно на устах політичних дурисвітів і політич
них трусів. Перші (як большевики) уживають цеї фрази про «де
мократію» для знищення демократії, другі — так вірять в неї, що



не годні зробити без «демоса» ні кроку навіть тоді, коли той 
питається в них дороги: два сліпці, що топчуться на місці!..

Не йдемо в сліди ні одних, ні других. Демократія, воля біль
шосте нації є для нас закон, лиш ми думаємо, що всі мандати, 
в тім числі і від демосу, як і багато інших гарних річий, не одер
жується, лише береться. Вміти їх взяти — в цім і лише в цім є 
для нас загадка демократії. Ясно, що вона дасться розв’язати, 
лише коли мається за собою tacitus consensus широких мас. До 
ціх мас шукати? В чім їх воля? В нас шукають їх в «селянстві», 
у «власних силах», в «самостійносте», в «єдинім національнім 
фронті». І це також фраза! Тільки, що тут фразою є не слово, 
а зміст, що в його вкладається. Бо в нас говориться про «власні 
сили», а шукається за ними в Відні і Берліні, в Парижі й Моск
ві. Говориться про революцію, а роками впоюється думку, що 
хтось для нас десь щось зробить. Говориться про самостійність, 
а думається про федерацію. Говориться про федерацію, а думає
ться про «рідну школу» і п’ять моргів грунту. Проповідується 
єдиний національний фронт, а твориться його з «Русским Іспол- 
нительним Комітетом» і з румунським Болгарином Раковським 
проти величезної більшосте нації. Говориться «біле», а думається 
«чорне». Говориться «так», а думається «ні». Говориться «ні», 
а додається: «Я ще подумаю».

Інші знову воюють з «клерикалізмом» в краю, де ще донедав
на ціла інтелігенція складалася майже з самих клерикалів. Воюе- 
ться з «шовінізмом» на те, щоб іти під булаву Р. Р. S. як доне
давна соціялісти, або як комуністи — під команду варшавських, 
або московських «товаришів». Кажуть самі, що комуністи «ста
рались завжди підпорядкувати село містови», що село завше 
було для них дійною «коровою революції»,— і замість того, щоби 
проголосити боротьбу з тим, що селови наступає коліном на гру
ди,— клякається перед ним і благається залишити «обидливе не
довіри до українських революційних мас». Поза старих ц. к. полі
тиків, змиваючих вірно-подданчими заявами «ганьбу зради» з 
нації...

Що дивного, що з людьми такої психіки зачали говорити тим 
тоном, яким тепер говорять? Що їм перестали вірити і свої, і чу
жі? Ті, що справа, і ті що зліва, всі вони не знали, що хотіли, 
а те, що хотіли, хотіли лише наполовину. їх фрази, мов колода, 
не давали їм рухатися, вносячи баламуцтво в маси: фрази про 
пролєтаріят не дали їм утворити ясної селянської політики. Фра
зи про інтернаціоналізм — ясної, державницької думки. Фраза 
про шовінізм не позволила їм безкомпромісово відноситися до 
інших націй. Фраза про демократію паралізувала свободу рухів 
активної меншости, що плелася за масою, замість вести її. Обо
жание легалізме, одідичене від ц. к. гофратів не дало їм поста



вити карту на «руїнницькі сили», приневолюючи покладатись на 
рішення й ласку тих, хто в даний момент був в горі. Так затем
нювалося провідну думку, якою жила селянська маса, роблючи 
її нерішучою, важкою, непевною своїх прав, своїх шляхів, своїх 
провідників. Своя маса не чула в них власної думки, ні сильної 
волі, яка хотіла б їй себе накинути. Чужі не бачуть в них тої 
сили, яку можна, правда, зломити, але не мняти як віск — в свої 
власні форми.

Наш націоналізм потребує основної реформи, але чи цю ре
форму дасться перепровадити в рамках старих партій? Ні. І, влас
не, тому, що вони є старі. Бо в них кладеться натиск не на живе, 
а на мертве, не на суть, а на фразу. На програму, а не на харак
тер. Воліємо характери, які псують політику як політику, яка 
псує характери і повітря, в якім виховується молода генерація. 
Прецінь до кожного уряду, до кожної посади вимагається осо
бистих здібностей компетента. В‘ партіях — лиш те, аби він пи
сався на програму. Якже ж перешкодити, аби в партіях не рої
лося від воскреслих мумій, молодих стариків, поважних сінеку- 
ристів, шукачів посад, людей з наполеонівською зарозумілістю 
і з цивільною відвагою філістра? Від людей, які в десятій частині 
так не імпонують юрбі, як юрба їм? Які ніколи не вийдуть на- 
перід, не штовхнуті ззаду, які так ненавидять все, що має харак
тер, що приймають до себе кожного вчорашнього «хруня», аби 
лиш той вдарився в груди і написав покаянного листа до редак
ції? Які є відважні як гієни, що кидаються лише на трупів? Які 
є генії в дрібних інтригах — і дрібні інтриганти в великім...

Не кажемо, що так є, але кажемо, що самі засади партійного 
будівництва сприяють утворенню такого стану. Бо не дають за
поруки офірности, карности і відповідного добору членів групи, 
аби з лона старого партійництва можна було чекати регенерації 
нашого громадського життя.

«Заграва» ставляє собі скромні завдання. Хочемо бодай для 
себе скінчити раз з панованням фрази, яка гальмує політичну 
творчість правих, лівих і середніх і нищить відпорність народу. 
Хочемо скинути з себе цю фразу, як скидає гадюка лушпиння 
навесні. А на її місце поставити чистий, національний егоїзм і 
безкомпромісові інтереси кляси, на яку він спирається і яка 
творить в нас подавляючу більшість. Хочемо причинитися до ви
роблення хоч невеликого числом, але впертого думкою гурту, 
який знає, чого хоче, а того, чого хоче — дуже хоче. Який бри
дився б компромісом, в свою ціль вносив би незахитаність і яс
ність, що притягає маси, а в аффірмацію свого ідеалу — чисто 
релігійний запал, без якого ще не перемагали ні один рух і ні 
одна ідея.

Коли питатися за нашим рухом як за чимсь вже оформленим.



то він є без імени. Коли ж числити всіх тих, що думають як ми й 
які знуджені фразою шукають за новим, безкомпромісовим на
ціоналізмом, то всім тим, які питаються «хто ми?», можемо від
повісти: <гІмя моє — легіон, бо нас багато».

Українська суспільно-політична думка в 
XX ст.— Т. 2.— С. 58—60.

10. З Резолюції XII з'їзду РКП(б) про завдання партії 
у національному питанні

Квітень 1923 р.

7. < ...>  Для правильного запровадження в життя національ
ної програми, висунутої Жовтневою революцією, необхідно ще 
подолати ті перешкоди, які передані нам у спадщину пройденим 
періодом національного гніту і які не можуть бути подолані за 
короткий строк одним ударом.

Ця спадщина полягає, по-перше, в пережитках великодержав
ного шовінізму, який є відбитком колишнього привілейованого 
становища великоросів. Ці пережитки живуть ще в головах наших 
радянських працівників, центральних і місцевих, вони гніздяться 
в наших державних установах, у центральних і місцевих, вони 
дістають підкріплення у вигляді «нових» зміновіхівських велико
русько-шовіністських віянь, які дедалі більше посилюються у 
зв’язку з непом. Практично вони виявляються у чванливо-зневаж
ливому і бездушно-бюрократичному ставленні російських радян
ських чиновників до нужд і потреб національних республік. Бага
тонаціональна Радянська держава може стати дійсно міцною, 
а співробітництво народів у ній дійсно братерським лише в тому 
.разі, коли ці пережитки будуть витравлені в практиці наших дер
жавних установ рішуче і безповоротно. Становище у ряді націо
нальних республік (Україна, Білорусія, Азербайджан, Туркестан) 
ускладнюється тим, що значна частина робітничого класу, який 
є основною опорою Радянської влади, належить до великоруської 
національності. В цих районах змичка між містом і селом, робіт
ничим класом і селянством натрапляє на дуже велику перешкоду 
в пережитках великоруського шовінізму як у партійних, так і в 
радянських органах. За цих умов розмови про переваги росій
ської культури і висування положення про неминучість перемоги 
більш високої російської культури над культурами більш відста
лих народів (українською, азербайджанською, узбецькою, кирги
зькою та ін.) є не що інше, як спроба закріпити панування ве
ликоруської національності. Тому рішуча боротьба з пережитками



великоруського шовінізму є першим черговим завданням нашої 
партії.

Ця спадщина полягає, по-друге, у фактичній, тобто господар
ській і культурній, нерівності національностей Союзу Республік. 
Правова національна рівність, здобута Жовтневою революцією, 
є великим завоюванням народів, але вона не розв’язує сама по 
собі всього національного питання. Ряд республік і народів, які 
не пройшли або майже не пройшли капіталізму, які не мають або 
майже не мають свого пролетаріату, які відстали через це у гос
подарському і культурному відношеннях, не можуть повністю 
використати права і можливості, які їм дає національна рівно
правність, не можуть піднятися на вищий ступінь розвитку і до
гнати, таким чином, без справжньої і тривалої допомоги ззовні 
ті національності, які пішли вперед. Причини цієї фактичної не
рівності криються не тільки в історії цих народів, а й у політиці 
царизму і російської буржуазії, які прагнули перетворити окраїни 
у виключно сировинні райони, експлуатовані промислово-розвину
тими центральними районами. Подолати цю нерівність за корот
кий строк, ліквідувати цю спадщину за один-два роки неможливо. 
Ще X з’їзд нашої партії відзначив, що «знищення фактичної на
ціональної нерівності є тривалий процес, який вимагає упертої 
і наполегливої боротьби з усіма пережитками національного гніту 
і колоніального рабства». Але подолати її треба неодмінно. І по
долати її можна тільки шляхом справжньої і тривалої допомоги 
російського пролетаріату відсталим народам Союзу в справі їх 
господарського і культурного успіху. Допомога ця повинна в пер
шу чергу виявитися у вжитті ряду практичних заходів по утворен
ню в республіках раніше пригноблених національностей промис
лових осередків з максимальним залученням місцевого населення. 
Нарешті, допомога ця повинна йти, згідно з резолюцією X з’їзду, 
паралельно з боротьбою трудових мас проти місцевих і зайшлих 
експлуататорських верхів, які посилюються у зв’язку з непом, за 
зміцнення своїх соціальних позицій. Оскільки ці республіки є 
переважно сільськогосподарськими районами, внутрішні соціальні 
заходи повинні насамперед іти по шляху наділення трудових мас 
землею за рахунок вільного державного фонду. Без цього нема 
підстави розраховувати на налагодження правильного і тривкого 
співробітництва народів у рамках єдиної союзної держави. Тому 
боротьба за ліквідацію фактичної нерівності національностей, бо
ротьба за піднесення культурного і господарського рівня відста
лих народів є другим черговим завданням нашої партії.

Ця спадщина полягає, нарешті, в пережитках націоналізму 
серед цілого ряду народів, які пережили тяжке ярмо національ
ного гніту і не встигли ще звільнитися від почуття старих націо
нальних кривд. Практичним виявом цих пережитків є деяка на



ціональна відчуженість і відсутність повного довір’я раніше при
гноблених народів до заходів, які йдуть від росіян. Проте в де
яких республіках, що мають у своєму складі кілька національ
ностей, цей оборонний націоналізм перетворюється нерідко в на
ціоналізм наступальний, у завзятий шовінізм сильнішої національ
ності, спрямований проти слабих національностей цих республік. 
Шовінізм грузинський (в Грузії), спрямований проти вірменів, 
осетинів, аджарців і абхазців; шовінізм азербайджанський (в 
Азербайджані), спрямований проти вірменів; шовінізм узбецький 
(в Бухарі і Хорезмі), спрямований проти туркменів і киргизів; 
шовінізм вірменський та ін.— усі ці види шовінізму, заохочувані 
до того ж умовами непу і конкуренції, є величезним лихом, яке 
загрожує перетворити деякі національні республіки в арену гризні 
і чвар. Нічого й казати, що всі ці явища гальмують справу фак
тичного об’єднання народів у єдиний державний союз. Оскільки 
пережитки націоналізму є своєрідною формою оборони проти 
великоруського шовінізму, рішуча боротьба з великоруським шо
вінізмом становить найвірніший засіб для подолання націоналі
стичних пережитків. Оскільки ж ці пережитки перетворюються 
у місцевий шовінізм, спрямований проти слабих національних груп 
в окремих республіках, пряма боротьба з ними є обов’язком чле
нів партії. Тому боротьба з націоналістичними пережитками і 
насамперед з шовіністичними формами цих пережитків є третім 
черговим завданням нашої партії.

8. Одним з яскравих виявів спадщини старого слід вважати 
той факт, що Союз Республік розцінюється значною частиною 
радянських чиновників у центрі і на місцях не як союз рівно
правних державних одиниць, покликаний забезпечити вільний роз
виток національних республік, а як крок до ліквідації цих рес
публік, як початок утворення так званого «єдиного-неділимого».

Таким же результатом спадщини старого слід вважати праг
нення деяких відомств РСФРР підпорядкувати собі самостійні 
комісаріати автономних республік і прокласти шлях до ліквідації 
останніх.

Засуджуючи таке розуміння, як антипролетарське і реакційне, 
і проголошуючи абсолютну необхідність існування і дальшого 
розвитку національних республік, з’їзд закликає членів партії 
пильно стежити за тим, щоб об’єднання республік і злиття комі
саріатів не було використане шовіністично настроєними радян
ськими чиновниками як прикриття їх спроб ігнорувати господар
ські й культурні потреби національних республік. Злиття коміса
ріатів є іспит радянському апаратові: якби цей досвід набув на 
практиці великодержавного напряму, то партія була б змушена 
вжити проти такого перекручення найрішучіших заходів, аж до 
постановки питання про перегляд злиття деяких комісаріатів, поки



радянський апарат не буде належно перевихований у дусі дійсно 
пролетарської і дійсно братерської уваги до нужд і потреб малих 
і відсталих національностей.

9. Союз Республік, створений на началах рівності й добро
вільності робітників і селян окремих республік, є першою спро
бою пролетаріату в справі врегулювання міжнародних взаємо
відносин незалежних країн і першим кроком до створення май
бутньої всесвітньої Радянської республіки праці. Оскільки Союз 
Республік є новою формою співжиття народів, новою формою їх 
співробітництва в єдиній союзній державі, у рамках якої повинні 
бути зжиті змальовані вище пережитки в процесі спільної роботи 
народів, вищі органи Союзу повинні бути побудовані так, щоб 
вони повністю відображали не тільки спільні нужди і потреби 
всіх національностей Союзу, а й спеціальні нужди і потреби окре
мих національностей. Тому, поряд з існуючими центральними 
органами Союзу, які є предстарництвом трудящих мас усього 
Союзу, незалежно від національності, повинен бути створений 
спеціальний орган представництва національностей на засадах 
рівності. Така будова центральних органів Союзу дала б повну 
можливість чуйно прислухатися до нужд і потреб народів, своє
часно подавати їм необхідну допомогу, створити обстановку пов
ного взаємного довір’я і ліквідувати, таким чином, найбільш без
болісними шляхами згадану вище спадщину.

10. Виходячи із сказаного, з’їзд рекомендує членам партії 
як практичні заходи добитися того, щоб:

а) при побудові центральних органів Союзу була забезпечена 
рівність прав та обов’язків окремих республік як у взаємних між 
ними відносинах, так і щодо центральної влади Союзу;

б) у системі вищих органів Союзу був утворений спеціальний 
орган представництва всіх без винятку національних республік 
і національних областей на засадах рівності, з можливим ураху
ванням представництва всіх національностей, які входять до скла
ду цих республік;

в) виконавчі органи Союзу були сконструйовані на засадах, 
які забезпечують реальну участь у них представників республік і 
задоволення нужд і потреб народів Союзу;

г) були надані республікам досить широкі фінансові і, зокре
ма, бюджетні права, які забезпечують можливість виявлення їх 
власної державно-адміністративної, культурної та господарської 
ініціативи;

д) органи національних республік і областей складалися пере
важно з людей місцевих, які знають мову, побут і звичаї відпо
відних народів;

е) були видані спеціальні закони, які забезпечують вживання 
рідної мови в усіх державних органах і в усіх установах, що об-



слуговують місцеве інонаціональне населення і національні мен
шості,— закони, які переслідують і карають з усією революцій
ною суворістю всіх порушників національних прав і особливо 
прав національних меншостей;

є) була посилена виховна робота у Червоній Армії в дусі на
садження ідей братерства і солідарності народів Союзу і були 
вжиті практичні заходи по організації національних військових 
частин, з дотриманням усіх мір, необхідних для забезпечення пов
ної обороноздатності республік.

II
1. Розвиток організацій нашої партії у більшості національних 

республік відбувається в умовах, які не цілком сприяють їх зро
станню і зміцненню. Економічна відсталість цих республік, не
численність національного пролетаріату, недостатність або навіть 
відсутність кадрів старих партійних працівників з місцевих людей, 
відсутність серйозної марксистської літератури рідною мовою, 
слабість партійно-виховної роботи, нарешті, наявність пережитків 
радикально-націоналістичних традицій, які все ще не встигли 
вивітритися, породили серед місцевих комуністів певний ухил у 
бік переоцінки національних особливостей, у бік недооцінки кла
сових інтересів пролетаріату, ухил до націоналізму. Це явище 
стає особливо небезпечним у республіках з кількома національ
ностями, де воно набирає нерідко форми ухилу до шовінізму ко
муністів сильнішої національності, спрямованого своїм вістрям 
проти комуністів слабих національностей (Грузія, Азербайджан, 
Бухара, Хорезм). Ухил до націоналізму шкідливий у тому від
ношенні, що він, гальмуючи процес визволення національного про
летаріату з-під ідейного впливу національної буржуазії, утруднює 
справу згуртування пролетарів різних національностей в єдину 
інтернаціоналістську організацію.

2. З другого боку, наявність численних кадрів старих партій
них працівників росіян з походження як у центральних установах 
партій, так і в організаціях компартій національних республік, 
не обізнаних з побутом, звичаями і мовою трудових мас цих рес
публік і тому не завжди чуйних до їх запитів, породила в нашій 
партії ухил у бік недооцінки національних особливостей і націо
нальної мови в партійній роботі, погордливо-зневажливе ставлен
ня до цих особливостей, ухил до великоруського шовінізму. Цей 
ухил шкідливий не тільки тому, що він, гальмуючи справу фор
мування комуністичних кадрів з місцевих людей, які знають на
ціональну мову, створює небезпеку відриву партії від пролетар
ських мас національних республік, а й насамперед тому, що він 
живить і вирощує змальований вище ухил до націоналізму, утруд
нюючи боротьбу з ним.



3. Засуджуючи обидва ці ухили, як шкідливі і небезпечні для 
справи комунізму, і звертаючи увагу членів партії на особливу 
шкідливість і особливу небезпечність ухилу до великоруського 
шовінізму, з’їзд закликає партію до найскорішої ліквідації цих 
пережитків старого в нашому партійному будівництві.

Як практичні заходи з’їзд доручає ЦК провести:
а) утворення марксистських гуртків вищого типу з місцевих 

партійних працівників національних республік;
б) розвиток принципової марксистської літератури рідною 

мовою;
в) посилення Університету народів Сходу і його філій на 

місцях;
г) утворення при ЦК національних компартій інструкторських 

груп з місцевих працівників;
д) розвиток масової партійної літератури рідною мовою;
е) посилення партійно-виховної роботи в республіках;
є) посилення роботи серед молоді в республіках.
4. Зважаючи на величезну важливість, яку має діяльність від

повідальних працівників в автономних і незалежних республіках 
і на окраїнах взагалі (здійснення зв’язку трудящих даної респуб
ліки з трудящими всієї решти Союзу), з’їзд доручає ЦК подбати 
про особливо пильний добір цих працівників, з тим щоб склад 
їх повністю забезпечував дійсне запровадження у життя рішень 
партії в національному питанні.

Комуністична партія Ра
дянського Союзу в резо
люціях і рішеннях з’їз
дів, конференцій і плену
мів ЦК. 1917—1924.— К., 
1979 — Т. 2,— С. 416— 
425.

11. Постанова четвертої наради ЦК РКП(б)
«Практичні заходи по втіленню в життя резолюції
XII з'їзду партії в національному питанні»

Червень 1923 р.
І. Загальна лінія партроботи 
в національному питанні
Лінія партроботи у національному питанні в розумінні бороть

би з відхиленнями від позиції XII з’їзду партії повинна визнача
тися відповідними пунктами резолюції цього з’їзду в національ
ному питанні, а саме: 7 пунктом 1 розділу резолюції та 1, 2 і 
З пунктами 2 розділу.



Одним з корінних завдань партії є вирощування і розвиток 
з пролетарських і напівпролетарських елементів місцевого насе
лення молодих комуністичних організацій національних республік 
і областей, всемірне сприяння цим організаціям стати на ноги, 
одержати дійсно комуністичне виховання, згуртувати хоч би не
численні спочатку, але справжні інтернаціоналістські комуністич
ні кадри. Лише тоді Радянська влада буде міцна в республіках 
і областях, коли там зміцняться дійсно серйозні комуністичні 
організації.

Але самі комуністи в республіках І областях повинні пам’я
тати, що обстановка у них, уже внаслідок іншого соціального 
складу населення, дуже відрізняється від обстановки у промис
лових центрах Союзу Республік, що через це на окраїнах не
обхідно часто застосовувати інші методи роботи.

Слабість або майже цілковита відсутність сучасної промисло
вості та неминуча повільність розвитку промисловості у найближ
чий період пересувають з необхідності партійну роботу в бік по
вільної, систематичної, терпеливої ідейно-виховної роботи кращих 
елементів селянства, кустарів та ін. Треба пам’ятати, що у від
сталих республіках і областях тільки наша партійна організація 
відкриває для певних низових елементів, щиро революційних, але 
не досить розвинутих і загартованих, можливість поступово роз
виватися в закінчених комуністів. Механічне перенесення сюди 
того класового революційного критерію, який склався на основі 
досвіду пролетарських центрів, було б у корені неправильне і при
вело б до прямо протилежних результатів. Саме та обставина, що 
ядром РКП у цілому є загартовані робітники промислових цент
рів, дає змогу партії без побоювання за свою класову суть засто
совувати зазначений вище метод терпеливого ідейно-виховного 
впливу.

Товариші з центру, що беруть участь у партійній роботі сереД 
більш відсталих народностей, повинні строго додержувати тону 
сприяння і допомоги національним передовим елементам у їх ко
муністичній і радянській роботі, ні в якому разі не допускаючи 
ні в діях, ні у висловлюваннях нічого, що схоже було б на при
своєння собі права нав’язати і вирішувати, допускати або від
кидати, взагалі розпоряджатися, формально спираючись на авто
ритет центру.

Зокрема тут, у республіках і областях, прагнучи завоювати 
підтримку трудящих мас місцевого населення, необхідно в біль
шій мірі, ніж у центральних районах, іти назустріч елементам, 
що є революційно-демократичними або навіть просто лояльними 
щодо Радянської влади. Роль місцевої інтелігенції в республіках 
і областях у багатьох відношеннях інша, ніж роль інтелігенції 
в центральних районах Союзу Республік. Окраїни настільки бідні



місцевими інтелігентними працівниками, що кожного з них треба 
залучати на сторону Радянської влади всіма силами.

Комуніст на окраїнах повинен пам’ятати: я — комуніст, тому 
я повинен, діючи стосовно до даного середовища, йти на поступки 
тим місцевим національним елементам, які хочуть і можуть ло
яльно працювати в рамках радянської системи. Це не виключає, 
а передбачає систематичну ідейну боротьбу за принципи марк
сизму і за справжній інтернаціоналізм проти ухилу до націона
лізму. Тільки таким чином можна буде зжити успішно місцевий 
націоналізм і перевести на сторону Радянської влади широкі 
верстви місцевого населення.

II. Питання, пов’язані з утворенням другої
палати ЦВК Союзу і організацією наркоматів
Союзу Республік
а) Про склад другої палати. 'Ця палата повинна складатися 

з працівників автономних і незалежних республік (по чотири від 
кожної або більше) і представників національних областей (до
сить по одному від кожної). Бажано поставити справу так, щоб 
члени першої палати, взагалі кажучи, не були одночасно членами 
другої. Представники республік і областей повинні затверджува
тися з’їздом Рад Союзу Республік. Першу палату назвати Союз
ною Радою, другу — Радою Національностей.

б) Про права другої палати у відношенні до першої палати. 
Слід було б установити рівність прав першої і другої палат із 
збереженням за кожною з них права законодавчої ініціативи і з 
дотриманням умови, за якої жоден законопроект, внесений на 
розгляд першої або другої палати, не може бути перетворений 
у закон без згоди на те обох палат, що голосують роздільно. Пи
тання конфлікту розв’язуються в порядку їх передачі у погоджу
вальну комісію обох палат і в разі недосягнення згоди — нового 
голосування на спільному засіданні цих останніх, причому якщо 
виправлений таким чином спірний законопроект не збирає біль
шості обох палат, справа передається на розв’язання екстреного 
або чергового з’їзду Рад Союзу Республік.

в) Про компетенцію другої палати. До відання другої (так 
само, як і першої) палати належать питання, передбачені пунк
том 1 Конституції СРСР. Законодавчі функції Президії ЦВК 
Союзу і Раднаркому Союзу лишаються в силі.

г) Про Президію ЦВК Союзу Республік. Президія ЦВК по
винна бути одна. Вона повинна обиратися обома палатами ЦВК, 
звичайно, з забезпеченням представництва національностей, при
наймні, найбільших з них. Пропозиція українців про утворення 
двох президій з законодавчими функціями по числу двох палат 
ЦВК замість єдиної Президії ЦВК Союзу недоцільна. Президія



є верховна влада Союзу, що діє постійно, безперервно від сесії 
до сесії. Утворення двох президій з законодавчими функціями є 
роздвоєння верховної влади, що неминуче створить великі утруд
нення в роботі. У палат повинні бути свої президії, які, однак, не 
мають законодавчих функцій.

д) Про кількість злитих комісаріатів. За рішеннями поперед
ніх пленумів ЦК, злитих комісаріатів повинно бути п’ять (Зак- 
справ, Зовнішторг, Наркомвійськ, НКШ і НКПоштель), дирек
тивних комісаріатів повинно бути теж п’ять (Наркомфін, ВРНГ, 
Наркомпрод, Наркомпраці, PCI), всі інші комісаріати цілком 
автономні. Українці пропонують Заксправ і Зовнішторг перевести 
з розряду злитих у розряд директивних, тобто залишити ці комі
саріати в республіках паралельно із Заксправ і Зовнішторгом 
Союзу, підпорядкувавши їх директивам останніх. Ця пропозиція 
неприйнятна, коли вважати, що ми дійсно утворюємо одну союзну 
державу, яка може виступати перед зовнішнім світом як об’єдна
не ціле. Те саме треба сказати про концесійні договори, укладен
ня яких повинно бути зосереджене в Союзі Республік.

е) Про конструкцію наркоматів Союзу Республік. Слід було б 
розширити склад колегій цих наркоматів, увівши туди представ
ників найбільших і найважливіших національностей.

є) Про бюджетні права республік. У межах наданої республі
кам частини, розміри якої повинні бути визначені окремо, слід 
було б розширити бюджетну самостійність останніх.

III. Заходи залучення трудових елементів
місцевого населення до партійного, професійного
і радянського будівництва

а) Чистка державних і партійних апаратів від націоналістич
них елементів (маються на увазі, насамперед, російські, а також 
антиросійські та інші націоналісти). Чистка повинна провадитись 
обережно, на підставі перевірених даних, під контролем ЦК 
партії;

б) систематична і неухильна робота по націоналізації держав
них і партійних установ у республіках і областях у розумінні 
поступового запровадження в діловодство місцевих мов, зобов’я
завши відповідальних працівників вивчити місцеві мови. Систе
матичне залучення національних елементів до професійного і коо
перативного будівництва;

в) добір і залучення більш-менш лояльних елементів місцевої
інтелігенції до радянських установ при одночасній роботі наших 
відповідальних працівників у республіках і областях по вироблен
ню кадрів радянських і партійних працівників з числа членів 
партії; і



г) організація безпартійних конференцій робітників і селян 
з доповіддю наркомів і взагалі відповідальних працівників партії 
про найважливіші заходи Радянської влади.

IV. Заходи по піднесенню культурного
стану місцевого населення
а) Організація клубів (безпартійних) та інших освітніх уста

нов місцевими мовами;
б) розширення мережі всіх ступенів навчальних закладів і 

створення робфаків місцевими мовами;
в) залучення до роботи в школі більш-менш лояльних народ

них учителів місцевого походження;
г) створення мережі товариств поширення грамотності місце

вими мовами;
д) постановка видавничої справи, утворення спеціального фон

ду при ЦК по субсидуванню в республіках і областях;
е) включення в загальнодержавний бюджет шкіл першого сту

пеня культурно слабих національностей.
V. Господарське будівництво
в національних республіках і областях
з точки зору національно-побутових особливостей
а) Врегулювання, а де потрібно — припинення переселень;
б) можливе забезпечення землею місцевого трудового насе

лення за рахунок державного земельного фонду;
в) доступний сільськогосподарський кредит місцевому насе

ленню;
г) посилення іригаційних робіт;
д) всемірна допомога кооперації, зокрема промисловій (з ме

тою залучення кустарів);
е) перенесення фабрик і заводів у республіки, в яких є багато 

відповідної сировини;
є) створення ремісничих і технічних шкіл для місцевого на

селення;
ж) створення сільськогосподарських курсів для місцевого на

селення.
VI. Про практичні заходи організації військових частин
Треба вже тепер приступити до створення військових шкіл у 

республіках і областях для вироблення в певний строк командно
го складу з місцевих людей, що може стати потім ядром для орга
нізації національних військових частин. При цьому зрозуміло, що 
повинен бути в достатній мірі забезпечений партійний і соціаль
ний склад національних частин, особливо командного складу. 
Там, де є старі військові кадри з місцевих людей (Татарія, част



ково Башкирів), можна було б уже тепер організувати національ
ні міліційні полки. В Грузії, Вірменії і Азербайджані уже є, здає
ться, по дивізії. На Україні і в Білорусії можна було б уже тепер 
створити по одній (особливо на Україні) міліційній дивізії.

Питання про створення національних військових частин має 
першорядне значення як у розумінні оборони від можливих на
падів з боку Туреччини, Афганістану, Польщі і т. д., так і в ро
зумінні можливого вимушеного виступу Союзу Республік проти 
сусідніх держав. Значення національних військових частин з точ
ки зору внутрішнього становища Союзу Республік не потребує 
доказів. Треба вважати, що у зв’язку з цим доведеться збільшити 
кількісний склад нашої армії приблизно тисяч на 20—25.

VII. Постановка партійно-виховної роботи
а) Створити школи політграмоти рідною мовою;
б) створити марксистську літературу рідною мовою;
в) мати добре поставлену періодичну пресу рідною мовою;
г) розширити діяльність Університету народів Сходу в центрі 

і на місцях, забезпечивши цей Університет матеріально;
д) заснувати партійний дискусійний клуб при Університеті на

родів Сходу з залученням членів Центрального Комітету, які про
живають у Москві;

е) посилити роботу в спілці молоді та серед жінок у респуб
ліках і областях.

VIII. Добір партійних і радянських працівників
з точки зору запровадження у життя резолюції
XII з’їзду в національному питанні
Необхідно залучити до відділу обліку й розподілу, агітпропу, 

оргвідділу, жінвідділу та інструкторського апарату ЦК певну 
кількість націоналів (по два або по три), з тим щоб з їх допомо
гою полегшити поточну партроботу ЦК на окраїнах і провадити 
правильний розподіл партійних і радянських працівників по рес
публіках та областях у дусі забезпечення лінії XII з’їзду РКП 
в національному питанні. Необхідно, крім того, допускати деякі 
відступи від прийнятих норм, що можуть полегшити вступ у пар
тію і висування в керівні органи партії місцевих пролетарських 
і напівпролетарських елементів національних республік та об
ластей.

Комуністична партія Ра
дянського Союзу в резо
люціях і рішеннях з’їздів, 
конференцій і пленумів 
ЦК. 1917—1924.— Т. 2.— 
С. 468—473.



12. Проти бухгалтерії в національному питанні

Виступ М. Скрипника на XII з’їзді РКП (б)

Я хотів би говорити про те, як практично здійснюється наша 
лінія в національному питанні в одній галузі, а сама в галузі 
культурної та партійної роботи; і то хотів би тут узяти лише 
окрему частину цього питання й говорити про роботу тільки серед 
українського населення. Українці в Радянському Союзі посідають 
не тільки Українську Соціялістичну Радянську Республіку, але 
розташовані і на території всіх інших республік, доходячи в 
РСФРР числом понад 7 мільйонів.

Придивімося, як же обслуговуються ці 7 мільйонів населення, 
що становлять собою в деяких місцях на 40—50 %, а в деяких на 
70 % найбідніше селянство. Як 'Обслуговує цю людність тепер 
радянська влада й наша партія? Ми маємо на ці 7 мільйонів 
населення в усій РСФРР разом з іншими автономними республі
ками, що входять до складу РСФРР, як ось Кирреспубліка й 
Татреспубліка, всього 500 шкіл з українською викладовою мовою 
та тільки 2 технікуми типу середніх шкіл, отже існування й цих 
шкіл стоїть зараз під знаком запитання. До цього часу вже за
крилося 300 шкіл, а обидва технікуми є зараз під знаком запи
тання і найближчого часу належатимуть до тих, що їх треба ско
ротити. Я не припускаю, щоб такий відсоток шкіл задовольняв 
культурно-освітні потреби цього українського населення і щоб 
його можна було важати за достатній. Очевидячки, тут наша 
практика не сходиться з нашою теорією. Тут треба, щоб тези наші 
в цій справі перетворювалися у життя належною мірою.

А тепер погляньмо, як обслуговуються національні меншості 
по партійній лінії. У мене є відомості, що лише в самій Саратов
ській губерні в губкомі є єдина на всю Росію українська секція. 
В деяких губернях в окремих відділах народної освіти є робіт
ники, що спеціяльно ведуть роботу серед тамтешнього українсько
го населення близько для населення мовою, але то все робітники 
безпартійні. Як-не-як, а в Сибіру ми маємо 1.200.000 українців, 
на Кубанщині — 2.273.000 й т. д., але партійної "роботи серед них 
ми зовсім не провадимо. Коли Агітпроп ЦК РКП запитав губ- 
коми, то лише Саратовський та Самарський губкоми визнали за 
потрібне провадити таку роботу українською мовою. А що відпо
віли всі інші? Воронізький губком заявляє, що організація укра
їнської секції недоцільна: Царіцинський — «непотрібна й недоціль
на»; Курський — «цілком зайва», а Кубанський не надіслав навіть 
ніякої відповіді. Треба зауважити, що такі відповіді про те, що 
не треба вести роботи українською мовою, подавало багато парт- 
комів і в самій Україні. Кажуть, що роботу можна вести й ро



сійською мовою. Але число 7.000.000 українських селян на тери
торії РСФРР говорить про те, що нам треба в оцій царині вжити 
заходів для того, щоб можна було провадити роботу мовою місце
вого населення. Отже виникає питання, як же ми в своїй практиці 
провадимо цю роботу. Чи допомагаємо ми селянам близькою для 
них мовою піднестися з некультурного стану? (Візьму один при
клад. Ми провадимо мобілізації; остання мобілізація взяла до 
армії 60.000 українських селян, що пішли в Росію. Якою ж мо
вою вони дістають освіту?). Чи провадиться ж серед них культур
но-освітня робота українською мовою? Ні, не провадиться. Армія 
й досі лишається знаряддям русифікації українського населен
ня й усього «інороднього» населення. Правда, ПУР останніми 
часами почав передплачувати газети на національних мовах, але 
вся ця робота ще в майбутньому, і нам треба в цій справі вжити 
заходів, щоб наша армія не була знаряддям русифікації.

Я не кажу про мову командування, але необхідно, щоб куль
турно-освітня робота в Червоній армії серед «інородців» прова
дилась їхньою рідною мовою. Ми звикли йти віковічними стеж
ками й не розуміємо, що наші ухвали в національній справі нас 
до чогось обов’язують.

Що ж це таке? Відкіля постає це протиріччя між теорією й 
практикою? Не тільки на наших з’їздах, але й на другому конгре
сі Комінтерну ми ухвалили резолюцію в національній справі, 
і саме російська делегація внесла цю резолюцію. В ній говорило
ся, щоб пролетаріят в галузі національного питання був готовий 
до найбільшої саможертви для того, щоб утворити спілку з коло
ніальними народами і з селянами колишніх пригноблених народів. 
Ось питання, що його треба перед нами поставити.

А чи виявили ми цей намір до самодержави? Ні, не виявили. 
Маємо лише теоретичні визнання від більшости, але коли дохо
дить до діла, то тоді в нас немає ні сили, ні волі. Великодержавні 
забобони, що зайшли в кров з молоком матері, стали інстинктом 
у багатьох і багатьох товаришів. Пригадайте, як багато товари
шів збентежилися, коли наш Союз Республік дістав назву не 
РСФРР, а СРСР. -Пригадайте, як багато незрозумілих питань 
виникло серед товаришів з приводу зміни назви Російської Кому
ністичної Партії на Комуністичну Партію СРСР, як багато прин
ципово не погоджувалося з цим, убачаючи в цьому якусь базу, 
відмову від традицій і т. ін., ніби ми вже одного разу не зреклися 
старої заслуженої назви і ніби в цьому обстоюванні назви партії, 
не по території, а саме за російською національністю, немає своє
рідного великодержавства. Так, товариші, нам треба бути готовим 
до саможертви, нам доконче треба ще добре попрацювати над со
бою, щоб бути готовими до цієї саможертви.



Я нагадую про роботу серед українців, що треба вести її спе- 
ціяльно українською мовою.

Але нам бракує робітників, нам треба ще підготувати робіт
ників, що змогли б провадити роботу українською мовою. Ось вам 
приклад: тут у нас на цьому з’їзді маємо лише 4,7 % українців. 
З тих умов, що здавна склалися на Україні, нам бракує робітни
ків, що володіють українською мовою, що могли б провадити 
серед селян роботу рідною для них мовою.

Мануїльський (з місця). В цьому ми винні.
Скрипник. Так, винні. Я зараз це скажу. На Україні ми за

воювали Українську Комуністичну Партію боротьбістів, що вли
лася до нас в складі понад 4 тисячі членів, і її треба було пере
творити, зробити її членів нашими членами в повному розумінні 
цього слова. А чи зробили ми це? Ні. Скільки тепер у нас усього 
боротьбістів. Зараз на Україні маємо лише 118 боротьбістів, 
а решта? Якась частина переїхала до Росії, а решта — почасти 
самі вийшли, а більшу частину викинули з партії тоді, як чисти
ли, з мотивів, що вони заховали націоналістичні забобони. Чи зу
міли ми їх перетворити? Ні, не зуміли.

Нам треба було до них підходити уважніше, не з карнодер- 
жавним аршином, вишукуючи в них забобонів, щоб можна було 
їх за це викинути, а нам треба було їх поволі перевиховувати 
і по-товариському впливати на них, притягати їх до роботи, по
волі підвищувати їх у роботі, щоб зробити з них провідників 
наших ідей. Цього немає.

Товариші, в чому ж причина такого ставлення, в чому причи
на, що наша лінія, намічена вже давно, при переведенні в життя 
ламається? Чи, може, т. Сталін щось нового пропонує в своїх 
тезах?' Нічого. Лінія давно намічена, ще в 1913—1914 роках; її 
намітив Ленін, і він провадив її в своїх статтях разом із своїм 
співробітником Сталіном у нашому журналі «Просвещение».

Так чому ж ми практично в національному питанні топчемося 
на місці і після правильного принципового розв’язання його на ді
лі стоїмо на місці? Річ у тім, що ми ввесь час балансуємо в ца
рині національного питання. Дехто повсякчас намагається знайти 
якусь середню лінію. Кожне зауваження на великоросійський 
шовінізм завжди вважають за потрібне компенсувати зауважен
ням протилежним — на шовінізм народностей недержавних, отож 
завжди маємо подвійну бухгальтерію. Кожне зауваження на ве
ликоросійський шовінізм намагаються завжди дискваліфікувати.

«Переборіть, сказати б, спочатку свій власний шовінізм». Та
кої як слід боротьби з великодержавним шовінізмом у нас не 
провадилося. Тут на цьому треба нам знайти кінець. Нам треба 
тут встановити якусь межу.



Т. Сталін наводив причини, чому перед нами так гостро по
стає національне питання. Я не припускаю, щоб воно інакше 
стояло минулого року. Але чому ж, коли я минулого року на 
XI з’їзді виступав з положеннями, що фактично цілком наведені 
в тезах Сталіна на цьому з’їзді, мій виступ був тоді дисквалі
фікований і представником української делегації т. Мануїльським, 
і референтом ЦК? Хіба тільки тому, що я вже тоді передбачив 
єдинонеділимівський зміновіховський потяг наших радянських 
апаратів, що т. Сталін встановлює зараз. Нам треба в царині 
національного питання поставити «грань», повести гостру бороть
бу і практичну роботу перевести нарешті згідно з тими тезами, 
що оце ми приймаємо.

Певна річ, теоретично правильно, що т. Сталін проводить два 
націоналізми: націоналізм великодержавний, панівний, і націо
налізм колишніх пригноблених національностей. (Я не говорю 
про великодержавні тенденції колишніх пригноблених народів).

Але чи не дуже це висунуто у т. Сталіна? Чи не буде це про
тиставлення двох націоналізмів причиною тому, що багато й 
багато з товаришів на практиці свою бездіяльність у національній 
справі виправдуватимуть саме цим протиставленням? Я дуже й 
дуже боюся цього.

В теорії ми розв’язали вже давно це питання: нам не треба 
творити нових теорій. Наша партія в особі т. Леніна і його спів
робітника т. Сталіна давно вже розв’язала це питання теоретич
но. Резолюції нашого з’їзду теоретично розв’язують це питання. 
В національндму питанні в нашій партії були різні погляди, по
гляди Рози Люксембург і погляди т. Леніна. Отже, товариші, ми 
маємо ще один погляд, і за ним стоїть найбільше прихильників — 
це погляд партійного болота, погляд людей, що бояться тут ви
ступити з певною лінією. Чи є супротивники тез т. Сталіна, чи 
їх немає? Чи маємо в нашій партії товаришів, що є принципово 
великодержавники, русотяпи? Чому ж вони не виступають тут, 
а лише в практиці ламають партійну лінію? Не в тім річ, щоб 
ухвалити резолюцію, а в тім, щоб її перевести в життя.

У нас на Всеукраїнській партійній конференції одноголосно 
(лише чотири утрималося) ухвалено резолюцію у національному 
питанні, що відповідає тезам т. Сталіна. Але мені переказували, 
що після ухвали цієї резолюції один з тих, хто голосував за неї, 
голова губвиконкому, коли до його при виході з зали засідання 
заговорив один безпартійний кооператор українською мовою, від
повів: «Говорите со мной на понятном языке». Він «проголосував» 
резолюцію в національному питанні, він з нею «вполне согласен». 
Це протиріччя між теорією й практикою, цю лінію «болота» 
треба вишмалити, треба випекти розжареним залізом, треба нашу



теорію, нашу принципову лінію в практиці справді перетворювати 
в життя.

Українська суспільно-по
літична думка в XX ст.— 
Т. 2.— С. 66—70.

13. Про заходи забезпечення рівноправності мов
і про допомогу розвиткові української мови

З постанови ВУЦВК і РНК УСРР від 1 серпня 1923 р.
Ті спокійні обставини, що склалися після перемоги над контр

революцією і над голодом, дають Радянській владі змогу розви
нути той визвольний національний процес, що почала Жовтнева 
революція через скинення влади «поміщиків і капіталістів, які 
разом з царською бюрократією були на території України не 
тільки експлуататорами робітників і селян, але й русифікаторами, 
що переслідували та пригнічували українську національність.

За короткий час існування Радвлади на Україні, незважаючи 
на відтягнення всіх сил культурного фронту, зроблено вже бага
то в справі розвитку української культури, в справі школи та 
книжки. Але ця робота не могла усунути нерівності культур, що 
створилася внаслідок вікового утиску.

Через те найближчим завданням Уряду мусить бути усунення 
цієї нерівності в галузі національної культури.

Те ж саме завдання диктує Радянській владі ще й потреба 
зміцнення тісної спілки робітників і селян і ще більше присто
сування державного апарату до потреб, до побуту і до мови 
українського народу. Для цього треба 'збільшити українізацію 
всього державного апарату.

Залишаючи і на майбутнє обов’язковість для службовців знан
ня російської мови, що є засобом взаємин з найбільшою націо
нальною меншістю на Україні і з народами всього Союзу, зокрема 
з російським народом, і вважаючи, що в сучасних умовах росій
ська мова перестала бути засобом пригнічення в руках привіле
йованих класів і, навпаки, є засобом прилучення української 
культури до високорозвиненої, що має світове значення,— росій
ської культури, робітничо-селянський уряд України визнає за 
потрібне все ж таки протягом найближчого часу зосередити увагу 
держави на поширенні знання української мови. Формальна від
мінність, що визнавалася до цього часу між двома найбільш по
ширеними на Україні мовами — українською та російською,— не
достатня. Внаслідок відносно слабого розвитку української шко
ли і української культури взагалі, внаслідок відсутності потрібних



підручників для навчання, відсутності підготовленого до певної 
міри персоналу — життя, як ми бачимо на досвіді, приводить до 
фактичної переваги російської мови.

Щоб усунути таку нерівність, робітничо-селянський уряд вжи
ває низку практичних заходів, які, додержуючи рівноправність 
мов усіх національностей, що є на території України, мусять за
безпечити українській мові місце, відповідне числу та питомій вазі 
українського народу на території УСРР...

Культурне будівництво 
в Українській Р С Р.—  
Т. 1.— С. 242—243.

14. Відозва ЦК КПЗУ до трудящих з закликом 
боротися за возз'єднання Західної України 
з Радянською Україною

Січень 1924 р.

Комуністична партія Західної України 
До робітників і селян земель Західної України

 ̂ Товариші! Товаришки!
Незатертими буквами запише історія визвольної боротьби по

неволених мас, насильно загарбаних польською буржуазією не- 
польських земель Західної України, II з’їзд Комуністичної Робіт
ничої партії Польщі. На цьому з’їзді намічено і випрацьовано 
шляхи дальшої революційної боротьби на терені цілої Польщі 
і вказано дорогу, якою мусить іти пролетаріат Західної України 
в своїй визвольній боротьбі за соціальне і національне визволен
ня. На ньому викувано зброю революції, поломано всі облудні 
польської, української, єврейської буржуазії.

II з’їзд КПРП ще раз виказав, що революційний польський 
пролетаріат не тільки що не хоче гнобити пролетаріату інших 
народів, але, як запоруку свойого визволення, кладе визволення 
працюючих інших народностей. З ’їзд вказує їм пряму дорогу до 
злучення зі своїми братами пролетарями, яких імперіалістична 
буржуазія поділила кордоном.

На II з’їзді КПРП поруч інших ухвал вирішено поширити 
діяльність Комуністичної партії Східної Галичини на всі землі, 
переважаюче населені українським пролетаріатом, і перетворити 
її на обласну автономну організацію з назвою Комуністична пар
тія Західної України.

Ця партія має згуртувати в своїх рядах всіх пролетарів міста 
і села цих земель без огляду на народність, має боротися за здо



буття влади пролетарів і бути виразницею всіх соціальних і на
ціональних визвольних змагань поневолених цих земель.

КПЗУ приймає за свої всі рішення II з’їзду КПРП і звертає
ться до пролетаріату земель Західної України з зазивом:

«В хвилю шаління реакційної правиці в Польщі та зради 
українських підпанків, при ознаках розкладу буржуазного ладу 
і господарства, під смертельний подих голоду і нужди всього 
працюючого населення земель Західної України, наша партія 
високо підняла червоний революційний прапор комунізму. Ясни
ми словами звертається до працюючих міста і села та кличе їх 
до з’єднання пролетарської сили та скріплення своїх рядів разом 
з революційним пролетаріатом цілої Польщі — кличе Вас до бо
ротьби аж до побіди.

Як КПСГ виказувала, так і КПЗУ виказує облудну політику 
буржуазних націоналістичних партій, які хочуть задержати пра
цюючі маси в невиносимому ярмі західноєвропейського капіталу, 
доводить, що шумно гучні патріотичні фрази не закриють нагої 
правди колоніального поневолення всіх земель сучасної Польщі, 
тільки служать до отуманення і роз’єднання працюючого класу 
та мають недопустити до революційного визволення пролетарів 
міста і села, заведення робітничо-селянської влади — диктатури 
пролетаріату.

Тому наша партія закликає робітників боротися за створення 
одноцілого пролетарського фронту всіх народів, замешкуючих 
землі Західної України. Боротися за відновлення і скріплення 
професійних союзів, за створення фабричних рад — вибороти ре
альну заробітну платню, підпирати всі змагання до створення 
робітничо-селянського уряду як передумови заведення правдивої 
робітничої влади. КПЗУ закликає цілий робітничий клас земель 
Західної України не допустити до ніякої інтервенції імперіалістич
ної буржуазії, яка хоче згнобити революційну боротьбу пролета
ріату сусідніх держав.

Наша партія закликає селян до боротьби за відібрання без 
викупу дідичівських земель і розділення їх поміж працюючим на
селенням села, закликає селян до спільної боротьби разом з ро
бітниками, яка поведе пролетаріат міста і села Західної України 
до злуки з братами по той бік кордону — на Радянській Україні.

КПЗУ поставила собі за завдання іти в першій лінії боротьби 
гноблених проти гнобителів. Розбивати цю полуду, якою обмо
тують працюючі маси націоналістичні і соціал-патріотичні партії 
та попровадити працюючих Західної України до здобуття влади 
і волі.

Хай ці кличі дійдуть до кожної закутини, де нуждається гноб
лений пролетар! Хай наша партія згуртує всіх поневолених міста 
і села! Хай виведе на ясне світло ці мільйони закутих рабів!



Хай творить цей мур, о який розіб’ються всі затії і наступи бур
жуазії, та стане тим тараном, який розіб’є злобу і силу ненажер
ливих гнобителів.

Ставай робітнику і селянине в ряди нашої партії! Доложи 
своїх мозолистих рук до спільного діла пролетарського визво
лення! Злучи свої ряди з пролетаріатом цілої Польщі та ставай 
в спільні лави цих, що борються проти своєї буржуазії, а тим 
самим несуть загладу і твоїм гнобителям!

Хай живе спільна боротьба пролетаріату Західної України з 
пролетаріатом цілої Польщі!

Хай живе Радянська Західна Україна в об’єднанні з Україн
ською Радянською Соціалістичною Республікою!

Хай живе Радянська Польща! Хай живе КПЗУ! Хай живе 
КПРП! Хай живе Комуністичний Інтернаціонал!

Боротьба за возз’єднання 
Західної України з Укра
їнською РСР. 1917—
1939: 36. док. та матеріа
лів,— К„ 1979.— С. 105— 
106.

15. Кореспонденція газети «Вісті ВУЦВК» 
про порушення урядом Польщі умов 
Ризького договору щодо забезпечення 
прав населення Західної України

17 лютого 1924 р.

Зі Східної Галичини й загалом східних «кресів» Польщі йдуть 
звістки про оскаженілий націоналістичний терор агентів польської 
влади. Проводяться масові арешти українців і білорусів.

Не задовольняючись тим, що цензура досі й так примушувала 
українські видання виходити з білими лисинами і написами «по 
конфіскаті наклад другий» — власті Східної Галичини придуши
ли ще низку українських газет і журналів. Ліквідуються україн
ські культурні установи і товариства. Все це йде під гаслом «бо
ротьби з більшовизмом».

Але коли під гаслом «боротьби з більшовизмом» польські 
власті ще так-сяк можуть підвести боротьбу з українською соціал- 
демократичною партією й селянськими українськими об’єднання
ми, бо справді своєю політикою уряд примушує їх все частіше 
подивлятися на схід, то вже зовсім дико звучить офіціальне оправ
дання терору там, де справа йде про закриття шкіл. Очевидно, 
що справа тут не в «більшовизмі», бо коли навіть школярі ниж-



чих шкіл у Східній Галичині та інших «кресах» небезпечні щодо 
більшовизму, то справи буржуазії в Речі Посполитій Польській 
надто вже зле стоять.

Два роки [тому] польські представники в Ризі підписали до
говір, параграф 7 котрого говорить, що «Польща дає особам 
української, російської й білоруської національностей, що пере
бувають у Польщі, на підставі рівноправності національностей, 
всі права, які забезпечують вільний розвиток культури, мови і 
виконання релігійних обрядів...», що «особи української, російсь
кої й білоруської національностей у Польщі мають право в межах 
внутрішнього законодавства культивувати свою рідну мову, орга
нізувати й підтримувати свої школи, розвивати свою культуру й 
закладати з цією метою товариства й спілки».

Чого варті голосні заяви деяких урядів і навіть їхні міжнарод
ні акти, можна бачити з того, як зараз ці слова Ризького договору 
виконуються польським урядом.

Боротьба за возз’єднання 
Західної України з Укра
їнською РСР. 1917—
1939.— С. 109—110.

16. Резолюція з'їзду «Стоваришення 
Український робітничий дім» у Канаді проти 
національного поневолення українського населення 
Західної України та Північної Буковини

Березень 1924 р.
До організованих працюючих цілого світу!

П’ятий річний з’їзд «Стоваришення український робітничий 
дім», що зібрався 6-го, 7-го, 8-го і 9-го лютого у Вінніпегу і ре
презентує організоване українське робітництво і фермерство Ка
нади, однодушно і рішуче протестує перед масами організованих 
працюючих цілого світу проти лютого гноблення українських 
селян і робітників на західноукраїнських територіях, що находя
ться під окупаційною владою Польщі і Румунії.

10 млн. українських селян і робітників на цих територіях 
стогне в економічній, політичній і національній неволі на власних 
землях, насильно окупованих і анексованих Польщею і Румунією. 
Селянство і робітництво стероризоване. Масові розстріли є там 
звичайними явищами. В Галичині особливо в’язниці переповнені 
невинними українськими селянами, робітниками і інтелігенцією, 
і ці політичні в’язні сидять там разом з кримінальниками міся



цями, а то й роками без слідства і суду. Внаслідок страшного 
тюремного режиму політичні в’язні поповнюють самовбивства.

Українські школи, а навіть приватні просвітні установи, зни
щені. В самій тільки Галичині польсько-шляхетська влада замк
нула 682 народних школи, 3 учительські семінарії і 7 приватних 
гімназій. Український університет у Львові вважається нелегаль
ним і загнано його в підземелля. Тепер розпочато наступ на зни
щення Української академії наук у Львові.

В українських провінціях Волині та Поліссі, де є тільки 8 % 
польського населення, з загального числа 2694 народних шкіл є 
тільки 400 українських і ті безпощадно полонізується.

На Буковині, анексованій Румунією, всі українські школи зру- 
мунізовано і навчання української мови в школах вважається не
законним.

На всіх західноукраїнських територіях, окупованих Польщею 
і Румунією, панує непогамована сваволя польської шляхти і ру
мунських бояр, а українські селяни і робітники жиють в розпуці.

Цьому дикому поневоленню і знущанням мусить бути покла
дений кінець.

Ми, представники тисяч організованих українських робітни
ків і фермерів Канади, протестуємо перед вами, організовані пра
цюючі цілого світу, проти цього дикого насильства, поповнювано
го на українськім народі західноукраїнських територій, що нахо
дяться тепер під польським і румунським пануванням, і 
закликаємо вас підняти свій голос та допомогти всім, чим тільки 
зможете, в обороні так наших, як і ваших поневолених працю
ючих братів. Допоможіть освобождению українських селян і ро
бітників західноукраїнських територій і добуттю для них права 
самим рішати про власну долю.

Боротьба за возз’єднання 
Західної України з Укра
їнською РСР. 1917—
1939.— С. 113—114.

17. Звернення Українського робітничого товариства
«Єдність» у Відні
до Ради Народних Комісарів СРСР
з проханням виступити на захист прав
західноукраїнських трудящих

8 березня 1924 р.
До Ради Народних Комісарів Союзу Соціалістичних Радян

ських Республік в справі Західної України.
Українські робітники й робітниці міста Відня організовані в



кількості 300 душ в робітничому товаристві «Єдність», заслу
хавши й обговоривши реферати в справі останніх подій в Захід
ній Україні, стверджують, що:

Нещадний терор проти 8 млн. українського населення Захід
ної України, запроваджений польською окупаційною владою в 
усіх ділянках економічного, політичного, національного й культур
ного життя, має на меті цілковите винищення українського трудя
щого населення цих земель.

Українські школи, нижчі, середні і вищі, нищаться, а приватне 
шкільництво безоглядно переслідується з нечуваним варварством.

Українських робітників і урядовців та службовців вигадуєть
ся з усіх урядових, публічних і всяких польських установ і під
приємств.

Органи державної влади, поліція та жандармерія в спілці з 
єзуїтами та католицькими попами провадять широку кампанію 
релігійних утисків та середньовічнйх нагінок на некатоликів.

Українському селянству північно-західної частини краю віді
брано сервітутні землі, якими воно мало право користуватись 
навіть за царської влади.

На всіх землях Західної України насаджується військових 
озброєних колоністів, бувших солдат польської армії, і місцеве 
селянство змушується тим чином до еміграції з краю.

Але з найбільшою жорстокістю нагадується білопольська 
реакція на українські політичні і культурні організації україн
ського робітництва і убогого селянства та пролетарську пресу: 
протягом останніх місяців в Західній Україні переведено тисячі 
трусів, арештовано понад три тисячі душ, розгромлено всі орга
нізації робітничого товариства «Воля» як в столиці краю, так 
і на провінції; закрито всі «Просвіти» і читальні, до котрих на
лежали члени соціалісти і саму єдину легальну організацію 
західноукраїнського пролетаріату — Українську соціал-демокра- 
тичну партію поставлено поза закон, а її органи «Нову культу
ру», «Землю і волю», «Вперед» і «Селянську долю» зовсім за
боронено. < ...>

Це катування по польських тюрмах українських робітників 
стало побутовим явищем в Західній Україні. Тисячі українських 
робітників і селян забито на смерть без суду в тюремних тор
турних камерах, а за останні дні з тих випадків набула звісності 
особлива звірська розправа з Ольгою Бесарабовою, яку замуче
но на смерть в тюрмі, а потому зроблено симуляцію самовбив
ства. А щоб не наражатись на обурення «суспільності» Європи, 
дефензива проголосила її комуністкою й агентом Росії.

Протестуючи перед всім світовим пролетаріатом та перед про
летаріатом Радянських Республік та Радянської України і, закли
каючи їх організувати віча протесту проти польського терору,



Робітниче товариство «Єдність» в імені всіх українських робіт
ників та емігрантів Західної України звертається з апелем до 
союзного правительства Союзу Соціалістичних Радянських Рес
публік та до Ради Народних Комісарів Української Соціалістич
ної Радянської Республіки з просьбою вжити відповідних заходів 
в інтересі української людності Західної України і для захисту 
їхніх елементарних громадянських прав:

Вважати Ризький договір Польщею зломаним.
Інтервеніювати дипломатичним шляхом до польського прави

тельства в інтересах безневинно катованих трудових українських 
мас в Західній Україні.

Витягнути всі консеквенції з останніх подій в Західній Україні 
відносно всіх нетрудових польських громадян, перебуваючи на 
території Радянської України та всього Союзу.

На першій міжнародній конференції, або у всякому відпові
дальному моменті при переговорах з буржуазними державами, 
поставити на порядок денний справу Західної України та Гали
чини, зокрема, жадаючи знесення безправної постанови Ради 
Амбасадорів з 13 березня 1923 р. про анексію Галичини Поль
щею і переведення принципу самоозначення народів на підставі 
волі більшості працюючих мас окупованих територій.

Оцю резолюцію подати офіційному представнику СРСР в Від
ні через окремо вибрану для того делегацію від зборів.

Підписи членів делегації 
За згідність з оригіналом 
Виділ Робітничого Това
риства «Єдність»
Боротьба за возз’єднання 
Західної України з Укра
їнською РСР. 1917—
1939.— С. 111—112.

18. Національний склад РКП(б)

1925 р.

До складу РКП входять представники більш як ста націо
нальностей, з яких більшість за національним походженням ста
новлять росіяни. їх у партії в цілому близько 535,086 чол., або 
72,2 %, тобто вони становлять майже три чверті всього складу 
РКП. Є організації, де вони становлять від 85 до 96 відсотків.



Більш компактною масою росіяни входять до організацій цент
ральних губерній РРФСР (88,9%), Півн.-Зах. обл. (82,0%), 
Урал, області (95,6 %), Півн.-Кавказ. краю (81,2 %), Сибіру 
(89,0 %), ДСО (88,2 %) та Криму (72,1 %).

Із решти організацій є такі, де, з цілком зрозумілих причин, 
росіяни становлять лише від 4 до ЗО %, приблизно в Кара-Кирги
зії (20,5%), У Комі (Зирянській) області (15,6%), Чуваській 
(23,8%), Білорусі (21,9%), Вірменії (3,4%), Грузії (12,3%), де 
російське населення становить дуже незначний відсоток. У решті 
організацій % росіян коливається від 40 та 70.

Наступна за росіянами за чисельністю група комуністів — 
українці, число яких у загальному складі партії сягає 52.000, або 
7,0 %. І за переписом 1922 року вони за чисельністю в РКП по
сідали друге місце. Серед членів партії вони тоді становили 5,9 Що

найбільший % українців-партійців зосереджений у парторга- 
нізаціях України, де вони становлять 36,9 %, посідаючи й тут дру
ге місце після росіян, яких у загальному складі організацій Украї
ни — 43,4 %.

У решті районів СРСР українців загалом припадає від 1 до 
15 чоловік на тисячу комуністів, за винятком республіки німців 
Поволжя, де їх на кожну 1000 комуністів припадає — 89 (8,9 %). 
Кирреспубліки — 53(5,3% ), Сибіру — 31(3,1% ), Півн.-Кавказь- 
кого краю — 21 (2,1 %) і Криму — 36 (3,6 %)•

Третє місце за чисельністю в РКП за національним походжен
ням посідають євреї. їх у всьому складі партії близько 28.900 чол., 
або 3,9 %, причому серед членів 4,9 %, серед кандидатів їх значно 
менше — 2,6%.

Євреї-комуністи розкидані по всіх районах СРСР, але їх знач
но більше на Україні, де вони становлять 11,8 %  У загальній масі 
членів і кандидатів українських організацій (особливо у Київсь
кій, Одеській, Харківській, Катеринославській), у Білорусі 
(23,4 %) і У Гомельській губ., тобто головним чином у місцях 
колишньої «смуги осідлості».

Наступні за цими трьома групами національностей порівняно 
більш чисельні нац. групи — білоруси, киргизи, узбеки, татари, 
національностей у партії, у числі до 90, становлять загалом кожна 
окремо становить від 1,2 % до 1,6 % усього складу РКП. Решта 
національностей у партії, у числі до 90, становлять загалом кожна 
окремо від 0,01 % ДО 0,7 % у партії.

Партия в цифровом осве
щении. Материалы по 
статистике личного со
става партии.— М. ; Л., 
1925.— С. 86—87.



19. Національний склад ВКП(б) 1922 і 1927 рр.

За даними перепису 
1922 р. За даними перепису 1927 р.

ПАЦіиНАЛЬШи 1 D
Члени

ВКП(б) В % Члени
ВКП(б) в % Члени 1 канд. 

ВКП(б) в %

Росіяни . . . 270 409 71,96 515 546 66,68 743 167 65,00
Українці . . 22 078 5,88 83 211 10,76 134 030 11,72
Євреї . . . . 19 564 5,21 37 741 4,88 49 627 4,34
Білоруси . . 5534 1,47 24 790 3,21 36 420 3,18
Вірмени . . . 3828 1,02 12 392 1,60 19 019 1,66
Латиші . . . 9512 2,53 11 680 1,51 13 336 1,17
Грузини . . 6992 1,86 10 289 1,33 16 985 1,49
Поляки . . . 5649 1,50 9370 1,21 12 181 1,06
Татари . . , 3943 1,05 8985 1,16 15 646 1,37
Тюрки . . . . 2451 0,65 6883 0,89 11 237 0,98
Узбеки . . . 2043 0,54 6724 0,87 13 585 1,19
Казаки . . . 
Киргизи . . І 4890 1,30 6201

1458
0,80
0,19

12 041 
2690

1,05
0,24

Німці .  . .  . 2217 0,59 3832 0,50 5561 0,49
Осетини .  .  . 1730 0,46 2411 0,31 4570 0,40
Мордва . .  . 1632 0,43 2310 0,30 3892 0,34
Чуваші .  .  . 1062 0,28 1924 0,25 3818 0,33
Фіни .  .  .  • 936 0,25 1538 0,20 2029 0,18
Мегрели .  , 413 0,11 1351 0,17 2396 0,21
Башкири . , 469 0,12 1334 0,17 2446 0,21
Туркмени . . 197 0,05 1146 0,15 2998 0,26
Комі (зиряни) 
Лезги .

900 0,24 1020 0,13 1711 0,15
159 0,04 810 0,10 1513 0,13

Таджики . . 421 0,11 689 0,09 1370 0,12
Кабардинці . 229 0,06 513 0,07 1154 0,10
Марійці . .  . 337 0,09 511 0,07 1123 0,10
Буряти ,  # . 102 0,03 478 0,06 1161 0,10
Карели ,  • . 237 0,06 433 0,06 745 0,07
Вотяки .  ,  . 337 0,09 421 0,05 878 0,08
Калмики ,  . 156 0,04 370 0,05 863 0,08
Кумики * • . 65 0,02 330 0,04 758 0,07
Авари .  .  . 46 0,01 312 0,04 749 0,07
Інгуші .  ,  . 66 0,02 217 0,03 468 0,04
Черкеси . . 36 0,01 129 0,02 281 0,02
Чеченці . , . ЗО 0,01 118 0,01 431 0,04
Абхазці . , , 71 0,02 108 0,01 344 0,03

Социальный и националь
ный состав ВКП(б) .— М.; 
Л., 1928.— С. 114.



20. Постанова Всеукраїнського 
Центрального Виконавчого Комітету 
«Про переселення за межі України»

П р о е к т  
1925 р.

Заслухавши доповідь Наркомземсправу про організацію пере
селення за межі України на союзні колфонди й розглянувши до
датковий кошторис видатків на здійснення плану цього пересе
лення у 1925—26 опер, році, ВУЦВК п о с т а н о в и в :

1. Ухвалити поданий Наркомземом орієнтовочний план пере
селення за межі України на 1925/26 рік в кількості 12 000 дворів, 
або 60 000 їдців.

2. Доручити Наркомзему УСРР .подати до Всесоюзного Пере
селенського Комітету при ЦВК’у СРСР план переселення із 
України на союзні колфонди у 1925/26 році у таких районах, згід
но плану:

4. Уральський Край . . . 600 » » 3000 »
5. Північний Кавказ . . . 4000 » » 20000 »
3. Прохати ЦВК СРСР відпустити для здійснення плану з 

союзних коштів 317 417 карбованців.
4. Доручити Наркомзему по одержанні нарядів і коштів орга

нізувати в районах оселення переселенців з України переселенські 
представництва Наркомзему УСРР для обслуговування пересе
ленців з України.

5. Наркомзему по одержанні наряду утворити особливу аген
туру, що має провожати переселенські колони з місць виходу до 
районів оселення переселенців.

6. Доручити Наркомзему організувати у 1925/26 році експеди
ційне обслідування районів майбутнього оселення переселенців 
з України на Далекому Сході, у Сибіру, на Уралі й Північному 
Кавказі. По закінченню обслідування Наркомзему зробити від
повідну доповідь ВУЦВК’у-

1. Надволжжя .
2. Сибір . . .
3. Далекий Схід

1400 дворів або 7000 їдців 
3000 » » 15 000 »
3000 » » 15000 »

ЦДАГО України.— Ф. 
27.— On. 6.— Спр. 639.— 
Арк. 322.



21. Українська Радикальна Партія
про радянську владу на Україні

На відміну від політики трудовиків, 
УРП поставилася послідовно і виразно 
негативно супроти радянської влади в 
Харкові. Позиція радикалів у даному 
питанні була сконкретизована на пар
тійному з’їзді 1 лютого 1925 р. в Ста- 
ниславові у формі нижчеподаних резо
люцій.

[...] Також політика московської большевицької партії на 
Україні ставить укр. селян і робітників в положення кольоніяль- 
них рабів. Ця кольоніяльна політика пануючої партії виявляється 
в той спосіб, що

1) Формальну самостійність укр. республики скасовано в 
1922 р., а Україну влучено як Федеративну частину під політич
ну й господарську владу Москви;

2) Але в цій державно правно обкроєній укр. республиці не 
мають власти укр. селяне й робітники, а панує там всевладно й 
неподільно при помочі терору моск. большевицька партія, котра 
насильством і корупцією переводить явні вибори до фіктивних 
рад, відобравши вже в конституції укр. селянству належний йому 
вплив на державу, рахуючи 5 голосів селянських на 1 робіт
ничий;

3) Господарська, податкова і торговельна політика пануючої 
моск. больш. партії на Україні зруйнувала до тла господарство 
селян, так що укр. трудовий народ хронічно голодує від 1921 р., 
коли тимчасом окуп. влада вивозить сотки тисяч пудів хліба за 
границю;

4) Здобуту за укр. революції і признану укр. революційною 
владою землю, оборонило тяжкими жертвами селянство, але за 
плоди своєї праці веде воно ще тепер завзяту боротьбу. Помимо 
тої боротьби старається влада передавати укр. землю під чужи
нецьку кольонізацію (Італійці, Чехи і Жиди, Молдавяне) або під 
капіталістичні концесії;

5) Робітництво стратило свій голос в підприємствах промисло
вих, де панують тепер або приватні капіталісти (непмани) або 
(червоні) директори, а визиск праці робітника йде до нечуваних 
границь;

6) Немає ні свободи слова, ні преси, ні свободи політичних, 
професійних, ні культурних організацій для селян, ні для робіт
ників, а панує монополь на владу і свободу тільки для нових 
большевицьких вельмож — членів моск. больш. партії на Україні;

7) Наслідком господарської руїни панує повний занепад шко-



ли і просвіти, а цвіт укр. трудового народу — його діти в сотнях 
тисячів виродніють, стають фізичними і моральними каліками і 
вимирають;

8) Тактика українізації московських комісарів, до котрої була 
примушена пануюча партія боротьбою українських селян і ро
бітників, має на меті найти лекшу дорогу до українських селян 
і їх праці, вона зміряє не до віддання влади українським селянам 
і робітникам, але закріплення сучасної реакційної влади в руках 
купки московських комуністів і підмазуючихся під українську 
краску чужинців [...]

Українська суспільно-по
літична думка в XX ст,— 
Т. 2.— С. 105—106.

22. Ще про наше становище до Радянської України
(Стаття Дм. Левицького, надрукована 21 лютого 1925 р. в газе

ті «Діло»)
На цю тему писалось у нас не раз і не двічі. Писалось ши

роко, виразно і не двозначно, і тому здається, що відносно цього 
ні в одного совісного постійного нашого читача (тільки з такими 
читачами рахується ідеольоґія газети) не повинні більше зринати 
ніякі сумніви. Річ ясна, що на вперту нагінку польської преси 
ми не відповідали й тепер не думаємо реагувати на неї. Адже її 
вічне окликування нас «большевиками» etc. має лише один ясний 
характер: донощицтва, й одну ясну мету — поліційні репресії. До 
нинішніх наших заміток на давню тему відношення «Діла» до 
Рад України спонукував нас голос з-за моря. А саме: в ню-йорк- 
ській «Свободі» (з 21 м. м.) появилась під шумним наголовком 
«Нарешті» стаття-допис д. «Радянина», де у злобній і крайно тен
денційній формі з ґрунту перекручено й переплутано дотеперішні 
наші погляди на большевизм, на пануючий на Наддніпрянській 
Україні суспільний устрій та на тамошню українську державність. 
Шановний автор радіє з хвилевої зміни фронту, яка зайшла в 
«Ділі» в перших днях січня ц. р. «Діло», мовляв, плекаючи до 
того часу яскраве більшевикофільство, щойно тоді приєдналося 
до однопільного всенаціонального протибольшевицького фронту. 
З великою прикрістю приходиться висловити свій жаль, що «Сво
бода», один з найповажнійших органів української американської 
преси, воліє безкритично спіратися на здезорієнтованих емігрант
ських дописах про наші старо-краєві відносини, ніж утримувати 
безпосередній зв’язок. Чейже в інтересі всієї української преси, 
деб вона не істнувала, є перш за все безоглядно вірне інформу
вання читачів про національні справи. І ось саме бажання за



побігти баламуцтву українського громадянства в Америці, грома
дянства, яке ми високо шануємо за його патріотичну зрілість,— 
каже нам ще раз пригадати давно відомі основні прінципи на
шого відношення до Радянської України й її нинішиих володарів 
та порядків.

Рішуче заявляємо, що ми ніде й ніколи не визнавали себе сто
ронниками большевицької влади на Україні. Навпаки, ми під
креслювали при кожній нагоді, що вважаємо оту владу чужою. 
Муравйов приніс її на багнетах із півночі, і багнетами заводили 
цю владу на нашій Україні всілякі Ворошилови і Фрунзе. Ми 
памятаємо стихію українських народніх повстань проти москов
ського комуністичного режіму і по вік не забудемо того моря 
крови, яке виточили з українського народу чужинецькі пришельці 
й власні національні відступники в імя гасел Інтернаціоналу та 
фактично ad maiorem Moscoviae gloriam.

Політика «збирання руських земель» покінчилась покищо тим, 
що в межах Союза Радянських Соціялістичних Республик істнує 
У. С. Р. Р. Як демократи ми були, є й будемо противниками вся
кої диктатури, та зокрема ніколи не примиримося з напрямними 
большевицького режиму, основаного фактично на диктаторському 
пануванню одної офіціяльної партії. Ми твердо переконані, що 
однаково як книжковий комунізм, так само й форма правління 
рад. устрою є чужими психіці українського народу. Але реєст
руючи факти, ми не можемо добачувати одні, а нехтувати инши- 
ми. І тому ми стверджуємо всім давно відомий і ніким не оспо
рюваний факт, що на Радянській Україні росте, міцнішає і роз
вивається українська національна ідея, і разом зі зростом цієї 
ідеї — чужі рямці фіктивної української державности наповняю
ться рідним змістом справжньої державности. І цей факт є рі
шаючим для нас, як українських націоналістів на скристалізуван- 
ня нашого відношення до Радянської України. Форма влади й 
люде, які виконують її, це одно, а завязок державности, як та
кий, це щось цілком друге. І переплутувати наше становище до 
тих двох чинників може лише чужа злоба або — неграмотність.

Воюючий комунізм у своїй першій крівавій стадії минув,— та
кий самий кінець жде всі чергові спроби йти проти вимог життя. 
Гола дійсність примушує реалізаторів гасел III. Інтернаціоналу 
на терені Рад. Республик відступати крок за кроком від канонів 
своєї фанатичної віри.

І те саме торкається національної політики рад. влади. Ані 
Ленін, переємник великодержавницьких «завітів» Катерини й 
Петра Великого, ані Апфельбавм-Зіновєв як голова московського 
комуністичного Інтернаціоналу, ані суто-російська комуністична 
партія большевиків України не заініціювали зміни курсу внут
рішньої національної політики ради гарних очей України. Вони



були примушені зробити це, а примусила їх до цього сила на
ціональної свідомости українських мас. Боротися з тією націо
нальною течією не було в пануючій большевицькій верстві сили: 
раді-не-раді вони почали плисти за тією течією, та вони на стіль
ки розумні, що, річ ясна, і цей свій вимушений тактичний хід 
використовують для своїх цілей. Але яке нам діло до цього? Нам 
важно те, що побіда національної стихії виявилася у т. зв. украї- 
нізаційному курсі, і що той українізаційний курс зі свого боку 
збільшує ряди українських свідомих національних громадянських 
робітників, які швидше чи пізніше, в цілости мусять перебрати 
в свої руки весь державний апарат У. С. Р. Р. Річ ясна, що тоді 
яскравійше найдуть свій вислів воля й бажання більшости укра
їнського народу на форму й зміст української державности.

Це наше становище було завжди до нюансів витримане й по
слідовне. І всілякі закиди «непослідовносте» в цім напрямку, це 
знову переплутування: принціпіяльного становища до цілости 
життя на Радянській Україні й оцінки поодиноких його проявів. 
Очевидно, що треба инакше стрічати на прим, рішучість київсько
го губ. викон. комітету у вводженні української мови до всіх гу
бернських урядів, а инакше постанови III. Інтернаціоналу про 
розв’язання української комуністичної партії. Бачити в ріжній 
оцінці ріжних таких подій якесь «хитання газетної лінії» — може 
знову таки лише злоба або неграмотність.

Наше становище до Рад. України є становищем величезної 
більшости галицького українського громадянства. Раз-по-раз отри
муємо докази на те, що тих самих поглядів тримається нині й 
чимала частина наддніпрянської еміграції. Не від речі буде на
вести кілька речень з життя одного з найчільнійших представни
ків цієї еміграції, людини, якої ім’я поважають всі Українці без 
огляду на ріжниці партійно-політичного світогляду, одного із пер
ших піонірів новітньої української політичної думки. Втративши 
підчас революції весь свій чималий маєток і проживаючи на ста
рости літ у нужді на чужині, він пише до нас саме ось цими днями:

«Всі ми знаємо, що на Радянській Україні не добре живеться 
нашому народові, але требаж розуміти, що зо всіх московських 
режимів тільки цей дає змогу працювати для поліпшення україн
ського народу, і цим треба користуватись і їхати туди всім, хто 
може, щоб потрохи займати посади, які тепер в руках Москалів 
та змоскалізованих Жидів і т. д. Ні царський ні демократичний 
режими нам цієї змоги не дадуть, тому, що історія їх нічого не 
навчила, а може зробила їх ще гіршими централістами та націо
налістами. Працювали ми за царського режіму, хоч і не пого
джувались з ним, так само треба працювати і тепер, хоч ми не 
погоджуємося з комуністами».

Ми не погоджуємося з комуністами та ще більше не погоджу



ємося з концепцією третьої Росії. Орієнтуючись на внутрішні сили 
українського народу, як практичні політики орієнтуємось на ті 
можливости, які в даний момент помагають як можуть реально 
помогти зростові отих сил. Відкидаючи орієнтацію на Москву, 
відкидаємо й на Харків, який став символом столиці большеви- 
цької влади, столиці, що йшла й подекуди й нині йде в хвості 
Москви. Орієнтуючись на Київ, орієнтуємось на символ українст
ва і на реальний центр усього українського духового життя, у ві
рі, що той центр у свій час стане знову, і політ, центром. Тут не 
завадить наприкінці загадати ще одно: ми, Галичане, ніколи не 
забуваємо, хто ми такі і яка наша роля у сучасному й будучому. 
Тому й на нашу галицьку пресу слід глядіти крізь відповідну 
призму. Дошукуючись в нашій пресі вислову всеукраїнської на
ціональної думки, не слід пропускати з очей, що галицька преса 
є призначена в першій мірі для українського громадянства по цей 
бік рижської лінії, а що за тим іде,— не слід забувати нинішніх 
умовин життя українських земель під Польщею і завдань тутеш
ньої української преси. Коли мати і це на увазі, то закиди на 
нашу адресу в хитаннях і непослідовности політичної лінії в оцій 
такій важливій справі покажуться ще більш безпідставними.

Др. Дм. Левицький
Українська суспільно-по
літична думка в XX ст.— 
Т. 2.— С. 101—104.

23. Витяг з Постанови Всеукраїнського Центрального
Виконавчого Комітету й Ради Народніх Комісарів УСРР

ЗО квітня 1925 р.
< ...>
Про заходи термінового переведення повної українізації радян

ського апарату.
Відзначаючи деякі досягнення в переведенні в життя поста

нови Всеукраїнського Центрального Виконавчого Комітету й Ра
ди Народніх Комісарів УСРР з 1-го серпня 1923 р. «Про заходи 
забезпечення рівноправности мов і про допомогу розвиткові укра
їнської мови» (зб. Уз. 1923 р., ч. 29, арт. 435),— Всеукраїнський 
Центральний Виконавчий Комітет і Рада Народніх Комісарів 
УСРР визнають ці досягнення за недостатні.

Робота в справі українізації радянського апарату протікала, 
по-перше: за тяжких умов непозбутної ще спадщини панування 
російської буржуазної і дрібно-буржуазної культури над україн
ською, що досі є переважно тільки селянська, по-друге: за умов 
браку грошових коштів і культурних сил для навчання україн



ської мови співробітників радянських установ і, по-третє: за умов 
недостатнього поновлення радянського апарату за рахунок при
тягнення нових українських елементів, що разом взяте становило 
головну причину непереведення цілого плану роботи протягом 
установленого постановою речинця.

Обслідування центральних радянських установ, що провів з 
доручення Ради Народніх Комісарів УСРР Народній Комісаріят 
Робітничо-Селянської Інспекції УСРР, виявило, поруч із досяг
ненням де-якого успіху, також і грунтовні хиби роботи в справі 
українізації радянського апарату.

Лишаючись цілком на грунті поставлених перед Робітничо- 
Селянським Урядом України завдань і відзначаючи, що частина 
співробітників радянських установ у певній мірі неприжимно ста
виться до виконання завдань, покладених на них зазначеною 
постановою, що випливає частково із одержаних ними в спад
щину старих великодержавних поглядів,— Всеукраїнський Цент
ральний Виконавчий Комітет і Рада Народніх Комісарів УСРР 
вважають за потрібне звернутися до всіх радянських установ й 
організацій з закликом до нового напруження волі, щоб цілком 
розв’язати зазначені вище національні завдання, об’єктивно ви- 
сунені Великою Жовтневою Революцією.

Вважаючи за головні причини вищезазначених труднощів і ви
ходячи з потреби безумовного доведення намічених заходів до 
кінця, шляхом забезпечення співробітникам радянських установ 
змоги повніше вивчити українську мову в умовах планомірної 
праці, і ступнево прикладати набуті знання в своїй біжучій роботі, 
а також через добір і притягнення нових царів українських ро
бітників, і розвиваючи та доповнюючи постанову свою з 1-го серп
ня 1923 року «Про заходи забезпечення рівноправности мов і про 
допомогу розвиткові української мови» (36. Уз., 1923 р., Ч. 29, 
арт. 435),— Всеукраїнський Центральний Виконавчий Комітет і 
Рада Народніх Комісарів УСРР постановили:

1. В усіх державних установах і державних торговельно-про
мислових підприємствах, що не перейшли на українське діловод
ство, належить його перевести на українську мову не пізніше як
1-го січня 1926 року.

Харків, дня ЗО квітня 
1925 р.

Голова Всеукраїнського Центрального Виконавчого 
Комітету Петровський
Голова Ради Народніх Комісарів УСРР В. Чубар
Секретар Всеукраїнського Центрального Виконавчого 
Комітету А. Буценко

(Оголошено у «Вістях ВУЦВК» 20 трав. 1925 р.)



24. Постанова ВЦВК і РНК УСРР про мову зносин органів влади
і діловодства в адміністративно-територіальних одиницях,
утворених за національною ознакою

Листопад 1925 р.
Розвиваючи постанову ВУЦВК і РНК УСРР від 1 серпня 

1923 р. «Про заходи забезпечення рівноправності мов і про допо
могу розвиткові української мови» і від ЗО квітня 1925 р. «Про 
заходи термінового переведення повної українізації радянського 
апарату»,— Всеукраїнський Центральний Виконавчий Комітет і 
Рада Народних Комісарів УСРР постановили затвердити нижчена- 
ведену тимчасову інструкцію про мову зносин органів влади і діло
водства в адміністративно-територіальних одиницях, утворених за 
національною ознакою.
Т и м ч а с о в а  і н с т р у к ц і я  п р о  мо в у  з н о с и н  в л а д и  і 
д і л о в о д с т в а  в а д м і н і с т р а т и в н о - т е р и т о р і а л ь н и х  
о д и н и ц я х ,  у т в о р е н и х  з а  н а ц і о н а л ь н о ю  о з н а к о ю

1. В адміністративно-територіальних одиницях, утворених за на
ціональною ознакою, загальні збори виборців до Рад (сільські, се
лищні й міські), районові з’їзди Рад, засідання Рад районованих 
виконавчих комітетів, їхніх комісій, конференцій і інші провадять
ся мовою національності, що становить більшість людності в даній 
адміністративно-територіальній одиниці.

Збори окремих груп виборців або громадян, що належать до 
іншої національності, провадяться мовою даної національності.

Увага. Громадянам інших національностей надається право на всіх зборах, 
зазначених у цьому артикулі, спілкуватися своєю рідною мовою.

2. Усі робітники органів влади в адміністративно-територіаль
них одиницях, утворених за національною ознакою, а також тех
нічні співробітники, поруч із українською мовою, повинні володіти 
мовою національності, що становить більшість на території даної 
адміністративно-територіальної одиниці.

3. Усе діловодство органів влади в районах, утворених за на
ціональною ознакою, провадиться мовою національності, що ста
новить більшість людності в даному районі, а в сільських Радах, 
що входять у той самий район, мовою більшості людності, на тери
торії даної сільської Ради.

4. Якщо в склад районів, утворених за національною ознакою, 
входять адміністративно-територіальні одиниці з більшістю люд
ності іншої національності, то районові виконавчі комітети знося
ться з органами цих адміністративно-територіальних одиниць мо
вою більшості людності в останніх або українською мовою.

5. Зносини сільських Рад, утворених за національною ознакою, 
з районовими органами свого району, провадяться українською мо
вою, або мовою більшості людності в районі. Зносини районних 
виконавчих комітетів і сільських Рад, утворених за національною



ознакою, і їхніх установ з районовими органами влади й сільськи
ми Радами, що їхні території залюднені іншою національністю, 
провадяться мовою цієї національності або українською мовою.

Увага. Зносини з вищими органами влади провадяться одною з двох найпо
ширеніших в окрузі мов (українською або російською), а з 1 січня 1926 р.— 
українською мовою.

6. Усі документи публічно-правового характеру (посвідчення 
особи, свідоцтва про освіту, виписки з актів громадянського стану 
й інш.), видані сільрадами й виконавчими комітетами в адміністра
тивно-територіальних одиницях, утворених за національною озна
кою, списуються двома мовами: українською й мовою більшості 
людності в даній адміністративно-територіальній одиниці, а на ба
жання заявника — також і російською мовою.

Увага. Видаючи документи заявникові, належить оголосити про його право 
включити в документ також і російський текст.

7. Обов’язкові постанови районних виконавчих комітетів у ра
йонах, утворених за національною ознакою, належить оголошувати 
українською мовою або мовою національності, що становить біль
шість людності в даному районі, а в селах даного району зі скла
дом людності інших національних меншостей їх належить оголошу
вати мовою національних меншостей, що становлять більшість у 
даних селах.

8. Печатки районних виконавчих комітетів і сільських Рад ад
міністративно-територіальних одиниць, утворених за національною 
ознакою, а також інших місцевих органів влади цих адміністратив
но-територіальних одиниць, що їм на підставі закону надано право 
вживати печатки, виготовляються з двома мовами: українською й 
відповідної національності. Цими мовами виготовляються і штам
пи зазначених органів влади.

Увага. Печатки і штампи виготовляються так, щоб:
а) на печатці в горішньому обідку був український текст, а в 

нижньому — текст мовою відповідної національності;
б) на штампі ліворуч був би український текст, а праворуч — 

текст мовою відповідної національності.
9. Нагляд за впровадженням у життя цієї тимчасової інструкції 

покладається на округові й районові виконавчі комітети районів, 
утворених за національною ознакою.
Харків, листопад 1925 р.

Г олова Всеукраїнського
Центрального Виконавчо
го Комітету
За Голову Ради Народ
них Комісарів УСРР 

Сербиченкп
ЦДАВО України. Ф. 537. On. L — Спр. 2148.— Арк. 7—8.



25. Українське Національно-Демократичне 
Об'єднання до українського громадянства

11 липня 1925 р. представники УНТП, 
УПНР і національної групи Української 
Парляментарної Репрезентації затверди
ли плятформу, на основі якої ці групи 
злилися в нову партію п. н. Українське 
Нац іонал ьно-Д емократи чне Об’єднання 
(УНДО). УНДО було найповажнішою за- 
хідньоукраїнською партією аж до 1939 р. 
Нижче подано відозву УНДО з приводу 
його заснування.

Українська Громадо!
У важну хвилю народнього лихоліття, в добу нечуваної за

гальної руїни, коли глухим стоном стогне прибита недолею на
родна душа, сповіщаємо Тебе про важну подію:

Від нинішнього дня припинився розбрат в українському на
ціональному таборі, від нинішнього дня весь український націо
нальний табір виступає як одна цілість, стає в одній оборонній 
і боєвій лаві, в одній суцільній фалянзі під назвою Українського 
Національно-Демократичного Об’єднання (УНДО).  < ...>

Революційний підйом, гігантний зрив мас увінчався тільки 
частинними успіхами, тільки частинно в крові і огні очищено себе 
з іржі неволі. В державі Ярослава Осмомисла, Романа і Данила 
затріюмфувало ще важче насилля, ще тугійше скувало нас не
вільницьке ярмо. Одначе й тут сміло можемо станути перед Ду
хами тих, що вмирали за Волю. Обеззброєні, потоптані й окри- 
вавлені, ми вповні зберегли гордість і честь народу, ми не скори
лися, не піддалися. < ...>

В парі з політичним гнітом розвивається девастаційна політи
ка польського уряду і піддержуваних ним та особлившими атри
бутами влади наділених організацій також на инших ділянках 
життя українського народу. А саме в тому самому напрямку роз
вивається політика економічна, промислова, кредитово-фінансова, 
податкова, кольонізаційна, еміграційна, шкільна, земельна, хлібо- 
робсько-культурно-освітна, церковна і церковно-адміністраційна, 
самоврядна, санітарна і т. и. Ця політика польського уряду про
являється масово та індивідуально і складається на синтезу 
крайного політичного гніту, економічної екстермінації і культур
ної девастації. *

* Подається з незначними скороченнями (Ред.),



Пляновий і послідовний наступ на український народ, на його 
духове й моральне, матеріальне й фізичне добро був, між иншим, 
тим імперативом, який привів до об’єднання відокремлених укра
їнських національно-політичних груп і гуртів в одну нерозривну 
цілість, в одну суцільну організацію. Перед лицем грізної небез
пеки і в почутті відповідальности за долю Рідного Краю Україн
сько-Народна Трудова Партія (зі своїми обома групами), Україн
ська Партія Національної Роботи («Загравісти») та суто націо
нальна група Української Парламентарної Репрезентації зі своїми 
однодумцями на Волині, Поліссю, Холмщині й Підляшу зливаю
ться в одну політичну організацію під назвою Українського На
ціонально-Демократичного Об’єднання, змагаючи до того, щоби 
однопільному фронтові противника протиставити об’єднаний фронт 
організованого українського громадянства.

Тверда конечність об’єднання українського громадянства дик
тується ще й посередніми деморал.ізаційними спробами на нашо
му грунті та збільшенням польського напору при допомозі уго- 
дової жидівської буржуазії.

Визнаючи принцип загально признаного права про означення 
народів, УНДО на чолі своєї плятформи ставить здійснення в 
повному об’ємі права нації на всіх областях, на яких в р. 1914 
український народ становив більшість населення.

УНДО стверджує, що Галичина з Лемківщиною, Волинь з 
Поліссям і Холмщина з Підляшам мають відмінний український 
характер, що це історична й сучасна неподільна власність україн
ського народу та що згідно з принципом про самовизначення на
родів і непередавненими, а, навпаки, відновленими змаганнями 
українського народу ці землі є вповні управнені здійснити своє 
природне право.

В боротьбі за найвище право нації УНДО спиратиметься на 
все свідоме громадянство Західної України і, виходячи з прин
ципу національної єдности,— на всьому українському народі. Для 
здійснення основної мети УНДО єднатиметься з аналогічними 
організаціями инших поневолених народів і шукатиме допомоги 
у тих державних націй та їх національних і міжнародніх органі
зацій, що свою міжнаціональну політику базують на принципі 
права нації.

До здійснення права нації змагатиме УНДО всіма доцільними 
засобами, признаючи важними тільки ті акти й рішення, які за- 
існували при співучасти умандатованого представництва україн
ського народу і які не розходяться з основним правом про само
визначення народів, а відкидаючи всі акти насильства як акти 
незгідні з принципами моралі, права і справедливости.

УНДО являється організацією національною і демократичною, 
організацією понадклясовою, яка, беручи на увагу справедливі



Виходячи з демократичного становища, УНДО не може дати 
своєї апробати на існуючий на Радянській Україні переходовий 
диктаторський режим і одноклясовий устрій, одначе признає су
часну Радянську Україну поважним і далекосяглим станом дер
жавносте українського народу та вірить, що під напором свідо
мих українських мас та своєрідна державна організація заверши
ться здійсненням універсальних змагань української нації.

УНДО обстоюватиме й розбудовуватиме однопільний україн
ський національний фронт, змагаючи до культурної, економічної 
і політичної уніфікації української нації.

У практичній діяльносте УНДО організуватиме селянські, ро
бітничі і міщанські маси з метою перетворити їх на політично 
свідомі та економічно сильні й незалежні соціяльні групи. З тією 
метою УНДО, обстоюючи в принципі приватну власність, буде 
боротися за перехід землі в руки нашого селянства, особливо в 
руки малоземельного й безземельного, без дальшого відшкоду
вання — уважаючи, що селянські маси своєю майже безвідплат
ною працею на протязі століть вже давно заплатили за велико- 
власницьку землю. Поруч з тим УНДО велику вагу кластиме на 
поширення кооперативного руху і на створення міцних основ під 
українську кооперативну організацію як головного засобу еко
номічного подвигнення українського населення.

З тією самою метою УНДО буде змагати до привернення міс
там на українській національній території їх природного націо
нального характеру, кладучи здобуття торговлі ,і промислу укра
їнським елементом в основу своєї діяльносте.

З тією метою УНДО буде боротися за збереження дотеперіш- 
них здобутків робітничої кляси, за їх утвердження, поширення 
та за здобуття нових. Одним словом, УНДО буде боротися за 
політичне, економічне й культурне розкріпощення та подвигнення 
українського народу.

Вступаючи в нову добу громадянської діяльности, в добу пра
ці, організації і боротьби, переводячи об’єднання всіх активних 
сил нашого народу, закликає всіх громадян стати організованою 
лавою під прапором об’єднання.

Всі ті, що боролися й наложили головами за кращу долю на
роду, своїми курганами, могилами й хрестами закликають нас не 
дати нашої Батьківщини на поталу. Всі ті, що глядять з курних 
хат, з чужинецьких фабрик і ремісничих верстатів, взивають нас 
стати плечем об плече, грудь при груди, рука в руку до спільної 
боротьби за правду, добро і справедливість. Ми глибоко переко
нані, що треба сильно бажати, працювати в об’єднаній громаді



при взаємній вирозумілости й допомозі, а те велике і довгождане 
прийде як сума наших змагань.

йдучи на службу свому народові, закликаємо всіх до тієї 
служби під кличем: В праці й боротьбі здобудемо право своє! 
у Львові, 12 липня 1925.

За Центральний Комітет У. Н. Д- О.: 
Д-р Дмитро Левицький 

голова
Сен. Михайло Черкавський, о. Дамян Лопатинський,
Д-р Олександер МарІтчак, Гринь Тершаковець,
Д-р Корнило Троян 
заступники голови

Володимир Целевич Михайло Струтинський
генеральний секретар заст. генеральн. секретаря

Українська суспільно-політична думка 
в XX ст.— Т. 2.— С. 112— 115.



26. Звернення ЦК Української соціал-демократичної 
робітничої партії до українських робітників і селян 
у зв'язку з вбивством у Парижі голови Директорії 
і головного отамана військ УНР С. В. Петлюри

Травень 1926 р.

До українських робітників і селян

25-го мая 1926 року в Парижі убитий большевицьким агентом 
Симон Петлюра, голова Директорії і головний отаман військ Ук
раїнської Народної Республіки. Московські комуністи, які пану
ють залізом і кров’ю над українським народом, підіслали свого 
найнятого ката, який гарячою кров’ю вірного сина України зро
сив вулицю світового города. Вони навмисне послали жида Шварц- 
барта, щоб він убив Симона Петлюру ніби то за погроми жидів 
на Україні; цим московські комуністи хотять заклеймити всю ге
ройську боротьбу українського народа за самостійність, як бороть
бу розбійників і погромщиків.

Звісно, всі заяви душогубця про помсту Петлюрі за жидівські 
погроми придумані для того, щоб затулити дійсну причину убій- 
ства. Руками свого наймита убили Петлюру вороги України, які 
вже давно хотіли знищити цього найактивнішого борця за визво
лення українського народа.

Убиваючи Петлюру, московська комуністична влада йде сліда
ми проклятого царського режиму, який панував, нацьковуючи один 
народ на другий, улаштовував жидівські погроми, армено-татарсь- 
ку різню і т. д. Московські большевики хотять обернути ту нена
висть, яка шириться в українськім народі проти їхнього режиму, 
на жидівське населення, то тим легше буде Москві керувати Ук
раїною, держати в неволі український народ і виставляти себе пе
ред світом за «оборонців» жидівської людности.

Всі на Україні пам’ятають про те, як в 1917 р., після повален
ня царського режиму, Українська Центральна Рада, утворена в 
Київі нашими робітниками и селянами, боролась за волю й не
залежність України.

Знаючи, що сусіди українського народа заздро дивляться на 
наш багатий край, Центральна Рада приступила до організації 
українського народного війська, щоб оборонити Україну від напа
дів ворогів. Всі ми знаємо, що на чолі молодої Української Соці- 
ял-Демократичної Робітничої Партії незабаром довелося нашій 
армії обороняти Україну від московських большевиків. В упертій 
кровавій боротьбі знемогло українське козацтво і мусило в лютім 
місяці 1918 року залишити столицю України — Київ.



Тим часом з заходу сунула на Україну австро-німецька армія. 
Німецькі генерали накинули Україні правительство гетьмана Ско
ропадського. Поміщицьке правительство Скоропадського скасува
ло всі демократичні закони й постанови Центральної Ради, яка 
передала всю землю на Україні селянству без викупу. За уряду 
Скоропадського найкращих діячів української революції, між ни
ми й С. Петлюру, було посажено в тюрми.

Але не згасло в Українськім народі стремління до свободи. 
Вся Україна згадує славний день 15-го листопаду 1918 року, коли 
С. Петлюра, вирвавшись із гетьманської тюрми, почав з доручення 
Української Соціал-Демократичної Партії повстання проти прави
тельства Скоропадського, яке проголосило федерацію з Росією. На 
чолі української влади стала Директорія Української Народної 
Республіки, якої членом був також С. Петлюра. Разом з тим він 
був головним отаманом військ Української Народної Республіки.

Здавалось, що український народ заживе вільним щасливим 
життям у своїй самостійній демократичній республіці. Та не спали 
вороги українського трудового народу. З усіх боків посунули на 
Україну жадні до багацтва чужинські армії: з півночі московська 
червона армія, зі сходу біла російська армія генерала Деникина, 
з заходу рушило на нашу землю польське військо, а в Одесі та 
в Миколаєві з’явилися війська капіталістичної Антанти, яка не 
хотіла визнавати самостійної Української Народної Республіки й 
допомагала Деникину.

Оточена з усіх боків Україна оборонялась скільки могла проти 
напасників. Настав радісний день 31 серпня 1919 року, коли війсь
ко соборної України знову вигнало московських большевиків із 
Київа. Слідом за цим почалась нова уперта боротьба України з 
російською армією Деникина. Цю боротьбу використало москов
ське большевицьке військо, яке прийшло знову на Україну майже 
без бою, бо армія Української Народної Республіки та українські 
повстанці підірвали силу Деникина. Армія Української Народної 
Республіки продовжувала боротьбу з московськими комуністами, 
і в цьому їй помагав увесь український народ. Увесь час цієї бо
ротьби українського народа за самостійність головним отаманом 
був С. Петлюра, який разом з правительством, що складалось до 
1920 року переважно з соціал-демократів, та соціал-революціоне- 
рів, обороняв найцінніший здобуток нашої революції Українську 
Народну Республіку.

Кожен український громадянин з жалем споминає про те, як на
прикінці 1920 року під натиском ворогів мусила армія Української 
Народної Республіки відступати з рідної землі на чужину. З цього 
часу починається перебування С. Петлюри за кордоном, аж поки 
жорстока рука большевицького наймита не перервала його много
трудного життя.



Весь український народ протестує проти цього убійства і 
з погордою відкидає від себе негідну спробу ворогів України 
оганьбити перед світом український визвольний рух, на чолі яко
го стояв Петлюра, як рух протижидівський. Ні, не може від
повідати Петлюра за ту кров жидівського народа, яка пролилась 
на Україні в час революції, не винен в цій крові Український 
народ.

Московські большевики — ось хто приніс на Україну міжгро- 
мадянську війну, в якій комуністи мали правило: фізично нищити 
своїх противників, карати за провинність однієї людини родичів, 
сусід або й усіх громадян міста чи села. Це ж вони завели на Ук
раїні «Інститут заложників», кровавий терор і «Чека», де загинули 
тисячі найкращих людей усіх національностей; це ж вони випа
лювали цілі села, нищили цілі родини, це вони розстрілювали лю
дей тільки за саму розмову по-українському.

В тій страшній бурі міжнаціональної й міжкласової війни, 
яку принесли на Україну московські большевики, загинуло багато 
невинних громадян жидівської та інших національностей, що жи
вуть на Україні.

Правительство Української Народної Республіки разом з ота
маном Петлюрою в тисячах прокламацій закликало населення Ук
раїни до спокою, суворо карало погромщиків і всяких злочинців, 
які підбурювали одну частину населення проти другої.

Ні, не за вигадану московськими большевиками небувалу во
рожнечу С. Петлюри до жидів загинув він від жорстокої руки в 
далекій Франції. Убійство Петлюри пояснюється значно глибшими 
політичними причинами.

Діяльність демократичного й соціялістичного правительства Ук
раїнської Народної Республіки на Україні оставила глибокий 
слід в памяти народніх мас. Народні маси України ненавидять 
окупаційну владу московських комуністів і мали надію, що вер
неться С. Петлюра, якого вони уважали за представника україн
ського національного правительства. Ні за ким український народ 
не жалкує — ні за царем, ні за Деникином, ні за Скоропадським, 
тільки за Петлюрою, за своєю Народньою Республікою, в якій 
український народ здобув хоч на деякий час землю, волю, націо
нальні й політичні права. І московські зайди-комуністи добре зна
ли про це. Недаром зовсім недавно говорив призначений з Моск
ви комісар України Чубарь про прихильність населення України 
до своєї Республіки на чолі з Петлюрою. Відповідальність за кров 
Петлюри падає на московську владу, яка по цей день гнобить Ук
раїну, грабує непомірними податками працю нашого народа і 
злобно слідкує за кожним вільним рухом українського селянина й 
робітника.



Ця московська влада немірено ширить на Україні національну 
ворожнечу, бажаючи утопити боротьбу українського народа за 
самостійність в жидівській крові.

Робітники й селяни України!
Не піддавайтесь на провокації московських комуністів, які хо

чуть викликати знову на нашій землі жидівські погроми, кров і 
пожар міжгромадянської війни, щоб на згарищах України далі 
панувати нагайкою та рушницею.

Робітники й селяни України повинні об’єднуватися в одній дум
ці, в однім гарячім стремлінні: спільними силами визволитись з-під 
влади московських комуністів і провокаторів, цих неситих пиявок, 
які п’ють кров нашого народа.

Нелегка буде ця боротьба України за свою свободу. Для успіш
ної боротьби треба великої й сильної політичної організації. Тому 
ми кличемо всіх трудящих України організуватися в рядах Укра
їнської Соціал-Демократичної Робітничої Партії. Московські на
сильники намагаються всякими жорсткими засобами знищити Ук
раїнську Соціал-Демократію, та даремні їхні заходи. Прийде час 
визволення, коли міліони трудящого українського люду підуть зно
ву могутніми рядами проти своїх гнобителів за кличами Українсь
кої Соціал-Демократії, за ідеями державної незалежносте, волі 
політичної, національної рівноправности та соціяльної справед
ливости.

В цій боротьбі Українська Соціал-Демократія не буде одинока. 
Соціалістичний Робітничий Інтернаціонал, що об’єднує мілійони 
робітників з усього світу, на з’їзд в Марселі у Франції восени 
1925 року запротестував проти поневолення України чужинцями 
і висловився за піддержку самостійної демократичної України. 
Наші товариші соціял-демократи за кордоном будуть і надалі шу
кати підпори для визвольної боротьби Українського робітництва 
й селянства в європейському соціялістичному пролетаріяті, який 
не допустив до себе зарази московського большевизму.

Трудящий народе України!
Доля України в твоїх руках. Не надіймось на те, що чужий 

прийде з-за кордону й визволить наш народ. Бо чужинці, які б 
хотіли йти з своїм військом на Україну, шукатимуть своїх інте
ресів і вигод, їм байдуже добро українського народа. Надіймося 
тільки на себе, на свою силу й організацію, щоб, коли настане 
слушний час, ми організовано, як один чоловік, узялися будувати 
вільну самостійну Українську Народню Республіку!

Нехай живе незалежна демократична Україна!
Нехай живе Українська Соціял-Демократична Робітнича 

Партія!
Честь і слава всім, що загинули в боротьбі за волю України.



Вічна пам’ять Симонові Петлюрі, борцеві-мученикові за Укра
їнську Народню Республіку!

Центральний Комітет Української
Соціял-Демократичної Робітничої Партії

З рук до рук, з хати до хати.
ЦДАГО України — Ф. 57.— Спр. 11.— Арк. 25.

26а. Лист О. М. Горького до директора
Державного видавництва України
О. ▲ . Слісаренка з приводу видання роману «Мати»

Уважаемый Алексей Андреевич!
Я категорически против сокращения повести «Мать».
Мне кажется, что и перевод этой повести на украинское наре

чие тоже не нужен. Меня очень удивляет тот факт, что люди, ста
вя перед собой одну и ту же цель, не только утверждают различие 
наречий — стремятся сделать наречие «языком», но еще и угне
тают тех великороссов, которые очутились меньшинством в области 
данного наречия.

При старом режиме я посильно протестовал против таких 
явлений. Мне кажется, при новом режиме следовало бы стремить
ся к устранению всего, что мешает людям помогать друг другу.

А то выходит курьезно: одни стремятся создать «всемирный 
язык», другие — действуют как раз наоборот.

7 мая 1926 г. А. Пешков 
ЦДАГО України.— Ф. 1.— On. 20.— Спр. 2260.— Арк. 133. Копія.

27. Із статті С. Петлюри «Російська меншість
на Україні»

9 травня 1926 р.
...Наявність переваги російського елементу має місце в україн- 

скії філії всесоюзної комуністичної партії, цього фактичного дже
рела і носія большевицької влади на Україні. При таких умовинах 
справа підтримання пролетарської чи соціалістичної диктатури на 
Україні є для російської меншости справою боротьби за утриман
ня нею тих впливових, а з матеріального боку хлібоїдних посад, 
що їх вона захопила в 1918—20 рр. Під час цієї боротьби, як ві
домо, російська меншість на Україні, представлена головним чи
ном пролетаріятом в фабричних центрах і інтелігенцією в містах,



активно підтримала московсько-комуністичну інвазію на Україну, 
керуючись не тільки класовими інтересами, але національними ро
сійськими міркуваннями. Справу переведення федерації УССР і 
РСФСР, а потім вступу УССР до СССР було тим легше перевес
ти, що «суверенний орган», який ухвалював відповідні постанови, 
складався на 9/10 з зайшлої російської чи русифікованої люднос
ти. Після шести років перебування у влади цей орган залишився 
в цілому, як засвідчує сьогодні Петровський, по своєму національ
ному складу таким самим, яким він був у році 1918, себто росій
ським. Називати цей орган «українським і національним», як це 
робить українець з походження — Скрипник,— є свідома брехня, 
ужита ним з метою внести плутанину в ясні, хоч і безтактні, заяви 
Петровського. Вона викриває безмежно цинічне фарисейство в на
ціональних справах нового покоління «самоотверженных малоро
ссиян», найбільше яскравими і огидливими представниками яких 
являються українці-комуністи — типу Скрипника. Вимагаючи від 
верховного органу СССР признання «абсолютної правильности» 
лінії уряду УССР в національній політиці, ці «малоросіяни» фак
тично домагаються ролі за російською меншістю як в політично- 
державному, так і в господарському житті України. Щоправда: 
в цій тенденції є ніби одна «нев’язка» чисто зовнішнього характе
ру, яка викликає, навіть, у мало здатної до аналізи людини сум
ніви та застереження щодо логічности системи, утвореної «генієм» 
Ілліча для полагодження суперечностей на Україні. Цю «нев’язку» 
зформулював під час дебатів Затонський так: «Чи можна здійсню
вати (на Україні) керівництво пролетаріату над селянством, коли 
пролетаріат — російський, а селянство — українське?» Очевидно, 
що ні. І от щоби усунути суперечність, придумується рецепт «ук
раїнізації» російського пролетаріяту, що, по досить відвертому і 
незрівняному тлумаченню Петровського, зводиться тільки до того, 
щоб «рабочие при разговорах с крестьянами украинскими не за
глядывали в словарь, а объяснялись с ними свободно и непосред
ственно». Тоді, гадає Петровський, «це керівництво буде нормаль
ним, а українські селяни відчують в робітниках своїх і побачать 
в них своїх братів».

Зрозуміло? Точнісінько так, як робили конквістадори в заво
йованих колоніях, виучуючи мову темно-кольорових диких наро
дів і користуючися нею для плянтаторських цілей. Таку саму 
ролю українській мові відводить національна політика уряду 
УССР: російська меншість, представлена на Україні пролетаріа
том і комуністичною партією, куди пішла значна частина російсь
кої інтелігенції буржуазної в цілях отримання посад і заробітку, 
повинна знати мову українського селянства (а його 88 % на 
100 %), щоб воно мало ілюзію, що над ним панують і майно за-



бирають не чужі зайди, а «свої» брати, бо, мовляв, розмовляють 
вони «по-нашому».

До цього, властиво кажучи, і зводиться життєвий сенс боль- 
шевицької «українізації» і «української державносте» в її боль- 
шевицьких формах. Позбавлені національного змісту, вони мо
жуть імпонувати та обдурити пару-другу здезорієнтованих чита
чів якогось галицького тижневика, як от «Рада», або різних «Пир- 
хавок», що хочуть бути обдуреними.

Свідомих елементів української нації ні «українізація», ні 
«большевицька державність» обдурити не можуть. Цинічні й фа
рисейські виступи Затонських та Петровських більше, як що інше, 
допомагають розвіянню тої брехні та облуди, що ними, як тума
ном густим, вкривають сучасні пахолки Московщини свою анти
національну і плянтаторську роботу на Україні.

В. М.

П е т л ю р а  С. В. Вибра
ні твори та документи.— 
К., 1994.— С. 247—249.

28. Витяг із звіту про роботу 
по українізації, затвердженого бюро 
Київського окружного партійного комітету

1 червня 1926 р.
Питання про українізацію ставилися окружним партійним ко

мітетом (в свою чергу Губкомом) перед партійними організація
ми з усією чіткістю як в їх загальній постановці, так і в зв’язку 
з окремими конкретними завданнями (як, наприклад, у зв’язку з 
українізацією «Пролетарської правди»). Потрібно відзначити, що 
українізація «Пролетарської правди» супроводжувалась великою 
роботою партійної організації з метою встановлення з боку пар
тійних мас правильного підходу і активного ставлення до такого 
великого завдання, як українізація основної київської преси. Це 
питання ставилося як на загальноміському активі, так і на окре
мих зборах осередків та загальних зборах робітників на підпри
ємствах. Це допомогло серйозно зосередити увагу партійної орга
нізації на питаннях українізації. Далі, українізація «Пролетар
ської правди» в свою чергу стала сильним знаряддям українізації 
як партійних, так і безпартійних мас.

При райпарткомах були створені Нацкомісії, які керували 
справою українізації (а також нацменпрацею) по осередках і під
приємствах (та установах) свого району.

По осередках виділялись уповноважені по українізації, зав



данням яких було: сприяння і ініціатива в справі організації ук
раїнських гуртків і залучення до них партійних і безпартійних 
мас. При деяких окрпарткомах були організовані курси українсь
кої мови* розраховані на секретарів і агітпропоргів осередків і 
працівників місцевкомів. Нараховуються небагаточисельні, правда, 
виробничі осередки, що перейшли частково, а деякі повністю на 
українську мову. В значно більшій мірі українізовані вузівські і 
радянські осередки, але, звичайно, далеко ще недостатньо.

При партклубі, а надалі при Будинку Комоса були організова
ні загальноміські курси по вивченню української мови для активу.

Ці курси мало себе виправдали, але все ж частина відповідаль
них працівників багато від них одержала, для деяких з них курси 
послужили поштовхом для дальшого вивчення української мови 
вдома.

На подальший час бюро окрпарткому поставило завдання збе
реження курсів для тих відповідальних працівників, які за умова
ми своєї праці мають можливість їх регулярно відвідувати, а для 
інших поставило як обов’язкове завдання вивчення української 
мови вдома з встановленням перевірки в певні строки. Намічена 
також організація при Будинку Комоса циклів лекцій по україно
знавству (українська література, економіка і т. д.).

Досягнення в області українізації по лінії партосвіти харак
теризуються такими даними:

в місті українізовано 25 % шкіл політграмоти, на селі 41 %, 
в цілому по окружній організації — 32 %.

Виявлені та враховані пропагандисти, здатні проводити занят
тя українською мовою, до загального числа пропагандистів вони 
становлять 26 %. Незважаючи на ряд досягнень, необхідно відзна
чити все ще недостатньо активне ставлення з боку партійців до 
роботи над собою в області українізації (в радянському апараті 
комуністи значно й дуже помітно відстають від безпартійних в 
справі українізації).

Розробка національного складу Київської окружної партійної 
організації показує зростання проценту українців з 34,3 % на 1/4 
1925 року, до 38,7 % на 1/1 1926 року, ми маємо також збільшен
ня проценту українців як у складі Окружного партійного комі
тету, так і у складі районних партійних комітетів та бюро осе
редків.

Преса. Значні досягнення потрібно відзначити в області украї
нізації преси. Київським ОПК буде проведена велика робота по 
організації і зміцненню масової селянської газети на українській 
мові («Радянське село»). Також багато уваги приділялось газеті 
«Більшовик», яка зіграла значну роль у справі залучення до ро
боти української радянської інтелігенції і згуртування кадрів ук
раїнських працівників і почасти сількорів. Особливе значення



мало об’єднання «Пролетарської правди» і «Більшовика» в одну 
велику українську газету «Пролетарська правда». Зайняття твер
дої лінії у цьому питанні і робота, проведена серед партійців та 
безпартійних, незабаром дала помітні позитивні результати. Осе
редки активно взялися за роботу, впливаючи на передплату ук
раїнської «Пролетарської правди», робкорівські кадри із російсь
кої газети перейшли до української, партійні і безпартійні робіт
ники стали привчатися до української газети. Потрібно відмітити 
ту роботу, що проводилась в робкорівській організації паралельно 
з українізацією газет: були організовані гуртки по вивченню ук
раїнської мови, робітничі кореспонденти стали писати українською 
мовою.

Великим успіхом у справі українізації київської преси став 
розвиток комсомольської газети «Молодий більшовик». Тираж га
зети з 2700 примірників на серпень 1925 року піднявся до 9500 у 
квітні 1926 р., кількість юнсількорів зросла до 500.

Велику освітньо-культурну роботу проводять під керівництвом 
«Молодого більшовика» гуртки «Друзів газет і книжки» на селі.

Слід відзначити також додаток до «Молодого більшовика» жур-. 
нал-газету «Більшовиченята», тираж якої виріс з 1700 примірників 
(серпень 1925 р.) до 8000 (у лютому 1926 р.), «Більшовиченята» 
також виконують певне завдання у справі українізації піонерів. 
Ця газета обслуговує, крім сільських піонерів, також частину місь
ких, особливо дітей залізничників...

В загальній системі розвитку української преси і українського 
культурного будівництва займають важливе місце різні літератур
ні угруповання і друковані органи. З цієї точки зору велике зна
чення має київський журнал «Життя і революція». Спочатку цей 
журнал був наданий сам собі. Враховуючи роль, яку міг зіграти 
журнал в справі залучення до роботи української інтелігенції, 
партком через відділ друку зацікавився цим журналом. Він був 
значно реорганізований. До нього був включений літературний 
відділ, в який були залучені нові сили. Взято курс на об’єднання 
навколо журналу різноманітних літературних угруповань, що ви
явили своє позитивне ставлення до Радянської влади.

При самій активній участі в роботі цього журналу відділу дру
ку багато було зроблено по залученню до співробітництва літера
турних сил, які раніше стояли осторонь, для наближення певних 
кіл української інтелігенції до культурного будівництва Радян
ської влади.

Партійний комітет через відділ друку і Нацкомісії приділяв 
важливе значення видавничій діяльності. Можна констатувати 
значне зрушення в роботі ДВУ як по відношенню до видання, так 
і по відношенню до української книжки...



Київська філія ДВУ виконувала велику роботу у справі згур
тування навколо себе українських авторів...

Школа. Проводиться планомірна робота по українізації трудо
вих шкіл у напрямку розширення сітки шкіл українських і поліп
шення якості праці (робота експертних комісій по перевірці знань 
української мови вчителями і вміння її викладати). На початку 
1926/1927 учбового року кількість груп з викладанням українсь
кою мовою складала 43 % шкільної системи (по місту)...

Українізація громадськості. Партійний комітет посилив увагу 
питанням розвитку української громадськості як шляхом система
тичної роботи, так і участі в організації відповідних ювілеїв...

У ряду цих питань необхідно відмітити роботу, проведену у 
зв’язку з ювілеєм І. Франка [ініціатива видання збірника із залу
ченням українських сил, проведення загальноміського урочистого 
засідання і засідання в вузах, в робітничих клубах і т. д .].

Мистецтво. З перших кроків діяльності театру «Березіль» окр- 
парткомом були вжиті заходи до створення відповідної громадсь
кої думки навколо цього театру як серед партійців, так і безпар
тійних. Великою увагою була оточена в своїй роботі і капела 
«Думка».

У цей час проводиться робота по підготовці її ювілею. Під 
безпосереднім керівництвом окрпарткому було опрацьоване питан
ня про українізацію київської опери...

Окрпарткомом перед знову відкритою кафедрою марксизму-ле- 
нінізму поставлена як основна директива пов’язати свою роботу 
з українським культурним будівництвом, через залучення україн
ських марксистських сил, підвищення теоретичного рівня партій
ців, концентрації уваги на науковій розробці українських проб
лем (Історія України, Історія КП(б)У, української літератури і 
мистецтва і т. д.), шляхом винесення відповідних доповідей на 
відкриті засідання кафедри. Відмічені великі досягнення в облас
ті українізації науково-дослідницьких кафедр. Питання ВУАН бу
ли весь час у полі зору ОПК...

Таким чином, Окрпартком у справі українізації намагався охо
пити одну область за другою, рішуче взяти курс на подолання зов
нішнього характеру роботи, перенісши центр ваги на питання ке
рівництва українським культурним будівництвом. Завдання в то
му, щоб підняти інтерес, увагу і роботу партійних організацій у 
справі українізації на більш високу ступінь.

Архіви України.— 1991.— 
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29. З промови О. Шумського на червневому Пленумі
ЦК КП(б)У про підсумки українізації *

2—6 червня 1926 р.
< ...>  Свої думки що до нашої політики українізації я вже мав 

нагоду висловити, хоча б в тій стенограмі Політбюра, яку тут всі 
товариші читали. Багато що е актуальним і з того, що говорилось 
на квітневому пленумі минулого року. Отже, повторювати сказа
ного я тут не буду, тим більш, що за той час, який є в моєму роз
порядженні, все одно всього не скажеш, що можна було б сказати 
по цьому питанню. Тому я обмежусь лише деякими питаннями. 
Перш за все, покінчу з тим, які ж причини викликають серед на
ших письменників-партійців ці хитання і безперечні політичні по
милки й ухили. Перша причина — це НЕП зі зростом дрібної бур
жуазії як на селі, так і в місті. Але цього мало. НЕП діє і в Росії, 
однак таких явищ ми там не спостерегаємо. Письменник, що спо- 
стерегає й аналізує процес суспільного розвою, що синтезує цей 
процес в певних типах, повинен мати сталий критерій для оцінки 
суспільних явищ, а цей критерій він може мати лише тоді, коли 
він має ясні перспективи суспільного розвою, коли йому ясні 
стремління (цілеустремління) й найближчі шляхи цього розвитку 
й будівництва. Дає це устрімлення й визначає шляхи суспільного 
розвитку партія, авангард передового суспільного класу — проле
таріату.

Однак, як показав XIV з’їзд, визначування цих шляхів розвит
ку самій партії дається не так-то легко в сучасній складній ситуа
ції. Так що ж тоді говорити про широкий загал пролетаріату, се
лянських мас, тобто про уяснення шляхів розвитку цілим нашим 
радянським суспільством, серед якого діє письменник митець. Але 
це стосується до переспектив суспільного розвою, його шляхів і 
художнього відбивання в літературі цілого нашого Союзу, в тому 
числі й Росії.

На Україні все це помножується на національне питання. Вже 
більше року йде палка дискусія про шляхи розвитку української 
літератури, а по суті цілого суспільно-культурного процесу. Мо
лодь б’ється за пояснення перспектив цього процесу, що бурхливо 
розвивається. Партія, що живе російською культурою й провадить 
своє внутрішнє життя російською мовою, стоїть осторонь і не бере 
активної творчої участи в цьому процесі. Цей процес покривається 
лише тоненькою плівкою комуністів, що не в силах охопить його 
своїм впливом і ним керувать. Наведу свіжий і показний приклад. 
Перед мною Київська «Пролетарська правда» від 28 травня. Юви- 
лейне число, присвячене Іванові Франкові. Число зложене з трьох

* Подається з незначними скороченнями (Ред.)



грунтовних статтей Гермайзе, Филиповича і Дорошкевича (не ра
хуючи Вітика, він уперто доводить, що І. Франко був марксистом, 
коли сам І. Франко цьому суперечив), ворожі ідеологічно нам 
люди, що борються з нами за керовництво суспільно-культурним 
процесом.

А над цими трьома «китами» зверху в передовиці розположив- 
ся тов. Щупак. Статейка нервова, рвачка з галасливими вигуками 
закінчується так: «Іван Франко є поет і борець не тільки Галиць
кої України, але й Наддніпрянської України, взагалі всього україн
ського трудящого народу і його ім’я повинно бути провідною зір
кою на шляху до здійснення того великого ідеалу, ім’я якому — 
Соборна Радянська Соціялістична Республіка» (підкреслене 
С. Щупака). Я не заперечую гасла Соборної Соціялістичної Украї
ни, але, ніби, нашим «великим ідеалом» є щось більше. Видно, як 
бідолашний тов. Щупак танцює, розположившись на трьох «ки
тах». Становище його не з приємних, що й казать,— підпікають 
кити.

Такий, приблизно, стан цілої тої тонесенької плівки комуиістів- 
українців, що плавають по поверхні бурхливого потока культур
ного українського відродження. Причина хитань цієї плівки кому
ністів полягає в тому, що партія в цілому не бере органічної ак
тивно-творчої участи в процесі суспільно-культурного будівництва. 
Доки цього не буде, доки партія в цілому не буде двигати й керу
вати цим процесом, доки в нього не буде втягнений пролетаріят, 
доти неминучі хитання, збочення, доти український суспільно-куль
турний процес не матиме ясних перспектив свого розвитку.

Ми багато наговорили хороших слів на торішньому квітневому 
пленумі про те, що треба цей процес взяти до рук всієї партії, про 
виховання в нашому дусі молоди, яка підпадає ворожим ідейно 
впливам і т. інше. А спитаєм себе чесно й одверто: чи багато ста
рих партійців кадровиків вивчило за цей рік українську мову, по
знайомилось з історією України, українською культурою? Я щось 
ні одного імени не можу назвать. Боюсь, що навіть не стали до 
цього діла. От в чім наша біда.

Тов. Затонський зовсім не торкнувсь того нового й найголовні
шого, що є в тезах Політбюра — це трактовка українізації. До 
цього часу ми трактували українізацію, пояснювали партії її не
обхідність, як засоба змички з селянством, як необхідну зброю 
в боротьбі з українським націоналізмом. Таке умотивування не
обхідносте українізуватись не могло, розуміється, запалить партію 
й передових позапартійних робітників вчити українську мову й 
увіходити в українське культурне життя й будівництво. Тези По
літбюра трактують українізацію, як передумову, як необхідний 
засіб соціялістичного будівництва, як знаряддя соціалістичного 
будівництва в руках українських трудящих мас. Така трактовка



українізації надає цій справі іншого характеру. Кожний комуніст, 
як палкий борець за соціялістичне будівництво, незалежно від то
го, якої він національности, не може поставитись байдуже до ук
раїнізації в такому її розумінню. А надто це стосується старих 
більшовиків, партійних кадрів, які за цього часу туго йшли на 
українізацію. Тези відмічають ці труднощі в переведенню україні
зації, що основний партійний кадр є руським за походженням. Ко
жен з нас добре розуміє значіння для партії старого, перевіреного 
в боротьбі, партійного більшовицького кадру, основи, фундамента 
партії. Але треба, щоб і старі партійці-кадровики зрозуміли, на
решті, всю серйозність українізації, цього знаряддя будівництва 
соціялізму, як говорить резолюція Політбюра, і не утрудняли пар
тії оволодінням цею зброєю. Як і на кожній ділянці боротьби за 
соціялізм, старі випробовані кадри повинні бути на чолі.
' Я вже не раз мав нагоду говорити про те, що ми повинні пра

гнути до такого становища, як в Росії. Там партія охопила всі пори 
суспільного життя і керує ним, активно діючи в його творчім 
процесі. В Росії партійні й державні вожді в той же час є й вож
дями, керівниками всієї російської радянської суспільности, ро
сійської суспільної думки, культури й т. п. Там нема цієї мовної 
стіни між суспільно-культурним процесом будівництва й радянсь
ким та партійним керівництвом, яке в нас ще є.

Там керівники держави й партії є в той же час керівниками 
російської радянської суспільности й культури.

Голос з місця. Всього Союзу.
Шумський. Ні, стій, товаришу, не звалюй, будь ласка, своїх 

обов’язків керувати радянським українським суспільним життям і 
культурою на плечи керівників Союзу. Ти хочеш, щоб і вони украї
нізувались? Це керовництво є нашим обов’язком, обов’язком ке
рівників України і його не перекладеш на плечі Союзу.

Партія в цілому та її керівники мусять стати і керівниками ук
раїнського суспільного культурного будівництва, тобто оволодіти 
українською мовою й культурою. Бо цей суспільно-культурний 
процес не може бути без керовництва, без вождів. Природа порож
нечі не терпить. Не станемо на чолі цього процесу, то з’являться 
другі ворожі і нам вожді. Було б болото, а чорти знайдуться і 
вже знаходяться. Ви подивіться, як всі ці Грушевські, Дорошке- 
вичі, Гермайзе, Єфремови, Ніковські, Зерови й інші їм подібні, 
що в 1919—20 роках обірвали були свої суспільні зв’язки з Украї
ною, чи вірніш, ми розрубали ці зв’язки й викинули їх за кордон, 
що збанкрутували були, як вони тепер знову відновляють ці зірва
ні зв’язки й намагаються керувати новим радянським суспільно- 
культурним життям.

Радченко. Не лякай, бо не страшно.
Шумський. Я знаю, що тобі не страшно, тов. Радченко.



Я й не збираюсь кого-небудь лякать. А хочу, щоб ми собі це усві
домили й партії сказали. Тут нічого лякатись, але не можна та
кож і не вважати на небезпеку захоплення під ворожі нам впливи 
молоди й всього молодого українського суспільно-культурного 
процесу. Треба це керівництво взять до рук партії, а для цього 
треба, щоб партія стала українською по мові й культурі.

Час мій кінчається і тому я більше не буду зупинятись на мо
ментах, які слід було з’ясувати доповідачеві; тов. Затонський не 
зробив аналізи сучасної дійсности, не висвітлив тої позитивної 
трактовки українізації, яку їй дають тези Політбюра, і це великий 
дефект його доповіли.

Голос з місця. А про Хвильового.
Шумський. Скажу й про Хвильового.
На тому засіданню Політбюра, стенограму якого тут товариші 

читали, я вже давав характеристику тов. Хвильового й політичну 
оцінку його виступу— «московські задрипанки». Я там говорив 
про основну думку тов. Хвильового щодо шляхів розвитку україн
ської літератури й про те, що він зформулював цю думку. Але не 
важно те, що він хотів сказати, а важно те, як він сказав і як його 
розуміють у масі.

А розуміють його так, як тут говорилось, що він об’являв поход 
проти Москви. Тут нічого не поправиш тим поясненням, що є Моск- 
ква й Москва. Маса розуміє його так, що він проти Москви, цент
ру світового революційного руху, столиці Союзу.

Я не один раз вже говорив, що таке гасло, як «московські за
дрипанки», цей виступ Хвильового шкідливий політично.

Радченко. На сьогоднішній день ти це говориш.
Шумський. Ти, Радченко, завжди хочеш мені щось погане при

писати.
Так, цей виступ Хвильового політично шкідливий. Хвильовий 

свої правильні міркування про орієнтацію на Захід, в тому розу
мінні, як це говорив на Політбюро, зформулював і написав їх так, 
що його можна дійсно розуміти, як деякі товариші, що говорять, 
що це «австрійська інтрига», що це обстоювання того, щоб Украї
на зараз пішла тим шляхом, яким проходила Італія чи Венгрія в 
48 році, цеб-то, щоб Україна перейшла на шлях капіталістичного 
розвитку. Коли б я хоч на хвилину припустив, що комуніст Хви
льовий може закликати, може вести пропаганду й агітацію, в 
якій би то було формі, за те, щоб Україна стала буржуазною рес
публікою й пройшла шлях капіталістично-національного відро
дження, я б зараз же, сьогодні запропонував би його виключити 
з партії. Але я глибоко певний, що це не так.

Я глибоко переконаний в тому, що Хвильовий цього не хоче, 
я глибоко певний, що Хвильовий хоче будувати соціялізм. Але я



^також знаю й те, що Хвильовий не має ясних, визначених партією 
перспектив що до розвитку української культури, літератури. Він 
душиться в українській просвітянській обмеженості, він не бачить 
широких шляхів для того молодого, буйного, культурного проце
су, й силкується їх намітити. І наробив помилок.

Я вважаю за корисне, щоби на пленумі встала і ця літературна 
дискусія. Партія матиме уяву про те, що діється в літературі, а 
наші літератори почують авторитетне слово партії в тих питаннях, 
які їм болять. До літературних справ буде збільшена увага партії 
і літератори перестануть себе почувати десь на задвірках < ...>

Українська суспільно-по
літична думка в XX ст.— 
Т. 2,— С. 149—153.

ЗО. Витяг з резолюції ВЦРПС на доповідь ВУРПС 
про мовні аспекти профспілкової роботи

12 червня 1926 р.

В о б л а с т и  н а ц р а б о т ы
Констатируя известные достижения в украинизации союзных 

аппаратов, особенно низовых, а также в постановке всей союзной 
работы, в частности массовой, главным образом, в союзах, связан
ных с селом, необходимо в дальнейшем:

а) проводить письменное и личное инструктирование со сторо
ны всех вышестоящих союзных организаций (ВУСПС, ЦП, ОПБ 
и др.) своих нижестоящих организаций на украинском языке, обя
зав профработников, владеющих украинским языком, пользоваться 
таковым во всей своей работе;

б) чтобы дать возможность профработникам, не владеющим 
украинским языком, таковой изучить, принять меры к организации 
курсов, кружков для изучения украинского языка;

в) в клубах, красных уголках и, особенно, в профсекциях сель- 
будов усилить украинизацию массовой работы, обратив также 
внимание на украинизацию внешнего вида клуба,— как-то: ан
шлаги, лозунги, плакаты и проч.;

г) организовать при клубах кружки по изучению украинове- 
дения.

32. В союзах, где имеются две или несколько крупных групп 
разных национальностей, приспособить массовую союзную работу 
и работу союзного аппарата к обслуживанию членских масс от
дельных национальностей.

Признать необходимым, чтобы в тех союзах и районах, где 
большинство рабочих составляют русские, вся союзная работа ве



лась на русском языке с тем, однако, чтобы были учтены; особенно' 
в области культработы, запросы рабочих-украинцев. ■ •

33. Не все союзы уделяют достаточное внимание работе среди 
нацмен (поляков, евреев, татар и др.). Необходимо, по выявлению 
более или менее значительных групп этих национальностей, чтобы 
союзные органы принимали меры к постановке правильного обслу
живания культурных нужд этих рабочих и служащих путем орга
низации кружков, выписки газет и книг на их родном языке, а так
же принять меры к вовлечению их в низовые и в руководящие 
союзные органы.

ЦДАГО України.— Ф. 1.— On. 20.— Спр. 2253.— Арк. 70.

30а. Постанова Національної Комісії 
при Реввійськраді Українського військового округу 
про план комплектування частин УВО 
українцями і національними меншинами

12 червня 1926 р.
1. Подтвердить, что в основу комплектования частей УВО ук

раинцами должен быть положен принцип не национального про
исхождения, а владения языком.

2. Считать необходимым кадры и переменный состав тердиви- 
зий укомплектовать украинцами.

Учитывая опыт прошлого комплектования кадров тердивизий 
рабочим составом — принять меры к обеспечению кадров тердиви
зий рабочими-украинцами, направляя их в первую очередь в укра- 
инизуемые дивизии.

3. Подтвердить, что призывники-евреи направляются в терди- 
визии, в частности украинизуемые, на общих основаниях, приняв 
в то же время меры к направлению их исключительно в строевые 
команды. (Пункт совершенно секретный — оглашению по линии 
Управления УВО — не подлежит).

4. Для нормального укомплектования кадровых дивизий и спе
циальных частей — поставить перед РВС СССР вопрос о необходи
мости ввоза из других округов призывного контингента в количест
ве 15 тыс. человек.

5. В основу комплектования кадровых дивизий и специальных 
частей положить требования, установленные приказом РВС СССР 
за № 207, учет ввоза из других округов и национальный состав 
призываемых.

6. При предстоящем доукомплектовании специальных частей 
округа призывом 1904 р. добиться максимальной их однородности 
в национальном отношении, устранив положение, при котором при
зывники из РСФСР и УССР составляли почти одинаковое коли
чество.



7. Отвергнуть систему создания в кадровых (стрелковых и ка
валерийских) и специальных частях украинских и русских подраз
делений, производя укомплектование этими национальностями 
смешанно.

8. По вопросу украинизации стратегической конницы иметь в 
перспективе задачу украинизации одного кавалерийского корпуса.

В текущем году, учитывая имеющиеся ресурсы в этом направ
лении, поставить перед собой задачу украинизации внутренней ра
боты 1—2 полков.

Поручить окончательную проработку этого вопроса ПУ УВО и 
Управлению УВО (принята большинством, против 2-х).

Примечание. Формулировки т. Якира (отвергнута большинством, при 2-х — 
«за»). Приступая к украинизации кавалерии — в текущем году, учитывая имею
щиеся ресурсы в этом направлении, поставить перед собой задачу украинизации 
внутренней работы 1—2 полков.

9. Сеть подразделений из нацменьшинств в основном сохранить, 
отнюдь не допуская расширения этой сети.

Как исключение, считать возможным создание в кадре 95 диви
зии одной молдаванской роты.

10. Все существующие, но не предусмотренные приказом коман
дования, подразделения из нацменьшинств — считать необходимым 
упразнить в период увольнения 1902 г. и призыва 1903 г.

11. Подтвердить постановление национальной комиссии о не- 
направлении в части УВО комплектных масс нацменов из других 
округов, о чем поставить вопрос перед ГУРККА.

12. Вопрос о создании польских подразделений выяснить перед 
РВС СССР.

13. Подтвердить решение национальной комиссии об украини
зации комплектования Военно-политической школы и на предстоя
щий набор сего года. Одновременно обеспечить при укомплектова
нии школы посылку политсостава из нацменьшинств (немцев, та
тар, молдаван, поляков).

14. Украинскую военно-подготовительную школу — обеспечить 
при комплектовании украинским составом.

15. Управлению УВО и инспекции ВУЗ, на основе решений со
вещания национальных ВУЗов, обеспечить практически закрепле
ние в специальных ВУЗах потребного количества мест для запол
нения их украинским переменным составом и последующего их вы
пуска в специальные части УВО.

16. Исходя из задач украинизации стратегической конницы, 
считать необходимым Украинскую кавалерийскую школу украини
зировать по типу школы червоных старшин.

Инспекции ВУЗ УВО возбудить этот вопрос перед УВУЗом.
17. Считать необходимым обеспечение приема некоторого коли

чества молдаван в Одесскую пехотную и Крымскую кавалерий
скую школы.



18. Констатируя необходимость подготовки командиров пехоты 
из молдаван, вместе с тем просить УВУЗ об организации татар
ского отделения при одной из пехотных школ вне Украинского 
военного округа, поскольку в УВО возможностей для подготовки 
не имеется.

19. Вопрос о дальнейшей подготовке командиров-кавалеристов 
из татар при Крымской кавалерийской школе поставить в зависи
мость от создания кавалерийских подразделений из крымских 
татар.

ЦДАГО України.— Ф. 1.— On. 20.— Спр. 2220.— Арк. 106—108.

31. Про створення Українського селянсько- 
робітничого соціалістичного об'єднання

Українське Селянсько-Робітниче Соціалістичне 
Об’єднання (Сельроб) створено на об’єднавчому 

з’їзді Партії Народної Волі і Українського Соціалістичного 
Об’єднання Селянський Союз (Сельсоюз) 

у Львові 10 жовтня 1926 р. Сельсоюз був заснований 
17 серпня 1924 р. у Холмі членами соціалістичної 

фракції Українського Сеймового Клюбу, 
які не увійшли до Соймового Клюбу УСДП 

(Братунь, Васильчук, Маківка і Чучмай).
Нижче передруковуємо повідомлення Волі народа 

про створення Сельробу.

Злука двох с о ц і а л і с т и ч н и х  партій —
Народної Волі і У СО Селянського Союзу
Справа об’єднання селянсько-робітничих сил, досі у нас роз

порошених, була одною з головних задач організованого с о ц і а л і с 
т и ч н о г о  руху. Она перемінилася, накінець, у свідому волю і живе 
діло. Сталося, чого давно бажали собі працюючі маси, доверши
лося те, чого домагалася реальна, політична дійсність. Дня 
10 жовтня с. р. відбувся у Львові з’їзд партії Народної Волі та 
партії УСО Селянського Союзу, який довів до об’єднання обох 
сил партій в одну нову, політичну партію — Українське, Селянсь
ко-Робітниче Соціялістичне Об’єднання (Сель-Роб). Впали органі
заційні кордони, які ділили поодинокі с о ц і а л і с т и ч н і  партії, впали 
сокальські кордони, що не переставали по сегодняшний день діли
ти Галичину від прочих українських земель під Польщею.

Від Косова і Ліска по Бересть, Дрогічин і Кобринь, з усіх най
дальших закутків Галичини, Волині, Холміцини та Полісся з’яви
лися делегати обох наших селянських партій, щоб заявити свою 
волю — бути во єдино.



Від нині підемо одним шляхом до одної, спільної мети!
Після того, як управи обох наших партій перевели вступні пе

реговори та найшли між собою спільну мову, після того, як від
булися недавно збори Центрального Комітету партії Народної Во
лі і Конференція партії УСО Селянського Союзу, на яких виріше
но сполучитися в одну партію, послідував спільний з’їзд обох пар
тій. В осібнім, надзвичайнім виданю дамо докладний звіт з від
бутого спільного з’їзду. Нині подаємо короткий опис єго перебігу. 
З ’їзд відбувся у Львові в Салі Лисенка < ...>

З’їзд відкрив вступною промовою голова партії Народної Волі 
тов. К. Вальницький. Основою і фундаментом нової партії має 
бути визвольна наука Соціялізму. Бесідник пригадав тому зібра
ним зміст науки Соціялізму, вказав на внутрішні суперечности ни
нішнього капіталістичного ладу, на процес єго розвалу, накінець 
на історичну ролю працюючих селянських і робітничих мас, при
званих будувати новий суспільно-політичний лад — лад рівности 
і господарського порядку.

При кінці своєї промови бесідник звернув увагу присутних на 
справу політичних в’язнів в Польщі. < ...>

Обі партії об’єднуються в одну, нову партію, яка буде назива
тися Українське Селянсько-Робітниче Соціялістичне Об’єднання 
( Сель-Роб.). До тимчасового Центрального Комітету, який буде 
властивою управою партії, входять тов. тов. Козицький, Чучмай, 
Маківка, Вальницький, д-р Заяць, Пелехатий < ...>

Від імени Сель-Союзу прочитав тов. Чучмай слідуючу заяву: 
Ц. К. УСО Сель-Союз, на підставі ухвали свого конгресу, цим 

від імени цілої партії УСО Сель-Союзу сьогодня 10 жовтня 1926 р. 
на спільному конгресі УСО Сель-Союз і Народної Волі у Львові 
заявляє:

УСО Сель-Союз, будучи соціялістичною партією українського 
селянства, з початку свого повстання стремів до сконсолідування 
на Зах. Укр. Землях укр. соціялістичного руху, памятаючи, що в 
єднанні сила.

«Селянський Союз, стоючи на грунті клясових інтересів селян
ства, бачить доцільність спільного фронту в своїх визвольних зма
ганнях по лінії рівного співділання з укр. робітництвом, висовую
чи засаду спільного фронту українських працюючих мас всупереч 
об’єднаному фронтові україн. буржуазії та клєру»,— так звучить 
ухвала конференції Сель-Союзу від 13 і 14 березня 1926 р.

На підставі цих засад Сель-Союз І'/г року провадив перегово
ри з галицькою україн. радикальною партією у Львові, але про
грамові і тактичні ріжниці не привели не тільки до об’єднання 
цих двох партій, а навіть не привели до близчого співробітництва.

В продовженю своєї консолідаційної праці Сель-Союз почав



переговори з партією Народної Волі і після довшого обслідуваня 
прийшов до переконання, що ся партія по вияснені свого станови
ща до українськ. національ. програму сходиться тактично, орієн- 
таційно і програмово з Сель-Союзом, а тому являється можливим 
во імя консолідації Укр. Соц. руху на Захід. Укр. Землях та во 
імя Союзу Селян і Робітників об’єднатися з партією Народної Во
лі в одну партію, яка буде називатися Укр. Сель. Роб. Соц. Об’єд
нання.

Маємо певність, що в новій сель-робіт. партії соціяльні і націо
нальні інтереси Укр. селянства не будуть покривджені, а навпаки 
оборона їх стане поважнійша і селянству забезпечено буде в по
літичному і суспільному житю право, яке йому належить по його' 
численности й праці.

Від імени партії Нар. Волі прочитав тов. Вальницький слідую
чу деклярацію:

«Стоючи на становищі боротьби за безпосереднє здійснення со- 
ціялістичного ладу та уважаючи, що для осягнення сеї ціли в пер
шу чергу є потрібна консолідація організованого селянсько-ро
бітничого руху, Партія Народної Волі заявляє свою готовість і 
бажаня об’єднатися з УСО Селянським Союзом в одну політичну 
партію».

Після затвердженя обох деклярацій голова з’їзду тов. Чучмай 
відчитав спільну відозву, яка буде осібно оголошена. Безпосередно 
після того на салю зявилася поліція, заряджуючи розв’язаня 
з’їзду.

Сконфісковано.
Осягнувши свою головну мету, з’їзд закінчився відспіваням 

традиційних, революційних пісней. < ...>
Українська суспільно-по
літична думка в XX ст.— 
Т. 2 С. 168—171.

32. Фрагменти з Програми Українського
національно-демократичного об'єднання,
прийнятої на другому Народному З'їзді

19 листопада 1926 р.
< ...>  Українське Національно-Демократичне Об’єднання гур

тує в своїх рядах всі верстви українського народу. Як національ
на партія підпорядковує воно інтересам нації інтереси поодиноких 
верств, станів й окремих земель.

І- Політичні справи
1. Політичною метою Українсько-Національно-Демократичного 

Об’єднання є здобуття Соборної і Незалежної Демократичної Ук



раїнської Держави, і тому 'партія обстоює політичне самоозначен- 
ня українського народу на всіх його етнографічних землях.

2. Українське Національно-Демократичне Об’єднання не визнає 
ніяких міжнародніх актів, що сталися проти волі української на
ції і допустили до поділу живого організму українського народу 
та його території між поодинокі чужо-національні держави й ні
коли не признасть правовое™ чужинного панування на тих зем
лях.

3. Українське Національно-Демократичне Об’єднання бореться 
за суверенні права українського народу і обстоює конституційно- 
парляментарний устрій та загальне, рівне, безпосереднє, тайне і 
пропорціональне виборче право до всіх законодатних і самоуправ
них установ.

4. Українське Національно-Демократичне Об’єднання обстоює 
рівність усіх громадян перед законом без ріжниці пола, народнос
ти і віри, свободу осідку і заняття, слова і друку, зборів і това
риств, станових організацій і страйків, забезпечення правної охо
рони особистої свободи, незайманність домівки, право на приват
ну власність і таємницю листування, незалежність суддів і умов
ність засудів. < ...>

III. Культурні справи
1. Українське Національно-Демократичне Об’єднання обстоює 

єдину, трудову, українську школу, бореться за національне й мо
ральне дошкільне, шкільне й позашкільне виховання, за вільний 
доступ до школи для всіх без ріжниці пола, станів і віри, за шкіль
ний примус у початковій школі, за безплатну науку і за державну 
допомогу незаможній молоді.

2. Українське Національно-Демократичне Об’єднання обстоює 
в релігійних справах рівноправність усіх віроісповідань і їх внут
рішню самоуправу. Приймаючи засади христіянської моралі в ос
нову духовного розвитку нації, партія обстоює науку і права гре- 
ко-католицької церкви в Галичині і православної на инших укра
їнських землях. < ...>

Українська суспільно-по
літична думка в XX ст.— 
Т. 2.— С. 172—174.

33. Ідеологічна боротьба в українському
культурному процесі

(З доповіді О. Шумського на зборах комосередку Наркомосу 
25 листопада 1926 р.)

< ...>  Нас цікавлять тут ті питання, які мають ширший гро
мадсько-політичний характер. Тому я сьогодні своє завдання бачу 
в аналізі, хоча б і в загальних рисах, цієї боротьби й тих ідеоло



гічних збочень і політичних помилок, що виявилися в процесі літе
ратурної дискусії та висвітленні соціяльного кореня цих ухилів од 
лінії партії.

Отже, звернімося до літературної дискусії, щоб виділити ті ос
новні питання, що нас цікавлять з зазначеного погляду.

Літературна дискусія, розпочавшись виступами тов. Хвильового 
проти графоманії, писаризму, неуцтва в літературі, так би мовити, 
боротьбою за якість, швидко перешагнула стадію боротьби за ор
ганізаційні принципи поміж «Плугом» (масонізм) і «Вапліте» 
(академізм) і розгорнулася в площині суто принципових питань 
(Европа чи просвіта) за перспективи розвитку української про
летарської літератури й цілого культурно-соціяльного процесу. Як 
це бувало з більшістю питань, що виникли в процесі нашого будів
ництва на Україні, так і літературна дискусія загострилася по лі
нії національної проблеми. Загострення це внесли виступи тов. 
Хвильового про орієнтацію української пролетарської літератури, 
що зводиться до формули: «геть від Москви на Европу».

Ця формула й є тим першим питанням, на якому я хочу сьо
годні спинити вашу увагу.

Друге, це — питання про наше відношення до неокласиків, що 
тісно звязане з першим питанням, бо неокласики в постановці тов. 
Хвильового є «внутрішньою Европою».

Третє питання — елементи упадку в нашій пролетарській літе
ратурі й стан нашої літературної критики.

І, нарешті, четверте — наші завдання в боротьбі на ідеологіч
ному фронті за постановами червневого пленуму ЦК.

2

Але перш ніж перейти до цих питань, треба побіжно спиниться 
на теорії боротьби двох культур (української і російської), що е 
вихідною точкою в постановці тов. Хвильовим питання про орієн
тацію української пролетарської літератури й культури.

Ця теорія боротьби двох культур не нова. Вона вже має свою 
історію і думалося, що вона вже остаточно здана в архів з ярли
ком ухилу від ленінської лінії нашої партії в національному пи
танні. Я тут маю на увазі ту дискусію, що точилася в березні — 
квітні 1923 року перед XII партійним з’їздом. Тоді виступав з цією 
теорією на шпальтах «Комуніста» тов. Лебедь, а мені довелося бу
ти його опонентом.

Яка тоді була ситуація? Ми щойно вийшли тоді з періоду гро
мадянської війни й тяжкого голоду та приступили в умовах непу 
до внутрішнього будівництва. Перед партією повстало тоді поруч з 
господарським будівництвом і завдання будови української радян
ської культури й пристосування радянського апарату до потреб 
широких селянських мас, цеб-то його українізації, в інтересах за



кріплення союзу пролетаріата з селянством в умовах мирного бу
дівництва.

За таких обставин наша партія, що завжди вела рішучу бо
ротьбу з усякими проявами шовінізму, звідки б він не походив, 
так з українського, як і з російського націоналістичного табору, 
стала перед необхідністю дати одсіч російським міщансько-націо
налістичним елементам, які обліпили були тоді наш радянський 
апарат і намагалися трактувати утворення СРСР та боротьбу пар
тії проти українського буржуазно-націоналістичного самостійницт- 
ва, як продовження велико-державної єдино-неділимої політики 
царату.

Ця боротьба партії проти російського націоналізму утрудню
валася настроями відсталої (у ленінському розумінні національно
го питання) частини пролетаріяту, що найшла своє виявлення в 
теорії боротьби двох культур, проголошеної устами тов. Лебедя, 
з установкою на перемогу російської культури, як передової. Ця 
теорія чужа духові пролетарського інтернаціоналізму й надто 
шкідлива для справи пролетарської визвольної боротьби, бо веде 
до роздмухування національних пристрастей на шкоду братерсь
кій солідарності трудящих і на користь буржуазії так з російсько
го, як і українського таборів.

Хоч тов. Лебедь тоді був секретарем ЦК КП(б)У, але ця тео
рія залишилася лише його особистою думкою, бо партія відкинула 
цю теорію постановами нашої VII Всеукраїнської конференції, а 
тим більше не знайшла ця теорія жодного відгуку в ухвалах XII 
з’їзду. Наша партія так в постановах VII Всеукраїнської парткон- 
ференції, як і в ухвалах XII з’їзду залишилася на своїх ленінських 
позиціях що до національного питання, які були проголошені Ве
ликим Жовтнем, поруч з іншими гаслами політики пролетаріяту.

З того часу партія провела величезну працю як у справі украї
нізації державного апарату, так і в справі будови української ра
дянської культури. Внаслідок політики й напруженої діяльности 
партії ми маємо велетенський підйом в українському культурному 
будівництві. Ця політика партії була ударом по російському вели
ко-державному націоналістичному табору. Але зараз же з пожвав
ленням капіталістичних елементів непу став поволі оживати укра
їнський націоналістичний табор. А коли повернувся з еміграції ці
лий ряд вождів українського націоналізму, цей табір став виразні
ше підіймати голову, просовуючись у всі шпарини нашого життя 
й будівництва і натискаючи на партію, але вже з другого україн
ського флангу. У наслідок цього процесу знову відживилася теорія 
боротьби двох культур, проголошена устами т. Хвильового з геге
монією української культури. Розуміється, тут не може бути мови 
про повну аналогію поміж т. Лебедем і т. Хвильовим, вона лише 
формальна, бо й умови зараз зовсім не ті, що були 1923 року, та 
й концепції цих товаришів цілком різні.



Ні для кого з нас не секрет, що навкруги нас продовжується 
ще боротьба двох культур, оскільки в наше радянське суспільне 
життя течуть струмки буржуазної ідеології у міру існування в 
нашій сучасній економіці капіталістичних елементів, а також і 
тому, що наша сучасна суспільна свідомість чимало має ще пере
житків від буржуазної психологічної спадщини. Нам ще довго 
доведеться очищатися від того бруду, що ми потягли на своїх чо
ботях із старого буржуазного суспільства.

Ми також добре знаємо й те, що боротьбу двох культур роз
дмухує націоналістична інтелігенція всіх професій, як українська, 
так і російська. І в тому немає нічого дивного, бо тут іде боротьба 
за авдиторію, так би мовити за ринок збуту продукції своєї праці. 
І тут не може обійтися без націоналістичної склоки між російсь
ким та українським таборами націоналістичної інтелігенції. Але 
завданням нашої партії і пролетарської диктатури є усування та
кої склоки і недопущення, щоб в неї втягувалися ширші кола й 
особливо робітничо-селянські маси.

Оскільки наша партія є керівнича сила всього радянського су
спільного життя й, непохитно провадячи свою національну політи
ку, б’є по обох цих ворожих нам соціяльно-націоналістичних табо
рах, то боротьба їх між собою в жодній мірі не виключає їхньої 
боротьби проти нашої партії і радянської влади, як проти воро
жої їм соціялістичної сили.

Наша партія провадить ліквідацію наслідків каїнової роботи 
царату — вікового національного пригноблення. Це річ не така 
проста, як декому здається. Вона вимагає напруженої праці, часу, 
такту й обережности, щоб досягти дійсно братерського співжиття 
народів.

Проте час від часу окремі з наших товаришів, підпадаючі під 
вплив того чи іншого з націоналістичних таборів, сходять з пар
тійних позицій і непомітно для самих себе починають говорити 
словами тих таборів.

З
Так сталося й з тов. Хвильовим. Він у полеміці й шуканнях 

шляхів розвитку української культури несподівано став побіч 
українського націоналістичного табору і своєю формулою «від 
Москви на Европу» дав йому політичне гасло. А обстоювання тов. 
Хвильовим своєї помилкової позиції приводить до того, що за 
нього починають чіплятися й вихвалювати його навіть такі фаши
стські зубри, як Д. Донцов. Така вже доля всякої опозиції проти 
лінії партії. Щоб не бути голословними, звернімося до фактів 
хоча би останнього часу.

З одного боку, російський націоналістичний міщанин, рукою 
передовика з «Жизни Искусства», аж з Ленінграду, оскільки для



нього на 'Україні несприятливі обставини, здіймає гвалт на весь 
Союз, що в «Харьковском центре» засіли шовіністи і з їхнього 
наказу «русская опера в Одессе должна играть по-малорусски». 
А його однодумець, якийсь Яструбецький з Київа, побіг плакати 
аж на шпальти «Труда», органу ВЦРПС, про те, що «подавляюще
му большинству трудящихся Киева чужд украинский язык», а тут 
українізують оперу та ще навіть і по-єврейському гратимуть. Так 
що ж це, мовляв, «украинизация для мас или массы для украини
зации» — запитує патетично Яструбецький, наплакавшись про те, 
як «жестокая практика на Украине» позбавляє маси можливосте 
прилучатися до «знания, культуры и искусства».

А з другого боку, український націоналістичний табор, розпе- 
резуючись, веде свою отруйну роботу по різних громадських орга
нізаціях і час від часу виявляє на поверхню своє зоологічне нутро 
у різних петиціях, пропозиціях, ухвалах та листах, а подекуди й в 
одвертих друкованих виступах.

Не будемо наводити багато фактів, зупинімося лише на деяких. 
Ось факт із цього ж таки українського оперового життя. Одному 
з наших оперових театрів запропонувала свої послуги видатна ро
сійська артистка, що недавно повернулася з білогвардійської емі
грації. Вона протягом ближчого часу не могла виступати україн
ською мовою. І от різні «українські громадські кола» пропонували 
виступити їй в українській опері італійською мовою, але ні в яко
му разі не російською.

Чи не з цієї ж опери й мотив тов. Хвильового про те, що укра
їнська література повинна орієнтуватися на яку вгодно з світових 
літератур, тільки не на російську. На превеликий жаль, треба кон
статувати, що автор «Кота в чоботях», найвидатніший фундатор 
української жовтневої пролетарської літератури, у запалі боротьби 
з просвітянщиною й з віковим епігонізмом та рабським насліду
ванням, який дає себе почасти відчувати ще й в жовтневому укра
їнському соціяльно-культурному процесі будівництва, несподівано, 
суб’єктивно того не бажаючи, але об’єктивно заговорив голосом 
отих «українських громадських кіл».

А ось «комплімент» на адресу всього російського старого по
борника орієнтації української літератури на Захід від Москви, 
який намагається своєю аргументацією допомогти тов. Хвильово
му. Ми маємо на увазі заматерілого ідеолога української буржуа
зії Ніковського, що ввесь час хитався між гетьманським табором 
хліборобів-демократів та табором петлюрівщини і що, здається, 
лише в цьому році повернувся з еміграції. Ось його аргументація 
в передньому слові перекладених ним оповідань Анатоля Франса 
«Світання».

«На українському терені психічно-здоровий поступ нації не 
може базуватися на самих своєрідних, оригінальних, домоплека-



них традиціях і культурних переживаннях, або ж на позичках у 
своїх близьких (мова йде про російську літературу.— О. Ш.) і так 
само вбогих на розум сусідів. Звідтіль, далі з Заходу, чистіші при- 
ходитимуть до нас культурні надбання...» В такий спосіб забрав
ши слово в літературній дискусії, Ніковський старається допомог
ти тов. Хвильовому, обзиваючи росіян, просто кажучи, дурнями. 
Думаємо, що тов. Хвильовому стане моторошно від такої шовіні
стичної аргументації — «поступу нації» і від допомоги добродія 
Ніковського.

Але особливої уваги заслуговує виступ акад. Грушевського, 
який теж забрав слово в дискусійних питаннях нашого культурно
го будівництва. Як і належить його історичній ерудиції, він зробив 
це під час дуже влучної нагоди — з приводу 50-ліття ганебного 
царського акту 1876 року про задушення української культури. 
Акад. Грушевський розказав, як революція 1905 року похоронила 
цей акт і як цей «затоплений дзвін» продовжував густи ще довгий 
час з підземелля і як він, акад. Грушевський, боровся проти того 
гудіння і проти пізнішого його відгомону.

Здавалося й поставив би академик на цьому крапку. Так ні, 
академик Грушевський почав далі доводити, що він і зараз чує 
гудіння цього «затопленого дзвону» і не де-небудь, а з трибуни 
ЦБК Союзу Соціялістичних Радянських Республік. Це з трибуни 
нашого робітничо-селянського парламенту Союзу акад. Грушевсь
кий почув гудіння цього «затопленого дзвону», що намагається, 
каже він: «...закріпити на вічні часи те підрядне становище, на яке 
звели українську культуру царські заборони. Це (стремління за
кріпити.— О. Ш.), як бачимо, ще й тепер є цілком конкретним зав
данням адептів великоруської великодержавности чи імперіяліз- 
му,— їхнє ж ім’я легіон... Почулися їхні голоси не тільки в обива
тельських розмовах, викриках білої емігрантської преси, але й у 
всесоюзних дебатах...» (підкреслення акад. Грушевського).

Цей виступ акад. Грушевського розрахований на те, щоб від
штовхнути симпатії української радянської суспільности від наших 
союзних центрів і від сучасної червоної Москви — столиці Союзу 
і центру світового пролетарського визвольного руху. Це пляму
вання союзних центрів та сучасної Москви, що вона ніби-то про
довжує ганебне діло царату — задушення української культури, є 
неприпустимий наклеп на радянську владу, скерований на дискре
дитацію союзу й на розрив братерства народів.

Хіба не лицемір’ям після цього звучать слова акад. Грушевсь
кого про те, що його непокоїть «загроза обгострення національної 
ідеології?»

Акад. Грушевський переносить цілком увесь традиційний хлам 
відносин українського націоналізму до царської Росії на наші



сучасні відносини братерства народів колишньої царської «тюрьмы 
народов».

Акад. Грушевський зробив цілу низку серйозних заяв про його 
бажання працювати з радянською владою на користь соціалістич
ного будівництва. Він також виступив проти всяких інтервенціо
ністських витівок еміграції. Але його останні виступи знову викли
кають сумнів у нашої робітничо-селянської суспільности з приводу 
щирости його бажання працювати над соціялістичним будівницт
вом нашої батьківщини.

Усю цю свою шовіністичну аргументацію акад. Грушевський 
використав ніби-то для того, щоб підтримати наших товаришів — 
членів українського радянського уряду — проти виступів т. т. Ла- 
ріна й Енукідзе, добре знаючи, що така аргументація підтримує 
радянську владу так, як мотузок повішеного.

Виступи т. т. Ларіна й Енукідзе були помилкові, і сесія ЦВК 
Союзу не стала на їхній погляд. Це добре відомо акад. Грушєв- 
ському. Але він чіпляється за ці виступи, щоб заплямувати наші 
союзні центри, щоб роздмухати національні пристрасті й зробити 
щілину в наших більшовицьких лавах.

Мені пригадується випадок з часів 1917 року, що мав місце в 
Центральній Раді, головою якої був акад. Грушевський. Тоді ви
никла була боротьба поміж українськими есерами й есдеками з 
приводу відомого мартосовського сорокадесятинного (отбирати 
землю у куркулів лише зверх 40 десятин) проекту земельної ре
форми. Тоді акад. Грушевський зібрав до свого кабінету тих і дру
гих і прочитав їм таку приблизно батьківську нотацію: що це ви 
завелися, отже це вороги української національної справи — ро
сійські есери й меншовики вас підштовхують на взаємну боротьбу, 
щоб ви перегризлися, а вони тоді сядуть зверху.

Чи не про те саме, щоб самим сісти зверху, мріють Грушев- 
ські з Яструбецькими, коли хапаються за всякі суперечки в наших 
більшовицьких лавах, щоб зробити щілину, і своєю шовіністичною 
аргументацією роздмухати національну ворожнечу.

Але помиляються Грушевські з українського націоналістичного 
табору й Яструбецькі з російського, щілин немає в наших більшо
вицьких лавах, а роздмухати національних пристрастей їм не вдас
ться. Наші робітничо-селянські маси бачать своїми очима дійсну 
ленінську національну політику радянської влади й не повірять 
націоналістичним наклепам, бо знають, куди це веде.

Ми б собі просто посміялися в товариському колі разом з 
т. т. Ларіним і Енукідзе над тим, кого й як підтримав той чи ін
ший націоналістичний міщанин, і зробили б із того певні висновки 
для нашої дальшої роботи над будуванням соціялізму.

Посміялися б, як би не сумна історія з концепцією т. Хвильо
вого про орієнтацію українського культурного процесу. Справа в



тому, що тов. Хвильовий своїм гаслом від Москви на Европу об’єк
тивно для самого себе непомітно, сходить з класових пролетар
ських позицій і збивається на шлях єдиного національного фронту.

Цю небезпеку не можна замовчувати, а треба відкривати її в 
зародках, в інтересах боротьби за ідейну чистоту принципів націо
нальної політики нашої партії, в інтересах справжньої більшови
зації молодих українських партійних кадрів.

Розплювавшись з «просвітянщиною», тов. Хвильовий тікає «від 
Москви в Европу» тому, як він каже, що йому не подобається 
стиль і смак російської літератури. Але ввесь той націоналістичний 
табор, з акад. Грушевським на чолі, аж до Донцова включно, під
хоплює це гасло, чіпляється за тов. Хвильового зовсім не тому, 
що поділяє літературний смак тов. Хвильового, а через те, що тов. 
Хвильовий заговорив проти Москви. Тому що нитки цього націо
налістичного табору тягнуться через Шаповала, через УНДО та 
через варшавське петлюровське сміття до планів Пілсудського- 
Чемберлена, до планів Локарно. Ось чому Д. Донцову так вподо
балися виступи тов. Хвильового.

Ми певні, що коли так стоїть справа, а так вона дійсно стоїть, 
то тов. Хвильовий, як кожен комуніст, скаже твердо й ясно укра
їнському націоналістичному таборові: геть з брудними руками. 
Червона Москва створена волею, силами й кров’ю також і укра
їнських робітників та селян. Москва — столиця нашого Союзу. 
Москва — центр і мозок робочого діла всього світу,— це є наша 
Москва.

А що до орієнтації української літератури й культури, то ми 
сподіваємося, що тов. Хвильовий разом із усією партією буде 
активним будівником цієї літератури й культури на тих шляхах, 
що накреслені червневим пленумом ЦК нашої партії: «Партія 
стоїть за самостійний розвиток української культури, за виявлення 
всіх творчих сил українського народу. Партія стоїть за широке ви
користання для розвитку української соціялістичної культури всіх 
цінностей світової культури, за рішучий її розрив з традиціями 
провінціяльної обмежености та рабського наслідування, за ство
рення нових культурних цінностей, гідних творчості великої класи. 
Але партія це робить не протиставленням української культури 
культурам інших народів, а братерським співробітництвом робіт
ників і трудящих мас усіх національностей в справі будівництва 
міжнародньої пролетарської культури, в яку українська робітнича 
класа зуміє внести свою частку».

4
Тепер про відношення до неокласиків, з приводу чого теж від

бувалася палка дискусія.
Неокласики уявляють собою невеличкий літературний гурток.



Але справа тут не кількості, а в якості. Справа в тому, яку соці- 
яльну ідеологію вони відбивають і який їхній вплив на культурний 
процес. Прослідкуймо за певними етапами еволюції неокласиків 
по творчості хоча б М. Рильського, хоч ідеологом цієї течії по пра
ву вважається М. Зеров.

У часи військового комунізму М. Рильський уявляв собою ти
пового внутрішнього емігранта, що з огидою ставився до всього 
оточення і мріяв про Париж:

Ти випив самогону кварту 
і біля ліжка, в бруді спиш,
А там десь голуби, мансарди,
Поети, сонце і Париж.

Не варто більше наводити подібної творчости М. Рильського 
того часу. Видно й так, з ким маємо діло.

Проходить де кільки років непу і наприкінці 1923 року М. Риль
ський вилазить із своєї конури внутрішнього емігранта і в творі 
«Крізь бурю і сніг» докоряє себе за колупання в своїй, «нікому 
не потрібній душі», обзиває себе сліпцем, що не добачив звірино
го лику своїх колишніх богів і в цьому поетичному формою й пуб
ліцистичному змістом творі М. Рильський спостерігає з досить 
невиразної позиції процес непівської метушні зі всіма його боляч
ками й калікуватістю. Хоч і з муками, стогоном, кінець-кінцем 
поет заявляє:

Але на мідному майдані.
Де слід огню і тіні бур,
Сіяє в вищому тумані 
Симфонія мускулатур.

У цей період М. Рильський переживає той же перелом, що його 
переживала не тільки внутрішня наша еміграція, але й закордон
ні «повторівці» («Смена вех»), який був тоді масовим явищем. 
Цей процес перелому в неокласиків наша критика зустріла, при
хильно сподіваючись, що вони зорієнтуються в своїй творчості на 
той шлях, на який натякає М. Рильський у своєму «Сяйві» (хоч 
і в тумані), «Симфонії мускулатур», цеб-то на пролетарську соція- 
лістичну перспективу розвитку.

Але творчість М. Рильського та його однодумців 1926 року 
довела ці сподівання нашої критики й доводить, що неокласики 
зорієнтувалися на протилежну, капіталістичну перспективу роз
витку. У пізніших творах М. Рильського немає вже й натяків на 
минулу неперспективність, упадочність і квиління, навпаки:

Холодний вітре, бий у мерзлі вікна,
Скігліть, тополі, плачте, мокрі верби,—
А я пливу блакитною рікою.



І лебединий клич по надо мною,
Як парусами, крилами дзвенить.

Можна подумати, що це знов відхід неокласиків од «суеты 
мирской» сучасности й заглиблення в греко-римську добу, на що 
вони хворіли раніше. Ні, це,— каже далі М. Рильський,—

Одцвіло, як біла лілія,
Розлетілося наче пух...
Я без мудрого Віргілія 
У найнижчий сходжу круг.
Скільки сонця в світі світиться,
Скільки сосон у лісах,
І які червоні китиці 
На дівочих поясах.

Бадьорість творчости М. Рильського пояснюється тим, що нео
класики мають вже повну перспективу. Ця «європеїзована» укра
їнська інтелігенція зорієнтувалася на капіталістичні елементи 
непу, вона зорієнтувалася на сите село. І аристократичний естет 
М. Рильський з усією силою поетичного талану виспівує цю за
можну сільську благодать:

Вірю: знову літо бджолами 
І житами загуде,—
І мене в блакить і в полум’я 
Беатриче поведе.

Тут виросте тютюн. Бач соками багата 
Земля насичена і вогкістю й теплом...
Коли ж він виспіє...
Як буде весело поглянути курцеві 
На жовті, наче віск, прозорчасті листки.

Проте, може хто скаже, що в поезії не завше виявляється ідео
логічна ясність і договореність, яка потрібна публіцисту. Що ж, 
звернімося до прози, де панує логіка розсудку, а не емоції. Чого 
не договорив в поезії М. Рильський, те ясно договорив акад. Гру- 
шевський в його одвертім листі до вчасників його ювілею 3 жовт
ня цього року.

Правда, акад. Грушевський формально не належить до літера
турного угрупування неокласиків, але він не раз і не безпідставно 
формулював думки й прагнення «української культурної верстви», 
як він висловлюється. Орієнтація цієї верстви в згаданому листі 
надзвичайно ясна.

«В історії України взагалі,— пише акад. Грушевський,— усві
домлення чергової активности тої чи іншої громадської верстви 
викликало орієнтування на неї в письменстві, публіцистиці й в



історіографії, яке завершувалося, звичайно, її літературним само
виявленням... Відродження XIX віку було орієнтуванням на селян
ську масу, на її інтереси і свідомість. Ця робота ще не закінчена, 
селянська українська маса ще не доведена до повного літератур
ного самовиявлення. А тим часом, через повне усвідомлення селян
ства лежить шлях до відповідної і повно розвиненої робітничо-се
лянської України і національної повноти українського народу» 
(підкреслення акад. Грушевського).

Прочитавши це, у кожного з нас виникає сумнів, чи не огово
рився часом акад. Грушевський, кажучи, що такий має бути шлях 
розвитку робітничо-селянської України, цеб-то УСРР. З дальшого 
тексту листа видно, що дійсно він тут сказав не те, що логічно б 
треба сказати. Він цю свою нелогічність поправляє, говорячи далі, 
що «пам’ять про наших братів поза радянською Україною сущих 
і неприєднаних до того широкого розвою українського національ
ного життя, що по роках репресій могутньо піднімається в ній на 
широких підставах селянсько-робітничих» (підкреслення моє.—
О. Ш.).

Після цієї поправки все стає цілком ясно що до орієнтації 
«української культурної верстви». Вона орієнтується на селянсь
ко-робітничу Україну, яку ми добре знаємо з недавнього минулого, 
що мала назву УНР. Ми знаємо також з тих часів, на яку селян
ську масу орієнтується ця «українська культурна верства». Розу
міється, не на ту, що йде за пролетаріятом.

Ось яка перспектива у неокласиків. Це є перспектива й шлях 
капіталістичної реставрації, і неокласики є ідеологами й провідни
ками цього шляху.

А тов. Хвильовий і вся Вапліте в запалі боротьби з просвітян
ським «сатаною в бочці», захоплюючись формально-літературними 
досягненнями неокласиків, не розгляділи цієї с о ц і а л ь н о ї  сути нео
класиків і їхньої соціальної ідеології. Просвітянський «сатана» 
безперечно шкідливий для пролетарської літератури, але устален
ня якого б то не було блоку з неокласиками для боротьби з ним 
є неприпустимим для Вапліте, як пролетарської організації.

На Вапліте, що об’єднує найкращі молоді літературні сили, 
лежить велика відповідальність за українську пролетарську літе
ратуру, а також до певної міри й за культурний процес у цілому. 
І ми маємо право поставити вимогу Вапліте стилем т. Хвильового:

Дайош борозну від неокласиків!
5

Ідеологічні збочення в сучасних умовах непу наших пролетар
ських письменників і організації та певна упадочність, на якій ми 
коротенько далі зупинимося, до певної міри пояснюються кепсь
ким станом нашої марксівської літературної критики. Треба ска



зати, що минулий рік мало що поліпшив у цій надзвичайно важ
ливій галузі культурного будівництва. Наша марксівська літера
турна критика ще дуже слаба та до того ще й шкутильгає на 
вульгарний марксизм шулятиковщини, з якою так завзято воював 
колись Г. В. Плеханов. Або кидається в протилежну крайність — 
метафізику, як це було з т. Коряком, коли він навчає наших про
летарських письменників, що «Глибина життя» є воління до ново
го. Воно творить міти й легенди боротьби й т. інш. < ...>

Я наведу тут одну з «філіпік» Г. Плеханова проти цієї «суз
дальской» простоти, що,— як каже Г. Плеханов,— «обозначает со
бою огромную умственную дубоватость» і що наче спеціяльио на
писана проти сучасних наших шулятикових в літературній крити
ці, хоч вона й стосується до філософських вправ В. Шулятикова: 
«Що розподіл суспільства на класи має рішучий вплив на хід 
його інтелектуального розвою, це не підлягає найменшому сумніву. 
І також мало підлягає сумніву те, що розподіл суспільства на кла
си викликається «в останній інстанції» (вираз Енгельса) його 
економічним розвитком. Але одне діло — вплив, а друге діло — 
безпосереднє відображення (отражение). Крім того, сказати, що 
економічний розвиток суспільства обумовлює собою «в останній 
інстанції всі інші сторони його розвитку, значить признати,— са
ме цими словами: «в останній інстанції»,— наявність багатьох 
інших проміжних «інстанцій», що впливають одна на одну. Отже, 
виходить, як бачите, дуже складна система сил, досліджуючи яку, 
«суздальская» простота не може нічого дати, крім самих «коміч
них наслідків» (підкреслення Г. В. Плеханова).

Кожному, хто вчив політграмоту, відомо, що мислення й твор
чість обумовлені продукційними відносинами свого часу. Але зво
дити до вульгарного упрощенства соціяльну обумовленість мис
лення й творчости й не розуміти того, що соціяльне буття, яке від
бивається на мисленні й творчості, складається з різних що до ча
су елементів, які утворюють складний діялектичний перепльот вза
ємної боротьби тенденцій старого й нового. На це дуже хворіє 
наша сучасна марксівська літературна критика в підході як до 
сучасної, так і до старої української літератури. Це значить бути 
не марксівською критикою, а шулятиковщиною.

Хоч треба сказати, що ці дефекти нашої марксівської критики 
пояснюються не стільки її свідомо принциповими збоченнями, 
скільки її молодістю, слабою кваліфікацією й недостатком потріб
ної для літературного критика ерудиції.

Ми маємо іншу категорію літературних критиків, це — Зерови, 
Єфремови, Могілянські й інш. Вони мають солідну ерудицію й не 
хворіють на вульгарний марксизм, бо вони взагалі проти марксів- 
ського матеріялістичного світогляду. Про них ми вже говорили, 
їхню ідеологію й політичні стремління ми вже знаємо. Тому їхню



критику, яка завжди маскується в шати об’єктивносте, наша мо
лода пролетарська література повинна приймати з надзвичайною 
обережністю, як критику ідейно ворожого нам табору.

Слабістю нашої марксівської критики й недостатністю її праці 
над вихованням наших пролетарських письменників, над висвіт
ленням ідеологічних процесів у нашім культурнім будівництві, 
шляхів розвитку й перспектив цього будівництва пояснюються в 
значній мірі й ті явища упадочности, що спостерігаються в сучас
ній пролетарській літературі останніми часами і які не можна за
лишити без уваги.

Я тут не збираюсь докладно аналізувати ці хворобливі яви
ща в нашій пролетарській літературі. Це цілком окрема велика 
тема і вона не входить в сьогоднішнє моє завдання. Я лише хочу 
відзначити це явище як факт.

Коли ми звернемося до останніх свіжих чисел наших товстих 
журналів, то нам просто спадає в очі, що поруч із творами хоч би 
того ж неокласика М. Рильського, повними життєрадости й бадьо
росте, красується така, наприклад, творчість пролетарського 
письменника І. Дніпровського, автора відомої поеми «Донбас». 

Не на майдан, не на редут 
І не під любий плач інтимний —
Я знаю жертвою впаду 
На шлях засніжений і димний...

А мій розтерзаний картуз
Замотиляється на палі.

Беремо свіжий номер другого журналу і тут знаходимо той же 
тон вже у київського пролетарського поета Б. Тенета:

Я б сказав... та що тепер я можу?
Сплять слова холодні на сторожі.
Вічні в серці холод і зима.
Де ж піду, до кого відгукнуся?
Ніч самотна, вітер і туман...

Подібні явища можна навести й прозаїчної творчости наших 
пролетарських письменників.

Цілком можливо, що в наведених нами прикладах причини упа
дочности заховані десь в особистому житті, чи в стані здоров’я ав
тора. Але це був би неправдивий підхід. Ми маємо справу з пев
ним суспільним явищем і так повинні до нього підходити. Так само 
помилково було б валити всю вину на слабість нашої марксівсь
кої критики. Причини цієї упадочности треба шукати глибше в 
соціяльних протиріччях непу. Вони до певної міри заховані й у 
тому, що вона не почуває грунту під ногами і почасти це приво-



дить й до таких настроїв і до хворобливого шукання орієнтації на 
«психологічну Европу».

Наша пролетарська література фактично має в своїй авдиторії 
селянство й інтелігенцію. Пролетарська авдиторія здебільшого 
бере участь в російському культурно-творчому процесі. Українська 
пролетарська література має поки що надзвичайно слабі творчі 
зв’язки з авдиторією своєї класи. Вона ще не має тої атмосфери 
взаємо-творчого впливу письменника на свою авдиторію, а навпа
ки. Без неї неможливий творчий розмах пролетарської літератури 
і є неминучим й нидіння під ідеологічно-чужими впливами фактич
но існуючої, переважно селянсько-інтелігентської авдиторії.

Звідціль крик тов. Хвильового: «Дайош пролетаріят».
Здавалося б, що можна сказати проти втягнення пролетаріяту 

в активний творчий процес українського культурного будівництва? 
Протнутого, щоб він не тільки ідейно оплодотворив та керував че
рез свою комуністичну партію цим українським культурним про
цесом, але й увійшов всією своєю масою в цей процес і був його 
основним двигуном. Здавалося б для комуніста таке бажання річ 
законна й похвальна.

Але справа в тім, що тов. Хвильовий спрощує питання, хоче 
штучно прискорити нормальний процес і цим робить тактичну по
милку. Полемізуючи з тов. Щупаком і посилаючи його з «Плуга» 
на працю в профсоюз, з метою його українізації, тов. Хвильовий 
заводить складний, органічний і затяжний процес втягнення зруси
фікованого й неукраїнського що до національности пролетаріяту в 
українське культурне будівництво до механічного його втягнення 
через українізацію верхівок робітничих організацій, збиваючись 
на шлях адміністративного натиску зверху.

Ясно, що такий шлях натиску згори, а не шлях терпеливого 
з’ясування, пропаганди й переконання, на якому стоїть партія, не 
тільки не приведе до тих наслідків, що їх хоче тов. Хвильовий, а 
якраз навпаки — «неминуче викличе опір і зміцнить шовіністичний 
вплив на робітників з боку російського міщанства»,— як говорять 
тези червневого пленуму ЦК партії.

Це спрощення складного, органічного процесу українізації про
летаріяту до натиску згори й певна нетерплячка що до темпу її 
переведення є тактичною помилкою, що виникає від переоцінки 
небезпеки ідейного засмічення українського культурного процесу 
й недооцінки небезпеки від внесення примусовости в справу втяг
нений пролетаріяту в український культурний процес.

6
Усі ці питання, що виникли в процесі нашого культурного бу

дівництва, і всі суперечки, що мали місце в наших лавах з приво
ду цих питань, найшли своє авторитетне вирішення в однодушних



ухвалах червневого пленуму ЦК. Вони є підставою для дальшої 
нашої дружньої праці в галузі культурного будівництва.

Перед нами, безперечно, стоять ще великі труднощі на шляху 
будівництва соціялізму і зокрема в галузі культурного будівницт
ва та переведення в життя наших постанов про українізацію. Ми 
вже говорили про те, що ліквідація царської спадщини і встанов
лення дійсного братерського співжиття народів — річ не легка 
і потрібує від нас напруженої праці, часу, такту й обережности. 
Ми знаємо, що буржуазно-націоналістичні табори будуть ще 
встромляти палки в колеса на нашому шляху й шукатимуть щілин 
в наших лавах, щоб розколоти нашу більшовицьку єдність. Роз
повсюдження різних чуток і побрехеньок про наші внутрішні роз
ходження і зокрема розходження в політиці українізації, це є 
ціла система підживлення ілюзорних надій у всіх тих, що шиплять 
по кутках на нашу партію й чекають на наші суперечки, особливо 
в національному питанні.

Останніми часами мені не раз доводилося чути, що розповсю
джуються чутки, навіть і в партійних колах, про те, що ніби-то 
зокрема я не поділяю лінії партії в національному питанні й не 
погоджуюсь з діяльністю ЦК щодо переведення українізації. Без
перечно, в ЦК сидять не мумії єгипетські, а живі люди з живими 
думками, і тому було б смішно думати, щоб таке складне питання, 
як українізація, проходило гладенько й не викликало в ЦК супе
речок. Я себе теж не вважаю за висохлу мумію, а також і не 
зараховую до складу дельфійських піфій, що виголошували, як 
відомо, лише істину. Бувало так, що й я не погоджувався де в чо
му що до нашої національної політики й обстоював не завжди ли
ше слушні погляди. Але зараз мушу цілком розчарувати тих, хто 
чекає на наші розходження й внутрішню боротьбу, бо жодних роз
ходжень з постановами ЦК що до національної політики й яких 
будь заперечень що до діяльності нашого ЦК в справі українізації 
я не маю. Досить поглянути на пройдений нами протягом декіль
кох років шлях, щоб переконатися, що не тільки в галузі госпо
дарської політики будування соціялізму, але й в галузі національ
ної політики — українізації державного апарату, будівництва ук
раїнської соціялістичної культури й українізації самої партії — 
ми маємо за останні роки величезні досягнення. Лише засліплені 
націоналізмом люди й одверті наші політичні вороги можуть за
перечувати ці досягнення й те, що наша партія переводить в жит
тя свою національну політику з усією більшовицькою рішучістю. 
В мене немає жодного сумніву в тому, що з такою ж рішучістю 
вона буде провадити цю політику й далі, щоб закріпити звязок 
із трудящими масами й зміцнити диктатуру пролетаріяту. І тому 
вся наша партія повинна об’єднати свої зусилля в тій великій ро



боті, що її провадять зараз наші ЦК, втілюючи в життя ленінську 
національну політику.

А всі націоналістичні міщани як з українського, так і з росій
ського табору, що шукають щілин у наших більшовицьких лавах, 
знову, як і завше, зустрінуть монолітну стіну нашої єдности.

Ми стоїмо перед здійсненням великих планів будови нашої со- 
ціялістичної економіки — індустріялізації країни. Ми починаємо 
будувати Дніпрельстан. Дніпрельстан, це — грандіозний факт най
ближчого майбутнього в нашому суспільному житті. Наша проле
тарська література зароджувалася з перспективою індустріяльного 
розвитку нашої країни. Устремління української пролетарської лі
тератури по її зародках — так накреслював в одному з своїх тво
рів найвидатніший з фундаторів цієї літератури, небіжчик Василь 
Блакитний, що річницю його смерти ми зараз шануємо: «Церкви 
старовинні — в повітря. Вишневі садки — під сокиру. Прорвати 
Карпати тунельом. Динамітом — пороги Дніпрові. Гей, Сивий, вже 
бачу тебе я у шорах камінних — у шлюзах».

Пролетарська література повинна була руйнувати ці дві підпо
ри старої української літератури — віковий релігійний дурман і іди
лію вишневих садків біля хати. її перспективи прямували до шлю
зування Дніпра. Це була перспектива індустріялізаіідї нашого 
краю, перспектива Дніпрельстану, що символізує зараз собою ве
лич розмаху соціялістичного будівництва. Це сьогодні вже не перс
пектива далекого майбутнього, а чергове завдання порядку денно
го нашої робітничо-селянської суспільности. Дніпрельстан вплине 
й на шляхи розвитку культурного українського процесу, дасть нові 
стимули до нечуваного підйому будівництва української соціяліс- 
тичної культури і спричиниться до ідейної кришталізації цілого 
соціяльно-культурного процесу.

Українська суспільно-по
літична думка в XX ст.— 
Т. 2.— С. 188—203.

34. З резолюцій Народного З'їзду

Листопад 1926 р.
Українське Національно-Демократичне Об'єднання кермується 

в своїй діяльносте інтересами нації як цілосте і тому всяку спра
ву і всякий політичний акт розглядає зі становища єдности нації, 
поглиблювання змісту й об’єму національного життя та скріплю
вання відпорности нації.

Виходячи з такого заложення, Народній З’їзд Українського На
ціонально-Демократичного Об’єднання, репрезентований 234 деле
гатами українських селян, робітників, міщан та інтелігенції з усіх 
українських земель під Польщею, приняв 19 і 20 листопада слі
дуючі постанови:



1. Народній З ’їзд стверджує, що Польща, використовуючи пе
ріод неупорядкованих, пливких міжнародніх відносин і мілітарне 
ослаблення української держави, яка боронила на два фронти 
своїх границь, заняла великі простори українських земель і пове
ла на них екстермінаційну і польонізаційну політику в відношенні 
до українського народу на всіх ділянках суспільного життя.

2. Народній З ’їзд стверджує, що Польща довела український 
нарід за сім літ правління до економічної руїни і знищила в вели
кій мірі його культурний доробок. Около півміліона гектарів уп- 
равної землі на українській території віддала в дорозі парцеля
ції польським військовим осадникам і кольоністам, поминувши міс
цеве населення, що терпить великий земельний голод. Замісць 
дати знищеному війною українському селянству матеріяльну допо
могу при відбудові господарств Польща обтяжує селян непосиль
ними податками і данинами, що спихають його в обійми безвихід
ної нужди. Тисячі українських урядників, учителів і фахових ро
бітників Польща не приняла безправно до державної служби, а 
многих із принятих попереносила на заточення — далеко від рід
ної землі. Громадське самоврядування на українських землях до
вела до цілковитої руїни та ввела в тій ділянці повну анархію. 
Жертвою польської екстермінаційної політики і польонізації впа
ло 2.166 самих лише українських народ, шкіл. На північно-зах. 
українських землях замкнула польська влада понад 500 право
славних церков, а в Галичині повела адміністративну нагінку на 
греко-католицьке духовенство, щоби його відірвати від громадсь
кої праці, а в обох випадках зробити церкву та духовенство зна
ряддям своєї денаціоналізаційної політики.

3. Народній З’їзд стверджує далі, що Польща не виконує в 
відношенні до українського народу не тільки ніяких принятих на 
себе зобов’язань міжнароднього характеру, але не приноровлює 
навіть власних конституційних гарантій. Українці не користають 
у Польщі навіть з таких конституційних гарантій про права грома
дянина, як свобода слова, друку, преси, зборів і політичної орга
нізації. Українську пресу нищить польська влада безнастанними 
конфіскатами, організаційно-політичну, а навіть організаційно- 
культурну працю між українським народом утруднює адміністра- 
ційними репресіями. За спроби користування повними правами 
громадянина польська влада арештує й потятає тисячі українських 
громадян, в тому числі й українських послів, до карної відпові- 
дальности і продержує їх цілими місяцями, а подекуди то й літа
ми у слідчій тюрмі. В нищенню всього українського дійшла до то
го, що забороняє навіть національних назв «Українець» і «укра
їнський».



4. Проти такої політики гнету й насильства закладає Народній 
З ’їзд як найрішучіший протест.

5. Не признаючи доконаного факту, що держави Антанти до
конаний Польщею факт нарушения природного права українського 
народу на самоозначення, признали і в міжнародніх відносинах 
залєгалізували, Народній З’їзд заявляє, що український нарід, 
опинившись примусово під Польщею, не признає цего насильства 
над собою та обстоює і на далі своє право на повне політичне 
самоозначення.

6. Змагаючи до здійснення найвищого права надії, Українське 
Національно-Демократичне Об’єднання вважає своїм обов’язком 
у теперішньому примусовому положенні українського народу під 
Польщею боронити його національно-політичних, культурних і 
господарських інтересів та боротися за належні йому права.

7. З уваги на те Народній З’їзд закликає все українське гро
мадянство до організації в Українському Національно-Демокра
тичному Об’єднанню з метою плянової, інтензивної боротьби за 
скасування усіх польських законів і розпорядків, вимірених проти 
життєвих інтересів українського народу, його культури, школи, 
церкви, мови і господарства; за припинення адміністративних на- 
дужить і переслідувань та безправних арештувань; за припинення 
безправних конфіскат української преси; за повну свободу слова 
й друку; за свободу політичної організації. < ...>

Українська суспільно-по
літична думка в XX ст.— 
Т. 2.— С. 174— 175.

35. Письменність національностей СРСР 
(Загальна письменність і письменність 
за мовою своєї національності)

1926 р.

НАЦІОНАЛЬНІСТЬ

Число письменних на 100 осіб даної національності

Все
населення

Міське
населення

Сільське
населення

% письмен.
на мові 

своєї націон.

Росіяни .............................. 45,0 67,0 39,2 99,7
У к р а їн ц і.............................. 41,3 61,0 38,9 51,9
Білоруси .............................. 37,3 65,8 34,0 40,2
Є в р е ї...................................... 72,3 73,8 65,6 55,5
Поляки .................................. 53,8 73,9 44,0 52,3
Болгари .............................. 51,5 73,7 50,0 36,6
Л ати ш і.................................. 74,5 85,3 66,6 66,3
Литовці .............................. 70,5 80,1 54,0 28,1
Ести 72,4 87,2 67,9 77,3



Число письменних на 100 осіб даної національності

НАЦІОНАЛЬНІСТЬ Все населен
ня

Міське
населення

Сільське
населення

% письмен, 
на мові 

своєї націон

Карели . . , ................... 41,4 61,8 40,8
Вепси .............................. 35,7 53,8 35,6 —

Іжори .............................. 60,9 83,2 60,7 23,1
М олдаван и ....................... 27,6 46,8 26,6 38,7
Греки .............................. 50,3 62,7 46,9 21,4
Цигани .......................... 8,3 15,4 6,4 —

Т а г а р и .............................. 33,6 47,2 31,1 92,5
Б а ш к и р и .......................... 24,3 45,8 23,8 40,0
Мишари .......................... 25,6 49,4 25,3 83,9
К р яш ен и .......................... 29,2 65,9 28,7 —

Тептяри .......................... 24,3 38,5 24,2 —

Ч у в а ш і.............................. 32,2 74,1 31,5 89,6
Марійці .......................... 26,6 83,4 26,1 69,4
Вотяки .......................... 25,6 70,8 25,0 75,5
Зиряни .......................... 38,1 72,1 36,9 56,2
Пермяки .......................... 26,1 69,5 25,6 —
Бесермяни ....................... іб,б 50,0 16,6 54,6
М ордва.............................. 22,9 57,2 22,1 28,9
Німці .............................. 60,2 73,8 57,8 91,7
Калмики .......................... 10,9 48,8 10,4 38,3
Ногайці .......................... 7,1 58,8 6,9 24,7
Н а г а й б а к и ....................... 42,0 59,8 41,9 28,8
Кабардинці ................... 6,8 61,7 6,1 23,7
Балкари .......................... 5,3 44,8 4,8 15,9
Кара чаї .......................... 9,2 25,2 8,7 —

Черкеси .......................... 16,9 61,1 15,6 36,6
Осетини .......................... 21,2 50,8 18,7 38,5
Інгуші .............................. 9,1 41,6 7,9 13,9
Чечени .......................... 2,9 32,0 2,6 29,8
Авари .............................. 6,8 34,8 6,4 85,6
Л а к и .................................. 8,4 35,2 7,5 87,1
Кумики .......................... 11,1 26,2 9,9 81,3
Даргинці ....................... 4,9 31,1 4,7 79,0
Лезги .............................. 7,1 34,4 4,9 —
Табасарани ....................... 1,6 9,8 1,6 —
Гірськ. є в р е ї ................... 19,7 20,5 14,9 22,8
Грузини ..........................

В т. ч. а) Аджари . . .
39,5 68,5 33,6 98,3
7,8 42,1 6,4 87,7

б) Мегрели ............... 31,1 55,8 29,9 98,1
в) Лази ....................... 11,8 47,7 9,2 32,9
г) С в а н и ....................... 18,2 58,9 17,9 98,3

Вірмени .......................... 34,0 53,6 23,3 80,9
Т ю р к и .............................. 8,1 23,8 5,2 96,2
А б х ази .............................. 11,3 47,1 9,6 42,9
Груз, є в р е ї ....................... 32,9 34,8 27,9 25,0
Айсори .......................... 25,2 28,8 18,5 44,0
Курди ................................ 3,7 11,6 3,4 2,3
Ієзиди , ....................... ... 2,1 5,3 1,5 10,4



Число письменних на 100 осіб даної національності

НАЦІОНАЛЬНІСТЬ Все населен
ня

Міське
населення

Сільське
населення

% письмен.
на мові 

своєї ннціон.

Т а л и ш і............... , . . . . 3,0 19,6 3,0
Тати . , .............................. 5,9 15,7 2,7 —
Перси 14,1 18,3 6,7 46,4
Казаки . . ................, , , 7,1 25,4 6,7 96,5
Киргизи .............................. 4,6 27,7 4,2 93,2
Каракалпаки , , , . . , . 1,3 11,2 1,1 66,3
У зб еки ...................  . . . . 3,8 12,5 1,9 98,0
Т а д ж и к и .............................. 2,2 8,0 1,2 69,9
Туркмени ........................... 2,3 24,3 2,0 91,1
Сер. Аз. є в р е ї ................... 24,2 24,0 29,2 79,6
Араби . . . . .  ............... 1,2 5,2 1,0 10,8
К и п ч а к и ............................... 1,4 0,8 1,4 94,8
Таранчі ........................... .... 8,5 11,0 7,8 91,4
Курама ..............................  • 2,4 3,8 2,4 13,2
Уйгури . ............................... 4,6 13,4 4,0 53,7
Дунгани ............................... 8,6 11,7 7,2 40,1
Ір а н и ...................................... 7,9 10,3 7,0 9,6
Білуджі .............................. 0,3 22,7 0,3 58,8
Алтайці .............................. 40,0 49,7 23,3 8,5
Шорці .................................. 11,5 72,3 11,1 44,4
Хакаси .............................. 12,9 54,0 12,4 3,0
Буряти .............................. 23,2 65,8 22,8 —
Якути .................................. 5,8 35,2 5,2 85,7
Вогули .............................. 6,2 83,3 6,1 —
Остяки .............................. 6,9 56,7 6,6 —
Самоїди .............................. 2,8 67,8 2,4 —
Тунгуси .............................. 7,8 59,8 7,6 —
Чукчі .................................. 0,6 50,0 0,6 —
Коряки .................................. 5,9 25,0 5,9 —
Камчадали ........................... 39,6 69,0 38,8 —
Китайці .............................. 42,1 46,9 33,3 85,2
Корейці ................................ 39,8 52,1 38,3 86,6
Сер. по СРСР ................... 39,6 63,5 34,4 83,0

Национальная политика
ВКП(б) в ц и ф р а х М „  1930.— 

С. 271, 272.



36. Етноси, що мешкали в межах 
своїх республік або областей

1926 р .

ЕТНОСИ % РЕСПУБЛІКИ І ОБЛАСТІ

1. Даргинці ..............................  99,97 Дагестанська
2. Т абасарани ..............................  99,79 »
3. Балкари ..................................  99,67 Кабардино-Балкарська А. О.
4. Аджарці ......................................99,16 Аджарисганська
5. Л а к и .........................................  98,76 Дагестанська
6. Грузини ......................................98,19 Грузинська
7. А б х а з и ......................................... 98,18 Абхазька
8. Якути ......................................... 98,01 Якутська
9. Карачаї ..................................  95,25 Карачаївська А. О,

10. Інгуші .....................................  94,38 Інгуська А. О.
11. Туркмени..................................... 94,22 Туркменська
12. К а з а к и .....................................  93,58 Казанська
13. К ум ики...................................... 93,03 Дагестанська
14. Б у р я т и ...................................... 90,50 Бурято-Монгольська
15. Росіяни .................................. 88,36 В РРФСР без автономн. республік

95,22 » » з автономн. республіками
16. Б а ш к и р и .................................. 87,76 Башкирська
17. О й р а т и ...................................... 87,69 Ойратська А. О.
18. Кабардинці..............................  87,48 Кабардино-Балкарська А. О.
19. Авари ...................................... 87,39 Дагестанська
20. Киргизи .................................. 86,69 Киргизька
21. Т ю р к и ......................................... 86,13 Азербайджанська і Дагестанська
22. Б іл о р у с и ..................................  84,77 БРСР
23. У з б е к и .....................................  84,50 Узбецька
24. З и р я н и .....................................  84,48 Комі А. О.
25. К а л м и к и ..................................  82,76 Калмицька А. О.
26. К аракалп аки .............................. 79,37 Каракалпацька А. О.
27. В о т я к и .....................................  78,46 Вотська
28. У к р а їн ц і.................................. 74,43 УРСР
29. Ногайці ..................................... 71,91 Дагестанська
30. Осетини ..................................  69,30 Північна і Південна Осетія
31. Лезги .....................................  67,28 Дагестанська
32. Черкеси .................................. 64,25 Адигейсько-Черкеська А. О,
33. Т а д ж и к и ..................................  63,06 Таджицька1
34. М олдаван и ..................................61,82 Молдавська
35. Ч у в а ш і...................................... 59,75 Чуваська
36. Марійці ......................................57,91 Марійська А. О.
37. Вірмени ..................................  54,56 РСР Вірменії і А. О. Нагорного Ка

рабаху
38. Т а т а р и .............................. * . 46,06 Татарська і Кримська
39. К а р е л и ...................................... 40,62 Карельська
40. Німці ......................   30,65 Німці Поволжя

1 Без Ходжентського округу
Национальная политика 

ВКП(б) в цифрах.— С. 51.



37. Розподіл населення союзних республік 
за галузями виробництва

1926 р.

Всього 
осіб, зай
нятих на 
виробни

цтві

На 10000 зайнятих на вироби, (зайняті)
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СРСР . . . , 82 712 104 8673 338 225 44 108 49 139 229 195
РРФСР . . . . 57 476 801 8663 353 209 46 110 50 136 237 196
УРСР . . . . 17 303 750 8733 359 229 34 99 35 135 191 185
БРСР . . . . 3 008 739 9116 127 210 29 77 23 107 181 130
ЗРФСР . . . . 2 302 976 7916 352 370 93 151 136 260 394 328
Узбецька РСР 2 157 689 8591 85 502 55 75 49 200 212 231
Туркменська
РСР 462 149 8929 79 209 35 260 69 139 319 61

Национальная политика 
ВКП(б) в цифрах.— С. 43.

38. З протоколу засідання Колегії Наркомосу УСРР 
про вшанування пам'яті Шолом-Алейхема

4 січня 1927 р.

С л у х а л и :  Про ознаменування 10-річчя смерті видатного пи
сьменника Шолом-Алейхема (доп. т. Левитан).

У х в а л и л и :  3 огляду про величезне значення, що має твор
чість Шолом-Алейхема для культурного будівництва працюючих 
мас, Колегія Наркомосвіти в зв’язку з майбутнім 16 травня 1926 р. 
десятиріччям його смерті у х в а л и л а :

а) День десятиріччя смерті Шолом-Алейхема ознаменувати по 
всіх єврейських установах освіти шляхом організації зборів та 
вечірок, присв’ячених пам’яті Шолом-Алейхема, для чого доручити 
Центральному єврейському бюро НКО розробити та надіслати на 
місця план організації вечірок, а також тези докладів про життя 
та діяльність Шолом-Алейхема.

б) Пропонувати ДВУ видати в день десятиріччя смерті Шолом- 
Алейхема Збірник, присвячений йому.



в) Пропонувати ДВУ видати протягом трьох років, починаючи 
від 1926—1927 рр., всі твори Шолом-Алейхема.

Г о л о в а
С е к р е т а р

Культурне будівництво в 
Українській РСР. 1917— 
1927 рр.: 36. док. і ма
теріалів.— К., 1979.—
С. '477.

39. Лист О. Шумського до Політбюро ЦК КП(б]У

З лютого 1927 р.
Прошу Секретаріят приложити до стенограму Політбюра від

2 лютого 1927 року слідуючу мою заяву — спростування, яку за 
браком часу не мав можливости зробити усно (голова тов. Скрип
ник не дав мені скінчити заяву, мотивуючи тим, що мій час скін
чився).

Тов. Каганович, інформуючи Політбюро про наші з ним розмо
ви і листування, заявив, що в розмові з ним і тов. Чубарем я ніби 
то сказав, що я не хочу визнати своїх помилок тому, що з мене 
буде сміятись Голубович.

Я утримуюсь од належної кваліфікації цієї заяви тов. Кагано
вича, як також і од усієї його інформації про наше листування і 
розмови. Вряд чи є потреба мені зазначити своє відношення до 
Голубовича, як також і до його думок про мене. Це відношення 
між мною і Голубовичем визначено давно вже тим, що під час 
його прем’єрства в Уряді Центральної Ради я був присуджений до 
розстрілу, а в процесі 1921 року я вимагав розстрілу Голубовича.

Не торкаючись нашої розмови з тов. Кагановичем і тов. Чуба
рем в цілому, я тут хочу навести дійсний зміст лише тієї частини, 
що стосувалась причини пасивности українців-комуністів і зміст 
якої так неточно, делікатно кажучи, передав тов. Каганович на 
засіданні Політбюра.

Здається, тов. Каганович в розмові сказав, що боротись із на
ростаючим українським націоналізмом є завданням в першу чергу 
комуністів-українців. На це я відповів приблизно слідуюче.

Що це елементарна зрозуміла річ. Але виступати на боротьбу
3 ворогом і успішно боротись можна лише тоді, коли почуваєш за 
плечима підтримку партії, коли тебе не б’ють на кожному кроці 
свої-ж. Зараз же становище комуніста-українця в партії таке, що 
він перебуває під постійним підозрінням в націоналізмі і його на 
кожному кроці б’ють свої ж члени партії. Це становище комун іста-



українця в партії деморалізує його, пригнічує і не дає можливос
те йому розвернутись в боротьбі з українським націоналізмом. 
Таке становище комуніста-українця в партії прекрасно бачить на
ціоналістичний табор і або не надає жодного значіння виступам 
комуністів-українців («Гавкай, мовляв, все одно ж ти не маєш 
жодної сили і влади: тебе ж самого ганяють, як цуцика»). Або, як 
це можна спостерігати при стосунках українців-партійців з без
партійними в атмосфері теперішніх нагінок на комуністів-українців 
в партії, який-небудь Голубович чи Хоткевич просто злорадно на
сміхається і саркастично висловлює своє співчуття комуністам- 
українцям («Що-ж це воно, мовляв, таке, адже-ж ви, здається, 
не за страх, а за совість ганьбите все українське, а вас все ж таки 
б’ють і не вірять, кепське, мовляв, ваше становище»). Розуміється, 
кожному свідомому партійцю-українцю прекрасно відомо, що таке 
співчуття і такі розмови є лише засобом в руках націоналістично
го табору, деморалізації менше стійких елементів нашої партії. 
Але треба прямо сказати, що в розпорядженні комуніста-українця 
є мало розумних і переконуючих аргументів, щоб парирувати такі 
балачки. На жаль, треба констатувати, що в словах ворога що до 
оцінки становища комуніста-українця в партії багато гіркої прав
ди, бо комуніст-українець дійсно почуває себе пасинком партії.

Я доводив, що перебування українпя-партійця під постійним 
підозрінням націоналізму, в атмосфері недовір’я і постійних нагі
нок, позбавляє його всякого авторитету перед безпартійними, па
ралізує його боєздатність в боротьбі з українським націоналізмом, 
робить його пасивним і приводить його до того, що він забиваєть
ся в кут і мовчить Або породжує друге хворобливе явище, утво
рює тип комуніста, аля тов. Хвиля (підчас Лебедівщини в 1921 — 
22 році цей тип персоніфікувався в особі тов. Мусульбаса, що ка
жуть зривав навіть портрети Шевченка в клубах, як прояв націо
налізму), що в погоні завоювати довір’я в русотяпськи настроєної 
частини партії доходить до головотяпства і садизму в боротьбі з 
українським націоналізмом (що лише збільшує націоналізм), ізо
люється від суспільно-культурного українського процесу і не тіль
ки губить можливість комуністичного впливу на цей процес і, та
ким чином, перестає бути корисним для партії, а навіть просто 
стає шкідливим.

До цього веде неправильна тактика переведення в життя ухвал 
червневого пленуму, неправильність якої виявляється в ударі по 
українській партійній прослойці замість того, щоб підбадьорити 
її і притягти до керівництва. Така тактика перевертає вверх нога
ми зміст ухвал червневого пленуму, утворює прірву між резолю
ціями і практикою і виправдує русотяпські гасла, що гуляють в 
партійній організації: «украинизация без украинцев» або «мы про
ведем украинизацию не украинскими руками».



Одмовлявся ж я визнати свої помилки тому, що я їх не почу
ваю за собою і їх мені членороздільно не довели. Мушу зазначити 
ще раз, як де я говорив і на Політбюро, що вся інформація тов. 
Кагановича про наше листування й розмови — однобоко тенден
ційна, а подекуди і просто невірна.
З лютого 1927 року

Будівництво Радянської 
України: 36.— X., Б. р.— 
С. 134—135.

40. Із огляду Народного Комісаріяту освіти УСРР
про діяльність за 1924— 25, 1925— 26,1926— 27 рр.

14 лютого 1927 р.
< ...>  1924/25 учбовий рік був переломним роком щодо бюд

жету та учбової праці і до настроїв на освітньому фронті.
Оскільки центральне місце за 1920—1924 рр. займала вища 

освіта і перші організаційні досягнення тут вже закріплено, Нар
комом вважаючи професійну вищу освіту на найближчі роки ста
білізованою, спрямував свою увагу переважно на інші ділянки ос
віти — початкову освіту і науку.

В ділянці початкової освіти треба було б не тільки спинити 
відступ (згортання мережі масової школи), а й рішуче перейти 
до наступу, себто, приступити до введення загального навчання.

Підготовчий похід Наросвіти зустрів живе зацікавлення широ
ких мас робітництва і селянства.

Введення загального навчання вимагає певного перелому в ши
роких масах, а головне серед учительства.

Цей перелом настав, його закріпила низка місцевих учитель
ських конференцій і з’їздів до Всеукраїнського учительського з’їз
ду включно.

Одночасно з переходом учительства на радянську платформу 
протягом двох років проводилася повна перепідготовка вчительст
ва. її пройшли майже всі вчителі соцвиху (понад 40 тис. осіб).

За цієї доби зміцнюється і бюджет початкової школи, особливо 
на селі. Береться курс на усунення диспропорції між асигнуван
ням місту і селу, на підвищення зарплати сільського вчителя.

Яка продукція наших вузів і якою мірою задовольняє вона по
треби нашого народного господарства у висококваліфікованій силі? 
Продукція наших вищих шкіл тепер значно перевищує довоєнний 
час. Динаміка випусків останніх трьох років така.



Рік З інститу- 3 техні- Разом 
тів кумів

З них 
партійних

1923/24 1934
1924/25 5023
1925/26 7033

1772 2706 200
3558 8581 600
5256 12 289 1080

Останній рік є рекордним як наслідок перевантаження вузів 
у перші роки революції. Надалі наступить зниження. < ...>

Науково-методологічна діяльність

1. Починаючи з 1925/26 р. науково-методологічну роботу про
водить Державний науковий методичний комітет та його секції в 
центрі і окружні комітети на місцях. Наукова розробка методич
них питань проводиться в інститутах педагогіки, праці, при кафед
рі педагогіки, дослідних станціях, дослідних установах та педаго
гічних вузах. Безпосереднє пристосування та проведення нових пла
нів, програм і методів проводять методичні органи учбових закла
дів, циклові й предметні комісії та методкомісії і методкоми по 
школах. Навколо згаданих органів минулого року зріс значний 
методичний актив викладачів пересічно від 40—60 осіб на округ. 
Він втягує всю учительську масу міста і села шляхом конференцій, 
нарад і курсів перепідготовки до діяльної праці над реформою 
школи.

2. Система освіти, учбові плани, програми, нові методи і техні
ка педагогічного процесу, новий підручник і перекваліфікація ви
кладачів, словом, піднесення якості школи — ось програма Держ- 
наукметодкому та його органів.

Основні питання в цій програмі — ув’язка виховання і навчан
ня в єдиний процес, піднесення рівня так званих формальних 
відомостей в процесі комплексного навчання, організація виробни
чого навчання в зв’язку з теоретичним навчанням, реалізація ці
кавих установок профосу, раціоналізація практиканства та ста
жування і підготовка нових викладачів, нових засобів та знарядь 
навчання.

3. Всі наведені задачі знаходяться в процесі проробки та роз
в’язання. Етап виявлення цілевих установок кожного учбового 
закладу і встановлення учбових планів закінчено. Так само закін
чено видання програм для шкіл соцвиху, іде розробка програм 
для установ профосу.

Завершення цього етапу праці дасть змогу перейти до остаточ
ної розробки підручника стандарту, відповідного до цільової уста
новки нової школи. Досі ми ще не маємо такого підручника.

4. Проблема посібника і підручника сполучена з організацією 
авторських кадрів. Тепер ми користуємося старими безпартійними
по



кадрами Наслідок цього — наші підручники невитримано прово
дять матеріалістичний марксистський світогляд і містять в собі 
такі ухили, як явний сільський ухил соцвиху, абстрактний універ
ситетський ухил у вузах профосу з його відірваністю від вироб
ництва, від сучасності і від вимог методики.

Втягнення до цієї праці комуністів і найталановитіших викла
дачів позапартійних, стимулювання авторського труда шляхом під
несення гонорару, преміювання тощо є черговою задачею.

5. Методика і техніка педагогічного процесу була від давніш
нього часу нераціоналізованою, особливо по вищих школах.

Наукова організація, раціоналізація педагогічної праці на всіх 
шкільних ступенях ставиться і проводиться вперше радянськими 
методичними органами.

Тому ці органи, як провідники раціоналізаторського процесу, 
повинні бути міцними матеріально, їх треба висувати на належне 
місце. Цього досі ще немає. Тут панує традиція старовини. Вона 
відбивається ще в бюджетах наших учбових закладів, де адмініст
ративна функція оплачується вповні, а учбово-методична функція 
нічим не забезпечена і учбова частина плентається, звичайно, по
заду всіх витрат.

Зробити перелом у плановці та раціоналізації викладу означає 
завершити реформу школи.

6. Особливо важкою задачею учбово-методологічної роботи є 
належна підготовка нових педагогічних кадрів, без них бо не ство
рити справжню трудову школу. Наркомос УСРР узяв тут найрішу- 
чіший курс на швидке поновлення кадрів та на високу якість но
вого вчителя. Це досягається мережею наших педвузів: 12 інсти
тутів і 60 педтехнікумів з 15 000 студентів. < ...>

У к р а ї н і з а ц і я  наукових установ. Минулого року питання 
українізації наукових установ стало черговим. Розроблено кален
дарний план українізації. Проведено повністю українізацію ВУАН, 
науково-дослідних кафедр сільського господарства і більшості со
ціально-економічних кафедр. В інших галузях: медичній, індустрі
ально-технічній, хіміко-математичній українізацію здійснено на 
40—60 %.

Всі аспіранти і молоді наукові діячі, прийняті протягом мину
лого року, володіють українською мовою. Остаточний перехід на
уково-дослідних установ на українську мову має здійснитися у 
1926/27 р. < ...>

Охорона пам’ятників культури

Місцеві комісії: Харківська, Одеська, Київська та Дніпропет
ровська зареєстрували 84 археологічних, 65 архітектурних, 10 ме
моріальних пам’ятників культури. Реєстрація триває далі. Скла



даються дефектні акти. Організується фактична охорона вже за
реєстрованих пам’ятників.

Д е р ж з а п о в і д н и к и .  У віданні Укрнауки 1925/26 р. були 
2 держзаповідники: історико-культурний «Могила Шевченка» коло 
Канева, Історико-археологічний «Ольвія» коло Миколаєва.

Му з е ї .  В безпосередньому віданні Укрнауки було 8 музеїв: 
Харківський музей українського мистецтва, Харківський археоло
гічний, Одеський історико-археологічний, Дніпропетровський крає- 
вий історико-археологічний, Херсонський історико-археологічний, 
Кам’янець-Подільський історико-археологічний, Київський музей 
мистецтва, Київський музей культів та побуту.

Музеї ці поряд з науково-дослідною діяльністю проводили ши
року політосвітню роботу, що за рік дала коло 100 тис. відвідува
чів по всіх музеях.

Н а у к о в і  б і б л і о т е к и .  Наукових бібліотек було 4: Всена
родна бібліотека України в Києві, * Вінницька філія Всенародної 
бібліотеки, Харківська центральна бібліотека і Одеська централь
на наукова бібліотека. Ці бібліотеки мають разом понад 3 млн. 
томів, з них центральна бібліотека України 1 млн. 500 тис. книжок. 
1925/26 р. з усіх наукових бібліотек видано до 700 тис. книжок. 
Відвідувачів читалень при них було до 250 тис. < ...>

У к р а ї н с ь к и й  к о м і т е т  к р а є з н а в с т в а .  Український 
комітет краєзнавства виконував основну організаційну працю. Він 
об’єднує 10 великих краєзнавчих товариств, 4 окрбюро і понад 
ЗО малих краєзнавчих організацій на місцях. Український комітет 
краєзнавства обслідував розробки мінеральних багатств України, 
проводив технічні аналізи низки будівельних матеріалів, висунув 
на ринок ряд будівельних технічних і декоративних гранитів та 
лабрадоритів, консультував через Всеукраїнський соціальний му
зей господарські організації щодо будівельних матеріалів Украї
ни. Через місцеві організації він проводив монографічні обсліду
вання сіл на Волині, Поділлі, в Новомосковську і побуту націо
нальних меншостей— німців та болгар. < ...>

Культурне будівництво в 
Українській РСР. 1917— 
1927.— С. 484—510.



Заява Карла Саврича (Максимовича), 
члена Політбюро ЦК КПЗУ 

і кандидата в члени ЦК КП(б)У, на бе
резневому пленумі ЦК 

І ЦКК КП(б)У (26 лютого — 3 березня 
1927 р.), спрямована 

на захист О. Шумського, була першим 
виявом опозиції КПЗУ 

до національної політики КП(б)У. 
Згодом розширений пленум ЦК КПЗУ 

підтримав позицію Максимовича, 
що й привело до розколу в КПЗУ і 

винесення української проблематики на
форум Комінтерну.

Нижче подано заяву Максимовича, 
виступ Скрипника та резолюції пленуму

ЦК КПЗУ.

41. К. МАКСИМОВИЧ. Заява на березневому
Пленумі ЦК КП(б]У 1927 р.

Я стою на такому становищі, що політична лінія ЦК у всій 
його діяльності була правильною, а, зокрема, підкреслюю пра
вильність лінії в національному питанні.

Маються лише у мене сумніви щодо відпущення тов. Шум
ського для роботи поза межами України.

Я, що рівночасно являюсь активним робітником Компартії За- 
хідньої України, як член ЦК тої партії, вважаю за необхідне нага
дати пленуму про ту роботу, що проводив її тов. Шумський з до
ручення ЦК КП(б)У в КПЗУ.

В партійній масі КПЗУ нинішнє відпущення тов. Шумського 
з України може викликати здивовання й непорозуміння, оскільки 
в тих закидах, що робляться тов. Шумському, на підставі опублі
кованих матеріялів тяжко уловити принципові розходження тов. 
Шумського з лінією ЦК.

Будучи абсолютно далеким від того, щоб наша партія в своїх 
політичних чи то організаційних потягненнях відносно того чи 
другого товариша рахувалася з опінією широкого безпартійного 
загалу, тим не менше думаю, що в сучасний момент, в момент 
небезпеки, що насувається на Радянський Союз в цілому й Рад. 
Україну зокрема, партія наша не повинна випускати з ока й того, 
що відпущення з України таких революційних діячів, як тов. Шум
ський, який від перших днів революції був одним з активних керів
ників боротьби проти українського націоналізму за владу робіт



ників І селян на Україні, що за рухами тов. Шумського нині слі
дить вже не лише партія, але й ціла країна по обох боках кор
дону,— може бути використане націоналістичними колами з метою 
дезорієнтації, ба й вербования хитких елементів під прапор фа
шизму УНДО — Пілсудського.

Маючи на увазі вищезазначене, а саме: неспіврозмірність ваги 
закидів тов. Шумському з організаційними висновками щодо ньо
го, я вважаю, що ЦК не повинен був задоволити прохання тов. 
Шумського про відпущення його з України і тому утримуюся від 
приєднання до ухвали Політбюро в справі тов. Шумського.

Однак, виходячи з необхідности, особливо під теперішню пору, 
як найрішучіше відбивати всі напади української націоналістич
ної контрреволюції на нашу партію й надати їй можливости вико
ристати хоч би найменшої різниці думок в нашому таборі, я заяв
ляю, що твердо проводитиму в життя ухвали пленуму також і в 
тій частині, що торкається тов. Шумбького, і прикладу всіх зусиль, 
щоб компартія Західньої України прийняла постанови пленуму 
ЦК КЩб)У повністю без всяких застережень.

Я певен, що КПЗУ безоговорочно це зробить і, в теперішні трі- 
вожні дні, в своїй тяжкій боротьбі з польськими капіталістами та 
їхніми українськими прихвостнями не тільки не дасть ворогові 
приводу спекулювати на будь-яких непорозуміннях в таборі кому
ністів, але й з успіхом відіб’є можливі їхні атаки (в зв’язку з об
говорюваною зараз резолюцією на КП(б)У, котра завжди була й 
є учителем та ідеологічним провідником для КПЗУ).

Скрипник. Від чийого імени це заява? Чи не від імени КПЗУ?
Максимович. Моя особиста заява.

Українська суспільно-по
літична думка в XX ст.— 
Т. 2,— С. 206—207.

42. М. СКРИПНИК. Промова на березневому 
Пленумі ЦК КП(б]У 1927 р.

Товариші, те, що тов. Максимович є кандидат в члени ЦК 
КП(б)У і одночасно член ЦК Комуністичної партії Західньої 
України, нам було відомо. Однак, заява тов. Максимовича, зроб
лена ним при голосуванню, яко кандидатом в члени ЦК Кому
ністичної партії більшовиків України, з мотивуванням за що він 
свою заяву робить (а це так написано), яко член ЦК Комуністич
ної партії Західньої України. На запитання, чи він робить цю зая
ву від імени КПЗУ, він відповів, що не від імени ЦК, а від свого 
власного. В такому разі, це є заява не члена ЦК Компартії За-



хїдньої України. Коли це так, чи значить ця заява, що в своїй ро
боті поза межами УСРР, а саме — в ЦК Комуністичної партії За- 
хідньої України — тов. Максимович буде вести таку саму лінію, 
цебто обговорювати поза межами ЦК КП(б)У всі ті заходи, яких 
вживає ПБ та пленум ЦК? Я не гадаю можливим це припустити. 
До цього часу у нас було багато випадків, коли Комуністична пар
тія більшовиків України обговорювала ріжні питання життя і ді
яльносте Комуністичної партії Західньої України й, навпаки, було 
дуже багато прикладів, коли Комуністична партія Західньої Ук
раїни братня наша комуністична партія обговорювала питання 
нашого життя, нашої ідейної дискусії. Правда, за останній час, 
в останній рік я не бачу виразно думки Комуністичної партії За
хідньої України в справі такого принципового питання, що стояло 
перед нами під час так званої літературної дискусії, що була в 
надто складному національному питанню, після жвавої і енергій
ної дискусії, що пройшла в нашій країні й партії до червневого 
пленуму, коли обговорювали принципове питання, національне пи
тання. І в цій ділянці ми не знаємо, з боку ЦК Комуністичної пар
тії Західньої України, якої-будь резолюції, навіть якої-будь статті, 
в якій було виявлено відношення Комуністичної партії Західньої 
України до того, чим живе наша партія. Лише Центральний орган 
Комуністичної партії Західньої України «Наша правда» вмістив 
мою статтю в справі боротьби двох культур з приміткою редакції, 
що вони друкують цю статтю, як статтю члена ПБ ЦК КП(б)У. 
Але думка ЦК Компартії Західньої України не є думкою окремих 
її членів, а думку Комуністичної партії Західньої України ми досі 
не знаємо і зараз вперше бачимо, після червневого пленуму Ко
муністичної партії більшовиків України, коли у нас наслідком цієї 
дискусії знов піднялася дискусія вже в середині, в ЦК, не з тов. 
Хвильовим і іншими літераторами, а з членом ЦК Комуністичної 
партії більшовиків України, членом Оргбюра ЦК тов. Шумським, 
і після цієї дискусії і зокрема після доповіди тов. Шумського, піс
ля резолюції, що її принято ЦК КП (б)У в справі лінії проведен
ня національної політики і освіти, після заяви тов. Шумського з 
проханням відкомандирувати його на роботу до ЦК ВКП(б), тіль
ки тепер тов. Максимович (треба тільки пожалкувати за цим) ви
ступає з такою заявою.

Тов. Максимович складає заяву й говорить, що він йде за ком
партією більшовиків, що вчиться у неї принципової лінії більшо
визму й ленінізму. Але тепер, коли наше життя ставить перед 
нами завдання проявити своє відношення до принципового питан
ня, ми бачимо, що Компартія Західньої України через свого пред
ставника тов. Максимовича заявляє, що утримується в цьому пи
танні, бо можуть вийти непорозуміння для компартії Західньої 
України.



Ми, більшовики, завжди знаємо, що коли оточуючі нас маси 
хитаються або виникають ті чи інші несприятливі для нас думки 
чи непорозуміння, то наше завдання полягає не в тому, щоб утри
муватись від висловлювання своєї думки; воно полягає тоді як 
раз в тім, щоб роз’яснювати масам нашу принципову лінію і орга
нізаційні заходи, ні в якому разі не утримуючись.

Дуже жаль, що тов. Максимович, як член ЦК партії Західньої 
України, в питаннях, що стоять в нашому житті, додержується 
окремої думки, що він, виходячи не з сучасного моменту нашого 
життя, гадає, що можна голосувати і утримуватись від так чи 
інакше активного відношення до справ нашого життя.

Не знаю, чи компартія Західньої України в цілому в питанні 
нацроботи на Україні й, зокрема, з приводу роботи освітньої чи 
приєднується вона до нас? Я певен в тому, що братня нам партія 
одними шляхами проводитиме ленінізм і більшовизм у всій роботі 
й в цьому національному питанні на Україні й в справі освіти, 
що вона буде стояти за нами й цілком приєднується до нас. Га
даю, що ми не можемо голосувати про приняття тієї чи іншої ре
золюції в справі заяви тов. Максимовича, коли він виступав як 
кандидат в члени ЦК КП(б)У — цього не треба. Коли заява його 
торкалася яко члена ЦК компартії Західньої України,— нам тре
ба звернутися до ЦК КПЗУ з проханням виявити свою лінію до 
національного питання, що його виявлено в резолюції червневого 
пленуму, так і до нашої лінії в освіті, яку відмічено Політбюро 
і підтверджено тепер на пленумі, по доповіді тов. Кагановича. Нам 
треба, щоб комуністична партія Західньої України виявила своє 
відношення до ЦК КП(б)У, щоб не могли виникнути будь-які не
порозуміння між нами і братерською Комуністичною партією За
хідньої України.

Українська суспільно-по
літична думка в XX ст.—
7. 2.— С. 207—209.

43. Постанова пленуму ЦК КПЗУ

Березень 1927 р.
1. Заслухавши доповідь представника Комінтерну тов. Мико- 

лоса про національне питання та сучасне завдання КПЗУ, поши
рений пленум ЦК КПЗУ всеціло солідаризується з усіма виводами 
щодо найближчих завдань нашої партії в ділянці національного 
питання.

2. Одночасно пленум ЦК КПЗУ підкреслює, що в сучасний мо
мент консолідації української контр-революції під стягом поль
ського фашизму, КПЗУ може поборювати успішно всі атаки воро-



га тільки при ще більш тісному зв’язку та під ідейним керівницт
вом КП(б)У, в безпощадній боротьбі з ухилами від більшовицької 
лінії, з якого боку вони не походили б.

3. Пленум ЦК КПЗУ, запізнавшись основно з останніми поста
новами КП(б)У в ділянці національної політики, вважає їх ціл
ком правильними та твердо проводить їх в життя.

4. Що торкається до виступу тов. Максимовича на пленумі ЦК 
КП(б)У, то пленум ЦК КПЗУ вважає його правильним та ствер
джує (як це відмічено й у заяві тов. Максимовича), що його ні 
в якому разі не можна розглядати, як непогодження з лінією 
КП(б)У в національному питанні.

5. В своїй заяві тов. Максимович висказав тільки свої мірку
вання щодо доцільности саме такої організаційної міри відносно 
тов. Шумського, як відпущення його з Радянської України.

Українська суспільно-по
літична думка в XX ст.— 
Т. 2.— С. 209—210.

44. З програми Української партії 
соціялістів-революціонерів

Квітень 1927 р.
(...) 1. Національна програма УПСР
Природно-історичною формою існування людських колективів 

є національна громада. Родинно-племенні, основані на близчому 
тривкому зв’язку, групи перетворилися в територіяльно-лінгвістич- 
ні скупини, що в останніх часах мають назву н а ц і о н а л ь н о с 
тей,  а б о  наці й.  Природним засобом зв’язку націй є т е р и т о -  
р і я, культурним — м о в а  й п о л і т и ч н и м  — держава, тому роз
винена нація представляє собою складне угрупування людей, 
об’єднаних по лінії територіяльній, лінгвістично-культурній й дер
жавно-політичній.

Територіяльно-лінгвістичні групи разом з розвитком продукцій- 
них сил набували все більше матеріяльних засобів для піднесення 
свого добробуту господарського й культурного, набуваючи при 
тім і виразніших рис культурних, виріжнюючися в індивідуальну 
культурну групу людскости. Основа соціяльно-психічного зв’язку 
між одиницями — м о в а  стала носієм культурного єднання й роз
витку, а також і засобом для розвитку матеріяльних основ існу
вання суспільств — поліпшення техніки й знарядь продукції.

В споконвічній боротьбі суспільних груп відбувалася боротьба 
не тільки між групами економічними (класами), але й між ску- 
пинами національними (лінгвістичними), при чім, як і класова бо



ротьба, боротьба національних груп виявлялася в політичному па
нуванні однієї національної групи над другою, в господарському 
визискові однієї групи другою й в культурній деградації понево
лених національних груп. Національна боротьба була джерелом 
обернення поневолених національно-лінгвістичних груп в р а б с т - 
в о, що вело до повної затрати національних прикмет поневоленої 
групи й іноді обертало її в низчі суспільні класи, які внаслідок де
націоналізації зливались національно-лінгвістично з нацією за
войовником, творячи в нім трудові класи. Одною з причин класо
вого устрою було завоювання слабших народів дужчими, які в 
завойованих країнах забезпечували себе привілеями й на протязі 
часу оберталися в касти пануючих, а поневолених кували в рямці 
каст низчих. Поруч класової боротьби й визиску, що розвинулися 
внаслідок суспільної диференціяції й в чисто національних дер
жавних суспільствах, національна боротьба була одною з причин 
як колишнього р а б с т в а  й кастового устрою, так і однією з 
форм економічно-господарського визиску в модерному суспільстві, 
ведучи за собою всі явища культурного занепаду й соціяльної де
градації.

Для поневолених народів національна неволя приносить зане
пад культурності, збіднення всього життя й пониження продукцій- 
них сил, або повну неможливість їх розвитку. Тому в людському 
суспільстві національне поневолення є таким же самостійним дже
релом визиску, боротьби, повстань, революцій і війн, як і класово- 
економічна боротьба в чисто національних суспільствах.

Національне поневолення виявляється у формах визиску:
а) т р у д о в о ї  сили національної групи (одбирання надвар

тості з праці трудових класів поневоленого народу);
б) визиску поневоленої нації, як м і л і т а р н о ї  сили у вій

нах на користь пануючої нації, для збільшення території пануючої 
нації, присвоєння природних багатств для неї і підпорядковання 
їй ще нових національних груп;

в) к о н ф і с к а т и  п р и р о д н и х  б а г а ц т в  і з е м л і  у по
неволеної нації — позбавлення її природних підстав для існу
вання;

г) к о л о н і з а ц і ї  завойованих пануючою нацією територій 
своїм населенням, з чого виникло переміщення національних груп, 
пониження сили національного зв’язку у поневолених і деформа
цію їх соціяльної структури;

д) визиску д у х о в н о ї  е н е р г і ї  поневоленої нації шляхом 
денаціоналізації її освічених елементів (інтелігенції), чим спричи
нились зріст культурних сил у пануючих і зменшення або й зни
щення їх у поневолених. Внаслідок цього поневолена нація дегра
дувала до становища к л а с и  в суспільній системі пануючої нації. 
Через це поневолена нація:



1) позбавлялась суспільних органів, що виконували б вищі 
функції (або не мала можливості їх розвинути), а власне: орга
нів ведення промислу, торгівлі, культурно-наукової праці, адміні
страції і т. п.;

2) з суспільства оберталась в ч а с т и н у  його: з погляду со- 
ціяльно-структурного ставала н е п о в н о ю  нацією;

3) система суспільного поділу праці на території поневоленої 
нації з системи о д н о н а ц і о н а л ь н о ї  оберталась в систему 
м і ж н а ц і о н а л ь н у ;

4) внаслідок скупчення вищих суспільних функцій в руках па
нуючої нації (промислу, торгівлі, адміністрації, духовної культу
ри) поневоленій нації залишалась чорна фізична праця взагалі, 
хліборобська зокрема. Такий розподіл праці між пануючою й по
неволеною нацією об’єктивно виявлявся в національно-культурнім, 
політичнім і господарськім контрасті між м і с т о м  і с е л о м ,  при 
чім місто являється скупченням, агрегатом культурних, заможних 
і пануючих, а село — скупченням бідних, темних і поневолених. 
Особливо яскравим прикладом цього є Україна, Білорусь і багато 
ін. народів сходу Європи.

Соціяльна деформація поневоленої нації й її духовно-культур
на деградація є наслідком національно-політичного поневолення, 
а тому національна боротьба має метою:

а) визволити поневолену націю державно-політично, щоб на
ціональна скупина стала державно-суверенною в ряді таких же 
суверенних скупин;

б) розвинути в середині поневоленої нації суспільні органи для 
виконування всіх суспільних функцій, цебто з одноманітної групи- 
класу розгорнути її до закінченої системи поділу суспільної праці, 
до п о в н о ї н а ц і ї .

Таке визволення передумовлює для поневоленої нації не тільки 
чисто політичну боротьбу, але й величезне суспільне б у д і в н и 
ц т в о  в напрямі політичному, культурному й господарському, пов
ну переміну соціяльної структури: передовсім націоналізацію міст 
з метою вирівняння національно-культурного типу.

Боротьба трудових класів за своє визволення політичне, куль
турне та господарське й перетворення сучасного суспільства в со
ціалістичне не може бути успішною без усунення національного 
гніту, без визволення національно-культурної індивідуальності їх, 
без забезпечення їй повної свободи й розвитку й самоозначення. 
Поскільки трудові класи — робітництво, ремісництво й селянст
во — є більшістю у кожного народу, то дійсним представником на
ції, дійсним виразником її інтересів є т р у д о в і  к л а с и ,  тому 
національними інтересами, національною політикою, національною 
культурою і т. п. є інтереси, політика й культура т р у д о в и х  
к л а с і в .  Забезпечення їх неможливе без виявлення й здійснення



суверенної політичної волі їх, а тому національне визволення по
неволених націй, обернутих соціяльно в трудові класи, рішуче ви
магає організації н а ц і о н а л ь н и х  д е р ж а в .

Міжнародня організація солідарності трудових класів немож
лива без попередньої організації національних держав поневоле
них народів — вільний Інтернаціонал передумовлює рівноправність 
народів.

Боротьба за своє національне визволення поневолених націй, 
обернених соціяльно в поневолені трудові класи, є питанням с о - 
д і я л ь н и м ,  а тому з одного боку — соціялістична теорія й полі
тика, що ігнорує визволення націй, не може претендувати на со- 
ціялістичність аж до часу, коли вона в своїй основі не включить 
всієї повноти національно-визвольної проблеми, а з другого — 
дрібна буржуазія самих поневолених націй, змагаючись використа
ти національно-визвольний рух трудових мас, виголошує «по-над- 
класовість» визвольного руху, одкидає його безумовно-соціяльний 
характер, через що об'єктивно стає найзлішим ворогом змагань 
трудового люду, тому поруч з боротьбою проти пануючих націй 
трудові маси повинні з усією рішучістю й безоглядністю поборю
вати свою рідну дрібну буржуазію.

Констатуючи, що становище українського народу відповідав 
всім вищевказаним дефініціям народу поневоленого, оберненого 
в соціяльні поневолені групи, партія стоїть на становищі націо
нально визвольної боротьби й створення суверенної української 
республіки як рівноправного члена для будучої міжнародньої ор
ганізації визволених і вільних народів, і стоїть в обороні слідую
чих принципів:

1) Український трудовий народ має створити свою суверенну 
державу в межах своєї етнографічної території.

2) Виразником суверенітету й національної волі українського 
народу є його трудові класи.

3) Кожна нація має право на признання й допомогу з боку 
інших націй і народів і передовсім трудових їх класів і соціяліс- 
тичних партій при творенні свого вільного державного життя.

4) Партія змагається до об’єднання всіх українських земель 
під прапором соборної Української Республіки, при чім всі погра- 
ничні непорозуміння при розмежуванні територій вирішуються 
шляхом плебісциту.

5) Партія стоїть за внутрішню федералізацію української рес
публіки з наданням найширшої автономії краєвим об’єднанням, 
створеним на основі географічно-економічних чи культурно-побу
тових прикмет.

6) Проблема федерації націй може бути розв’язана тільки по 
програмі міжнародної політики соціялістичного Інтернаціоналу, 
одначе партія стоїть в принципі за створення Вільної Спілки На



родів Європи, в якій Україна була б рівноправна з іншими й су
веренним членом.

7) Що до народів, пануючих над українцями (росіян, поляків, 
румунів і ін.) та їхніх держав, то УПС-Р вимагає від них: визнан
ня державної суверенності України в етнографічних межах, від
дає перевагу м и р н о м у  розрішенню національної проблеми на 
Сході Європи але при неможливості мирного шляху визнає за не
обхідність всенародне повстання й революцію. При мирному вирі
шенні національної проблеми на Сході Європи УПС-Р вважає 
потрібним створення Вільної Спілки народів Сходу Європи, на 
основі договору як переходової форми до Європейських Сполуче
них Штатів.

8) Національна проблема внутрі України, цебто проблема на
ціональних меншостей, розв’язується по принципу національно- 
персональної автономії, з застереженням права меншостей на про- 
порціональну частину коштів на свої національно-культурні по
треби з загально-державного скарбу Української Республіки.

II. Політична програма УПСР
Вищою формою організації людей і забезпечення суспільного 

ладу в межах певної території є народоправна д е р ж а в а .
Доки існуватиме суспільство, основане на системі суспільного 

поділу праці і тим самим розложене на окремі виробницькі гру
пи — доти потрібуватиме вищого регулятивного органу, цебто дер
жави, хоч би і в цілком відмінній від сучасної держави формі.

Метою держави є охорона самого існування суспільного буття 
людей і охорона рівного права кожної одиниці на і с н у в а н н я ,  
п р а ц ю  і п р о ж и т о к .

Сучасна організація суспільства, основана на пануванні еко
номічно-дужчих і правно-упривілейованих груп (класів) над еко
номічно-слабшими і правно-упослідженими групами, опирається 
і захищається державною організацією, що знаходиться в руках 
пануючих класів, а тому сучасна держава в більшій мірі захищає 
інтереси пануючих, в дуже малій мірі захищаючи інтереси цілого 
суспільного буття і цілком занедбуючи інтереси соціяльно-понево- 
лених класів і одиниць.

Класове суспільство характеризується безнастанною класово- 
економічною, культурною і політичною боротьбою, що є єдиною 
формою забезпечення класових інтересів. Сучасне буржуазно-капі
талістичне суспільство, що роздирається класовою боротьбою, має 
тенденцію до повної деформації в міру зросту політичної, куль
турної і соціяльної сили трудових класів.

В міру зросту свідомості і самоорганізації трудових класів 
розгортається все ширша боротьба за реорганізацію суспільства 
і шляхом та засобами цієї реформи е перебрання державної орга



нізації в руки всього суспільного цілого на основах демократії. 
Формальна перемога принципу демократії, одначе, не принесла ви
зволення трудовим класам від гніту політичного, визиску господар
ського і пониження культурного, бо пануючі верстви, маючи в сво
їх руках землю, знаряддя виробництва, державну владу та перева
гу культурну, шляхом примусу і обману зводять принцип повної 
демократії до фікції, а тому здійснення повної демократії можли
ве тільки при поширенні демократії на область господарства і 
культури.

Поширення демократії на господарство і культуру неможливе 
без революційної зміни порядку власності на землю і знаряддя 
продукції, тому передумовою до закріплення нової демократії в 
області політично-державній є с о ц і я л ь н а  р е в о л ю ц і я .

Переведення соціяльної революції не можливе без перебрання 
державної влади в руки трудових класів, тому трудові класи, бо
рючись за перебудову суспільства, усвідомлюють собі необхідність 
і політичної революції, цебто насильного організованого захвату 
державної влади. Трудова більшість суспільства, як показав до
свід, в боротьбі з буржуазією може перемогти тільки шляхом оз
броєного масового повстання, з наданням надзвичайних уповно
важень своїм виконавчим органам, цебто тимчасової диктатури їх.

Державно-політична диктатура не є метою, а лише т и м ч а 
с о в и м  з а с о б о м  для примусового переміщення права власнос
ті на землю і знаряддя продукції з окремих власників на громад
ські колективи, цебто в першу чергу на державу і місцеві само
врядні громади в постепенності і обсязі, що диктуються прин
ципами раціональної суспільної, господарської і культурної а д м і 
н і с т р а ц і ї  за революційної доби.

Державно-політична диктатура трудових класів тягнеться од 
моменту повстання до часу закріплення нового порядку. Д о в ж и 
на  ц ь о г о п е р і о д у  з а л е ж и т ь  в і д  з б і г у  о б с т а в и н  і 
р і ж н и х  ф а к т о р і в ,  котрі означаються тільки в даній конкрет
ній дійсності.

Ставлячи остаточною метою заведення загальної політичної де
мократії, революційна партія трудових класів українського народу 
має на увазі слідуючі фази суспільно-політичного ствердження де
мократії:

1. Загальна політична демократія в межах існуючого капіта
лістичного устрою у формі демократично-парляментарної республі
ки з широкою компетенцією органів місцевого самоврядування.

2. Революційно-політична диктатура під час озброєного пов
стання трудових класів у формі рад чи революційних комітетів з 
широкими уповноваженнями.

3. Після припинення громадянської війни на весь час переве
дення суспільних реформ системи місцевих Рад на чолі з Цент-



ральною Радою трудового народу України, представництва в якій 
позбавляються буржуазні елементи.

4. Загальна демократія після закріплення нового суспільного 
устрою, з політичним урівноправненням всіх громадян Трудової 
Республіки.

Приймаючи до уваги вищевказані засади, партія приймає слі
дуючу політичну програму:

1) Метою партії є створення Української Республіки, ні від 
якого іншого народу політично незалежної і соборної в етногра
фічних межах.

2) Політичний устрій Української Республіки є залежним від 
вищевказаних фаз розвитку політичної та революційної боротьби.

3) В період революції трудових класів України Партія захи
щатиме такі засади:

а) Верховна влада в Українській Республіці належиться ви
борному представництву — Центральній Раді Депутатів трудового 
Народу.

б) Місцева влада в межах компетенції, установленої законом 
місцевим сільським і міським громадам та їх територіальним 
об’єднанням.

в) Політичні права на території України в період революції на
лежать всім громадянам, що живуть не з визиску чужої праці, без 
ріжниці поголів’я, національності, релігії, походження і давнішньої 
державної приналежності, активне виборче право належиться всім 
правоздатним і дієздатним особам, що переступили 21 рік життя, 
а пасивне — всім, що переступили 25 років життя.

г) Управненій людності належиться право референдуму й за- 
конодатної ініціятиви.

д) В період революції позбавляються політичних прав всі во
рожі й небезпечні інтересам українського трудового народу еле
менти, що жили або живуть з визиску чужої праці й противляться 
новому суспільному порядкові та принципові самоозначення Ук
раїни.

е) Права свої населення України виконує на основі конститу
ції і законів Української Республіки.

є) Населення України має незайману свободу слова, друку, 
союзів, зборів, маніфестацій, помешкання й листування, а також 
свободу релігії.

ж) Населення України виконує військову, трудову або громад
сько-службову повинність по законах республіки.

з) Виборче право здійснюється рівним, прямим, таємним і про
порційним голосуванням усіх управнених. Покривджені в виборчих 
правах доходять свого права через суд.

и) Влада Республіки поділяється на законодатну, виконавчу й 
судово-контрольну.



й) Смертна кара, кара на тілі й довічня в’язниця в Українсь
кій Республіці не повинні існувати.

і) Охорона Республіки од зовнішніх нападів і тиску імперія- 
лізму виконується постійним військом і флотом Республіки, а вну
трішній лад — громадською міліцією.

Армія організується по територіяльному принципу на основі 
спеціяльних законів.

ї) Право вживання армії належиться тільки верховній законо- 
датній владі Республіки.

к) Перехід від постійної армії до системи міліції, як і заве
дення загальної демократії, установлюється верховною законодат- 
ною владою в залежності від вислідів референдуму в межах тру
дової людності України. < ...>

Програма Української 
партії соціялістів-револю- 
ціонерів.— Прага, 1927.— 
С. 1—34.

Опозиція КПЗУ до національної по
літики на Радянській Україні і справа 
«шумськизму» становили головний пред
мет дискусій на пленумі ЦК КП(б)У 3— 
8 червня 1927 р. Нижче подано резолю
цію пленуму в справі КПЗУ і заяву Ко

мінтернові про національне питання.

45. Резолюція Пленуму ЦК КП(б]У 
про лінію національної політики 
Компартії Західньої України (КПЗУ)

З—8 червня 1927 р.
Розділ І
Події останніх місяців на Західній Україні, що мають безпо

середній зв’язок з загальним міжнароднім становищем та небез
пекою війни, яка зростає, примушують КП(б)У з усією увагою 
поставитись до ситуації, що складається в Західній Україні, до 
пересунення у співвідношенні тамтешніх суспільних сил, що на
креслюються, бо одною з основних точок приложения міжнарод- 
нього, зокрема англійського, імперіялізму, що готує війну, є тепе
рішня фашистська Польща. Польський фашизм, в свою чергу, пра
гне перетворити Західню Україну на плацдарм для наступу на 
Радянську Україну, використавши при ньому ті зміни у співвідно
шенні сил на Західній Україні, що трапилися останнього часу.

1. Західньо-український буржуазний націоналізм поступово



змінює свої позиції щодо питання про становище Західньої Украї
ни в середині польської буржуазної республіки. Після поразки в 
національній війні з польськими легіонами року 1919 західньо-ук- 
раїнська буржуазія спочатку, до певної міри, йшла за національ
но-революційним рухом трудящих мас Західньої України, намага
ючись ними керувати та лишаючись на грунті невизнання держав
ної влади польської буржуазії. Після оформлення приєднання 
Галичини до Польщі постановою ради послів від 14 березня 
1923 року здхідньо-українська буржуазія поволі переходить на 
грунт легальної опозиції до польської державної влади, чимраз 
далі відходячи від революційних методів боротьби. Революційна 
боротьба західньо-українських трудящих мас — селянства та місь
кої дрібної буржуазії, що орієнтувалася на Радянську Україну, 
останні роки йшла під знаком впливу робітничої класи, що зрос
тає, найпослідовнішого, найтривалішого та найвідданішого борця 
проти політичного, соціяльного та національного пригнічення укра
їнського народу в польській буржуазній республіці, що підривало 
попередню гегемонію західньо-української буржуазії в національ
но-революційнім русі. З другого боку, робітничий рух, що органі
зується, упертість робітників в обороні своїх професійних інте
ресів, що зростає, економічні страйки, а також боротьба західньо- 
українських селян проти кабально-лихвярських аграрних відно
шень, нестриманої поміщицької експлоатації та безправного стано
вища протиставляли західньо-українську буржуазію в цій боротьбі 
західньо-української робітничої класи та селянства, тобто переваж
ної більшости українського населення Західньої України, єдиному 
революційному фронтові українських, польських та єврейських 
пролетарів Західньої України. Боротьбі західньо-українських се
лян проти поміщиків чимраз більше став на ділі протистояти єди
ний класовий фронт української, польської та єврейської буржуа
зії, українських куркулів та польських поміщиків, що об’єднують 
свої сили проти загального соціяльного ворога під крилом польсь
кого фашизму. Західньо-українська буржуазна інтелігенція на цьо
му шляху мріє знайти для себе забезпечення прикладення своїх 
сил, забезпечення для себе тепленьких місць на державній та гро
мадській службі, з яких її було викинуто за попереднього періоду 
боротьби з урядом польської республіки. Нарешті, певна політич
на стабілізація в Польщі, хоча й дуже відносне господарче зміц
нення польської республіки, рівняючи до періоду повної господар
чої руїни, утворює для західньо-української буржуазії надії на 
можливість забезпечити конкретні матеріяльні інтереси за раху
нок трудящих мас Західньої України шляхом зради національного 
революційного руху західньо-українських трудящих мас та угоди 
з теперішнім польським урядом.

2. Угоду західньо-української буржуазії з керівничим польським



фашизмом, що накреслилась, провадять тепер шляхом залаштун
кових переговорів та комбінацій, розрахованих на те, щоб обду
рити трудящі маси Західньої України й створити зовнішній вигляд 
розв’язання українського національного питання на грунті поль
ської буржуазної державности. До цього скеровано заходи, що їх 
вжив останнього часу Пілсудський: переговори про легалізацію 
українського університету, що досі існував нелегально, рівняючи 
послаблений темп полонізації українських народніх шкіл, надання 
певної волі кооперативним організаціям, якими керують буржуаз
ні українські партії, повернення до праці деякого числа раніше 
звільнених українських урядовців, причому все це провадять в су
проводі надмірного збільшення репресій, скерованих проти робіт
ничої класи та селянства.

3. Перехід західньо-української буржуазії, що раніше хиталася 
між орієнтацією на західні буржуазні уряди, їхню нібито допомо
гу та орієнтацією на радянську владу — на грунт угоди з поль
ським фашизмом, є рішучий розрив з тенденціями до радянської 
орієнтації, з тими формами розв’язання національного, зокрема 
українського питання, які провадить радянська влада. Угода за
хідно-української буржуазії з польською буржуазією визначає під
тримку останньої в справі пригнічення робітничих та селянських 
мас Польщі та разом визначає перехід української буржуазії на 
бік польського фашизму в тій війні, що її останній тепер, за вка
зівкою Лондону, готує «проти Москви», «за європейську культуру 
та притягнення України до європейської культури». Тепер у всій 
західньо-українській буржуазно-націоналістичній пресі всі захід- 
ньо-українські буржуазні партії та організації, в повній одності з 
усіма польськими анти-пролетарськими партіями, провадять ска
жену кампанію наклепів та інсинуацій проти Радянського Союзу, 
особливо проти УСРР, що ставить за своє завдання дискредиту
вати роботу, що її провадить КП(б)У на Радянській Україні в 
справі розв’язання українського національного питання, розвитку 
української культури та будівництва Української Радянської Рес
публіки. Ця кампанія брехні та наклепів у відношенні до УСРР 
та КП(б)У є необхідна складова частина праці польської воєнної 
партії для забезпечення тилу можливого наступу на СРСР шляхом 
дезінформацій та дезорієнтації західньо-українських трудящих мас 
та створення серед них недовірливого та недружнього, а коли вдас
ться, ворожого ставлення до Республіки Рад.

4. За головного провідника та основного представника угодов
ської політики у відношенні до польського фашизму в Західній 
Україні є УНДО (Українське Національне Демократичне Об’єд
нання).

На цей шлях стає український фашизм, що підводить голову, 
що поступово в колишній його німецькій, антипольській орієнта-



ції намацує шлях до угоди з польським урядом для боротьби про
ти рад. Слідом за середньою буржуазією з початками великої, 
а також верхами буржуазної інтелігенції на вказаний УНДО шлях 
відходу від участи в національно-революційному русі стають, хоча 
ще дуже непевно, роблячи в цьому напрямкові тільки перші кроки, 
деякі елементи з дрібної буржуазії. Українські радикали, збері
гаючи колишню зовнішню революційну фразеологію, справді йдуть 
за УНДО в питаннях державної політики, вступаючи в окремі 
угоди, а в деяких місцях в постійний блок з ППС, що підтримує 
Пілсудського. Помітно хитання серед окремих елементів лівої те
чії УНДО (на чолі з газетою «Рада»), що являє напрямок колиш
нього президента Західно-Української Народньої Республіки Пе- 
трушевича, хоча в цілому ця організація тепер пориває з УНДО, 
намагаючись накреслити самостійну політику. Помітно хитання 
також і серед селянських та міщанських організацій, що досі без
посередньо прилягали до національно-революційного руху. Анти- 
радянський виступ в соймі колишнього депутата сельроба Васин- 
чука, що тепер організує окрему селянську партію, яка фактично 
орієнтується на Пілсудського, є дуже показовий. У самому сель- 
робові відбувається внутрішнє зрушення, причому деякі керівні еле
менти в сельробі, за впливом кампанії брехні та наклепів проти 
Радянської України, що її провадить угодовська буржуазія, стали 
на позицію недовір’я та відчуження у відношенні до лінії націо
нальної політики, яку провадить КП(б)У на Радянській Україні.

5. Отже, останнього часу в Західній Україні складається нове 
складне співвідношення громадських сил. Велика та середня бур
жуазія переходить на грунт угоди з польським фашизмом, відме
жовуючись від національно-революційного руху; серед дрібної 
міської та сільської буржуазії відбувається певне хитання — на
креслюється відхід її верхів від національно-революційного руху, 
підтримка кампанії наклепів проти Радянської України, що її про
вадить УНДО, причому значні маси цієї дрібної, міської та сіль
ської буржуазії, на грунті повного незабезпечення матеріальних, 
політичних та національних прав, продовжують попередню опози
ційну, навіть ворожу позицію у відношенні до польської буржуаз
ної республіки. Нарешті широкі трудящі маси Західньої України, 
на чолі з робітничою класою, продовжують боротьбу за своє соці- 
яльне та національне визволення.

6. Широкі трудящі маси Західньої України незалежно від хи
тань та навіть зради окремих їхніх представників не може, через 
об’єктивні причини свого економічного, політичного та національ
ного становища, притягти буржуазія на шлях угоди з польським 
фашизмом.

Інтереси широких українських мас Західньої України не мож
на забезпечити в рамках теперішньої політичної системи фашист



ської Польщі. «Поступки» польського фашистського уряду в укра
їнському національному питанні, окрім усієї їхньої незначности, 
торкаються тільки-но буржуазного шару українського народу і не 
зачіпають широких народніх мас. Широкі робітничі та селянські 
маси Західньої України не можуть на грунті режиму, що існує в 
Польщі, одержати бодай яке задоволення, ані в галузі економіч
ній, ані в галузі національній. Скрайнє малоземелля та безземелля 
західньо-українських селян, наявність безмежних латифундій, що 
належать до польських поміщиків, особливо в західній Волині, на- 
піврабська залежність селян від поміщиків, безпосередня зацікав
леність найбільших представників керівничих польських партій 
зберегти теперішні порядки, що давлять селянина Західньої Ук
раїни, наявність значних мас військових польських колоністів з 
колишніх легіонерів, що захопили одібрані від українського насе
лення землі, великі кадри польського урядовництва в Західній 
Україні, що безпосередньо Зацікавлені в збереженні теперішнього 
національного пригнічення західньо-українських трудящих мас,— 
усі ці умови опреділюють збереження та дальше зміцнення тепе
рішніх форм економічного та національного пригнічення трудя
щих мас в Західній Україні та утворюють передумови дальшого 
національно-революційного руху. На Західній Україні відбува
ється боротьба за широкі селянські маси між українською бур
жуазією, що стає на шлях національної угоди з одного боку, та з 
другого — робітничою класою, що стоїть під прапором соціялістич- 
ної революції та національного визволення поруч з пролетаріятом 
Польщі, проти польського фашизму. У цій боротьбі між робітни
чою класою та буржуазією за вплив на широкі маси селянства; 
за угоду з польським фашизмом, чи дальший розвиток національ
но-революційного руху; за спілку з польською буржуазією, чи з 
польським пролетаріятом; за орієнтацію на капіталістичну Евро
пу, чи на СРСР,— саме в цій боротьбі полягає основне питання су
часного політичного життя Західньої України.

Розділ II
У цій боротьбі буржуазія намагається розкласти сили свого 

ворога та дезорієнтувати його, намагається відтягти робітничу 
класу від шляхів послідовної класової політики, намагається за
провадити нелад до лав комуністичної партії. Останнього часу в 
діяльності керівного органу КПЗУ, її ЦК, ми надалі спостері
гаємо цілу низку тривожних симптомів, що свідчить про наявний 
вплив буржуазної та дрібнобуржуазної ідеології на КПЗУ, що в 
значній мірі можна пояснити молодістю КПЗУ, її все ще недостат
ньою пролетарською базою, відсутністю в цій партії старих та 
тривалих ленінських традицій. ЦК КП(б)У відзначає, що остан



нього часу йому доводилося давати товариські вказівки представ
никам ЦК КПЗУ на можливі загрози ускладнення, що накреслю
валися в зв’язку з політичною лінією КПЗУ. ЦК КП(б)У давав 
вказівки, наприклад, представникам КПЗУ Василькову та Макси
мовичу на початку цього року під час їхніх доповідів ЦК КП(б)У 
щодо кончої потреби підсилити працю КПЗУ, насамперед серед 
робітників для усунення можливого одриву пролетарської бази. 
ЦК КП(б)У тоді відзначав загрозу, що виникла перед КПЗУ 
після того, як вона поставила перед собою завдання працювати 
серед українського дрібного міщанства, що бере участь у націо
нально-революційному русі, а саме загрозу противного впливу 
дрібного міщанства на хисткі та нетривалі в ідейнім розумінні 
елементи самої КПЗУ, що почасти вийшли з лав цього ж міщан
ства. ЦК КП(б)У зазначав непевну та невитриману позицію ре
дактора органу ЦК КПЗУ «Наша Правда», що не виявив свого 
твердого ставлення до боротьби проти націоналістичних ухилів 
гуртка Хвильового, що її переводили в середині КП(б)’У. Кінець 
кінцем ЦК КП(б)У був примушений звернутися до ЦК КПЗУ з 
листом, що в ньому просив виявити своє ставлення до виступу 
члена ЦК КПЗУ та кандидата до членів ЦК КП(б)У Максимо
вича на пленумі ЦК КП(б)У, що на ньому Максимович у свойо
му виступі не тільки не відмежувався, а й солідаризувався з на
ціоналістичним ухилом в середині КП(б)У, в особі Шумськогог 
у свойому виступі сам виявив націоналістичний ухил і перехід на 
погляд дрібної буржуазії саме в національному питанні. Тепер, 
заслухавши доповідь про останній пленум ЦК КПЗУ, ЦК КП(б)У 
констатує, що лист ЦК КП(б)У до ЦК КПЗУ про національне пи
тання в УСРР та на Західній Україні та про націоналістичні ухи
ли в цьому питанні не стрів згоди та підтримки з боку ЦК КПЗУ.

2. Пленум ЦК КПЗУ більшістю голосів одмовився відмежува
тися від дрібнобуржуазного націоналістичного ухилу Максимови
ча, який він виявив у своїм виступі на пленумі ЦК КП(б)У, та 
від його підтримки фракційного націоналістичного ухилу в лавах 
КП(б)У, що ним керував Шумський.

3. Пленум ЦК КПЗУ не прийняв більшістю членів ЦК КПЗУ, 
утримавшися від голосування, запропонованої представником Ко
мінтерну, лінію якого ЦК КП(б)У цілком поділяє, резолюції й 
через це фактично відмовився взяти тверду більшовицьку позицію 
у відношенні тої боротьби, що її ведуть проти КП(б)У на тери
торії Західньої України всі українські націоналістичні, контррево
люційні та фашистські організації за підтримкою польського фа
шизму.

4. Навпаки, одмовившись визнати помилковість та шкідливість 
виявленого КП(б)У націоналістичного ухилу Шумського, а також 
помилковість та шкідливість націоналістичного ухилу в КПЗУ Мак-



симовича, пленум ЦК КПЗУ тим дає ідейну допомогу цим націо
налістичним ухилам. Заявляючи на словах про свою нібито повну 
ідейну солідарність з усіма постановами КП(б)У в галузі націо
налістичної політики, одночасно підтримуючи націоналістичні ухи
ли в КП(б)У, не відмежовуючись від націоналістичного ухилу в 
самій КПЗУ з боку Максимовича, пленум ЦК КПЗУ тим самим 
стає на шлях цього ухилу, а через те створюється єдиний фронт 
націоналістичного ухилу в українськім національнім питанні на 
Радянській та Західній Україні.

5. ЦК КП(б)У констатує нечуваний факт, що в питаннях, 
в яких націоналістичні контрреволюційні організації одної країни 
провадять скажений похід проти комуністичної партії другої краї
ни— цей похід не зустрічає достатньої відсічи з боку комуністич
ної партії першої країни. В той час, коли КП(б)У провадить на
пружену боротьбу проти націоналістичних ухилів у своїй країні, 
коли ця боротьба зустрічає скажене обурення у всіх фашистських 
та націоналістичних групах Західньої України, пленум ЦК КПЗУ 
ухвалив резолюцію, що в ній одмовився визнати наявність та 
помилковість націоналістичного ухилу, проти якого йде боротьба 
в КП(б)У, і тим він виступив проти КП(б)У, фактично дав до
помогу боротьбі проти КП(б)У, що її провадять наші вороги. Хоча 
пленум КПЗУ після заяви представника Комінтерну відмовився 
від своєї резолюції та анулював її й замінив її на звернення до 
Комінтерну, одначе зміст звернення є аналогічний до змісту резо
люції. Це тільки-но характеризує ідейну нетривалість ЦК КПЗУ 
й лишає його на попередній позиції, що її скеровано проти 
КП(б)У.

6. Усе це визначає, що відзначена в листі ЦК КП(б)У до 
ЦК КПЗУ загроза дрібнобуржуазного ухилу КПЗУ, що його ви
явив Максимович своєю заявою на пленумі ЦК КЩб)У, що полі
тика компартії «має зважати на думку широких безпартійних кіл», 
перетворюється на реальний факт у житті КПЗУ.

7. ЦК КП(б)У звертає особливу увагу на те, що така лінія з 
боку ЦК КПЗУ має місце саме тоді, коли польські фашистські 
кола прикладають усіх зусиль, щоб використати дрібнобуржуазні 
націоналістичні течії на території Західньої України з метою під
готовити збройну інтервенцію проти Радянського Союзу загалом 
та Радянської України — зокрема. За цих умов є конче потрібна 
тверда більшовицька лінія КПЗУ в галузі національного питання, 
тверда боротьба проти націоналістичних ухилів та відхилів у се
редині самої КПЗУ, відмежовання від усякої підтримки націона
лістичних ухилів, що мали місце в середині КП(б)У. За таких 
умов відсутність лінії боротьби з боку ЦК КПЗУ проти націона
лістичних ухилів у власних лавах заховує в собі загрозу особливо 
небезпечних наслідків.



За таких обставин, що в них тепер перебуває Польща та За- 
хідня Україна, перед КПЗУ на цілий зріст стають такі завдання: 
а) підсилення зв’язку з робітничими масами Західньої України,, 
об’єднання під комуністичним прапором пролетарів Західньої Ук
раїни всіх національностей, виховання їх у дусі інтернаціоналізму, 
встановлення щонайміцнішого зв’язку робітничого руху Західньої 
України з робітничим рухом всієї Польщі; б) правильне система
тичне керівництво боротьби широких трудящих мас проти їхнього 
економічного, політичного та національного уярмлення, широка 
підтримка та розвиток селянського аграрного руху, постійне пого
дження аграрного руху з завданнями національного визволення та 
національно-визвольної боротьби пролетаріяту, боротьба за даль
ший розвиток національно-революційного руху проти угоди з поль
ським фашистським урядом, охоплення своїм впливом дрібнобур
жуазних елементів міста та села, що йдуть за цим рухом, боротьба 
з буржуазними націоналістичними партіями та їхньою угодов
ською політикою; в) рішуча й тверда боротьба з контрреволюцій
ною кампанією наклепів та інсинуацій, що провадять українські 
буржуазно-націоналістичні, петлюрівські, польсько-фашистські пар
тії та організації проти Радянської України та СРСР, проти 
ВКП(б) та КП(б)У, викриття всіх дрібнобуржуазних хитань та 
сумнівів напівугодовських елементів та груп у цьому питанні, ясна 
та чітка позиція в пропаганді та агітації серед робітничої класи 
широких трудящих мас у питанні про відношення до Радянської 
Республіки; г) мобілізація всіх сил робітничої класи та широких 
трудящих мас Західньої України для боротьби проти інтервенціо
ністської політики Пілсудського та рішуча незаперечлива перемо
га над націоналістичним ухилом в своїм оточенні.

ЦК КП(б)У вважає за потрібне звернутися до Комінтерну та 
ЦК ВКП(б), щоб вони розглянули питання про національну по
літику ЦК КПЗУ та його позиції й тим допомогли КПЗУ стати у 
всіх тих питаннях на вірний ленінський шлях.

Українська суспільно-по
літична думка в XX ст.— 
Т. 2.— С. 211—218.



46. Заява ЦК КГ1(б)У до виконкому Комінтерну *

Затверджена пленумом ЦК КП(б)У
Червень 1927 р.

Непогодження, що виникли у незначної групи членів КП(б)У 
на чолі з тов. Шумським з лінією партії при переведенні націо
нальної політики, вийшли за межі самої КП(б)У після того, як 
спроби тов. Шумського дискредитувати лінію КП(б)У в національ
ному питанні, не зустрівши абсолютно ніякого відгуку в партій
них колах України, знайшли певний відгук і співчуття у частині 
комуністів в окупованій Польщею частині Західньої України, що 
користувалася чутками та брехливою інформацією українських 
націонал-угодовців, які йдуть на угоду з польською буржуазією.

Це співчуття виявилося в одхиленні більшістю пленуму ЦК 
КПЗУ резолюції, що засуджувала націоналістичний ухил 
тов. Шумського, одверто підтриманого на останньому пленумі ЦК 
КП(б)У членом ЦК КПЗУ і кандидатом у члени ЦК КП(б)У 
тов. Максимовичем.

Лінія керівників КПЗУ, сполучена з питанням про відношення 
ЦК КП(б)У до позиції тов. Шумського, стає предметом обгово
рення КПП та ВККІ, ЦК КП(б)У вважає за потрібне виявити 
свою точку зору на сучасний політичний стан на Україні під ку
том переведення національної політики та боротьби з національ
ними ухилами, що ми маємо, зокрема з ухилом, зв’язаним з іме
нем тов. Шумського.

1. У свій час, ще напередодні світової імперіялістичної війни, 
Володимир Ілліч Ленін висунув українське питання як одно з 
найважливіших національних питань для нашої партії. У всій сво
їй роботі як підчас громадянської війни, так і під час мирного 
радянського будівництва, КП(б)У виходила з основної засади ле
нінської національної політики, що тільки під керівництвом про- 
летаріяту, в процесі соціяльної революції, що скидає владу пану
ючих класів, можна здійснити правильне вирішення національного 
питання і справжнє визволення пригноблених національностей. Ця 
основна засада тактики ВКП і КП(б)У, як ленінської більшовиць
кої партії, знайшла собі блискуче ствердження у всій історії ре
волюції на Україні, де українська державність, що розкріпачила 
трудящі маси українського народу від вікового національного гні
ту, створилася не руками націоналістичної дрібної буржуазії, а ру
ками пролетаріяту, що притяг на свій бік широкі трудящі маси. 
Труднощі вирішення національного питання та переведення пра
вильної національної політики на Україні ускладнялися тим, що 
відносна більшість пролетаріяту не була українською по своїй

* Подається з деякими скороченнями (Ред.)



мові: це підтримувало в середині КП(б)У помилки в бік недо
оцінки національного питання на Україні, зокрема в бік люксем* 
бурґіянських поглядів, що їх партія однак переборювала.

Однією з головних умов, що забезпечили перемогу керованої 
пролетаріятом революції на Україні та утворення УСРР, що вві
йшла в склад СРСР, як вільний і рівноправний член, був найміц- 
ніший союз робітничої класи України з робітничою класою Росії, 
ленінське комуністичне керування ВККІ і ЦК ВКП(б).

2. Радянська влада на Україні зміцнилася в боротьбі на 
2 фронти: проти поміщицько-буржуазної єдино-неділимської ро
сійської контрреволюції (денікінщина) і проти дрібнобуржуазної 
української контрреволюції (петлюрівщина), підтриманої в 1919- 
20 рр. польськими поміщиками та буржуазією, на чолі з Пілсуд- 
ським. Ця боротьба закінчилася розгромом російської й україн
ської контрреволюції, знищенням їхньої основної соціяльної бази, 
шляхом експропріяції поміщиків, буржуазії і передреволюційної 
глитайні, об’єднанням широких трудящих мас (в першу чергу се
лянства) довкола пролетаріяту, повним розкладом дрібнобуржуаз
них антирадянських партій (української c.-д., української с.-p., ро
сійські меншовики, Бунд). < ...>

4. За останні 2—3 роки на грунті розвитку НЕП’и, зросту ка
піталістичних елементів нашого господарства як у місті, так і на 
селі помічається певне відродження антирадянської активности 
буржуазії, розгромленої або придушеної в роки громадянської 
війни. Таке відродження визначає, між іншим, зріст шовінізму в 
оточенні буржуазії, що розвивається; цей зріст певним чином 
впливає на селянство і навіть на робітника і відбивається в де
яких настроях в середині партії, тисячами ниток зв’язаної з соці- 
яльними верствами, що її оточують. Ті політичні труднощі, що ви
ходять з господарського зросту країни в умовах НЕП’и (диферен- 
ціяція села, аграрне перенаселення, певне зміцнення глитаїв та 
приватного капіталу) на Україні відчуваються в загостренні на
ціональних взаємин, фарбуючи контрреволюційні реставраторські 
бажання в різні шовіністичні кольори (руський, український, єв
рейський шовінізм, антисемітизм і т. д.).

5. На Україні ми маємо, насамперед, зміцнення руського шо
вінізму. Коріння руського шовінізму, не зважаючи на економічну 
експропріяцію класів і груп, що були його основною підпорою 
(велика буржуазія, поміщики, вища військова та цивільна бюро
кратія), ще глибоко лежать у масі руського міського міщанства 
(буржуазії) та інтелігентсько-спецівському міжугрупованні, при
чому руський шовінізм на Україні зустрічає широку підтримку в 
масах руського міщанства України. Зокрема, шовіністично на
строєні робітники нашого радянського апарату тисячами ниток 
зв’язані з такими самими робітниками, що обслуговують союзні



апарати. Такі робітники, до цього часу, в протилежність політиці 
та лінії партії, цілком потрібну для зміцнення Радянської влади 
централізацію намагаються використати для боротьби з економіч
ним і культурним розвитком національних республік.

6. Слід констатувати певний натиск на групи робітників та на 
членів партії руської націоналістичної великодержавної стихії, що 
намагається зберігти на Радянській Україні за руською культу
рою той привілейований стан, що ним вона користувалася за ча
сів царату. Такий натиск об'єктивно підтримується окремими ви
ступами в середині партії, що йдуть в розрив з національною по
літикою партії. < ...>

Руський націоналістичний ухил у партії полягає в ігноруванні 
та недооцінці ваги національного питання на Україні, часто при
кривається інтернаціоналістичними фразами, це виявляється: 
1) у переменшуванні значіння України як частини СРСР, в бажан
ні тлумачити утворення СРСР як ’фактичну ліквідацію національ
них республік; 2) у проповіді невтрального відношення партії до 
розвитку української культури, в її трактовці як відсталої, селян
ської, в протилежність руській «пролетарській»; 3) у спробах за 
всяку ціну зберегти перевагу руської мови у внутрішньому, дер
жавному, громадському, культурному житті України; 4) у фор
мальному ставленні до переведення українізації, що часто визна
чається лише на словах; 5) в некритичному повторенні шовіністич
них великодержавних поглядів про т. з. штучність українізації по 
містах, незрозумілу для народу «галіційську» мову і т. д. та в 
культивуванні цих поглядів осеред партії; 6) в бажанні не перево
дити політики українізації по містах серед пролетаріяту, обме
жуючи її тільки селом; 7) у надзвичайно тенденційному роздму
хуванні окремих перекручень при переведенню українізації та в 
спробах показати їх у вигляді цілої політичної системи порушення 
прав національних меншостей (руських, євреїв). Цей ухил об’єк
тивно скеровано до ослаблення партії, підриву її зв’язку з трудя
щими масами, він затаїв у собі загрозу розриву між робітничою 
класою та селянством, підогріває український націоналістичний 
ухил і утрудняє засвоєння національної політики тими членами 
партії, що ще не засвоїли її. До цього часу партія успішно перема
гала цей ухил і надалі провадитиме з ним нещадну боротьбу, даю
чи тверду одсіч всім спробам зірвати національну політику, що її 
провадить партія,— чим би такі спроби не прикривалися.

7. Поруч зросту руського шовінізму ми маємо перед собою бе
зумовний зріст українського шовінізму. Революція розгромила 
глитайню — основну матеріяльну базу української контрреволюції 
в минулому. Частина цієї розгромленої глитайні останніми рока
ми, до певної міри, знову стала на ноги. З старою і новою гли
тайнею зв’язана певна частина сільської інтелігенції. Все ще не



досить задовольняючий матеріяльний стан маси сільської інтелі
генції, зокрема вчительства, сприяє зросту впливу глитаїв на сіль
ську інтелігенцію. До революції ми майже не мали по містах укра
їнської буржуазії і міської інтелігенції. Тепер вона з кожним ро
ком стає чимраз помітною силою, поповнюючись коштом виходців 
із села, зміцнюючи свої позиції в економіці та держапараті і на
магаючись підпорядкувати своєму впливу певну частину радян
ських службовців, робітників і членів партії. Ця буржуазія і, на
самперед інтелігенція, тепер особливо енергійно формує свої кад
ри, намагачись опанувати всім культурним процесом і скерувати 
його в буржуазне річище. Вона є поставщиком ідеології, що полі
тично оформлює надії ворожих нам соціяльних шарів. Деяка її 
частина, що недавно стояла на зміновіховській позиції, розчару
вавшись у своїх надіях на переродження Радянської влади, схи
ляється тепер до явно антирадянської платформи. Таким чином, 
у нас на Україні формується ідеологія буржуазної реставрації, під 
гегемонією української міської буржуазії, що нині розвивається 
(і йде в тісному блокові з глитаями за підтримкою міжнародного 
імперіялізму). Хоч ця програма ще повно не розгортається, але 
вже тепер виразно виявляється стремління скерувати економіку 
України на шлях капіталістичного розвитку, тримати курс на зв’я
зок з буржуазією Европи, протиставляючи інтереси України інте
ресам інших Радянських Республік. Ця ідеологія культивується 
серед деяких кол українських літераторів типу неокласиків, серед 
вищої академічної інтелігенції, радянських та кооперативних спе
ців, що, безумовно, перебувають в духовному зв’язку з тими вер
ствами буржуазії Західної України, що стоять на чолі УНДО.

8. Відображенням цієї ідеології осеред нашої партії є україн
ський націоналістичний ухил. Суть його полягає: 1) в недооцінці 
та в неповному розумінні ролі робітничої класи та комуністичної 
партії в розв’язанні національного питання на Україні; 2) в суто 
бюрократичному, націоналістичному підході до темпу і форм при
єднання неукраїнської частини робітничої класи на Україні до 
української культури в розумінні форсування цього темпу, що на 
практиці виявляється в вимогах примусово українізувати руських 
та інших робітників; 3) у певному недовір’ї силам та здатності 
нашої партії провадити національну політику на Україні, у зане
падництві та «пораженчестві», в настроях відносно перспектив 
нашого соціялістичного будівництва; 4) в систематичному нама
ганні підірвати довір’я до основних партійних кадрів, зокрема, до 
руських товаришів і, особливо, до тих, що прибувають на Україну 
з інших Союзних Республік; 5) у цілковито неправдивій уяві про 
нашу партію, як про носительницю руського шовінізму, що ніби 
пригноблює комуністів-українців; 6) в лютім цькуванні тих укра
їнських товаришів, що правильно провадять партійну лінію та що



їх кваліфікують як зрадників, ренегатів, «презренных малорос
сов» і т. д.; 7) у певній підтримці проповідів орієнтації україн* 
ської культури на капіталістичну Европу як противагу Москві.

9. Перелічені хиби та перекручування виявилися, зокрема, у 
виступах Хвильового, Максимовича та Шумського. Вони поясню
ються в значній мірі фактом рецидива старих помилок, що їх 
робили т. Шумський та інші ще до вступу їх до компартії.

В ході громадської війни різні українські націонал-соціяліс- 
тичні партії та групи, що одколювалися від основного табору укра
їнської дрібної буржуазії та переходили на радянську платформу, 
дуже довго не могли зрозуміти ні основної засади ленінської на
ціональної політики про керівничу ролю робітничої класи і ком
партії (КП(б)У) в українській революції, ні всього революційного 
значіння найтіснішого союзу робітничої класи України з робітни
чою класою Росії (ще в 1920 р. t. Шумський на конференції бо
ротьбистів кваліфікував нашу партію як організацію окупантів). 
Борючись проти керівничої ролі робітничої класи у нашій партії, 
в українській революції і протиставляючи Радянську Україну Ра
дянській Росії, українські націонал-соціялістичні партії, «об’єктив
но працювали в напрямку національного розколу сил пролетар
ської диктатури на Україні» (з резолюції Комінтерну про УКП). 
Вперта боротьба нашої партії з українськими націонал-соціяліс- 
тичними партіями, що стояли на радянській платформі, але нама
галися протиставляти себе КП(б)У, закінчилася повною ідейною 
перемогою нашої партії, закінчилася тим, що «найкращі елементи 
цих партій, зрікшись своїх помилкових позицій та прийнявши ко
муністичну програму і тактику, ввійшли до складу нашої партії, 
прийшовши таким чином до ленінізму» (з постанови червневого 
пленуму). ЦК з задоволенням зазначає, що більшість колишніх 
боротьбистів, укапістів, незалежників, що ввійшли до нашої пар
тії, цілком асимілювалася в лавах більшовицької партії. Але, 
знайшлися серед них і такі, що під натиском дрібнобуржуазної 
націоналістичної стихії, яка зміцнилася останнім часом, знову 
стали на шлях своїх старих помилок, розвинувши та доповнивши 
їх.

10. Це стверджується не тільки значною подібністю поглядів 
нинішніх українських ухилистів з історичними помилками бороть
бистів. Це стверджується також власними заявами т. Шумського. 
На засіданні комісії ЦК КП(б)У, що виробила тези в національ
ному питанні, ухвалені червневим пленумом 1926 р., т. Шумський, 
чий настрій в цьому напрямкові можна вважати за типовий, рішу
че заперечував згадкам про тезиси минулих помилок боротьбистів 
(до вступу до КП(б)У) з того приводу, що цих помилок не зафік
сував Комінтерн. 12 травня 1926 р. т. Шумський так говорив про 
своє небільшовицьке минуле: «У мене крім боротьби за класове й



національне визволення робітничої класи в союзі з селянством, 
жодних інших традицій не було і через те я протягом всієї своєї 
революційної діяльносте, починаючи з 1909 р., ні на йоту не від
ступав... ні від чого із свого минулого не відмовляюся, бо вважаю, 
що боровся так, як належало більшовикові-ленінцеві в умовах 
української дійсности, хоч я тоді ще не був в партії Леніна. Я його 
(минулого) не зрікаюся і, навпаки, горжуся своїм минулим». Та
ким чином виходить не тільки виправдання всіх помилок бороть
бистів, але й лінії партії українських есерів, що до неї раніше на
лежав т. Шумський, до її розколу. Так само т. Шумський сам ви
знає факт впливу на нього дрібнобуржуазних українських націо
налістів тепер. У листі, адресованому ним до ЦК КП(б)У від 
З лютого, написано, що в розпорядженні комуніста-українця мало 
розумних та переконувальних аргументів, щоб відбивати балачки 
українських націоналістів. «На жаль, треба констатувати, що в 
словах ворога про оцінку стану комуністів-українців у партії, бага
то гіркої правди, бо комуніст-українець справді почуває себе па
синком партії». Автор листа видає себе просто з головою цими 
словами, проговорюючись, що його заява про те, що в партії панує 
руський комуніст та про «ніби пригноблений стан українських 
комуністів», просто навіяна розмовами ворогів, яких він не в силі 
протиставити, за власним визначенням, витриманій комуністичній 
лінії.

Скільки в заявах представників КПЗУ підкреслено питання пер
сонально про Шумського та його одкомандирування, ЦК 
КП(б)У змушений відповісти, що протягом всього останнього ча
су, коли вся партія знизу до гори найенергійнішим чином працю
вала над розв’язанням величезної ваги завдань, що стояли перед 
нею, коли партія звертала особливу увагу на переведення украї
нізації, тов. Шумський провадив уперту систематичну боротьбу 
проти ЦК та його керівничого органу — Політбюра, замінюючи ді
лову роботу безвідповідальною парламентською опозиційністю. 
Своє перебування на посаді Наркомосу за останні Ц/2 роки т. Шум
ський, наперекір всім інтересам ділової практичної роботи, вико- 
ристував її в інтересах групової боротьби, не зважаючи на кілька
разові спроби ЦК КП(б)У шляхом товариського впливу примуси
ти його припинити цю боротьбу та ввійти в загальну роботу. Без
перечно, що висунення останнім часом значної кількості нових 
українських робітників, що позбавили т. Шумського та манесень- 
ку групу його однодумців всякої змоги претендувати на монопо
лію представництва української частини партії, надало останнім 
часом особливо неприпустимих форм та тону їхній боротьбі проти 
ЦК.

11. Наша партія на Україні має великі досягнення у всіх га
лузях своєї роботи, визнані Комінтерном у його резолюції від



24-XIM924 р. про УКП по лінії переведення національної полі
тики. Але перед нею стоять великі труднощі. Спроби політичного 
оформлення української дрібної буржуазії проти Радянської вла
ди йдуть під прапором націоналізму. Це накладає на нашу партію 
обов’язок зміцнити боротьбу з ідеологією українського націона
лізму, поруч інших, дуже важливих завдань боротьби з руським 
шовінізмом, не допустити поширення цієї ідеології в робітничих і 
селянських масах. Основна небезпека українського націоналістич
ного ухилу в лавах партії, саме тепер, полягає в тім, що він на
магається розкласти, знесилити і деморалізувати сили партії на 
цій найважливішій ділянці фронту. Ту національну боротьбу, що 
точиться в середині дрібної буржуазії (руської, української, єврей
ської), ведучи за собою зміцнення націоналізму всіх кольорів і 
відтінків, український ухилизм (як і всякий національний ухи- 
лизм) намагається перенести до робітничої класи й до партії. Та
ка робота веде до безпосереднього підриву та розкладу нашої 
партії, а значить, і до підриву пролетарської диктатури. Вона 
об’єктивно допомагає формуванню ідеології тих сил, що органі
зуються в країні проти диктатури пролетаріяту.

12. Небезпека українського націоналістичного ухилу в лавах 
КП(б)У не вичерпується тільки тим, що він об’єктивно допомагає 
ворожим силам Радянської України. Тепер у всьому капіталістич
ному світі провадиться скажена агітація проти СРСР — «проти 
Москви». Робиться все можливе, щоб прищепити робітничим ма
сам капіталістичних країн переконання, що в СРСР нема ніякого 
соціялізму, що більшовики далі провадять імперіялістичну зов
нішню політику царату, що в середині країни вони за прикладом 
царату гноблять неруські національності, що вся більшовицька 
національна політика — порожня фраза і омана, що, як більшо
вицька Москва «покорила» Україну й Грузію, «так сьогодні вона 
готується покорити Хіну». Гасло «геть од Москви» у міжнародньо- 
му робочому русі є гасло 2 Інтернаціоналу, гасло амстердамців і 
тих ультралівих комуністів, що стали зброєю буржуазії та соціял- 
демократії. Діяльність загальнопартійної опозиції до цього часу на 
ділі допомагала цьому цькуванню Комінтерну, ВКП і СРСР, свої
ми міркуваннями про переродження нашої партії, термідоріян- 
ство, національний реформізм і національну обмеженість, так сдмо 
лінія українських ухилистів (хоч вони і складають в партії мізер
ну частину), що намагається дискредитувати нашу партію і пашу 
національну політику, по суті ллє воду на млин націонал-шовініс
тів всього світу і всього Радянського Союзу, допомагає їм сіяти 
недовір'я до ВКП і Комінтерну, до ленінських гасел вирішення на
ціонального питання серед пригноблених національностей всього 
світу. Особливу небезпеку націоналістичного ухилу в середині



КПЗУ в сучасній міжнародній обстановці ЦК КП (б) У вважає за 
потрібне роз’яснити в окремій резолюції.

ЦК КП(б)У вважає за свій обов’язок висловити певність того, 
що наша партія, об’єднавши в своїх лавах авангард пролетарія- 
ту України, загартованого в боях громадянської війни, що зумів 
піднести і зміцнити господарство країни, після всіх руїн контрре
волюції, за могутньою допомогою трудящих мас у тісному єднанні 
з робітничою класою всього Союзу, під випробуваним ленінським 
керівництвом ЦК КП(б)У, і з співчуттям та за допомогою між- 
народнього пролетаріяту,— зуміє перемогти всі труднощі, що сто
ять перед нею, зуміє й надалі провадити правильну ленінську по
літику, даючи рішучу й тверду одсіч всім ухилам.

Українська суспільно-по- 
політинна думка в 
XX ст.— Т. 2.— С. 218— 
225.

Л7. Положення про забезпечення рівноправности мов 
та про сприяння розвиткові української культури

Липень 1927 р.

І. Засади
1. Мови всіх національностей, що залюднюють територію Ук

раїнської Соціалістичної Радянської Республіки, є рівноправні.
2. Кожний громадянин будь-якої національності має право в 

своїх зносинах з державними органами користуватися рідною мо
вою, державні органи повинні свої зносини з ним проводити його 
рідною мовою.

3. Кожний громадянин на всіляких прилюдних виступах, а та
кож у цілому громадському житті має право вільно користуватися 
своєю рідною мовою.

4. Відповідно до переважного числа людности УСРР, що гово
рить українською мовою, обрати, як переважну мову для офіцій
них зносин, українську мову.

5. В національно-територіяльних адміністративних одиницях, 
що їх в установленому порядкові визначає уряд в УСРР, пере
важною мовою для офіційних зносин є мова відповідної національ
ності, що становить більшість у такій адміністративній одиниці.

6. Державні організації, розташовані поза межами національ
но-територіяльних адміністративних одиниць, але призначені 
включно для обслуговування потреб якоїсь окремої національнос- 
ти, або такі самі організації в межах національно-територіяльної 
адміністративної одиниці призначені виключно для обслуговування 
потреб національности, що становить місцеву меншість в такій на



ціонально-територіяльній адміністративній одиниці — користуються 
в своїх зносинах мовою тієї національносте, що її обслуговують.

7. Потреби національних меншостей на території УСРР забез
печується загалом шляхом відокремлення їх в національно-терито- 
ріяльні адміністративні одиниці. Разом з тим державні органи в 
своїй роботі повинні дбати про забезпечення інтересів національ
них меншостей, не відокремлених у національно-територіальні ад
міністративні одиниці, а також національностей, що в свою чергу 
становлять місцеву меншість у національно-територіяльних адміні
стративних одиницях.

8. В національно-територіяльні адміністративні одиниці відо
кремлюється, за загальним правилом, місцевості УСРР, що в тих 
місцевостях переважна частина людности не належить до україн
ської національносте.

Ув а г а .  Міста та селища міськрго типу не відокремлюються в 
національні-територіяльні національні одиниці.

II. Про мову, уживану в державному житті УСРР
А. Про мову законів, урядових та урядничих постанов і на

казів.
9. Декрети, постанови та накази ВУЦВКу, РНК, УЕН, цен

тральних урядинців та установ УСРР, а також округових вико
навчих комітетів та міських рад, оголошувані до загального відо
ма, належить публікувати обов’язково українською та крім того 
російською мовою.

10. Найважливіші урядові акти з числа зазначених вище в 
арт. 9 цього Положення належить оголошувати також окремо, 
як українською мовою, так і мовами національних меншостей в 
УСРР. < ...>

Г. Про мову діловодства та зносин державних органів та ор
ганізацій.

17. В усіх державних установах, підприємствах та організа
ціях, як республіканського й місцевого, так і загального союзного 
значення на території УСРР, за винятком тих, що обслуговують 
виключно потреби національних меншостей, внутрішнє діловодство 
та рахівництво належить провадити українською мовою.

Ув а г а .  Правила цього артикулу щодо внутрішнього діловод
ства та рахівництва не поширюються на державні установи, під 
приємства та організації инших союзних республік, розташовані 
на території УСРР. < ...>

Д. Про мову діловодства та переведення справ у судових 
установах.

23. Внутрішнє діловодство, рахівництво й справування в судо
вих установках, а також їхні зносини з усіма іншими державними 
установами, підприємствами та організаціями належить проводи



ти українською мовою згідно з правилами, повіданими в артикулі 
17—22 цього Положення.

24. Судочинство у всіх справах судові установи в УСРР повинні 
проводити українською мовою.

25. Для забезпечення інтересів національних меншостей, що 
складають компактні маси серед місцевої людкості, що ті мен
шості не відокремлено в національно-територіяльно адміністратив
ні одиниці, організуються окремі національні камери, що в них ді
ловодство та судочинство належить провадити мовою відповідної 
нацменшости. < ...>

НІ. Про мову в шкільних закладах та наукових установах
29. Мережу освітніх установ належить будувати, щоби люд

ність кожної національності^ мала змогу дістати початкову (шко
ли соцвиху) освіту своєю рідною мовою.

30. Українську мову та українознавство в усіх школах і дитя
чих будинках національних меншостей і російську мову в усіх 
школах і дитячих будинках з неросійським населенням належить 
викладати, як обов’язкову дисципліну, відповідно до встановлено
го учбового плану.

31. В школах фабзавучу, робітничих курсах викладання нале
жить проводити рідною мовою учнів. В профшколах викладання 
належить проводити українською мовою, за винятком призначе
них для обслуговування потреб національних меншостей. План 
побудов мережі всіх цих заходів з відповідною мовою викладання 
встановлює Народній Комісаріят Освіти.

32. Вищі шкільні заклади, за винятком призначених виключно 
для обслуговування потреб національних меншостей, провадять 
свою роботу українською мовою.

У в а г а :  1. До остаточного переведення викладання у вищих 
шкільних закладах на українську мову належить завести викла
дання як обов’язкової дисципліни української мови.

Ув а г а :  2. Всі особи, що вступають до вищих шкільних закла
дів УСРР та не закінчили професійної школи або робітничого фа
культету з українською мовою навчання, складають окремо іспит 
з української мови в обсязі, що його встановлює Народній Комі
саріят Освіти УСРР. Для осіб, що вступають до вищих шкіл УСРР 
з інших союзних республік, для іспиту з української мови, вста
новлюються окремі поліпшені реченці. < ...>  VII.

VII. Про спеціяльні органи та заходи щодо забезпечення
рівноправности мов в УСРР
55. Всю роботу в справі керівництва українізацією покласти 

на Всеукраїнську Центральну Комісію Українізації при РНК 
УСРР.



56. Керівництво практичним переведенням українізації в окру
гах покласти на округові комісії українізації при округових вико
навчих комітетах.

57. Всеукраїнська Центральна Комісія Українізації при РИК 
УСРР є під головуванням Голови Ради Народніх Комісарів. 
< ...>

62. На урядничі комісії українізації за загальними директи
вами Всеукраїнської Центральної Комісії Українізації при РИК 
УСРР покладено:

а) переведення обліку особого складу співробітників устано
ви і підпорядкованих їй закладів з метою вияснення їхнього знан
ня української мови;

б) організацію спільно з місцкомом курсів української мови, 
гуртків українознавства й переведення широкої культурно-освіт
ньої роботи, щоб допомогти співробітникам установи вивчити ук
раїнську мову та культуру;

в) адміністративно-господарче керівництво курсами україн
ської мови й гуртками українознавства при установі;

г) визначення категорій співробітників, що їх за характером 
їхньої праці звільняється від обов’язкового навчання на курсах 
української мови;

д) обов’язкову перевірку знання української мови нових спів
робітників, що їх приймається на посади, а також вироблення 
заходів до цілковитої українізації установи.

63. Методологічне та інспекційне керівництво курсами україн
ської мови та гуртками українознавства покладено на Народній 
Комісаріят Освіти УСРР та округові інспектури освіти.

64. Приймати на роботу в державні організації службовців, 
що не знають української мови, а в національно-теріторіяльних ад
міністративних одиницях, крім того, і мови місцевої більшосте, не 
припускається.

Ув а г а .  Винятки з цього правила можна припускати лише 
тимчасово в порядкові, визначеному в спеціяльній постанові Все
української Комісії Українізації при РНК УСРР. < ...>  VIII.

VIII. Про відповідальність за ламання правил
цього Положення
71. За ламання Правил цього Положення винні підлягають 

.кримінальній відповідальності.
72. Співробітників, що не вживали належних засобів до ви

вчення української мови або мови відповідної місцевої національ
ної більшосте, а також тих з них, що виявляють негативне від
ношення до українізації, керівники відповідних установ і органі
зацій адміністративно звільнюють, не видаючи вихідної допомоги 
і без попередження.



Ув а г а .  Співробітників, звільнених в порядкові цього арти
кулу, можна прийняти на пращо лише після того, як вони в достат
ній мірі засвоюють українську мову або мову відповідної місцевої 
національної більшості та дістають про те посвідку від належної 
кваліфікаційної комісії.

Харків, 6 липня, 1927 рік.
Голова Всеукраїнського Центрального 

Виконавчого Комітету ПЕТРОВСЬКИЙ
Збірник узаконень та роз
поряджень Робітничо-Се
лянського Уряду України 
за 1927 рік.— К., 1963.— 
Т. 1.— С. 620.

48. З Постанови VIII конференції Комуністичної партії
Західної України (більшості) після розламу КПЗУ

З кінцем 1927 року в КПЗУ почалася 
фракційна боротьба між більшістю (т. 
зв. «васильківці») і меншістю, яка при
вела до формального розламу на VIII 
Конференції партії (13-16 січня 1928). 
Згодом, у середині лютого, КПЗУ- 
більшість виключено з Комінтерну.

VI. Українське питання і національна політика Компартії
А. Національна політика КПбУ і питання т. зв. «шумскізму»
1. Кольонізаторська політика царату, що була скерована в бік 

господарчого і культурного упослідження гноблених ним націо- 
нальностий, зложилась на це, що території тих національностий 
(головно Схід) стали сьогодні найслабшими звенами в соціяліс- 
тичному будівництві. Тому зрозуміла річ, що з метою дальшої 
успішної будови соціялізму, зміцнення союзу між працюючими 
всіх національностий Союза, забезпечення керуючої ролі пролєта- 
ріяту над усіма процесами як господарчого, так і нац.-культурного 
розвитку,— партія мусить звернути пильну увагу на боротьбу з 
рештками господарчої і культурної нерівности відсталих частин 
Союза, з великодержавним російським шовінізмом та його анті- 
подом — шовінізмом б. поневолених націй.

Цю генеральну лінію, по якій має іти політика партії в галузі 
національного питання, намітив вже XII з’їзд ВКПб. Він вказав 
ясно на потребу рішучої боротьби проти «лишків великодержав
ного шовінізму» проти «господарчої і культурної нерівности наро
дів Союза Республік» і проти «лишків націоналізму в середині

на



цілого ряду національності% що перебули тяжке ярмо національ
ного поневолення».

Постанови XII з’їзду, треба з цілою силою підкреслити голов
но зараз, коли на ґрунті деякого оживлення в таборі наших дріб
нобуржуазних і буржуазних противників помітний зріст російсько
го великодержавного націоналізму і націоналізму б. поневолених 
націй та натиску того націоналізму на партійні ряди, а що є ве
ликою загрозою для пролетарської диктатури і соціялістичного 
будівництва.

2. Нова економічна політика Радянської влади, а вслід за нею 
господарчий розвиток СРСР, мусіла викликати оживлення в се
редині всіх клясових угруповань, а так само в середині ворожих 
нам кляс — буржуазії і дрібнобуржуазії. Помітним став деякий 
зріст буржуазії як в місті, так і на селі, зріст буржуазної інтелі
генції і бюрократичного чиновництва, а на тому грунті зріст ро
сійського великодержавного націоналізму та націоналізму в сере
дині других національних частей Союза.

Що ж торкається України, то треба ствердити, що розбита в 
часі громадянської війни сільська буржуазія — куркулівство за 
останні роки до повної міри піднеслась наново, та перетягає на 
свій бік частину сільської інтелігенції і натискає на сільську бід
ноту. Знова по містах українська буржуазія та інтелігенція, що до 
революцій була доволі слаба,— нині стає чим більш помітною 
силою, що скріплює свої позиції як в економіці, так і в держав
ному апараті. Все це і становить клясову основу зросту україн
ського націоналізму, який ще дуще є підсичуваний та піджарю
ваний великодержавним націоналізмом, що зростає як в СРСР 
взагалі, так і на Україні з’окрема.

а) Російський великодержавний націоналізм, що все звик роз
глядати другі національности як кольонізаторські об’єкти, росій
ську культуру розглядати як культуру вищого порядку, а культу
ру других національностей як культуру мужицьку, нищого поряд
ку— ставиться вороже до окремих національних Радянських Со- 
ціялістичних Республік. Для нього ненависним є існування тих 
республік, ненависна національна політика компартії (україніза
ція і т. д.), ненависний розвиток української (білоруської і т. д.) 
пролетарської культури. Він хотів би зменшити та обмежити зна
чіння України (і других) як Республіки в межах СРСР, відібрати 
від неї всякі права, розпростерти над нею своє бюрократичне опі
кунство, хотів би задержати за російською культурою домінуюче 
становище (спроби перемінити Ленінградську Академію Наук на 
Всесоюзну), а українську культуру звести до засобу «порозумін
ня з селом», українську мову представити як штучно накидувану 
«галицьку» мову і т. д.

Треба ствердити, що тиснення цего великодержавного націо



налізму помітне на деякій частині робітництва і членів партії. Во
но проявляється в бюрократичному вивихненню українізації, до- 
бачуванню в ній не засобу втягнення широких українських робіт- 
ниче-селянських мас в творчу роботу будування соціялізму, а за
собу порозуміння з селом, засобу конкуренційної боротьби з націо
нальною політикою буржуазних країн (мовляв: коли не проведемо 
українізації ми, то проведе її Пілсудський), проявляється воно у 
ЕІдкидуванню потреби українізації серед міського пролетаріяту, 
в добачуванню у всякій національній культурі (отже і в умовах 
Радянської влади) «культури пануючої кляси», це є буржуазної 
культури, у відштовхуванню кращих українських (і других) кому
ністичних сил під предлогом «націоналістичних уклонів», у спро
бах зменшити значіння України як Республіки в межах СРСР і 
обмежити її ролю до культурно-національної автономії і т. д.

Виступи Ларіна і Енукідзе з трибуни ЦВК СРСР, стаття Ларі- 
на в «Большевику» звернена проти українізації, дальша оборона 
цеї статті на XV з’їзді ВКПб, виступ Луначарського (в кубан
ській справі), памфлети Бедного проти українізації опери, статті 
проти українізації опери (в органі ВЦРПС «Труд»), книжка Ва- 
ганяна «О нац. культуре», стаття Затонського «Матеріали до ук
раїнського національного питання» (в «Більшовику України») і 
т. д.,— все це наглядні покащики збочень в бік російського вели
кодержавного шовінізму.

б) Український націоналізм виявляє себе в добачуванні в тій 
національній політиці, що її проводить компартія, старого кольо- 
нізаторського дзвону, що гомонів ще за царату (виступ Грушев- 
ського), в цькуванні всего того, що є руське, в т. зв. «західньо- 
европейській орієнтації» проти столиці світової революції, проти 
Червоної Москви і т. д.

Для новорозвиваючоїся української буржуазії є ненависним 
той шлях, яким йде розвиток української Радянської державнос- 
ти, це є соціялістичний шлях. Вона хотіла би скерувати розвиток 
економіки України в капіталістичне русло, відірвати Україну від 
Червоної Москви і реставрувати т. зв. «незалежну» буржуазну 
Україну при допомозі зах.-європейського капіталістичного світа. На 
тому-то грунті й зростають т. зв. західньо-европейські течії, які 
своє ідеологічне віддзеркалення в тій чи иншій формі знаходять в 
літераторів типу «неокласиків», в редагованій Грушевським «Украї
ні» і ин.

Дальше: під час, коли на Радянській Україні, в зв’язку з пев
ним оживленням буржуазії, ми маємо появу всяких «західньо-єв- 
ропейських», протимосковських орієнтацій та тенденцій,— то орга
нізуючим центром тих всіх тенденцій є західньо-українська ундо- 
петлюрівська контрреволюція з її «всеукраїнським піємонтизмом» 
та орієнтацією на імперіалістичну інтервенцію в СРСР.



Тиснення українського націоналізму помітне на деяку частину 
робітництва і членів партії. Воно знайшло частинно свій вислів у 
виступах деяких письменників — комуністів (Хвильовий) в часі 
відомої літературної дискусії, що мала місце в 1926 р. на Радян
ській Україні, а що ясно відмітила вже VII Конференція КПЗУ.

3. Підкреслюючи правильність національної політики ВКПб та 
великі її досягнення в тій галузі, треба відмітити, що за останній 
час з боку керовничої групи КПбУ (Кагановича) зроблено ряд 
посунень, що сигналізують небезпеку збочень від ленінської лінії 
в національному питанню, що її в основному намітив XII з’їзд 
ВКПб.

а) Господарчий і культурний розвиток України і деяке ожив
лення в таборі наших буржуазних і дрібнобуржуазних противни
ків та на цьому ґрунті зріст як великодержавного російського, так 
і українського націоналізму — видвигнув перед партією особливо 
гостро завдання трівкого забеспечення за пролєтаріятом керовни
чої ролі над процесами національного розвитку, та скерування йо
го в наше русло, в русло соціялістичного будівництва. Це перш 
усього диктує потребу звернення пильної уваги на ужвавлення 
темпу українізації по містах (у Профспілках, в держ. апараті), 
рішучого відбою проти всіх зусиль звести українізацію до порозу
міння з селом, проти бюрократичного її вивихнювання,— а нато
мість зміцнити працю над видвиганням українських робітників, 
над перевихованням пролєтаріяту, що в силу об’єктивних умовин 
на Україні був здебільша зрусифікований, в тому дусі, щоби він — 
засвоюючи українську мову, культуру і т. д.— в українській фор
мі створював свої пролетарські інтернаціональні цінности, скріп
лював своє керовництво над селом і вибивав впливи всяких Гру- 
шевських, Ніковських, Зерових, з їх концепціями скерувати розви
ток робітниче-селянської України в напрямі селянсько-робітничої, 
це є по суті уенерівської України.

Ці основні тези про це, в який спосіб успішно продовжувати 
надалі соціялістичне будівництво України,— становлять істоту т. 
зв. «шумскізму», проти якого група Кагановича рішуче виступи
ла, а вкінці напятнувала його (після приєднання до виступу Шум- 
ського і Максимовича — більшости ЦК КПЗУ) як «націоналістич
ні збочення», що своє джерело мають в «натиску шовіністичного 
дрібноміщанства», що «Шумський, говорячи мовою тих же шові
ністичних кругів», «являється виразником тиснення чужої дрібно
буржуазної стихії на партію» (3 промови Кагановича на X з’їзді 
КПбУ).

Не зважаючи на це, що Шумський ясно відмежувався від по
милок Хвильового, відмітивши, що Хвильовий «своїм гаслом від 
Москви на Европу об’єктивно для самого себе непомітно сходить з 
пролетарських класових позицій і збивається на шлях єдиного на-



иіонального фронту» (гляди: Шумський. Ідеологічна боротьба в 
українському культурному процесі), що в своїх виступах він ціл
ком правильно вказував на небезпеку відриву від пролєтаріяту і 
партії процесу українського культурного будівництва,— керовнича 
група Кагановича, неопертими на нічому закидами, будьтоби Шум
ський пропонував «насильну українізацію російського пролєтарія
ту», «ломку старих партійних кадрів» і т. д., заслонила тільки ви
ставлені ним правильні ленінські тези, що їх повинна проводити 
в життя партія в своїй національній політиці на Україні.

Процес більшовизації і органічного врощування КПбУ в ши
рокі робітниче-селянські маси України відбувався шляхом ломан
ия неправильних люксембургіянських поглядів на українське на
ціональне питання, що проявлялись в виді «пятаківщини», «лебе- 
дівщини» і т. д.,— а так само шляхом приєднування і асимілюван
ня в рядах КПбУ кращих українських революційних сил, що їх 
видала революція на Україні (незалежники, боротьбисти, укапі- 
сти). І замість того, щоби цей великий здобуток КПбУ, осягнений 
в праці і боротьбі цілих років, дальше скріплювати і розвивати, 
керовнича група Кагановича (стаття Затонського) видвигає питан
ня «бывших», щоби їх правильну критику напятнувати як рецідив 
до їх минувшини та під закидом «уклоністів» усунути з рядів 
КПбУ кращі українські комуністичні сили (Шумський, Гринько).

Всі ці неправильні посунення керовничої групи КПбУ в галузі 
національної політики, об’єктивно ллють воду на млин як вели
кодержавного російського, так і українського націоналізму. Бо 
під час, коли перший напятнування «шумскізму» як «українського 
націоналістичного збочення», а опісля переміщення Шумського і 
Гринька з України зрозумів як сигнал до послаблення україніза- 
ційної політики партії, то знова другий, усування кращих україн
ських комуністичних сил з України, мусів відчути як промощуван
ня шляхів для поглиблювання своїх впливів в процесі національ
ного будівництва.

б) Повівши боротьбу проти правильних поглядів, що їх висло
вив Шумський і Максимович, керовнича група КПбУ — Каганови
ча — в той же час не давала своєчасного і рішучого відбою на
тискові великодержавного шовінізму на партійні ряди. Вона вправ- 
ді після напятнування виступів Шумського і Максимовича як «на
ціоналістичних збочень» повела кампанію проти неправильних ви
ступів Лебедя та помилкових висказів Раковського та Зінов’єва, 
що мали місце кілька років тому назад,— натомість не повела рі
шучої боротьби, згідно з потребами сучасного моменту і проти тих 
великодержавних уклонів, які виявляються в сучасному періоді, 
чи то в виді бюрократичних вивихів українізації, пасивного до неї 
відношення, гальмування того її темпу, якого вимагають сучасні 
потреби соціялістичного будівництва, у спробах використати не



обхідну для соціялістичного будівництва централізацію для бо
ротьби з господарчим і культурним розвитком України, а що має 
місце так в радянському, як і серед деяких елементів партійного 
апарату. Вона не осудила своєчасно русотяпських виступів Ену- 
кідзе, Ларіна (відповідь на статтю Ларіна поміщено в «Більшо
вику України» доперва після «шумскізму», в жовтні 1927 р.), а так 
само виступів Луначарського, Яструбецького, Бедного і др.). Во
на вкінці не напятнувала виступу т. Затонського в виді статті «Ма- 
теріяли до українського національного питання» («Більшовик 
України», ч. 6, з 1927 р.), а в якій-то статті, в зв’язку з кампанією 
проти «шумскізму», розвинено ряд поглядів, що є нічим иншим, 
як яскравим оправдуванням російських націоналістичних збочень, 
що виявлялися в рядах КПбУ під покришкою «люксембургіян- 
ства».

Подібно як Роза Люксембург в своїй книжці: «Russische Revo
lution» в українському національному питанню (всупереч ленініз
му) бачила тільки контрреволюційну сторону «горстку дрібнобур
жуазної інтелігенції», «реакційно-романтичні поезії» і т. д.), 
так само і Затонський в українському національному питанню ба
чить тільки кулаків, горстку інтелігенції («переважно малоквалі- 
фікованої»). Знова український пролєтаріят,— після Затонського,— 
«приймав руську культуру майже від самого її початку як культу
ру революції», а українські революційні угрупування, що, зірвав
ши з рядом своїх помилкових поглядів, злились пізніше з КПбУ 
(боротьбисти), в його термінології це українські «струвісти», що 
«навіть принявши (на словах принаймні) марксівсько-лєнінську 
термінольогію щодо пролєтаріяту (хоч не зрозумівши її по суті), 
вони не мали віри в сили пролетарської революції, не уявляли 
собі, що ото будується соціялізм (а не ренесанс, тобто якесь від
родження чогось минулого)». Вкінці, вмісто дати марксівське ви
яснення російським націоналістичним збоченням, що мали місце в 
рядах КПбУ в виді наплювізму, пятаківщини, лебедівщини і ин., 
а які свої джерела мали в натиску російського націоналізму (ро
сійського струвізму) на певні частини робітництва, а через нього і 
на деякі елементи нашої партії,— Затонський зводить їх до припад
ку, бо, мовляв, «взявшись за боротьбу із зрадниками меншовиками 
у власних лавах, захоплений величезною боротьбою за ради про
ти керенщини, український робітник не зважив ролі національного 
питання на Україні» і т. д.,— бо той робітник «приймав руську 
культуру майже з самого її початку як культуру революції», що 
коли в партії були помилки в національному питанні, то тому, бо 
«вона поділяла з робітничою клясою її помилки, її недооцінки на
ціонального моменту» і т. д.

Таке вияснювання збочень в національному питанні, з точки 
зору ленінізму, є недопустимим явищем, бо це факт, що деяка



частина робітництва в національному питанні є під впливом чу
жої для пролетаріяту ідеольогії (прим, в Польщі під впливом 
ППС), ніяк не може оправдувати того, що ті чи инші елементи в 
партії йдуть в хвості тієї ідеольогії та мають помилкове станови
ще в національному питанню.

в) Неправильні посунення керовничої групи КПбУ в націо
нальній політиці, кампанія, яку вона повела проти керовництва 
КПЗУ після того, як це останнє на квітневому Пленумі відмови
лося напятнувати виступи т. т. Шумського і Максимовича як «на
ціоналістичні збочення»,— в своїх наслідках мусіло викликати 
тільки дезорієнтацію серед працюючих мас Західної України і 
об’єктивно зміцнити позиції націоналістичного дрібноміщанства, а 
що свій яскравий вислів найшло в розламі такої організації, як 
Сельроб. Бо тоді, коли група б. воленародівців зрозуміла «шум- 
скізм» як сигнал до відживлення свойого, шкідливого для револю
ційного руху, русофільства, в новій, «лівій» формі (під маскою 
«складности» і «практичности» національного питання), явно ви
ступила в обороні свойого передвоєнного «соціялізму» проти «шум- 
скізму» КПЗУ, вчинила в Сельробі розлам, щоби, створивши іллю- 
зії «боротьби» за «слушну мету», захватити в ньому (Сельробі) ге
гемонію, то знова деякі члени б. Сель-Союза (Пастернак, Козиць- 
кий) своїми виступами сигналізували найбільш грізну небезпеку 
для сельробівського руху, якою є його збочення в бік українського 
націоналізму.

Знова замість того, щоб зайняти об’єктивне становище в сель- 
робівському спорі і дати успішний відбій українським націоналіс
тичним збоченням, найбільш небеспечним в умовинах Західньої 
України, твердим відстоюванням нашої дійсно соціялістичної лінії 
як група Кагановича, так і ЦК КПП вступили на шлях піддержу
вання псевдолівизни воленародівців, їх збочень і рецидивів в бік 
русофільського націоналізму, а через це об’єктивного скріювання 
позицій українського націоналізму. Це найшло свій вислів у твер
дженнях, будьте би воленародівське русофільство є ідентичним з 
солідарністю приміром гіндуських робітників з Червоною Москвою 
(т. М-ий), що, хто виявляє сутність цего русофільства, цей при
криває боротьбу контрреволюції проти Червоної Москви, що на 
ґрунті загального поправіння на Західній Україні єдиною лівою 
групою була Воля Народа (т. Ю.), що блуди воленародівців за- 
ключаються в наплювістському недоцінюванню національного пи
тання і вони є протилежні до націоналістичних блудів Сельсоюз- 
ників (т. Конрад), а вкінці у виступах проти цілком правильних 
статей, поміщених в справі розламу Сельроба як в київській, так і 
харківській пресі і т. д.

Ця неправильна лінія відносно Сельроба і відносно політики 
серед дрібноміщанства взагалі, поруч з дескредітуванням КПЗУ,



об’єктивно пхала тільки партію на шлях капітуляції перед дріб
нобуржуазною стихією та об’єднювала проти неї всякі «центрист
ські», ворожі нам угруповання (ліві радикали, УПП, впередівці), 
та скріплювала позиції УНДО в його боротьбі за маси [...].

VIII. Завдання КПЗУ
Беручи під розвагу, що сучасний мент напружених міжнарод- 

ніх відносин особливо гостро вимагає правильности політичної лі
нії взагалі, а в національному питанню зокрема, що тільки при 
рішучому відстоюванню тієї правильної лінії можна посувати на
перед діло пролетарської революції і завдавати успішній відбій ім- 
періялістичній реакції, її інтервенційним плянам, зверненим проти 
СРСР (УСРР), VIII Конференція КПЗУ постановляє:

а) Вияснити в рядах КПЗУ всі. питання, що відносяться до 
національної політики партії в дусі постанов, що їх винесла VIII 
Конференція КПЗУ. Вказуючи на небеспеку неправильних посу- 
неиь в національному питанню як для будови соціялізму, так і 
пролетарської революції в Польщі, а які мали місце з боку керов- 
ничої групи КПбУ і ЦК КПП, КПЗУ найпильнішу увагу мусить 
звернути на вияснення тієї великої творчої роботи, що її про
роблюють працюючі СРСР і УСРР під керовництвом компартії як 
в господарчій, так і культурній галузі, з дня на день закріплюючи 
будову соціялізму в СРСР взагалі і будову соціялістичної Украї
ни зокрема.

б) КПЗУ мусить надалі вести постійну і систематичну кампа
нію проти цькування і наклепів на УСРР і КПбУ ундо-петлюрів- 
ської реакції і її поплечників польського фашизму. Вона мусить 
вказувати масам, що ундівсько фашистівська брехня, будьто би в 
УСРР проводиться «стара кольонізаторська політика царату» і 
т. д.— стоїть в тісному зв’язку з плянами збройної інтервенції, що 
її готує імперіялістичний світ проти СРСР (УСРР). Мобілізуван- 
ня широких працюючих мас біля кличів боротьби з фашизмом за 
робітничо-селянський уряд, в обороні СРСР і Української Соція
лістичної Радянської Республіки, організування з цього приводу 
масових віч, демонстрацій і протестів і т. д.,— як було, так і остає 
надалі головним завданням сучасного моменту.

в) В своїй політиці відносно дрібноміщанства КПЗУ мусить 
пильнішу увагу як досі присвятити боротьбі проти всяких «цен
тристських» дрібно міщанських угруповань (ліві радикали, трильов- 
щина, УПП, уесдепівщина, «впередівці»), а які в тісному зв’язку з 
заінтересуванням міжнароднього імперіялізму питанням України 
виявляють зараз доволі значне оживлення (соймові вибори і бльок 
УПП, радикалів і «впередівців»). Треба вказувати масам, що ціль, 
до якої стремлять УПП, впередівці, ліві радикали є та сама, що



ціль УНДО,— це є створення буржуазної України,— що вони ріж- 
няться з Ундом тільки в тактиці, тобто засобах осягнути одну і 
ту ж мету. Бо коли УНДО стремить до буржуазної України шля
хом явної орієнтації на імперіялістичний Захід,— то його ліві кри
ла (УПП, впередівці і радикали) ту саму роботу пророблюють 
точними, більш облудними, а тому небеспечнішими засобами, го
ловно серед тих верств українського суспільства, де УНДО як 
партія української буржуазії, кулаків, попів і т. д. не має досту
пу (зубожіла інтелігенція, ремісництво, частина селянства і т. д.).

г) КПЗУ мусить надалі критикувати і ті дрібноміщанські угру- 
пування, які ведуть революційну боротьбу («Сельроб»), рішуче 
відбиваючи всякі небеспечні прояви в них в виді націоналістично- 
опортуністичних збочень. Вона мусить вжити всіх сил до того, щоби 
ліквідувати удар, який завдала робітничо-селянському бльокови 
розкольницька верхівка Волі Народа, шляхом рішучого курсу на 
об’єднання «Сельроба» проти і понад голови воленародівської роз
кольницької верхівки та шляхом боротьби проти чужих і шкідли
вих для робітничо-селянського руху елементів. Не роблячи ніяких 
уступок воленародівським збоченням і рецидивам в бік русофіль
ського націоналізму, яких попирания означає тільки скріплювання 
позицій українського націоналізму, ЦК КПЗУ найпильнішу увагу 
мусить звернути на боротьбу проти українських націоналістичних 
збочень, що є для «Сельроба» найгрізнішою небеспекою. Бо тільки 
тверде і рішуче відстоювання дійсної соціялістичної лінії є єдиним 
шляхом до об’єднання і консолідації «Сельроба».

д) Не забуваючи ні на хвилю, що в умовах Західньої Украї
ни, де національний момент набрав спеціяльної гостроти і де особ
ливо грізною є небезпека натиску шовіністичного дрібноміщан- 
ства, а тим самим націоналістичних збочень в рядах КПЗУ,— по
трібно з цілою силою поглибити роботу над скріпленням проле
тарської бази партії (головно на Підкарпаттю) на видвигання в 
керуючі органи партії робітників-партійців, а що найголовніше — 
на дальше втягування в партійні ряди польського і жидівського 
робітництва. ч

З огляду на це, що розбивання КПЗУ з боку керовництва КПП 
несе за собою загрозу розпилювання революційного руху в Поль
щі,— КПЗУ мусить надалі вести рішучу боротьбу за об’єднання 
західньо-українських працюючих мас з польським пролєтаріятом, 
за спаяність і єдність комуністичного руху в цілій Польщі.

е) Розлам, що його вчинили в КПЗУ ЦК КПП і меншість ЦК 
КПЗУ, безумовно, несе зі собою загрозу послаблення цілої робо
ти партії. З огляду на це тим більше потрібно напружити енергію 
над організаційним скріпленням партії, звернути увагу на політич
ну активність та її якість. КПЗУ мусить поширити свою боротьбу 
за частинні домагання робітництва і селянства, звернувши особ



ливо пильну увагу на працю в профспілках. В цьому відношенні 
ухвали про «ситуацію і завдання партії», що їх виніс VIII По
ширений Пленум ЦК КПЗУ, є надалі обов’язуючими [...]

Українська суспільно-по
літична думка в XX 

ст.— Т. 2.— С. 290—302.

49. Відповідь КПЗУ (більшості) з приводу резолюції
Виконавчого Комітету Комінтерну в справах КПЗУ

Ознайомившись з резолюцією «в справах КПЗУ», прийнятою 
Політсекретаріятом Вик. Ком. К. І. з дня 23.ХІІ. 1927 р. VIII, 
КПЗУ стверджує:

1. Т. зв. шумскізм, якого сутність зводиться до забезпечення 
керовничої ролі пролєтаріяту над процесами національного будів
ництва, успішного поборювання напору як великодержавного ро
сійського, так і українського націоналізму та успішного продов
жування соціялістичного будівництва, є згідний з ленінською лі
нією в національному питанню і тому неправильним є напятнову- 
вання його як збочення націоналістичного характеру.

Становище, що його заняло керовництво КПбУ в питанню т. 
зв. шумскізму, об’єктивно тільки скріплює позиції як великодер
жавного російського, так і українського націоналізму, а через це 
може мати від’ємні наслідки для соціялістичного будівництва 
Р. України. Що ж торкається Зах. України, то неправильні посу- 
нення ЦК КПбУ в галузі нац. політики, скріплюючи позиції укра
їнського націоналістичного дрібноміщанства, а що свій яскравий 
вислів знайшло, між іншим, в розколі такої організації, як «Сель- 
роб».

2. ЦК КПЗУ зі свого боку зробив все, щоби провести в життя 
резолюцію Української Комісії К. І. і довести Сельроб до об’єд
нання на правильній, дійсно соціялістичній лінії, не роблячи ніяких 
ідеологічних уступок, як б. Сельсоюзникам, так б. Воленародівцям.

Знова ж, коли це об’єднання не наступило (піддержувана зі 
сторони КПП Воля Народа видала комунікат, який саботує об’єд
нання), то причина цього заключується в неправильно-опортуніс
тичній лінії керовничої групи ЦК КПбУ і ЦК КПП.

3. ЦК КПЗУ вважав і вважає, що одною з найповажніших 
загроз для рев. руху на Західній Україні є напір українського на
ціоналізму і що проти українських націоналістичних збочень 
«Сельроба» мусить бути звернений головний вогонь. Придержу
ючись цього становища, він враз з тим на кожньому кроці підкрес
лював, що успішна боротьба з тими українськими націоналістич
ними збоченнями можлива тільки при рішучому відстоюванню на



шої лінії в національному питанню, а не при допомозі піддержу
вання націоналістичних збочень русофільського толку б. волена- 
родівців, що, хто не вияснює справжніх мотивів розламу В. На
рода, її теорій про «складність і практичність національного пи
тання», її оборони передвоєнного «соціялізму» (що був скерова
ний в бік піддержування царської Росії), проти «шумскізму» 
КПЗУ,— цей в неминучому наслідку мусить впасти на коліна пе
ред напором українського націоналізму.

Становище, що його заняв відносно дрібноміщанських угрупо
вань і відносно Сельроба ЦК КПП, а так само керовництво ЦК 
КПбУ, спроваджується до замазування нашої революційної лінії 
через піддержування «лівизни» Волі Народа, оправдування націо
налістично-опортуністичних її блудів і справжніх мотивів її розла
му. Це найшло свій вислів в осуджуванню цілком правильних ста
тей з приводу розламу в Сельробі, що явились в київській пресі 
(«Пролетарська Правда») — (на П. Б. КПбУ, в твердженнях, 
що на «ґрунті загального поправіння на Західній Україні єдиною 
лівою групою була Воля Народа» (а не КПЗУ), у резолюціях ЦК 
КПП про «мниме русофільство» «Волі Народа» та звужування її 
блудів до недоцінювання національного питання, з примітками, що 
це не доказ їх невіджитого русофільського націоналізму, а що це 
(тільки «люксембургіянські») блуди «протилежні» до націоналіс
тичних блудів Сельсоюзників, у твердженнях, що галицьке русо
фільство є ідентичне з солідарністю прим, гіндуських робітників з 
Червоною Москвою (т. М.) і т. д. Це опортуністичне становище 
замазування революційної лінії шляхом ідеологічних уступок ру
софільсько-націоналістичним збоченням Волі Народа, і яке особли
во яскраво виявилось в усіх посуненнях ЦК КПП, об’єктивно пхає 
тільки партію на шлях капітуляції перед українським націоналіз
мом та ллє воду на млин УНДО-фашистівської реакції.

4. VIII Конференція КПЗУ стверджує, що Політсекретаріят 
К. І., виносячи ухвалу про політику КПЗУ відносно Сельроба, не 
узгляднив всіх моментів, а передовсім тої небезпеки, яку несе зі 
собою теперішня опортуністична лінія ЦК КПП для рев. руху на 
Західній Україні, а яка вже дала свої наслідки в виді поглиблення 
розколу Сельроба та усиления в ньому загрози збочень в бік ук
раїнського націоналізму. VIII Конференція КПЗУ вважає неслуш
ним закид Політсекретаріяту К. І., будьто би становище КПЗУ в 
справі Сельроба «противорічить лінії К. І.», що виявлювання те- 
перішних блудів Волі Народа, як збочень в бік їхнього старорусо- 
фільського націоналізму, це йде на зустріч всім тим, що «прикри
вають боротьбу проти радянської Москви, стараються ослабити 
симпатії працюючих до радянської Москви і прикрити боротьбу 
ворожих для соціялізму кругів проти Москви, як центра світової 
революції».



VIII Конференція КПЗУ вважає, що партія не може відказа
тись від критики своїх дрібнобуржуазних союзників та від вияс
нювання їхнього змісту (який далеко не покривається з пролетар
ською солідарністю), що його вони вкладають у свої орієнтації 
на радянську Москву, на СРСР і УРСР,— що тільки шлях рішучої 
критики тих союзників є шляхом виховування мас в дійсно рево
люційній ідеольогії і закріплювання справжньої тісної солідар- 
ности працюючих Західної України з працюючими СРСР.

5. VIII Конференція КПЗУ стверджує, що неслушним є закид 
Політсекретаріяту К. І., будьто би керовнича група КПЗУ хотіла 
«фактично усунути від керовничої роботи товаришів з меншости 
КПЗУ».

VIII Поширений Пленум ЦК КПЗУ виніс резолюцію «в справі 
фракційної роботи меншости ЦК КПЗУ» доперва після того, як 
ця остання зірвала ухвали Української Комісії К. І. та вступила 
на шлях організаційного розбивання партії. ЦК КПЗУ мимо всьо
го підчинився ухвалі ЦК КПП про зняття резолюції VIII Пошире
ного Пленума ЦК КПЗУ в справі фракційної роботи меншости з 
проханням, щоби ЦК КПП призвав меншість до виконування ди
ректив Української Комісії К. І. в справі роз’яснюючої кампанії. 
Однак ЦК КПП не тільки цего не зробив, але він в своїй дальшій 
діяльности всеціло солідаризувався з фракційною роботою мен
шости ЦК КПЗУ, піддержував її роботу, що була явно скерована 
на розбивання і розлам КПЗУ, а яка своє підтвердження знайшла 
в творенню окремих парт, комітетів по округах, в переношуванню 
партдискусії в безпартійні установи, у відштовхуванню з роботи 
в КПЗЦ партійців-робітників і приниманню до партії всякого рода 
елементів сумнівної комуністичної вартости.

Вкінці, виносячи ухвалу про фактичне завішення ЦК КПЗУ і 
його Політбюра (створення екзекутиви ЦК КПЗУ) та про скли
кання наради КПЗУ поза плечима його Центрального Комітету 
(цей останній був позбавлений права бути присутним на нара
ді),— ЦК КПП завершив тільки давно вчинений ним розлам в 
КПЗУ, який, поруч розламу в Сельробі, завдав великий удар ре
волюційному рухові на Західній Україні та об’єктивно ллє воду 
на млин Ундо-фашизму.

6. VIII Конференція КПЗУ стверджує, що інтереси комуністич
ного руху на Західній Україні вимагають оминення всяких меха
нічних організаційних потрясень КПЗУ, а уможливлення перевес
ти в її рядах дискусію, якої підсумки зробив би найближчий з’їзд 
КПЗУ. VIII Конференція КПЗУ стверджує, що зі становища скріп
лення комуністичного руху на Західній Україні неслушними є ці 
організаційні міри, які пропонує відносно КПЗУ постанова Політ
секретаріяту К. І., та що їх не виправдують політичні закиди, звер
нені проти КПЗУ. VIII Конференція КПЗУ вважає шкідливою



постанову Політсекретаріяту К. І., щоби завісити у всякій роботі 
в КПЗУ одного з її керовників т. Максимовича.

7. Супроти вище сказаного VIII Конференція КПЗУ рахує по
трібним:

а) не робити ніяких організаційних потрясень в КПЗУ і дати 
можливість провести е  її рядах дискусію, в питанню т. зв. 
«шумскізму», яку замкне з’їзд КПЗУ;

б) завісити постанови ЦК КПП про фактичну ліквідацію Цен
трального Комітету КПЗУ і його Політбюра як рівнож про 
безпідставне означення VIII Конференції КПЗУ як «фрак
ційної Конференції»;

в) напятнувати розкольницьку роботу меншости ЦК КПЗУ і 
потягнути її до партійної відвічальности за розбивання 
партії;

г) осудити опортуністичну лінію ЦК КПП в питанню Сельро- 
ба та призвати до переведення негайного об’єднання Сель- 
роба на дійсно соціялістичній лінії (в дусі постанов Укра
їнської Комісії К. І.).

VIII Конференція КПЗУ звертається до К. І. з проханням, що
би він всі питання, зв’язані з українським національним питан
ням і лінією КПЗУ, поставив на обсудження найближчого Кон
гресу К. І., евентуально Поширеної Екзекутиви К. І.

VIII Конференція КПЗУ поручає Центральному Комітетові 
КПЗУ виготовити з цього приводу до К. І. відповідного листа.

У країнська суспільно-по
літична думка в XX ст.— 
Т. 2,— С. 302—305.

50. Резолюція березневого об'єднаного пленуму ЦК
і ЦКК КП[б)У 1928 року про розлам в КПЗУ 1

1. ЦК КП(б)У з обуренням констатує факт зради груп Ва- 
силькова-Турянського, що вчинили розлам КПЗУ на користь фа
шистській диктатурі Пілсудського. Пленум ЦК КП(б)У перед ро
бітничою класою всього світу ганьбить зрадників і ренегатів ко
мунізму.

Пленум ЦК КП(б)У вітає і цілком приєднується до лінії і рі
шень Комінтерну в справі КПЗУ, схвалює постанови Політбюра 
ЦК КП(б)У і цілком приєднується до лінії ЦК КПП в його керів
ній роботі щодо ЦК КПЗУ та його постанов в боротьбі з розла- 
мовцями.

2. Пленум ЦК КП(б)У відзначає, що за умов наступу поль
ського фашизму, переходу на його бік української буржуазії та 
верхівки дрібної буржуазії і куркулів більшість колишньої керів-



ної групи ЦК КПЗУ опинилася в полоні української буржуазії та 
куркульської навали, за нових умов реставрувала своє націоналі
стичне минуле. Це привело колишню керівну верхівку ЦК КПЗУ 
через націоналістичний ухил аж до повного ренегатства і зради.

Ця група остаточно поставила себе по той бік барикад проле
тарської боротьби поруч партій буржуазії і куркулів — УНДО, 
українського фашизму.

Абсолютна ж більшість КПЗУ лишилась на вірних позиціях 
Комінтерну, які партія боронила і раніше, лишилася в рядах Ко
мінтерну і веде запеклу боротьбу зі зрадниками.

Це стверджує правильне керівництво Комінтерном КПЗУ і 
спростовує всякі спроби перенести правильну оцінку групи розла- 
мовців, яку пленум ВККІ в своїй резолюції характеризує як «гру
пу, що одкололася, і що її вожді тимчасово прийшли до табору 
пролєтаріяту з табору контрреволюційної буржуазної демокра
тії»,— на всю компартію Західньої України і на діяльність партії 
в минулому.

Це стверджує, що компартія ЗУ має відповідне пролетарське 
коріння і відповідно пролетарське ядро, яке виведе КПЗУ на ши
рокий шлях дальшої і остаточної більшовизації.

3. Зрада Василькова-Турянського почала виявлятися з 1926 ро
ку спочатку в збоченнях в окремих питаннях. Поглиблення цих 
збочень привело ватажків КПЗУ до розламу на основі ворожих 
Комінтернові позицій, що виявляються в цьому:

а) перехід розламовців на бік поміщиків та куркулів в земель
ному питанні, де вони замість революційного гасла «конфіскація 
всіх земель і передача землі селянству без викупу» визнали нове, 
по суті, куркульське гасло: «Земля селянам з викупом за ціну, 
встановлену селянами»;

б) фактична підтримка націоналістичних течій дрібної буржуа
зії і блокування з дрібнобуржуазною демократією;

в) зміна ленінської лінії в національному питанні «шумскіз- 
мом», що є в дійсності виявом українського фашизму;

г) об’єднання зі всією фашистською буржуазією в поході проти 
національної політики ВКП і КП(б)У;

д) розбивання єдиного революційного фронту робітників і се
лян і внесення розламу в робітничі і селянські організації;

е) розлам КПЗУ, що є зрадництвом комуністичного руху в За
хідній Україні і в цілій Польщі, є остаточний відхід на той бік 
барикад в напруженій міжнародній ситуації, коли підготовується 
священний похід на СРСР, що допомагає організувати сили світо
вого фашизму проти революції.

4. За умов відносної стабілізації капіталізму, коли перед КПЗУ 
основним завданням було б об’єднати і сконсолідувати пролета- 
ріят Західньої України всіх національностей під комуністичним



керівництвом, організувати робітничі кадри, що мали скеровувати 
селянський рух в пролетарське річище, стара більшість ЦК КПЗУ 
замість цього в керівництві селянським рухом виявила збочення — 
і попленталась у хвості за куркульськими політиками.

Сельроб, що об’єднував в собі дві селянські дрібнобуржуазні 
групи колишн. «сельхозсоюзників» і кол. «воленародівців», мав 
стати політичною організацією, що мобілізувала б і гартувала си
ли революційного селянства в боротьбі проти польських поміщиків 
та капіталістів.

Але -таку революційну роботу Сельробу, де в певній частині 
були досить великі дрібнобуржуазні питання, можливо було за
безпечити лише при твердому ленінському керівництві Сельро- 
бом від компартії Західньої України.

Між тим в справі Сельробу з боку більшости ЦК КПЗУ, не 
зважаючи на постанови виконкому Комінтерну, директиви ЦК 
КПП і пропозиції ЦК КП(б)У, замість лінії, розрахованої на те, 
щоб найскоріше злити розколоті крила Сельробу в одну організа
цію, відбулася провокація розламу. Провина за розкол Сельробу 
падає на більшість ЦК КПЗУ, бо коли так звані «воленародовці» 
визнали свої помилки в національній справі і погодилися на злит
тя, більшість ЦК КПЗУ зірвала це.

В той же час група Василькова-Турянського, що стояла на чолі 
керівництва UK КПЗУ, не тільки не критикувала, але безоглядно 
підтримувала колиш. «сельсоюзників», що прийшли в Сельроб з 
українськими націоналістичними поглядами. Натомість вона зосе
редила вогонь на так званому москофільстві під виглядом побо
рювання старого монархічного москофільства, виступаючи проти 
оборони соціялістичної столиці світової революції — Москви. Це 
було заслоною для того, щоб вести наступ проти соціялістичної 
роботи КП(б)У на Україні та поглиблювати своє ренегатство.

5. Верхівка керівництва компартії Західньої України, остаточ
но втративши правдиву лінію в розв’язанні соціяльного і націо
нального питання, піддалася на дрібні маневрові поступки Пілсуд- 
ського в земельному та національному питаннях. Ця колишня вер
хівка ЦК КПЗУ відмовилася від лінії Комінтерну в розв’язанні за
значених питань революційним шляхом і стала фактично на пози
цію угодовства.

Так само, як українські націоналістичні буржуазні і дрібнобур
жуазні партії в часи громадянської війни на Україні, прикрива
ючись соціялістичними гаслами, боролися з революційним проле
таріатом, потрапили в лабети світового імперіялізму і стали зрад
никами визволення українського трудящого народу, так само роз- 
ламівці КПЗУ, виступаючи проти єдиного революційного фронту 
на Зах. Україні, проти КП(б)У, КПП і проти Комінтерну, опини-



лися в лабетах польського фашизму і стали зрадниками визволен
ня трудящих Західньої України з-під ярма польського фашизму.

Звідси виникає, що основним бруском для провірки керівниц
тва КПЗУ стала національна політика КП(б)У та ставлення ке
рівництва КПЗУ до СРСР і УСРР як фортеці світової пролетар
ської революції.

6. Так само, як український націоналізм на Радянській Украї
ні одержує підтримку серед націоналістичної буржузії Західньої 
України, так само і націоналістичне збочення в лавах КП(б)У 
знайшло собі спочатку замасковану, а потім досить явну підтрим
ку серед більшости ЦК КПЗУ навесні 1927 року на VII конферен
ції. Не вважаючи на те, що засуджений в лавах КП(б)У україн
ський націоналістичний ухил був цілковито схарактеризований у 
вичерпній доповіді представника Комінтерну тов. Миколаса, а до
дані до його доповіли документи цілком стверджували правди
вість лінії КП(б)У в справі рішучого засудження всього націона
лістичного ухилу, більшість ЦК КПЗУ підтримала націоналістич
ні збочення Шумського.

Визнавши далі формально свої помилки в національному питан
ні, більшість ЦК КПЗУ, по суті, вела подвійну гру, з одного боку, 
перед Комінтерном та КП(б)У, прикриваючись «визнаною» поста
новою, вимагала до себе повного довір’я, а, з другого боку, про
довжувала поглиблення своїх помилок в партії, готуючи розлам 
КПЗУ.

7. КП(б)У та її ЦК мають повну уяву про ті великі труднощі, 
що стоять перед нею як керівником пролетаріяту Радянської Ук
раїни в його боротьбі за дійсне інтернаціонально ленінське розв’я
зання національного питання на Україні.

Партія закликана розв’язати ті соціяльні та національні проти
річчя, що наростали на Україні сторіччями.

В розв’язанні тих протиріч КП(б)У доводилося і доводиться 
вести запеклу боротьбу як з російським великодержавним націо
налізмом, так і з українським націоналістичним ухилом. Наскок 
«шумськізму» на характер і шляхи національної політики Радян
ської України, що виріс на тлі активного оживлення елементів 
українського куркуля та міської буржуазії, що зростають, партією 
українського пролетаріяту — КП(б)У та її ЦК розбитий на голову.

Досвід роботи КП(б)У, після ліквідації «шумськізму», довів, 
що ця ідеологія націоналістичного міщанства і куркульства, яка 
веде до ліквідації великих завойовань Жовтня, не має будь-якої 
підтримки в КП(б)У, і що наша партія зустріла і зустрічає від 
українського пролетаріяту в боротьбі з націоналістичним ухилом 
найрішучішу підтримку.

Даний історичний момент має тим більше значіння, що фак-



там солідаризації пролетаріяту України з його партією КП(б)У 
протистоїть факт ідейної підтримки українського націоналістич
ного ухилу українською контрреволюційною еміграцією.

Борючись з націоналістичними ухилами в КП(б)У, партія бу
дує Радянську Україну як єдине господарське і державне ціле. 
Партія будує українську культуру і вважає за свій обов’язок так 
скерувати її, щоб вона якомога швидше виконувала відповідну ро
лю в соціялістичному будівництві. Але КП(б)У вестиме рішучу 
боротьбу проти всяких спроб скерувати розвиток Радянської Ук
раїни у бік розриву з Союзом Радянських Республік і з столицею 
світового революційного руху — Москвою.

Провадячи ленінську інтернаціональну лінію в будівництві ук
раїнської соціалістичної культури та держави і жорстоко борю
чись з українським націоналістичним ухилом (виступ Волобуєва), 
КП(б)У одночасно провадить запеклу боротьбу з російським ве
ликодержавним націоналістичним ухилом (який за останній час 
виявився, наприклад, у справі Малицького), бо партія, як і раніше, 
вважає особливо шкідливим і надзвичайно досвідченим в своїй 
боротьбі з українськими трудящими масами російський велико
державний націоналізм, що веде до розриву лінії нашої партії в 
справі ленінської національної політики.

Партія має що показати з досягнень соціялістичної України 
трудящим масам Західньої України. Це становить лише підвалини 
розв’язання великої справи державного господарського й культур
ного будівництва УСРР, що об’єднає весь український трудящий 
нарід, а також визволить і тих, що перебувають зараз під ярмом 
польського фашизму.

Тепер під час готування імперіялістичного наступу проти СРСР, 
коли вороги пролетаріяту роблять спробу використати національне 
питання, наша партія, проводячи ленінську національну політику, 
виправляючи помилки і хиби, що є в нашій роботі, дасть рішучий 
і твердий опір як нашим одвертим ворогам, так і репрезентантам 
дрібнобуржуазного українсько-націоналістичного ухилу, який під 
заслоною визнання ленінської національної політики в основних 
питаннях національної політики перейшов на бік Пілсудського та 
світового імперіялізму.

8. КП(б)У і керовані нею робітничо-селянські маси, крім ро
боти на самій Радянській Україні, мають перед собою завдання 
підтримувати і завжди підтримували маси Західньої України (до
помога політична, допомога для боротьби з наслідками повіди і 
т. інш.).

Ось чому пленум ЦК і ЦКК КП(б)У з особливою увагою за
слухав і обговорив стан КПЗУ і вважає, що найближчими завдан
нями КПЗУ є:

а) дальше збільшення робітничого ядра партії, як єдиного



шляху до дійсного зросту більшовицької партії Західньої України;
б) поширення й утворення дійсно сталих партійних організацій 

на всьому терені Західньої України, в тому числі й на селі;
в) виховування нових кадрів серед робітництва;
г) боротьба за дійсний вплив у профспілках;
д) боротьба за масові робітничо-селянські організації та про

ведення серед них дійсно більшовицького керівництва;
е) широка робота серед робітництва усіх національностей на 

Західній Україні;
ж) остаточно поборюючи ворогів — розламовців, треба зробити 

все, щоб ті чесні революціонери, що були обдурені розламовцями 
і зараз відчувають ганебність зради й понесених помилок, могли б 
повернутись до лав КПЗУ.

В той же час КП(б)У вважає, що дальше зміцнення більшо
вицьких основ КПЗУ може йхи лише в боротьбі з антибільшовиць
кими хитаннями, що можуть мати й мають місце серед окремих 
членів партії в рядах КПЗУ.

Не зайвими розмовами, потураннями цим хитанням притягне
мо ми на свій бік тих, що вагаються. КПЗУ може добитися цього 
лише внаслідок твердої, ясної більшовицької лінії, що нещадно 
буде викривати всі хитання та половинчатість, що є і що через 
їх серед окремих членів партії виявляється дрібнобуржуазні 
впливи.

9. У роботі КПЗУ є величезні труднощі: одна з них виявляєть
ся в правдивому, дійсно ленінському вихованні партії в національ
ному питанні. Борячись жорстоко з усякими проявами українських 
націоналістичних ухилів, з одного боку, КПЗУ, з другого боку, 
повинна повести найрішучішу боротьбу з рецидивами усяких анти- 
ленінських поглядів в національному питанні та безпринципності 
і зневажливого ставлення до національного питання.

КПЗУ зможе добитися остаточної перемоги над ворогом тільки 
разом із пролетаріятом Польщі під керівництвом єдиного штабу 
революції в Польщі — ЦК КПП.

Пленум ЦК КП (б) У посилає КПЗУ та її ЦК палке братнє 
привітання і має певність, що комуністи Західньої України, не 
зважаючи на тяжкі умови фашистського терору, зможуть по-біль- 
шовиць.чому зміцнити свою партію, щільно зв’язатися з робітни
чими масами, завоювати на свій бік широкі бідняцькі та серед
няцькі маси селянства і стати міцною підпорою Комінтерну і КПП 
на Західній Україні.

Хай же живе пролетарська революція в Польщі!
Хай живе перемога над польським і українським фашизмом 

трудящих мас Західньої України разом з трудящими масами 
Польщі на чолі з КПЗУ і КПП!

Хай живе Радянська Польща!



Хай живе революційне з’єднання Західньої України з Радян
ською Україною!

Хай живе комуністична партія Західньої України!
Хай живе комуністична партія Польщі!
Хай живе Комуністичний Інтернаціонал!

Українська суспільно-по
літична думка в XX ст.— 
Т. 2.— С. 305—311.

51. Повідомлення про заходи щодо створення 
Організації Українських Націоналістів (ОУН)

Листопад 1927 р.
У підготовці до створення Організа

ції Українських Націоналістів (ОУН) 
скликано Конференції Українських На
ціоналістів у Берліні (3—7 листопада 
1927) і Празі (8—9 квітня 1928). Тут пе
редруковуємо офіціяльні повідомлення 
про ці конференції та статтю Володими
ра Мартинця, провідного члена й ідеоло
га ОУН, про головні завдання організо
ваного українського націоналізму.

НОВИЙ ПОЧИН!
Невдача наших національно-державних змагань у рр. 1917— 

1920 спричинила дезорієнтацію і так слабої та мало виробленої 
української політичної думки, появу безлічі партій, центрів і без
настанну борню в середині сторостерзаної Нації.

Тимчасом з крівавого моря української революції та оружної 
боротьби за незалежність вилонився в різких формах національ
но-державний ідеал, що владно вимагає сконсолідовання наших 
сил і координації нашого чину.

В огні сих двох суперечностей розвинувся новий рух, що стає 
вище партійних розмежовань. На тлі великого румовища старих 
світоглядів, нав’язуючись до кращих традицій української істо
рії та головно недавної збройної боротьби, формується новий сві
тогляд і розвивається новий творчий чин. Цим процесом є

Рух Українських Націоналістів.
Сильні вірою у високе призначення свойого Народу, палені со< 

ромом за пониження своєї Батьківщини, свідомі своєї місії в бор
ні за долю України, націоналісти відчули, що для поневолених 
немає порятунку, доки не підпорядкують часове і підрядне віч-



ному й основному в бутті Нації та доки не здобудуться на одно- 
згідний будуючий чин.

Світогляд українських націоналістів остро відріжняеться від 
сучасних українських ідеольоґій та вже, в силу своєї природи, зма
гає до опановання цілої нашої національної дійсности. Його вплив 
і чинність позначилися двома шляхами. З одного боку, він покли
кав до життя ріжного рода націоналістичні формації (ідеольогіч- 
ні, політичні, військові); з другого боку, він дав себе відчути що
раз сильніше з поступом часу в ріжних українських організаціях 
і установах без огляду на їх характер і місце осідку.

Початкова стадія розвою українського націоналізму має сти
хійний характер. Бо як поодинокі націоналісти працюють в ріж
них, часто дуже віддалених ідеольогічно організаціях, не пов’яза
ні, не рідко навіть не підозріваючи один в одному спільника, так 
і поодинокі націоналістичні угруповання існують побіч себе й чи
нять без спільного пляну, без одного проводу, навіть без зв’яз
ку між собою.

Брак осередку націоналістичного руху дався остро відчути 
щойно, коли рух набрав потужности. Конечність його оформлення, 
загально відчута й подиктована як внутрішними законами розвою 
Нації, так і зовнішними обставинами, привела українських націо
налістів до зближення, порозуміння та шукання способів коорди
нації свойого чину. Вислідом цього була

Конференція Українських Націоналістів.
З—7 листопаду 1927 р. зложена з членів ріжних націоналістич

них організацій, як рівно ж із поодиноких осіб з краю та емігра
ційних осередків.

Після основного розгляду сучасного українського націоналіс
тичного руху Конференція визнала доцільність і конечність сцен- 
тралізовання дальшої праці націоналістів і рішила створити

Єдину Організацію Українських Націоналістів.
До часу створення такої організації Конференція, рахуючись 

з потребою хвилі, що вимагає опановання стихійного руху та ко
ординації ріжних організаційних його видів, покликала до життя 
й чину

Провід Українських Націоналістів.
Найближчим завданням Проводу є сформульовання ідеольогіч- 

ної бази й розроблення структури та намічення пляну діяльности 
майбутньої організації як рівно ж підготовка загалу українських 
націоналістичних елементів до приняття та співпраці з організа
цією українських націоналістів і творення вже віднині її кадрів. 
У своїй діяльности Провід, з одного боку, спирається на всіх учас



ників Конференції, що підпорядкувалися йому, з другого, має 
ввійти в тісний зв’язок з існуючими організаціями українських на
ціоналістів.

Завершенням діяльности теперішнього Проводу буде
Конгрес Українських Націоналістів,

що має остаточно усталити ідеольогічні позиції українського на
ціоналізму, ствердити факт повстання єдиної організації, приняти 
її структуру та покликати її сталий Провід.

Цим шляхом організований, послідовний український націона
лізм, відкидаючи всякі орієнтації на зовнішні сили, хоче й буде 
йти до перебрання в свої руки керми українського національно- 
політичного життя й змагатиме до відновлення та оборони Неза
лежної, Соборної Української Національної Держави.

За Президію Конференції Українських Націоналістів:
Інж. Дмитро Андрієвський в. р. Володимир Мартинець в. р.

Голова Секретар
Українська суспільно-по
літична думка в XX C T -  
Т. 2.— С. 279—281.

52. Резолюція в справі розламу в Сельробі
(прийнята одноголосно на Краєвій Конференції партійного активу 
15 листопада 1927 р.)

На тлі подій у КП(б)У і КПЗУ у 
вересні 1927 р. стався розлам у Сельро
бі. 11 вересня Воля народа опублікувала 
повідомлення про вихід трьох «волена- 
родовців» — Кирила Вальницького, Ми
хайла Заяця і Козми Пелехатого — з ЦК 
Сельробу. Згодом на конференції 16— 
17 жовтня сецесіоністи створили нову, 
партію Сельроб-лівиця.

Група колишніх «народовольців», що зараз виступає під на
звою «Сель-Роб-Лівиця», планово підготовляла розлам в Сель- 
Робі вже довго перед проголошенням заяви про свій вихід зі скла
ду Ц. К. Сель-Роба. Для виправдання цього кроку розламова гру
па не потрапила до сьогодня привести ні одного аргументу, який 
вказував би на ідеологічні розходження поміж ними і рештою 
членів Ц. К. Сель-Роба. Яко причину розламу подає теперішня 
група «Сель-Роб-Лівиці» тактичні помилки деяких членів Ц. К., 
участь посла Маківки на конференції соціял-угодових партій,



участь посла Козицького на церковно-петлюрівському з’їзді, підпи
сання послами Сель-Роба пепесівського протесту проти пресового 
закону та співпрацю послів Сель-Роба з угодовим УНДО-м в Ук
раїнському Парламентарному Клубі. Одначе ці помилки були ви
правлені ще перед розламом, виновники визнали свої вчинки по
милковими та були Центральним Комітетом відповідно покарані. 
Але навіть ці безсумнівні тактичні помилки навіть тоді, коли не 
були б вони своєчасно виправлені, не могли послужити за вистар
чаюче виправдання для вжиття такого засобу боротьби, як роз
лам. В такому випадку група народовольців повинна була відкли
катись до партійного з’їзду яко вищої партійної інстанції.

В дійсности причина розламу лежить не там, де вказує «Сель- 
Роб-Лівиця». Праця більшосте Ц. К. Сель-Роба була наставлена 
на консолідацію партії, щоб в її нутрі ліквідувати залишки орга
нізаційної відрубносте двох груп, з яких повстав був Сель-Роб. Цій 
консолідаційній праці більшосте Ц. К. протиставилися народоволь
ці. Воте творили власну фракцію внутрі партії, своєю фракційною 
боротьбою гальмували працю Ц. К., та вкінці рішилися на роз
лам, коли більшість Ц. К. остаточно постановила перевести повну 
консолідацію партії через ліквідацію «Волі Народа», органу наро
довольців у Львові, та «Нашого Життя», органу сельсоюзників у 
Холмі. Таким чином не тактичні помилки послів Сель-Роба, лише 
рішучий курс більшосте Ц. К. на повну консолідацію партії та на 
остаточну ліквідацію залишків організаційної відрубносте колиш
ніх складових частин Сель-Роба,— був дійсною причиною розла
му, довершеного теперішньою групою «Сель-Роб-Лівиця».

Цей безвідповідальний крок народовольської трійці: Вальниць- 
кого, Заяця і Пелехатого заслуговує на якнайрішучіший осуд з 
боку всіх членів Сель-Роба та його симпатинів тим більше тоді, 
коли зважиться загальну політичну ситуацію в Польщі, за якої 
був довершений розлам. Ліквідація Білоруської Громади та Неза
лежної Хлопської Партії вказує на те, що польський фашизм рі
шив усіми засобами розбивати й нищити селянсько-робітничий рух 
та не допустити до консолідації селянсько-робітничого фронту. До- 
перва після повного розбиття селянсько-робітничих організацій 
планує фашизм накинути на селянсько-робітничі маси пута своєї 
явної й безцеремонної диктатури.

Передумовою успішної боротьби селянсько-робітничих мас про
ти фашистівського наступу може бути тільки заховання якнайсиль
нішої та найбільш зединеної селянсько-робітничої партії. Всяка 
спроба розбиття селянсько-робітничої єдности — як така спроба 
розламу в Сель-Робі — являється за теперішної ситуації роботою 
в користь наступаючого фашизму. Тому розлам в Сель-Робі, до
вершений групою «Сель-Роб-Лівиця», є не лише спробою проти
ставитися внутрішній консолідації Сель-Роба, але ще в більшій



мірі спробою розбиття єдиного селянського-робітничого руху та 
через те й ослаблення відпорности мас проти фашистівського на
ступу.

Теперішня ситуація вимагає якнайтіснішої селянсько-робітничої 
єдности та якнайбільшого скупчення мас довкола селянсько-робіт
ничої організації. Тому краєва конференція партійного активу 
Сель-Роба, осуджуючи групу «Сель-Роб-Лівиця», яко розбивачів 
селянсько-робітничої єдности, а розламозу роботу цеї групи, яко 
роботу по лінії планів польського фашизму — доручає Централь
ному Комітетові вести дальше свою дотеперішню лінію на вну
трішню консолідацію партії та на остаточне об’єднання довкола 
Сель-Роба і його центрального органу «Наше Слово» < ...>

Українська суспільно-по
літична думка в XX ст.— 
Т. 2.— С. 268—269.

53. Забезпеченість учнів І ступеня школою 
з рідною мовою навчання в СРСР

Грудень 1927 р.
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РСФСР

Армяне . . . 56,7 7,2 34,9 1,2
Балкары . , . 18,7 55,5 25,3 0,5
Башкиры . . 46,0 3,4 2,2 48,4
Белоруссы . . 0,9 7,1 90,5 1,5
Буряты . . . 41,1 30,4 28,4 0,1
Вотяки . . . 7,5 75,5 16,1 0,9
Греки . . . . 52,5 10,9 33,8 2,8
Евреи . . . . 8,0 3,1 86,6 2,3
Ингуши . . . 52,5 40,6 5,5 1,4
Кабардинцы 31,4 53,4 15,0 0,2
Казаки . . . 88,6 5,9 4,4 U
Карачаи . . . 50,4 39,6 9,8 0,2
Карелы . . . — — 80,1 19,9
Киргизы . . . 
Коми (Зыря

90,5 0,2 4,6 4,7

не) ............... 45,1 46,8 8,1 0,0
Кумыки , , , 10,1 83,7 2,3 3,9

Калмыки 8,3 7,8 83,2 0,7
Латыши . 19,6 15,5 61,8 3,1
Мишари . 46,7 31,8 18,5 3,0
Марийцы. 43,5 43,6 12,5 0,4
Мордва . 19,4 42,6 37,3 0,7
Немцы 84,2 5,0 10,5 0,3
Осетины . 35,6 48,5 15,1 0,8
Пермяки. 3,1 71,6 25,3 —

Поляки . 4,5 1,4 92,5 1,6
Русские . 99,0 0,9

7,5
0,1

Татары 82,3 8,6 1,6
Украинцы 5,5 12,8 81,4 0,3
Финны 76,9 6,7 16,1 0,3
Черкесы . 10,6 82,8 6,3 0,3
Чечены . 92,5 0,0 4,6 2,9
Чуваши . . . 

Украинская ССР
77,6 16,7 5,2 0,5

Русские , • • 67,1 14,1 — 18,8
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Украинцы . . 93,9 3,5 2,4 0,2 Бурято-Мон-
Поляки . . . 45,7 6,6 3,9 43,8 гольск.
Евреи запади. 
Болгары . . . 
Немцы . . .

49,6
72.5
84.6

3.4
12.4 
4,7

19.6 
5,0
3.6

27,4
10,1
7,1

Русские . , , 
Буряты . . .

96,3
45,2

2,9
34,2 20,6

0,8

Молдаване 49,0 14,2 6,2 30,6 Дагестанская
Греки . . . . 0,9 25,6 66,6 6,9 Русские . . . 89,7 10,2 — 0,1

Белорусская ССР Горцы . . . . 15,4 36,2 1,2 47,2
Русские . . . 44,2 22,8 — 33,0 Кумыки . , . 8,9 87,0 2,2 1,9
Белоруссы 90,2 7,3 2,2 0,3 Казанская
Поляки . . . 47,4 0,8 2,4 49,4 Казаки . . . 89,1 6,0 4,0 0,9
Евреи запади. 55,5 1,6 11,5 31,4 Русские . . . 96,4 3,2 0,4

ЗСФСР Украинцы 0,1 99,1 0,8
Русские . . . 88,5 9,8 — 1,7 Карельская
Немцы . . . 78,7 2,0 15,2 4,1 Карелы . . . — — 57,8 42,2
Евреи запади. — 1,9 76,2 21,9 Русские . .. 97,9 1,7 — 0,4
Греки . . . . 
Евреи . . . . 
Грузины . . . 
Армяне . . . 
Осетины . . . 
Тюрки . . . .

59,7
40.0
98.1
88.3
38.3 
95,5

9.1 
44,0

1.1 
1,9

31,6
3,3

27,8
14,2
0,6
5,0
2,8
0,7

3,4
1,8
0,2
4,8

27,3
0,5

Киргизская 
Киргизы . . . 
Русские . . . 
Узбеки . . . 
Украинцы

94,9
97,7
85,5

1,7
1,3

1,7
98,3

3.8 
0,6

12.8 
1,7

Узбекская ССР Крымская
Русские . . . 94,6 4,8 — 0,6 Татары . . . 90,6 7,4 1,9 0,1
Евреи . . . . 62,3 0,0 31,9 5,8 Русские . . . 93,6 4,3 2,1
Татары . . . 30,4 9,1 25,2 35,3 Евреи . . . 10,0 9,7 78,4 1,9
Армяне . . . 33,0 6,8 59,1 1,1 Украинцы . . . 1,9 — 96,6 1,5
Туркмены . . 
Казаки . . .

33,0
63,7 1,4 U

67,0
33,8 Немцев Повол

Узбеки . . . 
Таджики . .

96,9
74,1

1,9
4,7

0,4
0,2

0,8
21,0

жья
Немцы . . . 
Украинцы

98,2
18,0

0,5
6,1

1,3
75,9

0,0
0,0

Туркменская Русские . . . 97,6 1,3 — 1,1
ССР

Русские . . . 
Армяне . . . 
Тюрки . . . 
Узбеки . . .

85,7
25,6
72,9
70,2

14,2
20,5
9.6
7.6

49,1
1,7
1,6

0,1
4.8

15.8 
20,6

Татарская 
Татары . . . 
Русские . . . 
Чуваши . . .

95,7
96.6
71.7

2,1
2,8

20,6

2,1

6,4

0,1
0,6
1,3

Туркмены . . 93,5 5,0 1,1 0,4 Чувашская
A r t  Р р р п

Чуваши . . . 92,3 7,2 0,5 0,0
РСФСР Русские . . . 88,2 4,3 — 7,5
Башкирская Авт. обл. РСФСР

Башкиры . . 50,0 3,9 2,0 44,1 Вотская
Татары . . . 75,4 16.6 5,7 2,3 Вотяки . . . 2,7 86,0 11,3 ____

Русские , , . 96,7 • 2,9 — 0,4 Русские . . . 71,5 28,3 — 0.2
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Калмыцкая Русские . . . 82,8 13,2 — 4,0
Калмыки , . 8,6 — 91,4 — Марийская
Русские . . . 99,8 — — 0,2 Марийцы 49,8 46,4 3,8 —

Коми Русские . . . 75,9 22,3 - — 1,8
Зыряне . . . 48,6 49,9 1,5 —

(По материалам школьной переписи 15/XII — 27 г,)
Национальная политика 

ВКП(б) в цифрах.— М., 1930.— 
С. 278 — 279. ,

54. Охоплення шкільним навчанням окремих 
національностей Росії (1911 р.) та СРСР (1927— 1928 рр.)
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Русские . . 44,27 59,39 4,85 7,1 Карелы . . . 0,18 0,25 4,95 7,9
Белоруссы . 4,68 3,51 2,71 а,8 Эстонцы . . . 0,80 1,17 5,27 7,1
Украинцы 17,81 17,42 3,53 7,1 Чудь . . 0,02 0,02 2,81
Поляки . . е 6,25 5,13 2,96 15,5 Мари и Мордва 2,33 0,82 1,27 5,8
Ли 1 овцы . 1,32 0,51 1,38 — Вотяки . . . . 0,32 0,33 3,73 6,5
Латыши 1,15 1,47 4,63 5,1 Пермяки . . . 0,08 0,05 2,28 6,2
Молдаване 0,89 0,87 3,52 6,5 Зыряне . . • • 0,12 0,17 5,09 7,5
Немцы . . 1,42 2,57 6,55 8,7 Якуты . . . . 0,17 0,02 0,45 —
Г реки . . 0,15 0,26 6,19 17,5 Киргизы . . . 3,41 0,13 0,14 2,5
Осетины. 0,06 0,09 5,62 10,2 Узбеки . . . . 1,35 0,04 0,01 2,1
Евреи . . 4,03 2,10 1,88 7,4 Тюрки . . .. 0,45 0,02 0,15 6,1
Армяне 0,96 0,45 1,78 9,5 Татары . * • . 2,60 0,61 0,85 7,7
Грузины . 1,08 0,99 3,31 9,2 Башкиры 1,05 0,03 0,09 5,9
Лезгины 0,48 0,01 0,11 2,9 Чуваши . . . 0,67 0,66 3,57 7,3
Чеченцы . 0,22 0,01 0,12 1,9 Буряты . . . 0,23 0,06 0,86 4,8
Черкесы . 0,17 0,05 1,10 6,3 Калмыки . . . 0,15 0,03 0,83 2,2
Финны . . . 0,11 0,19 6,16 8,5

В качестве признака национальности взят родной язык населения и уча-
щихся. Данные имеют в виду учащихся вообще — не учащихся на данном языке, 
число которых до революции было ничтожно, а для многих народов равнялось 
нулю. Данные за 1927/28 г, по каждой национальности — в пределах ее нац. 
республики.

Национальная политика 
ВКП(б) в цифрах, — С. 280.



Республики Русские Укра
инцы

Бело-
руссы

П оля
ки

Бол
гары

Латы
ши

Ли
товцы

Нем
цы

Мол
дава

не

%  . 58,32 10,08 3,05 0,63 0,06 0,52 0,14 0,61 0,03
СССР . 95 026 16 429 4968 1034 101 840 221 994 50

% . 75,54 2,83 1,86 0,66 0,06 0,69 0,16 0,64 0,01
РСФСР . 84 960 3183 2093 743 64 775 181 720 15

% . 7,97 0,38 61,27 1,27 — 0,18 0,14 0,11 —

БССР . 352 17 2707 56 — 8 6 5 —

% 19,48 49,84 0,52 0,62 0,13 0,16 0,08 0,63 0,13
УССР • • • 5088 13 019 136 163 34 41 20 164 33

% . 13,90 0,22 0,05 0,33 0,01 0,04 0,05 0,52 —

ЗСФСР 2287 37 8 54 2 6 8 86 —

%  . # • 66,34 5,07 0,72 0,51 0,03 0,30 0,18 0,54 0,06
УЗССР • • 2197 168 24 17 1 10 6 18 2

% . • • 91,61 3,23 — 0,65 — — — 0,64 —

ТуркССР • t * 142 5 — 1 — — — 1 —

(По материалам школьной переписи 15/ХІІ — 1927 г.)

т



Греки Евреи Фин
ны

Каре
лы Эсты Зыря

не
Вотя

ки
Ма

рийцы
Морд

ва Чуваши Татары

0,16 14,37 0,05 0,04 0,23 0,15 0,10 0,07 0,24 0,38 0,66
259 23 405 86 62 382 240 168 115 393 618 1071

0,09 12,50 0,07 0,05 0,32 0,21 0,15 0,10 0,34 0,55 0,83
103 14 061 85 62 365 240 168 115 386 617 939
— 27,52 — — 0,02 — — — 0,05 — —

— 1216 — — 1 — — — 2 — —

0,41 26,33 — — 0,04 — — — — 0,00 0,07
107 6878 — — 11 — — — — 1 19

0,30 5,58 0,01 — 0,02 — — — — — о ,ю
49 918 1 — 4 — — — — — І6

— 9,97 — — 0,03 — — — 0,15 — 2,93
— 330

1,29
2

— — 1 — — — 5 — 97

— — — ___ — ___ ___ — ___

Армя
не

Осети
ны

К у
мыки

Тюр
ки

Турк
мены

Кир
гизы

Каза
ки

Узбе
ки

Тад
жики

Прочие и 
неизвест

ные
Всего

учащ ихся

2 ,8 8 0 ,3 7 0 ,0 0 0 ,9 2 0 ,01 0 ,0 6 0 ,0 8 0 ,1 1 0 ,0 1 0 ,5 7 100  %
4 7 0 0 60 2 2 1502 13 97 133 184 7 9 3 0 162 92 8
0 ,9 1 0 ,4 4 — 0 ,1 0 — 0 ,0 8 0 ,0 1 0 ,0 3 — 0 ,2 0 100 %
1023 495 — 111 — 94 7 30 — 230 112 467

1 ,0 9 100 %
48 4 4 1 8

0 ,1 6 0 ,0 1 — — 0 ,0 1 — — — — 1 ,35 100 %
4 2 3 — — 2 — ___ — — 3 5 2 26 120

2 1 ,4 9 0 ,6 2 0 ,01 8 ,4 5 — — — — — 1 ,6 5 100 %
35 3 7 102 2 1390 __ ___ — — — 27 2 16 4 5 6
2 ,8 7 0 ,0 6 — 0 ,0 3 0 ,3 3 0 ,0 9 3 ,8 0 4 ,6 5 0 ,2 1 0 ,8 2 100 %

95 2 — 1 11 3 126 154 7 27 3 3 1 2
1 ,9 4 — — — — — — — — 0 ,6 4 100 %

3 — — — — — — — — 1 155

Национальная политика ВКП(б) в цифрах. — С. 288, 289.



56. Ухвала другої Конференції 
Українських Націоналістів

Квітень 1928 р.
8—9 квітня б. р. відбулася друга Конференція Українських На

ціоналістів. У Конференції прийняли участь члени Проводу Укра
їнських Націоналістів, члени організацій українських націоналіс
тів на українських землях і чужині та представники націоналіс
тичної преси. На Конференції виголошено доклади референтів і 
переведено над ними дискусію.

10 квітня Провід Українських Націоналістів приняв на основі 
праць Конференції слідуючі ухвали:

1) Провід Українських Націоналістів у своїй діяльности від
межовується від усіх українських політичних партій і груп та не 
вступає з ними в співпрацю. Всі організації українських націона
лістів на українських землях і на чужині мусять стати також на 
цей шлях.

2) Організації українських націоналістів мають до скликання 
Конгресу Українських Націоналістів перевести організаційну пра
цю згідно з окремо уложеним пляном.

3) Провід Українських Націоналістів перебірає заступництво 
організацій українських націоналістів назовні з тим, що орга
нізації можуть у порозумінні з Проводом вступати у взаємини з 
необхідними чинниками для полагодження справ місцевого зна
чіння.

4) Конгрес Українських націоналістів має бути скликаний 
1 вересня б. р. На фонд Конгресу Провід заряджує другу збірку.

Секретаріят та відділ преси 
й пропаганди.

Українська суспільно-по
літична думка в XX ст.— 
Т. 2,— С. 288—289.



57. Книговидання в Росії (1913 р.)
та СРСР (1927— 1928 рр.) національними мовами

1913 1927 1928
Рост ти

о о о ража в
Название и .н х со • Н X CQ •Н £ 1928 г. по
языков о х <у КС в* <0 Тираж

О X«и есO' а) Тираж
о X£ ** В* Тираж сравне

нию са
о *£ g

X
si

S
о ^ £ 8 1913

Русский 26 629 98 819 108 25 046 189 251 860 25 043 220 198 473 222,83
Украинский 228 725 585 2418 16 172 977 3220 27 116 819 3735,13
Белорусский 12 33 000 401 1 327 875 469 1 837 350 5566,67
Еврейский 574 1 541 015 223 949 275 226 796 680 51,72
Польский 1882 4 887 037 95 369 540 124 438 300 8,96
Болгарский 1 300 12 44 500 39 73 100 24 366,67
Латышский 1133 3796 028 37 58 065 54 138 300 3,64
Литовский 194 668 990 2 3600 5 7000 1,05
Финский — — 72 203 190 48 116 200 __
Эстонский 321 1 102 635 24 53 300 34 90 800 8,25
Молдавский — — 12 33 950 8 11 850 __
Цыганский 
Тат.— Ка- \

— — — 1 3300

зан. 1 
Тат.— | 267 1 052 100 374 1 518 602 428 1 806 030 | 196,01
Крым. / J 88 220 600 103 255 650 J
Башкирский — — 87 205 450 118 282 890 —
Чувашский 57 106 900 83 278 800 115 464 272 433,65
Марийский 17 27 200 46 144 000 64 146 550 544,45
Ёотский — — 65 162 750 58 146 930 __
Зыр.— Коми — — 53 108 500 56 123 350 __
Мордовский — — 63 174 690 60 235 250 __
Немецкий 717 1 541 388 197 676 073 219 872 747 56,65
Калмыцкий — — 19 51 000 16 26 500 __
Ногайский — — 5 11000 2 2500 __
Адыгейский
Кабардин

— — — — 21 47 000 —

ский — — ( 6 22 000 43 101 481 __
Балкарский
Карачаев

— — 110 26 000 15 29 750 —

ский — — __
Осетинский 4 2270 19 28 300 28 51 200 2255,51
Ингушский — — 16 24 500 5 8600 —
Чеченский — — 21 60 000 45 109 500 __
Аварский 3 6500 20 25 150 31 52 110 801,54
Лакский — — 17 13 270 13 13 865 __
Кумыкский — — 42 65 570 34 62 190 —
Даргинский — — 24 23 805 23 19 380 —
Лезгинский — — 1 2000 5 12 800 __
Грузинский 236 478 338 846 2 525 450 1 — 528,0

(1927)
289,60Армянский 263 404 407 448 1 322 645 407 1 169 870

Тюркский 95 111 540 473 1 387 750 525 1 801 236 1 608,04
Абхазский 3 2850 1 1500 — — —



1913 1927 1928

Название
языков

К
ол

ич
ес

тв
о 

пе
ч.

 е
ди

н.
Тираж

К
ол

ич
ес

тв
о 

пе
ч.

 е
ди

н.

Тираж

К
ол

ич
ес

тв
о 

пе
ч.

 е
ди

н.

Тираж

Рост ти
ража в 

1928 г. по 
сравне
нию с 

1913

Ассирийский — — 1
Татский — — 2
Каз. и 
Кирг. 37 156 300 291
Узбекский 36 85 300 424
Таджикский 5 15 000 56
Туркмен
ский 85
Уйгурский — — 3

3000 — — _
4000 11 17 570 —

1 139 323 300 1 792 571 1 149,36
1 596 465 402 1 973 614 2 322,35

227 205 54 269 499 1 793,33

219 091 94 298 720 _
.6500 2 3000 —

Национальная политика 
ВКП(б) в цифрах.-—С. 299.

58. Територія, чисельність і щільність населення 
союзних і автономних республік СРСР у 1929 р.

ТЕРИТОРІЯ
Територ. 
в кв. км

ЧИСЕЛЬНІСТЬ НАСЕ
ЛЕННЯ

Міськ. % Сільськ. %

Всього
Число 

жител, на 
І кв. км

С Р С Р ................... 21 171 521 28958,1 18,81 124972,7 81,19 153930,8 7.3
Європейська1 
част. СРСР 6 013 756 23472,7 19,37 97649,5 80,63 121122,2 20,1
РРФСР ............... 19 648 166 19284,6 18,25 86383,2 81,75 105667,8 5,4
Башкирська АРСР 151 840 252,6 9,00 2554,7 91,00 2807,3 18,5
Бурято-Монгол. 
А Р С Р ................... 376 392 55,4 10,13 491,2 89,87 546,6 1.5
Дагестанська 
А Р С Р ................... 56 747 91,4 10,52 715,8 89,48 807,3 14,2
Казакська АРСР 2 983 564 588,4 8,63 6228,5 91,37 6816,9 2,3
Карельська . . . 145 226 67,6 24,30 210,5 75,70 278,1 1.9
Киргизька . . . . 196 740 134,7 12,84 914,2 87,16 1048,9 5,3
Кримська . . . . 25 880 349,9 46,32 405,4 53,68 755,3 29,2
Німців Поволжя 
А Р С Р ................... 27 152 78,4 12,84 531,8 87,16

88,62
610,2 22,5

Татарська АРСР 67 153 300,8 11,38 2341,9 2642,7 39,4
Чуваська , , , , 18 309 48,2 5,28 863,9 94,72 912,1 49,8
Якутська , , , , 4 023 307 16,6 5,90 264,4 94,10 281,0 0,07
УРСР . . . . . . 451 829 5901,3 19,44 24449,2 80,56 30350,5 67,2
БРСР . ............... 126 792 899,2 17,38 4271,9 82,62 5171,1 40,8
ЗРФСР . . . . . 185 191 1517,1 24,68 4629,6 75,32 6146,7 33,2



ТЕРИТОРІЯ
Територ.

ЧИСЕЛЬНІСТЬ НАСЕ
ЛЕННЯ

Всього
Число

в кв. км
Міськ, % Сільськ., %

жител, на 
1 кв. км

Азербайджанська 
Р С Р ...................... 85 968 704,3 29,19 1707,7 70,81 2412,0 28,1
РСР Вірменії 29 964 187,9 19,55 772,9 80.45 960,8 32,1
РСР Грузії . . . 69 259 624,9 22,52 2149,0 77,48 2773,9 40,1
Узбецька РСР 309 845 1202,2 21,77 4318,1 78,23 5520,3 17,8
Туркменська РСР 449 698 153,7 14,30 920,7 85,70 1074,4 2,4
13 островами Льодовитого океану.

Национальная политика ВКП(б) в цифрах.— С. 42.

59. Перша виборча відозва Української
Партії Праці

Внутрішня боротьба між лівицею і 
центром в УНДО впродовж 1926 — по
чатку 1927 р. закінчилася виходом ліви
ці з УНДО і створенням нової партії 
п. н. Українська Партія Праці (УПП), 
на чолі якої став Вячеслав Будзинов- 
ський.

Тут передруковуємо перши виборчу 
відозву УПП у 1928 р.

Українські виборці! Брати Селяне і Робітники!
Надходить день виборів. В тім дні кожний управнений до го

лосування українець і українка кине до виборчої урни картку з 
числом тої чи іншої партії і тим самим дасть доказ, чи добре здає 
собі справу з української національної політики та з інтересів тої 
суспільної верстви, до котрої належить.

День виборів є рівночасно днем іспиту національної зрілости.
В тім дні кожна верства народу буде попирати такі партії і 

таких кандидатів, які її організують і обороняють: за панською 
партією будуть пани і підпанки, за клерикальною клерикали, за 
урядничою урядники, за явно чи скрито хрунівською— хруні.

Українські Селяни і Робітники! А яка ж Ваша партія? Хто за 
Вами постоїть і хто Вас організує для оборони Ваших інтересів і 
здобуття найвищих національних прав? Ви люде праці. Вашою 
партією є Українська Партія Праці.

Українська Партія Праці гуртує виключно трудові маси укра
їнського народу та служить інтересам і обороняє права україн
ської селянської і робітничої верстви.



Українська Партія Праці, як партія наскрізь національна, дер
жить високо прапор національної єдности всіх українців, дене- 
будь вони проживають, і бореться за найвищі національні права 
Українського Народу.

Українська Партія Праці стремить до того, щоби Українському 
Народові здобути таку будуччину, в якій мігби він жити незалеж
но, зорганізовано в одному гурті на всіх своїх землях та в якій в 
першу чергу найкраще забезпечене буде життя-буття подавлюючої 
більшості українського населення, то є українського селянства і 
робітництва.

Українська Партія Праці бореться за знесення великої земель
ної посілості, фільварків та створення умов для видання україн
ському селянству землі без викупу.

Українська Партія Праці бореться за здобуття праці всім ук
раїнським робітникам на їх власній землі, а в першу чергу по 
містах та фабричних центрах.

Українська Партія Праці бореться за рівноуправнення жінки в 
приватному і громадському житті, за знесення всяких правних і 
звичаєвих обмежень, що не дають жінці розвинути її повновартних 
здібностей у суспільній діяльності.

Українська Партія Праці оцінює чоловіка по його вартості, 
його праці, а не по його маєтку. Тому бореться за долю цих, які 
працею здобувають собі хліб та домагається для кожного, що 
працює, якнайбільших соціяльних прав.

Українська Партія Праці витрівало бореться за ріднє україн
ське шкільництво, від шкіл найнижчих до найвищих та за безплат
не навчання української дітвори і молоді в таких школах, які да
дуть змогу українському Народові виховувати національно-свідо
ме та в сучасних обставинах творче покоління.

Українська Партія Праці бореться за поліпшення долі україн
ських інвалідів та вдів і сиріт по поляглих за волю України.

Українська Партія Праці іде до своїх високих цілей рішучою 
і постійною політичною боротьбою, натугою всіх сил у послідовній 
культурно-політичній праці. Права хоче вона для народу здобу
вати, а не вижебрувати у «власть імущих», бо це не відповідає 
гідності нашого великого народу. Всяке «коліноприклоненіє», уся
ке братання і залицяння з панами, всякі панські балі — равти, і 
всякі коншахти з жидівськими багатирями Українська Партія 
Праці відкидає від себе.

Українська Партія Праці — це нині одинока партія, яка тільки 
це робить і до того стремить, чого хоче, чого потрібує і чого ду
шею прагне Український Народ, а в першу чергу його більшість 
українські селяни і робітники. Тому боронить вона селянські і 
робітничі маси перед визиском так ненаситних чужинців, як і своїх 
явних чи скритих політичних обманців.



Тому українське громадянство, що жиє в праці на землі, з 
праці рук і ума, отже ціле селянство, робітництво і трудова, вірна 
народові інтелігенція мусять стати однодушно в рядах Україн
ської Партії Праці.

Хто, отже, хоче для Українського Народу здобути найвищі пра
ва, які сьогодні по страшних жертвах має кожний європейський 
народ, хто хоче здобути йому найкращі умови життя, повинен 
стати під прапором Української Партії Праці.

Тому ставайте всі під цим прапором і дайте доказ, що Ви як
раз хочете цього, за що бореться, що здобуває, до чого стремить 
Українська Партія Праці. А доказ цей дайте в той спосіб, що в 
дні виборів кинете всі голоси на тих посольських кандидатів, яких 
ставить Українська Партія Праці, бо тільки вони насправді зумі
ють вірно постояти у боротьбі за долю і волю Українського На
роду.

Головна Рада Української Партії Праці
Українська суспільно-по
літична думка в XX ст.— 
Т. 2,— С. 312—314.

60. З устрою Організації Українських Націоналістів

Лютий 1929 р.
1. Розділ. Політичні засади

А. Загальні означення
1. Український націоналізм є духовний і політичний рух, зро

джений з внутрішньої природи Української Нації в час її зусиль- 
ної боротьби за підстави й цілі творчого буття.

2. Українська Нація є вихідне заложення кожної чинности та 
метове назначения кожного прямування українського націоналізму.

3. Органічна зв’язаність націоналізму з нацією є факт природ- 
нього порядку й на ньому основане ціле розуміння істоти нації.

4. Нація є найвищий тип людської спільноти, що при найбіль
шій своїй психологічній зрізничкованості має свою одну внутріш
ню форму, витворену на грунті подібного природнього положення, 
спільного пережиття історичної долі та невпинного стремління 
здійснятися в повноті силової натуги.

5. Внутрішня форма нації є основний чинник її динамічного 
тривання і разом з тим принцип синтетичного формування, який 
дає життю нації на протязі її історичного розвитку суцільну ду
хову окресленість, зазначену в різних її конкретно-індивідуальних



виявленнях. У тому означенні внутрішня форма — це ідея нації, 
що уосновуе та вможливляє її історичне ставання.

6. Історичне ставання—цей наглядний вираз постійної акту
альности національної ідеї — вказує на безглядний ідеал нації, 
який полягає в її стремлінні втриматися в системі світової дійснос- 
ти в ролі безпосередньо-чинного підмету з найширшою сферою 
впливу.

7. На шляху до власного самоздійснення в формі найбільшої 
інтенсивности історичного значення нація чисельно збільшує за
пас своїх біо-фізичних сил на поширеній рівночасно територіяль- 
ній базі; у цьому відношенні відбувається в ній процес постійного 
переоформлювання різних етнічних первнів у синтезу органічної на
ціональної єдности; з погляду цеї своєї чинности нація все нахо
диться в стані власного росту.

8. Найвидатнішим силовим засобом росту нації є її духова ту
гість, узмисловлена у витворених вартостях культури, що з одно
го боку, затіснюють внутрішню спійність нації, а з другого, про- 
стелюють їй шлях відосереднього впливу на оточення. Культура 
не є тільки чинником національної окремішности та її відборон- 
ности назовні, але першим з-поміж чинників безпосереднього за
значення на оточенні духової сили нації, за яким з більшим успі
хом наступає цивілізаційне й політично-господарське його опану
вання.

9. Умовою, що забезпечує нації тривалу активну участь у сві
товому середовищі, є найбільш пристосована до всебічних інтере
сів національного життя політична організація, якою є суверенна 
держава.

10. Держава є зовнішня форма такої взаємочинности всіх дію
чих сил нації, яка відповідає основним її якостям і в той спосіб 
уможливляє нормальний її розвиток у всіх можливих виявленнях; 
держава — це стан кожночасної окресленности нації формою орга
нізованого співвідношення сил, замкнених в органічну цілість — 
систему, відмежовану назверх як самостійна, збірна одиниця.

11. Через державу стає нація повним членом світової історії, 
бо щолиш у державній формі свого життя вона посідає всі вну
трішні й зовнішні ознаки історичного підмету.

12. Державна форма життя найвимовніше потверджує конкрет
не узмістовлення чинного характеру національної ідеї, а тому пер
шим природним стремлінням нації є прикрити межі своєї дер
жавної виконности з цілим крайовидом етнічного розпросторення, 
щоб таким чином державно оформити цілий свій фізичний орга
нізм— цю найважнішу живлову підставу своєї будучности.

13. Для Української Нації в стані її політичного поневолення 
начальним постулятом є створення політично-правної організації, 
означеної: Українська Самостійна Соборна Держава.



14. Для створення, закріплення і розвитку держави необхідна 
засаднича умова: щоб держава була висловом національної істо
ти у спосіб найбільш творчої видатности всіх складових органів 
нації, отже, виявляла систему організованої її взаємочинности на 
засаді інтегралізму суспільних сил з їх правами й обов’язками від
повідно до їх значення у цілості національного життя.

15. Український націоналізм висновує для себе з провідних за
сад державної організації ряд практичних завдань, підготовчих 
для здійснення державного ідеалу соборними зусиллями українців- 
державників, зорганізованих на принципах: чинного ідеалізму, мо
ральної своєзаконности та індивідуального почину.

16. Першим зав’язком та переємником завдань українського на
ціоналізму є покликана до життя Конгресом Українських Націо
налістів Організація Українських Націоналістів, побудована на 
засадах: всеукраїнства, надпартійности й монократизму.

Б. Державний устрій
1. Форма української державної влади буде відповідати послі

довним етапам державного будівництва України, а то національ
ного визволення, державного закріплення та розвитку.

2. В часі визвольної боротьби лише національна диктатура, ви
творена в ході національної революції, зможе забезпечити вну
трішню силу Української нації та найбільшу її відпорність на
зовні.

3. Що лиш після відновлення державности настане доба її 
внутрішнього порядкування та переходу до стану монолітного дер
жавного тіла. В цей переходовий час голова держави матиме за 
завдання підготовити створення найвищих законодавчих органів 
на засаді представництва всіх організованих суспільних верств з 
узглядненням відмінностей окремих земель, що ввійдуть до складу 
Української Держави.

4. На чолі упорядкованої держави стане, покликаний представ
ницьким органом, голова держави, що визначить виконавчу вла
ду, відповідальну перед ним та найвищим законодавчим тілом.

5. Основою адміністративного устрою Української Держави 
буде місцеве самоврядування; зокрема кожний край буде мати 
свій представницький законодавчий орган, покликаний місцевими 
організованими суспільними верствами, та свою виконавчу вла
ду. < ...>

Д. Культура й мистецтво
1. Українська Держава буде змагати до піднесення рівня куль

тури й цивілізації на Україні, узгіднюючи культурний процес, по
будований на основі свободи культурної творчости, з духовою при
родою українського народу, його історичними традиціями й вимо



гами сучасносте та викорінюючи лихі наслідки чужонаціонального 
поневолення в ділянці культури та психіки народу.

2. Тільки розвиток тої культурної творчости й тих мистецьких 
течій, що зв’язані зі здоровими проявами в минувшині Україн
ської Нації та з культом лицарськосте і волево-творчим відношен
ням до життя, зможе збудити здоровий гін нації до сили й могу- 
чости.

Е. Шкільна політика
1. Керування й догляд за шкільництвом, як засобом виховання 

народніх мас у національно-державному дусі, та встановлення 
шкільної системи, що піднесла б на належний рівень розвитку 
освіту українського народу, буде належати державі.

2. В основу народнього шкільництва ляже система української, 
державної, обов’язкової і безплатної єдиної школи, яка забезпе
чуватиме всебічний, гармонійний розвиток людини та обійматиме 
і практичне, фахово-професійне виховання.

3. Приватні освітні установи та чужомовне навчання будуть 
допущені за дозволом держави в кожному окремому випадку та 
підлягатимуть контролі державних чинників.

Є. Релігійна політика
1. Уважаючи релігійне почуття внутрішньою справою людської 

особи, Українська Держава в цьому огляді стане на становищі 
повної волі релігійної совісти.

2. Приймаючи засадничо відділення церкви від держави, влада, 
задержуючи необхідну контролю над церковними організаціями, 
співпрацюватиме з українським духовенством різних культів у 
справах морального виховання нації.

3. У школу буде допущена наука релігії тих культів, що не 
будуть проявляти денаціоналізуючих впливів.

4. Українська Держава буде сприяти розвиткові української 
національної церкви, незалежної від чужоземних патріярхатів, та 
українізації релігійних культів, що будуть діяти на Україні.

Ж. Організація Українських Націоналістів
1. Беручи ідею Української Самостійної Соборної Держави в 

підставу свого політичного діяння та не признаючи всіх тих між- 
народніх актів, умов та установ, що стан українського національ
но-державного розірвання сотворили та закріпили, Організація 
Українських Націоналістів ставить себе в категоричне противен
ство до всіх тих сил, своїх і чужих, які цьому становищу україн
ських націоналістів активно чи пасивно протиставляться, та про
тидіятиме всяким політичним заходам одиниць і колективів, що 
будуть являтися відхиленням від повищих засад.



2. Не обімежуючись у своїй діяльності на той чи інший терен, 
але змагаючи до опанування української національної дійсности 
на всіх українських землях та на чужих теренах, заселених укра
їнцями, Організація Українських Націоналістів вестиме всеукраїн
ську політику державництва без придавання їй партійного, плясо
вого чи якого-небудь іншого суспільно-групового характеру та в 
прямій послідовності протиставляє її всім партійним і клясовим 
угругіуванням з їх методами політичної праці.

3. Спираючись на творчі елементи українського громадянства 
та об’єднуючи їх вколо українського національно-державного ідеа
лу, Організація Українських Націоналістів ставить собі завдання 
уздоровити відносини внутрі нації, викликати в українському на
роді державно-творчі зусилля, розгорнути українську національну 
силу на всю її ширину і таким чином забезпечити великій Україн
ській Нації відповідне місце серед інших державних народів 
світу < ...>

Українська суспільно-по
літична думка в XX ст.— 
Т. 2.— С. 327—335.

61. Від Конгресу Українських Націоналістів

28 січня — 3 лютого 1929 р.
Боротьба Української Нації за незалежність у рр. 1917—1920 

скінчилася поразкою. Поневолення України змінило лише форму. 
Кількість окупантів української землі збільшилася.

Але в огні боротьби вибуяло в українському народі незломне 
прагнення волі й остаточно оформився ідеал Незалежної Собор
ної Української Держави, який серед тяжких обставин сучасности 
владно кличе Українську Націю до продовження боротьби аж до 
остаточної перемоги.

Цей ідеал ліг в основу нового українського світогляду й ново
го творчого чину — в основу

УКРАЇНСЬКОГО НАЦІОНАЛІЗМУ.
За короткий час націоналістичний рух перейшов внутрішнє 

організаційне оформлення. Слідом за стихійним постанням чис
ленних

УГРУПУВАНЬ УКРАЇНСЬКИХ НАЦІОНАЛІСТІВ,
що провадили діяльність без спільної керми й пляну. Конференція 
Українських Націоналістів 3—7 листопаду 1927 р. покликала



У тісній співпраці з поодинокими націоналістичними групами Про
від підготовив і скликав 27 січня — 3 лютого 1929 р.

КОНГРЕС УКРАЇНСЬКИХ НАЦІОНАЛІСТІВ,
в якому взяли участь представники з різних українських земель і 
чужини.

Конгрес покликав до життя й чину єдину
ОРГАНІЗАЦІЮ УКРАЇНСЬКИХ НАЦІОНАЛІСТІВ,

що має охопити всі існуючі націоналістичні групи, та ухвалив го
ловні засади українського націоналізму.

Маючи за свою мету відновлення, впорядкування, оборону та 
поширення

НЕЗАЛЕЖНОЇ СОБОРНОЇ 
УКРАЇНСЬКОЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ ДЕРЖАВИ,

українські націоналісти змагатимуть до зібрання творчих сил уну- 
трі нації та до зміцнення її відпорности назовні.

Тільки повне
УСУНЕННЯ ВСІХ ОКУПАНТІВ З УКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЕЛЬ

відкриє можливості для широкого розвитку Української Нації в 
межах власної держави.

ВІДКИДАЮЧИ ОРІЄНТАЦІЇ НА ІСТОРИЧНИХ ВОРОГІВ
Української Нації, але будучи в союзі з народами, які вороже 
відносяться до окупантів України,

НАЦІОНАЛЬНА ДИКТАТУРА,
що витвориться в бігу

НАЦІОНАЛЬНОЇ РЕВОЛЮЦІЇ,
забезпечить, у тяжкий час боротьби, силу Української Держави.

Щойно після відновлення державности національна диктатура 
перейде, через участь у владі провідної верстви, до створення за
конодавчих органів на засаді

ПРЕДСТАВНИЦТВА ВСІХ ОРГАНІЗОВАНИХ 
СУСПІЛЬНИХ ВЕРСТВ

з узглядненням відмінностей окремих земель, що ввійдуть до скла
ду Української Держави

Місцеве самоврядування буде основою адміністративного



устрою упорядкованої Української Держави, на чолі якої стоя
тиме

ПОКЛИКАНИЙ ПРЕДСТАВНИЦЬКИМ ОРГАНОМ 
ГОЛОВА ДЕРЖАВИ.

' У своїй зовнішньо-політичній чинності Українська Держава 
стремітиме до осягнення меж, що охоплюватимуть

ВСІ УКРАЇНСЬКІ ЕТНОГРАФІЧНІ ТЕРЕНИ
і забезпечуватимуть її належну господарську самовистарчальність 
та стратегічну відборонність.

В основу внутрішньо-політичної діяльности ляже забезпечення 
духових потреб і матеріяльного добробуту населення та збіль
шення національного майна шляхом

РОЗБУДОВИ ВСІХ ГАЛУЗЕЙ НАРОДНЬОГО ГОСПОДАРСТВА.
Визнаючи в засаді

ПРАВО ПРИВАТНОЇ ВЛАСНОСТИ,
державна влада затвердить законом переведене на Сході України

ВИВЛАСНЕННЯ ПОМІЩИЦЬКИХ ЗЕМЕЛЬ БЕЗ ВИКУПУ,
поширить силу того закону на інші українські землі, удержавить 
ліси та обмежить право вільної продажі землі.

Держава дбатиме про розвиток сільськогосподарської вироб
носте шляхом

ПІДТРИМАННЯ СЕРЕДНЬОГО СЕЛЯНСЬКОГО 
ГОСПОДАРСТВА,

сільськогосподарської кооперації і промисловосте.
Упромисловлення України буде переводитися на основі

ПРИВАТНОЇ ІНІЦІЯТИВИ ПОРУЧ з  
УДЕРЖАВЛЕННЯМ ПІДПРИЄМСТВ,

що мають значення для оборони й нормального розвитку країни.

ВІЛЬНА ТОРГІВЛЯ ПОРУЧ ДЕРЖАВНИХ МОНОПОЛІВ
на вироби удержавлених підприємств і на головні галузі перевозу 
ляже в основі торговельної політики. Система мит і торговельних 
договорів охоронятиме національне господарство.



ЄДИНИЙ, РІВНОМІРНИЙ І ПОСТУПОВИЙ 
БЕЗПОСЕРЕДНІЙ ПОДАТОК

при обмеженій кількості посередніх податків забезпечуватиме дер
жавні фінанси.

Співпрацю всіх виробничих верств Української Нації осягне 
державна влада

РЕГУЛЮВАННЯМ ВЗАЄМОВІДНОСИН ПОМІЖ 
СУСПІЛЬНИМИ ГРУПАМИ,

зокрема між капіталом і працею, на засадах
ВОЛІ ПРАЦІ, ПРАВА КОАЛІЦІЇ І ВІЛЬНИХ УМОВ 

працівників і працедавців. Разом з цим буде затверджений 
ВОСЬМИГОДИННИЙ ДЕНЬ ПРАЦІ

із скороченням його в міру витворення сприятливих умов та за
ведене

ЗАГАЛЬНЕ СОЦІЯЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ.
Переводячи засадничо

ВІДДІЛЕННЯ ЦЕРКВИ ВІД ДЕРЖАВИ,
влада співпрацюватиме з церквою у справах духовного виховання 
населення на підставах християнізму.

ОБОВ’ЯЗКОВА, БЕЗПЛАТНА, ДЕРЖАВНА ШКОЛА
разом з приватними освітними установами перебере на себе вихо
вання українського народу в національно-державному дусі та під
несе рівень української культури й цивілізації.

ЄДИНА, РЕГУЛЯРНА АРМІЯ І ФЛЬОТА,
збудовані на підставі загальної, обов’язкової повинности, разом з 
територіяльними козачими частинами оборонятимуть Українську 
Державу.

Визнаючи ці засади, Організація Українських Націоналістів.

ПРОТИСТАВИТЬСЯ ВСІМ ПАРТІЙНИМ 
І к л я с о в и м  УГРУПОВАННЯМ

і буде стреміти, через опанування цілого українського національ
ного життя на всіх землях України й на чужині, до найширшого



та до забезпечення великій Українській Нації відповідного місця 
серед інших державних народів.

За Президію:
Микола Сціборський 

Голова
Володимир Мартинець 

Секретар
Українська суспільно-по
літична думка в XX ст.— 
Т. 2.— С. 324—327.

62. Резолюція оргбюро ЦК КП(б)У про економічну,
культурну, радянську та партійну роботу
в німецьких селах України

20 березня 1929 р.
1. ЦК КП(б)У відмічає систематичний зріст сільського госпо

дарства в німецьких селах України на базі широкого охоплення 
населення сільськогосподарською кредитовою та споживчою ко
операцією.

Незважаючи на значне охоплення землевпорядкування німець
ких сіл, загальний темп зросту засівної площі, підвищення врожай
ності і зріст товарної продукції продовжують залишатись кволи
ми, завдяки слабому розвитку реконструктивних моментів в інди
відуальних господарствах (сівозміна, зяблове орання, пристосу
вання угноєння, впровадження інтенсивних культур) і зовсім неза- 
довольняючій роботі серед бідноти і середняків по колективізації, 
виробничому кооперуванню й підвищенню врожайності.

ЦК пропонує фракції «Сільського господаря» та Укрколгосп- 
центру, разом з НКЗ, розробити на протязі місячного терміну план 
виробничого кооперування й колективізації в німецьких селах.

Запропонувати Центровидаву України видати низку сільсько
господарських брошур, що висвітлюють колективізацію сільського 
господарства й ширше розповсюдити на німецькій мові статути 
колгоспів.

2. Вважаючи на задовільне охоплення кредитуванням бідняць
ких і середняцьких господарств, ЦК відмічає низку випадків бру
тальних перекручувань класової лінії при напрямку кредитів і не
достатнє задоволення бідноти довготерміновими кредитами. ЦК до
ручає округкомам партії добитись правильного розподілу кредитів 
за їх виробничим призначенням і дійсної допомоги бідноті, органі
зувати громадський бідняцький контроль КНС в роботі сільських 
кредитових органів. Необхідне підсилення довготермінового креди
тування бідноти в первісних сільгоспколективах.



3. ЦК відмічає, що розмір обкладання німецьких колоній сіль
ськогосподарським податком, в основному, відповідає прибутковос
ті сільського господарства. Разом з цим, ЦК вважає, що в практиці 
експертного обкладання сільськогосподарським податком в цьому 
році були брутальні порушення закону, спочатку були оподаткова
ні й окремі середняцькі господарства, а також переоподатковані 
багатоїдоцькі господарства. ЦК пропонує ОПК і фракції ВУЦВКу 
суворо стежити за тим, аби відмічені недоліки зовсім усунути в но
вому бюджетовому році.

4. Розгорнення наступу на капіталістичні елементи ускладнює
ться в німецькому селі великим прошаруванням розкулачених ре
волюцією господарств, наявністю національних, релігійних особли
востей, засміченністю радянського, кооперативного апарату, кадрів 
сільської інтелігенції, класово-ворожими елементами з колишніх 
поміщиків, клерикалів та ін. і слабкістю партійної організації. 
Цими причинами з’ясовується в німецькому селі більша кількість, 
ніж в українському, випадків перекручування класової лінії в кре
дитуванні, в кооперуванні, в колективізації, в землевпорядкуванні, 
в сільгоспподатку, а також слабкість роботи. Проводячи жорстоку 
боротьбу з перекручуванням класової лінії, бюрократизмом, не
уважністю до національно-побутових особливостей, з замазуван
ням класової боротьби націоналістичними, шовіністичними елемен
тами— треба рішуче практично здійснити завдання, що поставле
но XII з’їздом партії — «висунення людей місцевих, що знають по
бут та психологію місцевого населення», з бідняків і батрацтва на 
керуючу радянську, партійну, кооперативну й культурно-політичну 
роботу.

ЦК доручає Оргрозподу й округкомам партії в місячний термін 
підшукати й направити на керівничу роботу на село німців-робо- 
чих з промислових районів.

Фракції ВУЦВКу поставити питання про прискорення виділення 
німецьких районів по округах і підсиленню перепідготовки керів
них робітників сільрад, особливо секретарського складу з бідноти, 
батрацтва та жінок. Прискорити перевірку апарату кооперації, гос
подарчих органів і сільрад німецьких сіл.

Запропонувати округкомам, фракціям ВУЦВКу, профорганам, 
кооперативним центрам, ДВУ, Книгоспілці й центральним органам 
громадських організацій намітити практичні міроприємства по під
силенню обслуговування німецьких сіл на рідній мові: в інструкту
ванні, в постачанні керівничої літератури і т. ін.

5. В умовах загострення класової боротьби пожвавилась контр
революційна діяльність німецького духовенства, сектантських про
повідників, що пристосовують свою роботу й для охоплення МОЛОДІ 
(влаштування вечірок, ігри і т. ін.). Поряд з цим відмічається не
задовільність роботи культурно-політичних установ і організацій в



німецькому селі. Низкою керівничих організацій припускається пе
рекручування національної політики — надсилкою на село куль
турних робітників, які не знають німецької мови. Місцеві культур
ні кадри засмічені, література в бібліотеці переважно російська. 
Такий стан в культурно-політичному обслуговуванні німецького 
села неприпустимий. ЦК пропонує округкомам партії й НКО в мі
сячний термін прийняти низку міроприємств, що усувають зазначе
ні перекручення й халатне ставлення до національної роботи в ні
мецьких селах.

Найважливішим завданням являється втягнення в громадське 
життя села жінок, що знаходяться в основній своїй масі ще під 
впливом настроїв проповідників. ЦК пропонує округкомам партії 
й відділу по роботі серед робітниць і селянок, в місячний термін 
намітити низку конкретних міроприємств по втягненню жінок-ні- 
мок в громадсько-політичне життя села, за участю їх в роботі сіль
рад, сільбудів, нарад батьків і громадських організацій.

6. Рішення XV з’їзду партії про роботу серед батрацтва не 
знайшли ще відповідного перелому в німецькому селі. Батрацтво, 
особливо захоже, не бере участі в громадській роботі села й зна
ходиться в тяжких побутових умовах. Робота в спілкових органах 
в низці випадків відсутня. ЦК пропонує фракції ВУКу с. г. робо
чих і окружкомам партії підсилити роботу по обслуговуванню 
батраків в німецьких селах, втягненню їх до спілки й партії; ра
дянські органи повинні встановити суворий контроль над додер
жуванням куркульськими господарствами, що мають батраків, всіх 
пактів договору й відповідних пактів закону про працю.

Незважаючи на те, що біднота в німецькому селі охоплена ор
ганізацією КНС ширше від українського, політична її діяльність 
значно знижується засміченністю КНС середняками й ворожими 
елементами. Найбільш слабким місцем німецької бідноти є робота 
по колективізації й виробничому кооперуванню, а також недостат
ня активність по вилученню куркуля та його впливу з кооператив
них й інших органів села.

Висовуючи перед біднотою на найближчий період основне зав
дання — бути застрільщиками й організаторами колективізації й 
кооперування німецького села,— ЦК вважає за необхідне поста
вити перед округкомами партії, фракціями радянських кооператив
них органів завдання підсилення організаційної, виробничої, кре
дитової та агрокультурної допомоги бідноті, покладаючи відпові
дальність за переведення цих міроприємств на партійні комітети та 
парткерівників села, зокрема, в осінню засівкампанію необхідно 
широко розгорнути широку роботу серед бідноти по колективізації, 
підвищенню врожайності, рішуче усунути перекручування, що ма
лись в минулому щодо кредита, засівматеріала та ін.

7. Відоме підсилення еміграційного руху по низці округ Украї-



ни на протязі минулого року є наслідок пожвавлення куркульства, 
духовенства й закордонних еміграційних груп, що вербують для 
Америки дешеву робочу силу. Головним соціальним джерелом, що 
ложивляє еміграційні настрої, являється незадоволення розкулаче- 
ного селянства німецьких колоній. Основне завдання партійних, 
радянських, профспілкових та громадських організацій села — ви
крити перед біднотою, середняцтвом і серед жіночих мас цю іс
тинність еміграції, розкрити по суті закордонну агентуру, попів, 
кюстерів і проповідників, що вербують робочу силу для капіталу, 
ширше використати, що повертаються із еміграції, для освітлення 
дійсного стану емігрантів. Необхідно використати їх оповідання 
для освітлення в пресі німецькій й українській, підсиливши одно
часно викривання діяльності еміграційної агентури в стінних газе
тах, сільбудах, на зборах та засіданнях сільрад.

8. Відмічаючи слабке розгорнення роботи серед бідняцько-бат
рацької молоді в німецькому селі, ЦК КП(б)У доручає ЦК 
ЛКСМУ підсилити керівними кадрами КСМ осередків німецьких 
колоній вихованими, політично підготовленими пролетарями — 
німцями з промислових районів, намітити практичні міроприємст- 
ва по розгорненню масової культурно-політичної роботи серед бат
рацько-бідняцької молоді, по втягнеиню її в громадське й госпо
дарче життя села. Основними завданнями цих міроириємств треба 
поставити широке втягнення бідняцької й середняцької молоді в 
соціалістичну перебудову села, підсилення активності, самодіяль
ності батрацько-бідняцької й середняцької молоді в наступ на 
куркульство й духовенство та інші антирадянські елементи.

63. Програмова заява УНО (Української Народної Обнови)

Жовтень 1930 р.
I. Стоїмо на засадах католицької віри і католицької Церкви та 

домагаємося забезпечення повноти свободи католицької Церкви і 
її впливу на виховання молоді і на громадську мораль; натомість 
поборюємо течії безконфесійности, вільнодумства, масонства, сек- 
тярства й індиферентизму в усяких їх формах.

II. Нашу політичну діяльність розтягаємо на всі історично і 
племінно українські землі, прилучені до польської держави.

III. Згадані висше землі творять окрему гео-політичну і сус
пільно-господарську цілість зі своєрідною традицією і власним 
національно-культурним обличчям, отже, вони мають повне право 
до самоозначення і самоорудування.

IV. Дотеперішний досвід показав наглядно, що ті землі зане
падають на всіх полях громадського життя; ріки не урегульовані, 
дороги запущені, людність не виходить з тяжкої господарської фі
нансової крізи, публична безпека щораз більше загрожена, де



структивні соціяльні змагання щораз глибше входять в народне 
маси, національна ворожнеча заогнюеться до крайности і загро
жує катаклізмом, шкільництво перестає відповідати своїм завдан
ням, паде щораз низше, а з ним і вся національна громадянська 
і господарська культура. Навіть ті мінімальні і по суті цілком не- 
достаточні самоуправні уладження, які Польща міжнародними 
трактатами зобов’язалася завести в нашій країні, досі не виконані, 
а що більше, навіть ті права й установи, які наша країна мала з 
часів перед війною, або обмежено, або цілком скасовано.

V. Супроти того стоячи на засаді горожанської льояльности су
проти польської держави, в котрій жиємо, змагаємо законними 
способами до такої переміни в сучасній будові польської держави, 
щоби вся висше означена територія, згідно з її історичними тради
ціями та племінними, культурними і господарськими вимогами, бу
ла перетворена в окрему державно-правну одиницю і заосмотрена 
всіми потрібними органами прилюдної влади: законодатної, адмі
ністративної, судейської, освітньої, господарської й військової.

VI. Зокрема, домагаємося:
а) ревізії адміністраційного поділу РП в тім напрямі, щоб на

ціонально й історично українські території були вилучені в окре
му адміністраційну одиницю;

б) щоби для сеї території був створений окремий краєвий сойм 
у Львові;

в) щоб тому соймови було віддане законодавство у всіх спра
вах крім тих, що докладно будуть означені як спільні з тим за
стереженням, що краєва делегація у варшавський сойм має мати 
відповідальний вплив і на ті справи;

г) щоб адміністрація для краєвих справ була віддана окремо
му краевому урядови, відповідальному перед краєвим соймом.

VII. Хочемо будити й плекати історичну традицію тих земель 
та поширювати серед всіх категорій її людности ідеї господарсько- 
політичної солідарности, окремішности та самостійности.

VIII. Стоїмо на становищі, що в першій мірі місцеве населен
ня без огляду на мову, віру та расу має право користати з усіх 
матеріяльних дібр і публичних інституцій політичних, культурних 
і економічних сего краю. Тому домагаємося, щоби всі уряди і дер
жавні становища були обсаджені в першій мірі тутейшими людь
ми. Домагаємося неограниченого доступу для місцевої молодіжи 
до всіх публичних шкіл. Домагаємося раціональної парцеляції ве
ликої посілости з узглядненням в першій мірі потреб тутейшого 
населення. І тому стоїмо на становищі повного територіяльного са- 
моурядування, як одинокої гарантії, що інтереси місцевого насе
лення будуть належито стережені.

IX. В суспільно-економічній політиці стоїмо на становищі збе
реження господарської рівноваги і суспільної гармонії, натомість



поборюємо з усією рішучістю ідею клясової боротьби. З уваги на 
те, що хліборобство і хліборобський промисл се основа богацтва і 
суспільної структури нашої землі, домагаємося забезпечення хлі
боробській клясі людности відповідного впливу на всі функції дер
жавного життя. Зокрема, противимося, щоб господарство нашої 
наскрізь хліборобської країни підтинано штучним підпиранням ве
ликого промислу західно-польських земель і сим способом допро
ваджувано до руйнуючої людність диспропорції між цінами ріль- 
них та промислових продуктів. Признаючи й оцінюючи економіч
не значіння і культурну ролю міст в національнім організмі, по
борюємо сучасний систем господарського використування і куль
турного упослідження села і містечка.

X. Вірні історичній місії й національній традиції нашої Землі, 
хочемо бути посередниками між Заходом і Сходом, переймаючи 
від першого і передаючи другому культурні цінності католицького 
світа.

Українська суспільно-політична думка 
в XX ст.— Т. 2.— С. 349—351.

64. До питання впровадження української мови у східній діаспорі

Стенографічний звіт засідання колегії Наркомосвіти УСРР 
про культурне обслуговування 

українського населення Північного Кавказу
7 грудня 1930 р.

Північний Кавказ складається з чотирьох країв. Населення 
Північного Кавказу становить 4,5 мільйони. Нацменшості станов
лять 54 % від загальної кількості населення Північного Кавказу. 
Українське населення становить 37,5 %, а коли взяти населення 
не лише по сільських місцевостях, то відсоток підвищується до 
44,5 %. По містах українське населення становить 22 %. В Крас- 
нодарі кількість українського населення перевищує кількість ук
раїнського населення по всіх містах.

Північний Кавказ являє собою різнобарвну країну. Він має 
102 нацменшості. Північний Кавказ так само має свої економічні 
та соціальні особливості. Там зберігається і патріархальний, і ка
піталістичний розвиток.

Зважаючи на національну різнобарвність і соціально-економіч
ні умови, розв’язувати національне питання на Північному Кав
казі надзвичайно важко. Це питання надзвичайно складне.

Українці почали українізувати Північний Кавказ з 1590 р. До 
1850 р. українці, що переселились до Північного Кавказу, вико
ристовувались на колонізаторські мети та для завоювання Кавка-



зу й становили собою кубанське військо, а потім були об’єднані з 
чорноморським військом.

Ті, хто не мали права на звання козака, становили собою так 
званих «городовиків».

До Жовтневої революції українське національне питання мало 
майже такий самий характер, як і на Україні: панувало просві
тянство на відповідному соціально-куркульському грунті.

Тому, незважаючи на те, що українці становлять на Кубані пе
реважну більшість, вони в найбільшій мірі зберегли українську 
мову з тої причини, що українська Кубань не зазнала тої російсь
кої солдатчини, яку зазнала безпосередньо Україна. Українське 
населення пізніше заселило Північну частину, Ставропольщину, 
Перщину.

Ця схема і дає можливість зрозуміти, що українське населення 
Північного Кавказу ніколи не поривало свого культурного зв’язку 
з Україною, але, незважаючи на те, що українське населення збе
регло в чистоті українську мову, побут і інші ознаки української 
національності, все ж під час революції Північний Кавказ не ви
знано за Україну. Козацьку Україну визнано за Кавказ, а не за 
Україну, що зробило велику трудність у визнанні самовизначення 
нації. Українське населення Кубані вважало свою територію за 
козацьку і на цій козацькій території кубанські патріоти бажали 
побудувати окрему Кубанську самостійну державу, формально 
прифарблену в Українську.

Українські рухи на Північному Кавказі були і до Жовтневої 
революції, також як і по всій Україні, і лише після Жовтневої 
революції почали охоплювати Кубань громадянською війною до 
певної міри стихійно. По всій Кубані були організовані просві
тянські і українські школи, але коли почалась реакція, денікін- 
щина, українські установи на Північному Кавказі геть було зни
щено, що спричинилось до жорстокої класової боротьби.

Українське питання на Північному Кавказі не могло бути на 
початку Жовтневої революції актуально розв’язано. Тільки після 
вирішень XII партз’їзду почала у нас розвиватись, але довгий час 
тривала дискусія про Україну і українську мову, що перешкоджа
ло запровадженню українізації на території Північного Кавказу.

Дискусія точилася протягом декількох років. Одні доводили, 
що ніякої української мови не існує, що з історичних причин на 
Кубані утворилась своєрідна мова, а не українська, другі доводи
ли, що на Кубані збереглась українська мова у своїй чистоті. Ця 
дискусія значно затримала запровадження українізації. Вона жи
вилась велико-державницькими тенденціями, шкідливо відбиваю
чись на українізації Північного Кавказу. Проти українізації над
звичайно активно виступав класовий ворог України — глитай, той 
самий, що брав участь у Кубанській раді та прагнув до утворення



окремої Кубанської держави. Реакційна частина кубансько-укра
їнської інтелігенції так само виступала проти українізації і, ви
ступаючи, проявляла український національний шовінізм, що так 
само в великій мірі перешкоджало запровадженню українізації на 
Кубані. Характерно те, що цей шовінізм зберіг в собі колонізатор
ські тенденції на Північному Кавказі.

Коли приступили до запровадження суцільної колективізації 
на Північному Кавказі, коли почали ліквідовувати глитайню, тоді 
стало легше запроваджувати українізацію.

Треба відзначити, що фашистські часописи зчинили великий 
галас, що суцільна колективізація мусить знищити національ
ність, в той час, коли ми, виходячи з досвіду, говоримо, що суціль
на колективізація е шлях до розвинення національності. Отже, ці, 
запроваджені радянською владою заходи, створили найкращий 
грунт для запровадження українізації.

Чіткі настановлення, що ми їх одержали в 1929 р., внесли пов
ну ясність в це питання. Настановленнями наших директивних 
органів було покладено край всяким дискусіям з приводу того, чи 
існує українська мова на Північному Кавказі, та балачкам про 
існування так званої окремої кубанської мови.

Ця тенденція виявляє себе і зараз, але не з такою силою, як 
це було раніше. Суцільна колективізація у великій мірі сприяє 
розв’язанню українського національного питання на Північному 
Кавказі. Зараз є певні досягнення в цій справі, звичайно, досяг
нення великі в порівнянні з тим, що ми мали 2—3 роки тому.

Зараз ми маємо 1 педінститут і 8 технікумів. До цього часу ма
ли 1 полтавський технікум. Утворено український відділ при Ку
банському робфаці і український відділ при Кубанському педін
ституті.

Коли ми розглядали постанову про допомогу нам з боку НКО 
УСРР, ми ухвалили, що треба відкрити Український педінститут, 
кубанський медінститут і цілу низку технікумів; щодо сільсько
господарського інституту — це питання ще не вирішено практично.

У 1928 р. ми мали учнів, що вчились на українській мові. Крім 
того, у зв’язку з посиленням українізації, ми видали через видав
ництво Північного Кавказу цього року 12 назв і через філію Цен- 
тровидаву протягом цього року повинно бути видано 659 аркушів 
тиражем 2416 тис.

Зараз у нас друкується 8 назв на 18 арк.— 115 000. Друкуєть
ся 7 назв з художньої літератури. Зараз підготовляється до ви
дання в найближчий час 7 назв на 24 арк.— 33 тис. По національ
ній політиці видається 25 назв — 87 арк. і по громадських і полі
тичних питаннях — 16 назв — 93 арк.

Так що в цій галузі ми провадимо досить значну роботу і ство-



рено досить сприятливі умови для розгорнення цієї справи. В цій 
справі бере участь і Головний комітет і Центрвидав СРСР.

Насьогодні ми маємо досить згуртовану групу українських 
письменників на Північному Кавказі, так що друкуються більш- 
менш визнані твори. Зараз ставимо питання про те, щоб найближ
чим часом утворити українську організацію письменників. Зараз 
маємо українську секцію при Пкапі в Краснодарі та при ВОКПУ. 
Досвід цих організацій довів, що нам треба створити окрему пи
сьменницьку організацію пролетарських та селянських письменни
ків. Виходячи із специфічності наших умов, ми повинні створити 
таку єдину організацію, що могла б посилити керівництво, і конт
роль над своїми силами.

В зв’язку з ліквідацією округ створились кращі умови для за
провадження українізації. В найближчий час маємо організувати 
9 районових газет, крім краєвої «Червона газета», маємо видати 
педагогічний і літературний щомісячник, маючи на увазі, що в 
майбутньому з цього буде утворено 3 журнали — літературний, 
науково-педагогічний, політико-громадський. А тому ми заходились 
коло видання цього часопису.

Ми певні в тому, що здійснити національну політику партії і 
радянської влади на Північному Кавказі щодо українізації ми 
зможемо, але це цілком залежить в певній мірі і від тої допомо
ги, яку ми дістанемо від НКО УСРР.

Ми ухвалили таку резолюцію:
. Звернути вашу увагу на те, що ми потребуємо від вас допо

моги в справі художнього обслуговування української трудящої 
людності Північного Кавказу. Ми не маємо ні українських теат
рів, а ні інших художніх організацій, і тому, не випадково, що Не- 
довський не має успіху на Північному Кавказі. Просвітянські 
гуртки є, але театру справжнього немає і можна це зробити лише 
за допомогою НКО УСРР та його керівництва, бо ми не маємо 
сил, щоб виконати цю роботу на цій ділянці. В цій галузі нам та
кож потрібна допомога.

ЦДАВО України.— Ф. 166.— On. 9.— 
Спр. 789.— Арк. 61—68.



65. Повідомлення журналу «Західна Україна» 
про масові арешти у Західній Україні

Листопад — грудень 1931 р 9

За неповними газетними даними, арештовано 
на Західній Україні під замітом комуністичної
діяльності за серпень 1931 р....................................  123 чоловіка

Арештовано за революційні протинольські ви
ступи за місяць серпень 1931 р..............................  46 чоловік

Разом за серпень 1931 р. 169 чоловік
Арештовано на Західній Україні під замітом 

комуністичної діяльності за вересень 1931 р. 170 чоловік 
Арештовано за революційні протипольські ви

ступи за вересень 1931 р..........................................  198 чоловік
Разом за вересень 1931 р. 368 чоловік

Арештовано на Західній Україні за участь в 
революційному національно-визвольному русі за 
місяць жовтень 1931 р., за неповними даними 200 чоловік 
Лише за першу половину листопада 1931 р. 
арештовано до ........................................................  150 чоловік

Разом за 3 і півмісяця 1931 р. арештовано 992 чоловіка

Ось трьохмісячний баланс фашистівської окупації і терору — 992 борців за
проторено до в’язниць.

Боротьба за возз'єднання За
хідної України з Українською 
РСР. 1917—1939.— С. 314— 
315.

66. Про рівноправність мов етнічних груп

Д О П О В ІД Н А  ЗА П И СК А  ПРО СТАН ЗАП РО ВА Д Ж ЕН Н Я  
ЗАКОНУ ПРО Р ІВ Н О П Р А В Н ІС Т Ь  М ОВ СЕРЕД  Н АСЕЛ ЕН Н Я  

Н А Ц ІО Н А Л Ь Н И Х  М ЕНШ О СТЕЙ  У К Р А ЇН И

Не раніше 1 січня 1932 р.
Перевірка здійснення закону про рівноправність мов по сіль

радах окремих національних меншостей дає такі наслідки:
Польські сільради
Для перевірки запровадження закону про рівноправність мов 

серед поляків обслідувано польські сільради: в Емільчинському 
районі — 2, в Новоград-Волинському — 3 і в Шепетівському — 3.

В цих трьох районах більший відсоток польського населення. 
В Емідьчинському й Новоград-Волинському районах маємо по



11 % польського населення від загального числа, в Шепетівсько- 
му — 12 %. Польське населення в більшій своїй частині охоплено' 
національними польськими с/р. В Емільчинському районі — 6 на
ціональних польських сільрад, в Новоград-Волинському — 8 і Ше- 
петівському — 4. < ...>

Загальне навчання дітей шкільного віку проведено по всіх 
З районах. Всіх дітей польського населення охоплено польською 
школою. Частина з них, за бажанням батьків, відвідують україн
ську школу.

Кожен район має тільки одну семирічку й то тільки з 5 і 6 гру
пами.

Діти, які закінчили польську 4-річку, кидають навчання — одна 
семирічка в районі не охоплює всіх дітей і їм доводиться потім 
відвідувати українську школу. Такий стан в Суслах в польській 
комуні «Серп», де діти, що закінчили польську 4-річку, відвідують 
українську 7-річку в Новоград-Волинському [районі].

Це й є однією з причин недостатності польських кадрів районів. 
Вчителі польських шкіл перевантажені роботою школи. їх не ви
стачає. Так, в одному Емільчинському районі не вистачає 7 вчи
телів.

Серед польського населення по всіх 3 районах є ще досить ве
ликий відсоток неписьменних і малописьменних. Так, в Емільчин
ському районі 25% польського населення, в Н.-Волинському — 
22% і в Шепетівському районі — в 3 сільрадах майже 450 чол. 
Більша частина з них ліквідовує свою неписьменність, за бажан
ням, українською мовою. Є випадки, коли с/р, як і районові орга
нізації, не досить приділяють увагу роботі лікпунктів. Так, на 
1/1-32 р. лікпункти в Городнянській с/р ще не почали працювати.

Культробота серед польського населення провадиться слабо, за 
виключенням деяких с/р, в багатьох сільрадах навіть немає хат- 
читалень і бібліотек, а якщо і є, то невеликі, література в них пе
реважно українською мовою, в більшій частині — брошури, а в 
деяких — книжки вже старі, з 1926/27 р. < ...>

По всіх 3 районах в польських с/р споживкооперація й колек
тиви працюють виключно українською мовою, все діловодство й 
загальні збори як в споживкооперації, так і в колгоспах ведуться 
українською мовою.

Районові організації, як РПС і РКС, зі свого боку, обслугову
ють всі свої низові організації українською мовою.

По всіх 3 районах РВК обслуговують національні польські с/р 
українською мовою, все листування, директиви й обіжники й інш. 
надсилаються українською мовою. Жоден з цих районів не має 
нацменінструкторів, хоч по штату таких і намічено. Апарат РВК 
не пристосовано для обслуговування польських с/р. В апараті РВК 
немає людей, щоб знали польську мову, в Н.-Волинському РВК



тільки секретар РВК розмовляє польською мовою і німецькою, він 
за національністю поляк, працює на цій роботі декілька місяців. 
В апараті Емільчинського РВК тільки фінінспектор соцвиху знає 
польську мову. РВК не вжив рішучих заходів для переведення ро
боти в національних с/р польською мовою. Н.-Волинський РВК 
надіслав обіжник до всіх національних польських сільрад про по
требу переведення своєї роботи на польську мову. Шепетівський 
РВК для зміцнення національних с/р надіслав 2 товаришів на ро
боту голів с/р.

З 3 обслідуваних національних польських с/р в Н.-Волинському 
p-ні тільки в Федорівській, Суслівській с/р протоколи ведуться 
польською мовою, а загальні збори ведуться польською мовою 
тільки в Федорівській с/р, в цих с/р секретарі за національністю — 
поляки і знають польську мову. В Суслівській с/раді голова — 
молдаванин, польської мови не знає, всі засідання і збори прово
дить укрмовою. В Немилянській с/р вся робота провадиться укра
їнською мовою, секретар — українець, голова — поляк, але не знає 
польської мови.

В Емільчинському районі обслідувано 2 польських с /р— Мед- 
ведівську і Поранинську. У Медведівській с/р голова й секретар — 
поляки, польської мови не знають, в Поранинській с/р голова — 
українець, секретар — білорус. В обох с/р робота ведеться виключ
но українською мовою.

В Шепетівському районі обслідувано Городнянську, Цмивську 
й Судемонтську с/ради. У всіх 3 с/радах голови — поляки, в Го- 
роднянській і Цмивській — голів командировано районом для 
зміцнення польських с/р національними кадрами, діловодство в 
цйх с/радах ведеться українською мовою, навіть загальні збори 
й засідання ведуться, за виключенням Цмивської сільради, укра
їнською мовою, в усіх 3 сільрадах секретарі не знають польської 
мови.

РВК не вжив рішучих заходів по ліквідації неписьменності го
лів і секретарів с/р щодо польської мови. Навіть голови-поляки, 
що знають польську мову, члени партії в Городнянській, Цмив
ській с/р Шепетівського району, командировані з району на ро
боту голів, нічого не зробили, щоб перевести всю роботу в с/р на 
польську мову. Робота ускладнюється ще й тим, що населення, яке 
має себе за поляків, розмовляє ліпше українською мовою, ніж 
польською, і, виходячи з цього, РВК не звернули достатньої уваги 
на польські с/р і не зміцнили національні польські с/р людьми, 
які б добре знали польську мову, а з другого боку, РВК не при
мушували с/р працювати польською мовою, не притягали до від
повідальності за невиконання закону. РВК не обслідували націо
нальні польські с/р в справі переведення роботи польською мо
вою, тільки зі всіх трьох районів PCI Н.-Волинського району



останнім часом обслідувала національні польські с/р в районі, але 
висновків ще немає. РВК Емільчинського району звернувся до від
ділу кадрів UK КП(б)У у справі надіслання 10 чол. поляків на 
районову і сільську радянську роботу. Для підготовки національ
них польських кадрів з місцевого населення не було вжито рішу
чих заходів з боку райвиконкомів.

Греко-татарські сільради
В Старо-Каранському районі, де зосереджено 66 % нацменшос

тей (з 36 540 чоловік населення греко-татар 36 %, німців — 14,8 %, 
росіян — 9,5%, молдаван — 3,6% і т. інш.), з боку РВК не було 
вжито практичних заходів цілковитого здійснення закону про рів
ноправність мов. Не можна вважати за таке те, що РВК приділяв 
іноді увагу окремим питанням нацкультбудівництва (постачання 
нацпідручниками тощо). Навіть районовий з’їзд Рад не дав жод
них вказівок щодо нацполітики, не помітивши того факту, що в 
районі є 66 % нацменшостей.

Перевірка здійснення закону рівноправності мов в греко-та- 
тарських сільських радах: Старо-Каранській та Старо-Гнатівській 
Старо-Каранського району дала такі наслідки.

З 7 членів президії Старо-Каранської сільради 5 греко-татар, 
1 українець, 1 єврей. Голова с/р — єврей (знає греко-татарську 
мову), секретар греко-татарин. В Старо-Гнатівській сільраді з 
5 членів президії 4 греко-татарина, 1 українець, голова с/р — гре
ко-татарин, секретар — теж. Голови та секретарі зазначених сіль
рад, хоча і розмовляють греко-татарською мовою, неписьменні на 
цій мові.

Діловодство нацсільрад ведеться російською мовою. З боку 
Старо-Каранського РВК не було вжито заходів до підготовки від
повідних нацменкадрів для переведення діловодства на греко-та
тарську мову. Збори, засідання, наради по нацсільрадах та кол
госпах, а також обслуговування нацрад представниками РВК (на
приклад, їх доповіді тощо), інструктування з боку інших районо- 
вих установ (райколгоспспілка та інш.) провадяться переважно 
російською мовою (лише окремі виступи колгоспників — рідною 
мовою). З боку райустанов не вжито до цього жодних заходів, 
незважаючи на можливість обслуговувати периферію мовами нац
менів. Про це свідчить те, що в апараті РВК 47,8 % греків, в прав
лінні та апараті райколгоспспілки — 60% та 39% греко-татар, 
райспоживспілки — 75,9 % греко-татар.

Про запровадження закону рівноправності мов в шкільній ро
боті маємо такі дані: на греко-татарську мову переведено лише 
перші 3 групи шкіл соцвиху, а починаючи з 4-ї групи та в школах 
другого концентру викладають російською мовою. Справа з поста
чанням нацшкіл підручниками в дуже кепському стані: є підруч-



ники для першої групи, а для 2-ї та 3-ї груп нацпідручників бра
кує і замість цього використовується лікнепівська книга або по
вторюється читання після букваря для 1-ї групи. Постачання учбо
вою літературою для греко-татарських шкіл було зірвано тим, що 
Старо-Каранська райспоживспілка та книгоспілка (Харків) не ви
конали умови з РВК на придбання нацпідручників. РВК та 
РайПО 5 разів відряджували уповноважених до Харкова та Кри
му за нацпідручниками, РайПО неодноразово писав до НКО про 
це, але без наслідків.

Характерно, що НКО замовив на 1932 р. на Ст.-Каранський 
район шкільної літератури на 68 тис. крб. виключно укр. мовою, 
незважаючи на вимоги РайПО про надсилку також і нацменліте- 
ратури.

Щодо греко-татарських вчителів, які можуть викладати рідною 
мовою, їх занадто мало (8 вчителів на 3 греко-татарські сільради 
РайПО), до того ж кваліфікація щодо нацмови дуже низька. Ці 
педагоги проходили лише місячні курси в 1928/29 р. по ліквідації 
греко-татарської неписьменності. Дальших курсів по удосконален
ню греко-татарської мови вони не проходили, щоб викладати в 2-й 
та 3-й групах.

Надсилку вчителів на курси греко-татарських вчителів влітку 
1931 р. в м. Маріуполь було зірвано. РайПО відрядив на курси 
9 чоловік, що закінчили семирічку, які повернуто назад. РайПО 
не врахував те, що слід командирувати на курси й тих вчителів, 
кваліфікацію яких почасти греко-татарської мови треба підвищити, 
щоб забезпечити переведення на рідну мову других та третіх груп.

Масова політосвітня робота в нацселах провадиться виключно 
російською мовою. Нацменлітература для греко-татар по бібліоте
ках не більш 1 %, 8 5 % — укрмовою, інша — російською. Бракує 
масово-політичної літератури для колгоспника на нацмовах.

Гасла, плакати (про хлібозаготівлю, колективізацію тощо), що 
надсилаються центральними установами, переважно українською, 
незначна частина російською мовою, зовсім їх нема греко-татар- 
ською мовою.

Неписьменність та малописьменність серед греко-татар лікві
дується здебільшого російською мовою, коли не враховувати двох 
шкіл на 82 чоловіки. Бракує нацпідручників та ліквідаторів лік
непу на нацмовах.

Молдавські нацсільради
Наслідки перевірки запровадження закону про рівноправність 

мов в Ново-Гнатівській молдавській сільраді Старо-Каранського 
району такі: голова с/ради — молдаванин, секретар — українець. 
Діловодство ведеться українською мовою. З боку РВК не було 
вжито заходів до підготовки відповідних нацкадрів для переве



дення діловодства на нацмову. Збори, засідання, наради по нацсіль- 
раді та колгоспах, а також обслуговування нацради представника
ми, інструктування з боку інших районових установ (райколгосп- 
спілка та інш.) проводиться переважно російською мовою. Школа 
соцвиху на рідну молдавську мову не переведена і працює росій
ською мовою. Бракує молдавських підручників, теж саме молдав
ських вчителів. Є 2 молдавських вчителя, але неписьменні на мол
давській мові і викладають по російських та українських групах. 
Масова політосвітня робота проводиться російською мовою. Бра
кує молдавської літератури в бібліотеці. Неписьменність та мало- 
письменність серед молдаван ліквідується російською мовою. Бра
кує нацпідручників та ліквідаторів лікнепу на нацмовах.

Німецькі сільради

Для перевірки застосування закону про рівноправність мов се
ред німецького населення обслідувано Емільчинський, Н.-Волин
ський і Шепетівський райони. Обслідувано с/р в Емільчинському 
районі — 2, в Н.-Волинському — 2 і в Шепетівському— 1. Німець
кого населення в Емільчинському— 14 % всього населення району, 
в Н.-Волинському— 13%, в Шепетівському — 3%. Національних 
сільрад в Емільчинському районі — 9, в Н.-Волинському — 7, в 
Шепетівському — 2. < ...>

Партійний і комсомольський прошарок серед німецького насе
лення невеликий у всіх 3 районах. Так, в Емільчинському районі 
всього членів і кандидатів — 5, комсомольців — 41, в Н.-Волин
ському — членів і кандидатів партії — 28, комсомольців — 53, в Ше
петівському— членів і кандидатів партії — 9, комсомольців — 14.

Дітей шкільного віку німецькими школами охоплено всіх, се
мирічка тільки одна на район, за виключенням Н.-Волинського, 
де 2. Неписьменність і малописьменність серед німецького насе
лення в районах ще велика. Так, серед німецького населення 
Емільчинського району 23 % неписьменних і малописьменних. 
В Н.-Волинському районі — 33%. Німецьких вчителів недосить в 
районах, вони перевантажені, з них є недосить кваліфіковані.

Культробота серед німецького населення проводиться там, де 
є хати-читальні, або сельбуди. По деяких сільрадах є сектанти. 
Так, в Сергіївській с/р із запитань у дітей батьки більшості від
відуючих школи дітей — сектанти. Тут ніякої культосвітньої і ан
тирелігійної роботи не проводиться. Актив тут невеликий, колек
тивізації немає. В Покащівській сільраді того ж району є хата- 
читальня, є гуртки, ставляться доповіді й серед населення ведеть
ся певна робота. В Н.-Волинському районі в Натальївці, навпаки, 
в Сергіївці Емільчинського району ведеться культробота серед на
селення, з якого більшість — сектанти, тут 90 % колективізованого



села й кожне господарство, за постановою загальних зборів, випи
сує по одній газеті. Сельбуд тут на самоокупності, допомоги в 
коштах з району не одержує. В Н.-Романівській сільраді того ж 
району ніякої культосвітньої роботи не ведеться. Хати-читальні не
має. В Шепетівському районі з двох німецьких сільрад тільки в 
Дерманці є хата-читальня, але культробота не ведеться. Тут ко
жен колгосп виписує по одній газеті.

Бібліотечній справі мало приділяється уваги. Бібліотеки не у 
всіх с/радах. В Сергіївській с/р Емільчинського району і в Н.-Ро- 
манівці Н.-Волинського району немає зовсім бібліотек. В Дерма- 
нівській сільраді Шепетівського району бібліотека має близько 
300 ккижок, з району надсилаються тільки українські книжки для 
бібліотек. В Натальївській с/раді Н.-Волинського району в бібліо
теці— 400 книжок, з них тільки 50% німецьких, більше року не 
одержують ніяких книжок. Колгоспи і споживкооперація діловод
ство провадять українською мовою.

Районові організації, як РПС і РКС, в тому числі і РВК, об
слуговують німецькі сільради виключно українською мовою. Весь 
районовий апарат немає людей, які б знали німецьку мову, за ви
ключенням одного секретаря Н.-Волинського району. Тільки один 
Новоград-Волинський РВК розіслав обіжника про переведення 
всієї роботи німецьких сільрад на рідну мову. З цього питання 
PCI обслідувала всі німецькі с/р, роботу ще не закінчено. В Еміль- 
чинському районі РВК обслідував тільки одну Сергіївську с/р. 
Шепетівський РВК надіслав на роботу голову с/р одного з райо- 
нових робітників.

Німецькі сільради всіх 3 районів загальні збори проводять ні
мецькою мовою, за виключенням Сергіївської с/р в Емільчинсько- 
му районі, де голова, що працює тимчасово,— чех, а секретар — 
росіянин, і всі справи, як і загальні збори, ведуться українською 
мовою. Призначено вже другі перевибори голови. В Покощівській 
с/р того ж району голова працює всього 2 тижні, протоколи на 
50 % ведуться німецькою мовою. В Н.-Волинському районі в ні
мецькій Натальївській с/р протоколи ведуться німецькою мовою, 
в Н.-Романівській с/р того ж району протоколи засідань с/р ве
дуться німецькою мовою, загальні збори — українською мовою. 
Мотивують тим, що на загальних зборах бувають представники 
району, які роблять доповіді українською або російською мовою, 
і резолюції пропонують тими ж мовами, через що і протоколи пи
шуться укрмовою. В Шепетівському районі в національній німець
кій Дермаиській с/р всі протоколи пишуть укрмовою, секретар до 
цього часу був українець і тільки тепер — німець, але він теж 
веде роботу українською мовою. Рахівництво у всіх нацсільрадах 
ведеться українською мовою.



Гринтальська німецька сільрада 
Старо-Каранського району

Перевірка запровадження закону рівноправності мов в Грин- 
тальській німецькій сільраді Ст.-Каранського району дає такі на
слідки: національний склад президії с/р: 2 німці і 1 росіянин; го
лова сільради та секретар — німці. Діловодство с/р не переведено 
на рідну мову й провадиться російською мовою, не дивлячись на 
те, що голова й секретар письменні на німецькій мові. Збори, за
сідання, наради по сільраді та колгоспах, а також обслуговування 
ради представниками РВК, інструктування з боку районових уста
нов (райколгоспспілки з боку районових установ) провадиться пе
реважно російською мовою. Школи соцвиху працюють цілком ні
мецькою мовою (40 нім. груп), масова політосвітня робота прово
диться переважно російською мовою. Німецька література в біб
ліотеках цілком недостатня. Бракує масово-політичної літератури 
для колгоспника на нацмовах. Гасла, плакати (про хлібозаготів
лю, колективізацію тощо), що надсилаються центральними устано
вами, переважно українською мовою. Лікнеп — німецькою мовою.

Російські сільради
Обслідувано Нитинську російську с/р Емільчинського району, 

де всього 96 дворів з населенням в 523 чол., з них росіян — 479, 
українців — 27, німців— 17.

Хлібозаготівлю с/р виконала на 101,5%, мобілізацію коштів — 
на 80%: колективу в Нитииській с/р немає, є тільки ініціативна 
група з 11 чоловік. Дітей всіх охоплено російською школою, є 
чотирирічка. Неписьменність і малописьменність ліквідується сла
бо, неписьменних — 27% і малописьменних — 30%. Районові ор
ганізації, в тому числі і РВК, обслуговують с/р всі сільські орга
нізації українською мовою. Голова с/р — росіянин, секретар — по
ляк, але добре знає російську мову. Діловодство і загальні збори 
ведуться російською мовою. Російською мовою ведуть свою роботу 
й сільські організації, як сільспоживкооперація, КНС і інш. З боку 
с/р викривлень національної політики немає.

Висновки і пропозиції
Заслухавши доповідь ЦК Нацменшостей про наслідки перевірки 

запровадження закону ВУЦВК та РНК УСРР про забезпечення 
рівноправності мов рід 6/VII — 1927 р. серед нацменшостей райо
нів Новоград-Волинського, Емільчинського, Шепетівського та Ста
ро-Каранського, Секретаріат ВУЦВК відмічає низку досягнень в 
справі здійснення ленінської національної політики, [а] саме: 
охоплення нацменнаселення в більшості нацсільрад, охоплення ді
тей шкільного віку серед поляків, німців та руських навчанням



рідною мовою, переведення лікнепу серед німців рідною мовою 
тощо.

Але поруч з цим Секретаріат ВУЦВК констатує невиконання 
та порушення вищезазначеного закону про рівноправність мов низ
кою нацсільрад та РВК. Про це свідчать такі факти:

а) діловодство та масова робота більшості нацсільрад (збори, 
засідання, наради тощо) не переведено на рідну мову та прово
дяться переважно російською або українською мовою;

б) листування та інструктування з боку РВК, його відділів та 
інших районових установ (райколгоспспілка, райспоживспілка та 
інш.) проводяться виключно російською та українською мовами;

в) райвиконкоми не вжили заходів до того, аби підготувати від
повідні умови (підготовка нацкадрів, організація курсів для ви
вчення нацмови в апаратах нацсільрад та райустанов) для переве
дення діловодства на рідну мову; ‘

г) лінією шкіл соцвиху, за винятком німецьких, польських та 
російських шкіл, де навчання проводиться рідною мовою серед 
інших: молдаван — російською мовою, серед греко-татар — лише 
перші три групи переведено на рідну мову;

д) ліквідація національної неписьменності серед дорослого 
нацменнаселення, за винятком німців, росіян та частково поляків, 
проводиться переважно російською мовою (серед греко-татар та 
молдаван);

е) масова політосвітня робота серед греко-татар, молдаван та 
поляків проводиться переважно російською або українською мо
вами; політлітератури по бібліотеках на нацмовах бракує у греко- 
татар та молдаван, а щодо поляків та німців, здебільшого україн
ською або російською мовами;

є) з боку НКО та районових відділів наросвіти не було вжито 
рішучих заходів щодо підготування відповідних нацкульткадрів 
(вчителі, ліквідатори лікнепу, політосвітпрацівники тощо), а та
кож складання та придбання учбової та іншої літератури для пе
реведення на рідну мову шкільних та політосвітніх установ, особ
ливо серед греко-татар, молдаван та поляків.

ЦДАВО України — Ф.
413.— On. 1.— Спр. 591.—
Арк. 55—59.

67. Постанова Політбюро ЦК КП(б)У про хлібозаготівлі

З січня 1932 р.
Надіслати міськкомам та райпарткомам і уповноваженим ЦК 

таку телеграму:
«Не зважаючи на рішення Політбюро ЦК ВКП(б) від



29 грудня про оголошення січня місяця бойовим ударним місяцем 
закінчення хлібозаготівель, виділення спеціально для стимулюван
ня хлібозаготівель краму на 70 млн. крб., який вже на 60 % від
вантажений й прибуває до районів, надсилку на допомогу райо
нам значної кількості робітників на чолі з членами Політбюро,— 
становище з хлібозаготівлями на Україні залишається надзвичай
но тривожним.

Подальше падіння заготівель першої п’ятиденки січня (2 млн 
800 тис. пудів проти 3 млн 500 тис. пудів останньої п’ятиденки 
грудня) вказує, що районні організації, місцеві робітники не уяви
ли собі, а часто не хотять зрозуміти всієї важливості й потреби 
закінчення заготівель саме в січні.

Таке становище хлібозаготівель вважаємо за ганьбу для Укра
їнської парторганізації й вимагаємо від уповноважених ЦК, всіх 
парторганізацій і всіх членів партії негайного вжиття таких захо
дів, що забезпечили б Україні виконання цілком і безумовно рі
шення Жовтневого пленуму ЦК ВКП(б) про хліб».

ЦДАГО України.— Ф.
1.— On. 101.— Спр. 235.—
Арк. 4—5.

68. Лист Голови Всеукраїнського ЦБК Г. І. Петровського 
Політбюро ЦК КП(б)У

Про продовольчі труднощі в ряді районів 
Вінницької, Дніпропетровської, Київської,
Одеської та Харківської областей і заходи щодо їх подолання

Не раніше 23 лютого 1932 р.
Политбюро ЦК КП (б) У 
тов. Косиору

Ввиду того, что уже сейчас продовольственное положение на
чинает тяжело складываться для ряда районов Днепропетровской, 
Одесской, Харьковской, Киевской и Винницкой областей, и не 
только для села, но и для некоторых рабочих городов, я считаю 
необходимым:

1. Написать обстоятельную записку ЦК ВКП(б) на основе об
мена мнений на посевкомиссии от 23 февраля в присутствии сек
ретарей обкомов и тех материалов, какие по этому вопросу у нас 
имеются, о фактах острого недостатка продовольствия для насе
ления и кормов для скота.

2. Просить ЦК ВКП(б) издать постановление о прекращении



хлебозаготовок на Украине и объявлении свободной торговли, со
гласно закону.

3. Поручить тт. Петровскому, Войцеховскому * и Горлинско- 
му ** собрать коммунистов общественных организаций: профорга
низаций, «Друг детей», красного креста для принятия ряда мер по 
оказанию помощи детям в районах, находящихся в тяжелом про
довольственном положении.

4. Заготовительным организациям, республиканским и коопера
тивным организациям обсудить вопрос возможности в некоторых 
районах децентрализованных заготовок на помощь тяжелым в 
продовольственном отношении районам.

Г. Петровский
ЦДАГО України — Ф. 
1.— On. 101.— Спр. 1107 
а.— Арк. 1

69. Із відозви ЦК КПЗУ до робітників і селян 
Західної України з закликом боротися 
проти голоду і підготовки війни з СРСР

Квітень 1932 р.
< ...>  Робітники й робітниці! Селяни й селянки!

Працюючі Західної України!
Жахлива загальна криза розвалює капіталістичне господарство 

Польщі, подібно як і всіх інших буржуазних держав < ...>
На окупованій імперіалістичною Польщею Західній Україні 

основні галузі промисловості завмирають. < ...>
До страшного упадку доведене селянське господарство. Без

земельне, задовжене лихвою, відстале технічно нужденне госпо
дарство сільського злидаря задушується до решти в кліщах мно- 
гократних податків і драчок, руйнується цілковито. Голод і без- 
просвітня нужда охопили своїми смертними кігтями сотні тисяч, 
мільйони людей по західноукраїнських землях, так само безробіт
ні маси міських пролетарів. На Гуцульщині і Підкарпатті царює 
повальний голод і голодний тиф, населення мре з голоду.

Робітники й селяни!
З сучасного лихоліття ціною ваших ще більших злиднів, ще 

лютішим голодом і нуждою пани буржуа, банкіри, фабриканти 
і обшарники хочуть вирятуватись. За всяку ціну хочуть вони збе
регти своє панування і привілеї, свою приватну власність, свої

* Ю. Войцехівський — секретар ВУЦВК.
** К. Горлинський — заступник секретаря ВУЦВК.



зиски і проценти. В цьому скаженому визискові вони та їх фа
шистський, катівський уряд намагаються тримати вас при помочі 
кривавого терору, системою наглих судів, шибениць та пацифіка- 
цій. Десятки тисяч кращих революційних робітників і селян, що 
виступили проти визиску і гніту, запроторено на довгі роки за му
ри в’язниць, десятки тисяч працюючих побито, покалічено фашис
тським и опричниками. Сотні поранено і замучено на смерть, де
сятки повішено і розстріляно. Звірськи лютує білий терор призна
ченого на загибель класу буржуазії, щоб в зародку здушити опір 
мас, щоб спинити народний бунт, революційний підйом мільйонів 
робітників і селян до боротьби за своє визволення з пекла капі
талізму.

На спацифікованій Західній Україні окупант лютує стократ 
сильніше. Під чоботом завойовника стогне український народ, за
мучений національним поневоленням, позбавлений всяких своїх 
прав. Знищено українське шкільництво, руйнуються і закривають
ся українські товариства й організації. Поліціант-осадник і «стше- 
лєц», необмежений сатрап — посіпака над замученим українським 
населенням.

Такий баланс 14-літньої капіталістичної господарки ф аш и ст
ської Польщі на окупованій Західній Україні. Такий неминучий 
баланс державної господарки тоді, коли фабрики належать не ро
бітникам, а капіталістам, коли власники землі не є працюючі се
ляни, а дідичі і куркулі, коли влада належить фашистівській дик
татурі, а не робітникам і селянам, не диктатурі пролетаріату.

Таке положення, як в Польщі на Західній Україні, є зараз по 
всьому світу, по всіх державах, де при владі є буржуазія, капіта
лісти і дідичі. Весь капіталістичний стан загниває, його роз’їдає 
загальна господарча криза. Скрізь по світі, в Європі і Америці, 
десятки мільйонів безробітних, скрізь розвал промисловості, кра
хи банків, руїна селянського господарства. Скрізь голод, нужда 
і смерть для працюючих! Всюди скажений наступ визискувачів- 
гнобителів на робітників і селян, щоб на їх плечах, їх потом і 
муками найти собі вихід з кризи. Всюди чимраз лютіший терор і 
гніт для тих, що боряться за своє визволення з неволі капіталу.

Тільки на !/б частині світу, тільки на тій частині, де немає ка
піталістичної господарки, де немає влади буржуазії, зовсім друге, 
протилежне положення. Тільки в СРСР — в Союзі Радянських Со
ціалістичних Республік — немає загнивання і кризи народного гос
подарства, а зате є буйний, нечуваний в історії розквіт промисло
вості, зріст будівництва соціалізму. < ...>

Буржуазія всього світу намагається знищити війною СРСР — 
цей дороговказ для працюючих і поневолених всього світу, щоб 
могти безтурботно дальше ще більше визискувати та поневолю
вати працюючі маси та загарбати Радянський Союз, щоб і там



визискувати та загарбати під ярмо визиску працюючі маси Радян
ського Союзу.

Товариші робітники й селяни!
Новий переділ світу між імперіалістичними хижаками через 

нову світову ще жахливішу, як війна 1914—1918 рр., імперіаліс
тичну війну — такий стратегічний план світового імперіалізму для 
виходу з сучасної світової кризи. На денному порядку нова все
світня війна, зокрема війна капіталістичного світу за повалення 
влади робітників і селян в Радянському Союзі, за розподіл поміж 
себе його багатих земель. Нова імперіалістична війна вже поча
лась нападом Японії на Маньчжурію і на Шанхай.

Над кордонами Радянського Союзу надсувається зі Сходу ар
мія японських імперіалістів, а наперед неї — загони білогвардій
ських бандитів, що як ті круки злітаються з усього світу до Маньч
журії. В цілому капіталістичному світі йде гарячкова мобілізація 
сил до близького виступу. День у день морськими шляхами та за
лізницями привозять зброю, амуніцію та інше воєнне знаряддя чи 
то на Далекий Схід, чи то до тих буржуазних держав, що з Захо
ду, як ланцюгові пси світового імперіалізму, мають перші зацьку
вати Радянський Союз.

Фашистівська Польща буде авангардною силою в цій антира- 
дянській війні світового імперіалізму.

Видатки на військо, на зброєння поїдають більшу частину фа- 
шистівського державного бюджету. Посилення терору, ліс шибе
ниць— чим ближче до радянських кордонів, тим густіший — ма
ють очистити терен для антирадянського воєнного плацдарму.

Буржуазія Польщі, буржуазія Західної України ждуть тільки 
відповідного моменту, щоб напасти на Радянський Союз, на соціа
лістичну Батьківщину робітників всього світу. Хвиля вибуху війни 
може прийти кожного часу, коли не стримає і не відверне підня
тої на Радянський Союз кривавої лапи фашизму мозолиста рука 
робітника і селянина Польщі, Західної України і Білорусії.

Товариші! Робітники й селяни!
Революційний визвольний рух мільйонових мас робітників і 

селян цілої Польщі, звернений проти польського імперіалізму, є 
могутньою силою, що може і повинна відвернути загрозу антира
дянського нападу, що може і повинна добитись свого революцій
ного виходу з сучасної кризи шляхом загальнопольської проле
тарської революції. < ...>

Національно поневолені народні маси Західної України на чолі 
з революційним пролетаріатом під проводом КПЗУ точать щоденні 
все гостріші, все більші бої проти національного гніту, проти па- 
цифікаторів і окупантів, за скинення окупації, за визволення За
хідної України з-під ярма фашистівської Польщі. В містах і по 
селах Західної України назрівають гігантські вирішального ха



рактеру нові бої, незламна терором та пацифікацією маса пра
цюючих Західної України гуртує свої сили до повалення окупації, 
до соціального й національного визволення.

Товариші!
Союзником і помічником польської фашистівської окупації, 

співробітником у здійсненні всіх планів польського фашизму і гіа- 
цифікатора як по придушенні революційного вулкану, так і по ор
ганізуванню антирадянської інтервенції є українська буржуазія, 
українські дідичі, фабриканти, попи, куркулі.

Всі політичні буржуазні партії від хомишинівської УКНП 
та католицького] союзу через УНДО, соціал-фашистівських ра
дикалів, УСДП до ОУН — УВО готуються враз з польськими та 
міжнародними фашистами до нової війни, яка мала б поширити 
польську окупацію на нові українські землі, що мала б повалити 
вільну Соціалістичну Радянську Україну, що мала б віддати там 
землю і фабрики обшарникам і фабрикантам, що мала б перетво
рити соціалістичні маси Радянського Союзу і Радянської України 
в колоніальних рабів. Провідники УНДО, радикалів і інших націо
нал- і соціал-фашистівських українських партій запивають вже 
торги на світових та варшавських імперіалістичних ярмарках, де 
продають на гарматне м’ясо, на війну проти братів з Радянської 
України народні маси Західної України. Ці гандлярі вашим жит
тям намагаються не тільки кинути вас у пекло війни, вони намага
ються не допустити до спільного вашого революційного виступу з 
робітниками й селянами корінної Польщі й Західної України. Ря
туючи себе від неминучої загибелі, українська буржуазія щораз 
тісніше зв’язує свою долю з польським окупантом і стає зачинщи
ком в терорі і пацифікації народних мас Західної України. До 
краю шаліє зараз терор українських фашистів над свідомими рево
люційними робітниками і селянами, що борються самі і організу
ють боротьбу народних мас проти фашистівської польської окупа
ції, проти антирадянської війни. Цей наступ української буржуа
зії на терені «Просвіт», кооперативів, «Лугів» і «Соколів», про
ти революційних робітників і селян має на меті зірвати боротьбу 
працюючих Західної України за визволення з-під окупації, за 
здійснення свого соціального і національного визволення.

Робітники й селяни!
Щораз з більшою тривогою глядять панівні класи на цю бо

ротьбу мас, що кріпшає і зріє до остаточної розправи. Всіма зу
силлями вони стараються припинити, зірвати, зламати і знівечити 
цю боротьбу. Терор, шибениці, пацифікація і провокація — це 
один шлях до неї. Другий шлях — це звести цю боротьбу на ма
нівці, скерувавши її на спокійні нереволюційні, безпечні для бур
жуазії тори. Цю роботу виконує для фашизму й окупації войов
ничий націонал-фашизм УВО — ОУН, соціал-фашизм з-під знаку



ІІПС та УСДП і других їм подібних партій. Завданням соціал- 
фашизму є зараз узглавити боротьбу працюючих мас за вихід з 
кризи для того, щоб її обезголовити. Таким чином рятують вони 
капіталістичну Польщу перед революцією робітників і селян; ря
тують польську окупацію перед повстанням народних мас Захід
ної України і Західної Білорусії. Скрізь заломлюють вони бороть
бу робітників проти капіталістів, селян проти обшарників. Зало
мили вони боротьбу дрогобицьких нафтовиків, зірвали боротьбу 
геройських гірників Домброви, трамваярів Лодзі і Варшави. Всі 
їх зусилля скеровані на те, щоб відтягнути маси, що хочуть бо
ротьби і вже борються, від єдино можливого, єдино справжнього 
виходу — від революції. Всі їх зусилля врятувати панування помі
щиків, фабрикантів обіцянками про можливість здобуття «демо
кратії» на місце фашизму, нібито за «демократичних» влад робіт
ництво і селянство не визискувалось і не гнобилось.

Робітники й селяни! Працюючі Західної України!
Ваша відповідь всім ворогам мусить бути одна. Всі в револю

ційний табір, всі під прапори КПЗУ. Всі до боротьби проти оку
пації, проти фашистівської диктатури і його союзника — україн
ської буржуазії. Всі на оборону Радянського Союзу і Радянської 
України! Революція робітників і селян та поневолених народів ці
лої Польщі — ось цей вихід з нужди, неволі та війни, до якого 
веде працюючі маси тільки одна партія — партія Комуністич
на. < ...>

Центральний Комітет Комуністичної 
партії Західної України

Львів, квітень 1932 р. Боротьба за возз'єд
нання Західної Ук
раїни з Українською 
РСР, 1917— 1939,— 
С. 315—322,

70. Лист Секретаря ЦК КП(б)У С. В. Косіора 
Секретарю ЦК ЕШП(б] Й. В. Сталіну

Про економічне і політичне становище в 
південній частині степових районів України 
та продовольчі труднощі

26 квітня 1932 р.
Тов. Сталин!
То, что я и ездившие со мной товарищи наблюдали в южной 

части степных районов, а также сведения из других областей дают 
возможность судить о ходе и перспективах сева по Украине.



Если сравнить с прошлым годом, то сев пока что идет лучше 
прошлогоднего, однако причина тут не в хорошей работе, а в луч
ших метеорологических условиях. То, что мы наблюдали в Степи, 
говорит о том, что даже при нынешних тяжелых условиях с тяглом 
можно было бы работать значительно лучше.

В Степи имеется 10—15 особенно тяжелых районов, где, как 
теперь выясняется, были допущены серьезные ошибки в определе
нии плана заготовок и серьезные искривления и ни с чем несооб
разный нажим при проведении заготовок. У нас вскрылось еще 
3—4 района, очень похожих на Драбовский и АМССР. Пришлось 
виновных посадить и судить так, чтобы об этом знало все населе
ние.

У нас есть отдельные случаи и даже отдельные села голодаю
щие, однако это только результат местного головотяпства, пере
гибов, особенно в отношении колхозов. Всякие разговоры о «голо
де» на Украине нужно категорически отбросить. Та серьезная 
помощь, которая Украине была оказана, дает нам возможность 
все такие очаги ликвидировать. В степных районах острые настро
ения в общем уже ликвидированы (Зиновьевский, Новопражский, 
Каховский и др. районы). Правда, мне приходилось еще встречать 
отдельные случаи (колхозы, села), но и это будет, безусловно, 
ликвидировано. Почти вся Степь взялась сейчас за севбу.

Последние 3—4 дня развитие массового сева задержали бес
прерывные дожди почти по всей Украине. Для степи, Харьковской 
области, Донбасса и АМССР вопрос о семенах как для ранних, 
так и для поздних урегулирован удовлетворительно. Все семена 
уже на месте. Однако, по заявлениям Одесской и Днепропетров
ской областей, получается, что тысяч 200—250 га ранних яровых 
все же недосеют, придется заменить поздними. Но говорить сейчас 
сколько-нибудь твердо о таком недосеве еще нельзя, ибо в Степи 
есть случаи, когда засевают ранних яровых значительно больше, 
чем числилось в наличии семян, а это значит, что не все семена 
были учтены.

Основной вопрос сейчас повсюду — это тягловая сила. В тех 
районах, где я был, около lU числа лошадей пало. Остальные, как 
правило, находятся в очень тяжелом состоянии — кожа да кости. 
Основная причина и тут, конечно, не отсутствие кормов, а то об
стоятельство, что крестьянин — и колхозник, и единоличник — уха
живать за лошадью и кормить ее на последние средства, как он 
делал это раньше, не хочет. Основное, что толкает его к этому,— 
это повинности. Не случайно, что хуже всего дело обстоит там, где 
особенно много мотали лошадей всю осень и зиму по перевозке 
хлеба, свеклы и т. п. Во многих местах до сих пор за эти перевозки 
еще не расплатились. Вся эта повинность, как правило, проводи



лась в порядке принудительной мобилизации. Лучше дело обстоит 
в лесных районах, где все-таки и платили, и давали фураж.

Сейчас участие лошадей в посеве в Степи очень незначитель
ное, особенно там, где есть МТС, где имеются трактора. По всей 
степи можно наблюдать картину, когда в поле работают, большей 
частью, только трактора — и пашут, и сеют, и боронуют. Там, где 
работают и лошади, производительность их раза в 2—3 ниже вся
кой нормы. Запряжка в 4—5 лошадей обрабатывает от 2 до 0,5 га 
в день. В общем нужно признать, что участие лошадей в полевых 
работах, даже учитывая их состояние, явно недостаточное. На мес
тах слишком большой перегиб на трактор. Но и трактора работа
ют с неудовлетворительной производительностью. Большей частью 
трактор ХТЗ или СТЗ обрабатывает 5—6 га и редко 8—10. В этом, 
прежде всего, выражается неудовлетворительность работы район
ных организаций, МТС и совхозов.

Словом, сейчас решает вопрос посевной кампании производи
тельность трактора и степень участия в посеве лошади. Характер
но, что в колхозах, не обслуживаемых МТС, лошади даже при 
неудовлетворительной кормежке, как правило, вырабатывают 
значительно больше и участвуют в посеве в большем количестве, 
чем там, где есть трактора. Крестьянин сейчас уверовал в то, что 
мы действительно дадим трактора и машины, и слишком поспешно 
бросает лошадь.

С кормежкой в колхозах Степи дело обстоит большей частью 
не особенно хорошо. Но многие колхозы все-таки живут неплохо. 
Наиболее туго везде с хлебом. Отсутствие хлеба, голод являются 
темой, в отношении которой кулак и его агентура развивают беше
ную кампанию, пускаясь на всевозможные провокации. Озимые по 
всей Степи прямо блестящие, даже в приличном состоянии поздние 
посевы. В этом отношении весна оказалась для нас чрезвычайно 
благоприятной, ибо не только не приходится в Степи ничего пере
севать, но и обычную гибель от вымерзания, вымачивания мы име
ем значительно ниже нормального. Некоторое исключение состав
ляет Харьковская область, где, по предварительным сведениям, 
имеется некоторая гибель озимых, но размеры этой гибели точно 
не выяснены. Во всяком случае ни о каком серьезном пересеве и 
здесь говорить не приходится. Южная часть Степи должна была 
кончить сев ранних яровых к 25 апреля, но, очевидно, дожди за
держат.

В последние дни у нас несколько неожиданно расширился про
рыв по Киевской области и районам бывших Белоцерковского и 
Уманского округов. По рассказам побывавших там товарищей, в 
этих районах подавленное, а местами очень острое настроение. На 
днях в Плисковском районе было открытое контрреволюционное 
выступление открыто петлюровского характера, которое удалось



быстро ликвидировать. Из этих районов сейчас больше всего ждут 
сообщения о том, что нечего есть, что сеять не будут. Особенно 
тревожные данные о плохом состоянии и падеже лошадей. Из по
лученной семенной ссуды мы полностью снабдили эти районы 
семенами, дали колхозам проса и кукурузы на кормежку, подбро
сили немного кормов для лошадей, помогаем тракторами. Коман
дировали туда из области группу работников. Наша помощь в 
значительной степени может сорваться, если нам не дадут отгру
зить до половины мая причитающийся нам остаток — около 500 
тракторов — для Правобережья и погранполосы, ибо до сих пор 
мы приложили все усилия к тому, чтобы отгрузить в первую оче
редь трактора Степи и степным районам Харьковской и Киевской 
областей.

Два дня тому назад послали в Киевскую область для ознаком
ления с положением в наиболее тяжелых районах, а также с по
ложением в Винницкой области, в частности в пограничных рай
онах, секретаря ЦК КП (б) У т. Любченко. Очевидно, этим двум 
областям (Киевской, Винницкой) немного позже придется оказать 
дополнительную помощь просом. С этой просьбой мы вынуждены 
будем опять обратиться в ЦК.

С. Косиор
ЦДАГО України,—
Ф. /.— On. 1.— Спр.
2029.— Арк. 67—71.

71. Довідка Відділу агітації та масових кампаній 
ЦК КП(б)У та зведення з листів, 
надісланих до ЦК ВКГЇ(б) і ЦК КП(б]У, 
з питань хлібозаготівель та голоду на Україні

28 квітня 1932 р.
Секретарю ЦК КП(б)У
тов. Косіору
З 1 січня до 22 квітня безпосередньо до ЦК КП(б)У, а також 

надіслані від Секретаріату т. Сталіну разом 115 листів в справі 
перекручування по хлібозаготівлі, примусового усуспільнення худо
би тощо.

Найбільша частина листів припадає на квітень місяць — 64.
Частину цих листів агітмасовий відділ ЦК КП(б)У направив 

для перевірки до обкомів і райкомів, а по окремих відряджено 
товаришів для перевірки на місці.



Характерні моменти з листів, що надійшли в квітні місяці, на
водимо у зведенні, що Вам його при цьому надсилаю.

Зав. агітмасовим 
відділом Сірко

Додаток
ЗВЕДЕННЯ З ЛИСТІВ, ЩО НАДІСЛАНІ ДО ЦК ВКП(б)

Т. СТАЛІНУ Й ЦК КП(б)У.
«Шановний т. Сталін, чи є закон Радянської влади, щоб селян

ство сиділо голодне, так як ми, колгоспники, не маємо уже з 1 січ
ня 1932 р. в своєму колгоспі ні фунта хліба. Тепер не тільки Гор
би, а взяти треба Глобинський і Семенівський райони, де поголов
ний голод серед народу. Ми, колгоспники, і вирішили спитати — 
що буде далі?

Постає питання. Як ми можемо будувати соціалістичне будів
ництво народного господарства, коли ми приречені на голодну 
смерть, бо ще до врожаю 4 місяці, питаємо, за що ми бились на 
фронтах: за те, щоб сидіти голодними, щоб бачити, як вмирають 
діти в корчах з голоду».

(Лист т. Сталіну — 
з Глобинського ра
йону на Кременчуч- 
чині, с. Горби, від 
колгоспників — без 
підпису).

«Наши рабочие колхозники не имеют ни куска хлеба, и даже 
есть такие, что, не имея ничего, с голода пухнут. Лошади в колхо
зах дохнут, а люди делят и едят, что и приводит к массовому за
болеванию, санитария отсутствует. Спрашивается, почему в Воро
неже, Анновке, Москве, Кубани, Тифлисе, Крыму есть хлеб деше
вый, сколько угодно и какой угодно, а на Украине — нет.

В настоящее время невозможно проводить на деревне дейст
вительную политику Ленинской партии большевиков. Целый ряд 
районов засыпались с финансовой частью (мобилизация внутрен
них ресурсов, оплата взносов займа, а также реализация, налоги 
и т. д.). Политическое настроение крестьян — невозможное, а это 
угрожает крепости, сплоченности тыла в случае войны».

(Лист до ЦК 
В КП (б) — з Фасто
ва (анонімка)).

«Я бачив, що в Росії пуд хліба 10 крб., а на Україні — 80 крб.— 
і немає. 1 всі їдуть в Росію. У нас, коли у колгоспника буде



10 фунтів, так забрали. Зараз колгоспники дуже мають поганий 
погляд на колгоспне будівництво. Коли я робив у колгоспі рік на 
тракторі і маю 250 трудоднів, я одержав 12 пудів хліба і більше 
нічого, як можна прожити, я обірваний, голодний, мені навіть со
ромно про це Вам писати, бо я людина молода, маю 19 років».

(Лист т. Сталіну з 
Київщини, Борис-
нільського району,
с. Рогозів — Криво- 
иіейн).

«З самого початку ми стояли за Радянську владу і зараз не 
хочемо, щоб вона втрачала авторитет, але ми вже не в силах тер
піти і просимо — зверніть увагу: у нас уже опухлі від голоду діти. 
Нас 284 чоловіки, щоб поодиночки нас не брали в ГПУ, ми не під
писуємо».

(Лист до ЦК 
КП(б)У із Снігурів- 
ки.
Анонімний лист по
силаємо т. Сталіну).

«В Долинському районі існує по багатьох селах голодовка. Все 
це тому, що місцева влада недооцінила розпорядки в Радвладі, а 
бажала краще виконати плани.

У селян таке враження складається, що страшно навіть гово
рити: коли б тільки що, так зразу повернули б гвинтівки проти.

Повідомляє Вас Тарасюк Іван — учень школи ФЗО, станція 
Долинська. Зараз я працюю в ГПУ по виявленню антирадянських 
подій.

(Лист до ЦК 
ВКП(б) від Тарасю
ка, б’т. Долинська).

72. Лист мешканця села Крихаїв Остерського району 
Чернігівського округу УРСР М. М. Тавлуя 
Голові ВУЦВК Г. В. Петровському

14 травня 1932 р.
Я хочу жить, но не могу, умираю с голода. Как у нас в селе 

Крыхаеве, так и по всему Остерскому району настоящая голодов
ка: пуд муки ржаной— 100 руб., пуд картошки — 20 руб., и то 
нигде не купишь. И много случаев, (когда) мужик купил пуд, дал



100 руб., а у него милиция отобрала. Еще многие убивают себя и 
мрут с голоду. В Крыхаеве начался голодный тиф, приехала брига
да врачей из района, закрыли школу и ну ликвидировать тиф, 
навезли из района продуктов, подкормили больных и перестали 
умирать от голода. В селе умерло от голода три души здоровых 
(физически крепких людей), много детей и стариков. Страшное 
бедствие идет по селу, а тут еще наводнение затопило 25 % посева 
озими и нужно снова засевать землю, но никто не собираеться 
сеять, ибо нечем.

В Крыхаеве два колхоза: первый (имени) Петровского — 55 хо
зяйств и второй (имени) Пятилетки — 30 хозяйств. Сева и не начи
нали, ибо никто не идет на работу, т. к. (все) оголодали. Кони у 
крестьян дохнут — нечем кормить, потому что и продукты и сено 
у крестьян отобрали и картошку всю погноили в баржах на реках 
Десне и Днепр. Осенью 31-го года людей мучали, чтобы свозили 
картошку на склады, а теперь мучают, чтобы вывозили гной из 
складов. Вот в Остере на базаре громадный склад картошки на 
весь базар так воняет, что все плачут, разве ж это не их труд про
падает напрасно и некому на это обратить внимание. (Вот) поче
му уже не хватает сил работать, смотреть на все, из-за чего и 
обращаюсь с покорнейшей просьбой к Вам, Григорий Петрович, 
обратить на это внимание и спасти от голодовки Остерский район.

Мы читаем наших земляков письма из-за границы, которые пи
шут, как они живут, что все у них дешево. И вот хотели удрать 
из Крыхаева Кот Дмитро и из Ивминки — один, которых пойма
ли и отправили на Соловки. А у нас вот (в Крыхаеве) я не рад 
жизни и сейчас жена противна, а дети страшные враги, когда я 
сижу день не евши и вяжу сетку, а только покурю и запью водою, 
а тут вешаются на меня дети и плачут, говорят: «Найди где-ни
будь, купи хлеба или картошки». И это все как ножом в сердце. 
«На что я вас на свет пустил»,— думаю. И становится жалко, 
отношу сетку на склад и иду до базара в Остер (20 км), покупаю 
мешок картошки и тут милиция (меня) забрала, ведут к костру и 
потом-то ссыпают (мешок в огонь), чтоб было жарче.

И теперь один у другого крадет, коров, кур, цыплят и овец по
резали и поели, а теперь приходится вместе умирать. По другому 
жизни уже нет. Не думаем хозяйствовать и пахать землю, ибо раз
дали посевные карточки, чтоб осенью сдали продуктов определен
ное количество. Столько продуктов получить невозможно, даже 
если бы у мужика был скот и был перегной, а сейчас без перегноя 
никакого урожая у нас в Крыхаеве на песках не будет. И мало кто 
собирается пахать землю, так как все зерно отобрано и вывезено 
из села на станцию, а купить нельзя и уже никому ничего не нуж
но. А кто не взял посевную карточку, того судили до четырех лет 
тюрьмы. Вот такая у нас свобода. И не знаю, что за такое поста



новление у центра, чтоб от селян отбирали все из продуктов до 
фунта или это на месте выдумывают, что просто ужас.

Как в нашем селе, так и по району принуждают (вступать) в 
колхоз, но идут через силу и не последняя беднота, а лодыри и 
(те), кого надо раскулачивать. В колхозах еще нигде порядки не 
устроены. Скот гибнет и коней много (погибает), работать не на 
чем. Везде, и по совхозам, масса была картошки не выкопана, 
хлеба не убрато, сено загубили в траве или в копнах из-за того, 
что работники не получали продуктов и одежды, и лишь газеты и 
директивы, а это ни к чему. Нужно обеспечивать продуктами и 
мануфактурой но не готовой одеждой и не директивами, а под
ходом к жизни. Например, в Крыхаеве в колхозы поступили ди
рективы в 31 году сеять ячмень и гречку по 4 десятины. Колхоз
ники уверяют, что там не будет ничего и надо сеять другие куль
туры. Но сказано по какой-то директиве и посеяли и выросли на 
4 га гречки 33 пуда, а ячменя 40 пудов. Из 4 га! Так и по колхо
зам конец (наступит). Работать работай, а есть — извини. И вот 
работа стоит, а колхозники разбегаются, потому что — зарез: кор
мят инструкциями и директивами. И вот я бы просил ВУЦИК 
проехать по селам и убедиться, что делается в колхозах, дать 
директивы, чтобы работа шла как надо, а самое главное, я прошу 
от всей души пожалеть бедного мужика и спасти от голодной 
смерти. И тогда бы мужик любил бы свою страну, и не была бы 
колхозная работа каторгой.

Мы в основу плана положили посевные площади, но это лиш
нее. Надо больше убрать и привести все в порядок. А то повсюду 
урожаи не убираются, а гибнут из-за не основательной платы за 
уборку, а все принудительно. А коли силою колодезь копать, то 
воды не пить. Раньше у пана было больше земли, чем теперь в 
совхозе, а все убиралось больше, т. к. всегда (он) кормил рабочих 
и платил, а теперь все принудительно и работа стоит. А тут и надо 
делать, как требует жизнь. А то контрактуй землю и скот и рабо
тай, а сам сиди и работай и платы не спрашивай. И на этот год 
у нас скот не увеличивает стада, а уничтожается. У бедняка есть 
две коровы — одну забрать, а у середняка забрали последнюю и 
теперь контрактуй и бедняк корову, а на базах скот дохнет. А ове
чек и свиней уже нет ни у кого, ведь нечего давать свиньям, надо 
зерно и картошку, а ее нет, ибо отбирают и всяк ждет гибели, 
а не жизни. Вот так у нас в Крыхаеве и районе, и этим надо кому- 
то озаботиться, отвести народ от погибели, ибо коли человек голо
ден, он злой, и если его работа не ценится, он (ее) бросает. Так 
вот и теперь. Все принудительно. Работай, а платы и еды не спра
шивай (неразборчиво). И это на местах не нужно никому, загля
нули бы из центра. А может быть, так надо, не знаю. Но я смотрю 
и вижу: кругом же боль, а не жизнь. Если земля родила урожай,



кто-то должен собрать и (не) везти на свалки, как, например, кар
тошку.

С. Крыхаево. Тавлуй 
Мик(ита) М акси
мович), Остер(ский) 
район.
ЦДАГО України.— 
Ф. 1.— On. 8.— Спр.
108.— Арк. 41—44.

73. Спецдонеєення Вінницького обласного 
відділу ДПУ обкому КП(б) про факти голоду 
і випадки смерті в Тростянецькому районі

8 травня 1932 р.

Последние материалы все больше сигнализируют об увеличении 
голодания во многих селах Тростянецкого района с последствиями 
опухания и смерти.

Мероприятия по оказанию помощи путем организации общест
венного питания со стороны районных организаций недостаточны.

Положение Тростянецкого района заслуживает особого внима
ния со стороны областных организаций, так как среди голодаю
щих большое количество детей.

Приводим зафиксированные факты голодания в некоторых се
лах района.

По с. Тростянчик голодает 40 семейств, все колхозники, пре
имущественно бедняки, среди них 15 детей лежат опухшими.

По с. Паланка голодом охвачено 52 хозяйства, семьи колхоз
ников в количестве 301 человека, из них 108 человек совершенно 
опухшие.

Имеется случай смерти от голода дочери колхозника Мациго- 
на — Феодосии — 24 лет.

В этом же селе голодают 15 хозяйств индивидуальников, из них 
опухших 7 человек.

Имеется случай смерти Органа Михаила.
По с. Стратиевка насчитывается несколько семейств колхозни

ков и единоличников, которые голодают.
По с. Севериновка голодают 23 человека, семьи колхозников, 

питаются исключительно суррогатами, как-то: тертый желудь с 
примесью хрена и пр.

Целый ряд единоличных случаев голодания фиксируется в 
других селах.



По неполным данным, сейчас в районе насчитывается голодаю
щих 950—1000 человек, для которых организованы питательные 
пункты, но за отсутствием достаточных хлебных ресурсов питание 
обеспечено на незначительный период. Зафиксировано в районе 
также 19 случаев смерти от голода.

Начальник облотдела 
ГПУ Левоцкий 
Начальник СПО Осинин

74. Телеграма ЦК КП(б)У Київському обкому партії 
про надання продовольчої допомоги 
окремим районам області

21 травня 1932 р.
Київ облбюро Демченко
Повідомляється постанова ЦК 21 травня:
Вважати за потрібне надати допомогу в першу чергу таким ра

йонам, що перебувають в найбільш тяжкому стані: по Київській 
обл. тринадцяти районам: Ставищенському, Жашківському, Роки- 
тянському, Богуславському, Тальнівському, Володарському, Буць- 
кому, Лисянському, Петровському, Сквирському, Тетіївському, 
Шполянському, Звенигородському.

Відпустити для організації громадського харчування колгосп
ників в районах і селах, що найбільш потребують допомоги: Київ
ській області 6 вагонів тюльки.

Зобов’язати обкоми всю допомогу, що її буде надаватись для 
районів, які перебувають в найбільш тяжкому стані, розподіляти: 
80 % визначеним за списком та 20 % селам і колгоспам інших 
районів, що потребують на допомогу.

Секретар ЦК КП(б)У
С. Косіор IX
IX Д АГ О України.—
Ф L— On. 101.— Спр.
1139.— Арк. 10.



75. Лист члена Л КСМ У Г. I. Ткаченка 
Секретарю ЦК КП(б)У 
С. В. Косвору

Про економічні труднощі на селі 
та політичний настрій населення

18 червня 1932 р.
Шановний т. Косіор!
Я, комсомолець, весь час відстоював політику і заходи радян

ської влади та партії на селі, а після, від’їхавши в місто в 
1930/31 рр., став студентом, і, здобуваючи знання, для мене обрій 
робиться ширшим і більш світлішим, я вивчаю дещо з марксо-ле- 
ніиської теорії і послідовно стежу за пресою, починаючи ще з
1926 року.

Походженням я селянин (бідняк), комсомольський стаж з 
1928 року, а фактично з комсомольською роботою зв’язаний ще з
1927 р. В технікумі, де я вчуся, вже рік секретарем осередку 
ВЛКСМ, але ще безпартійний...

На селі народ весь час зберігає в собі старі традиції і не вірить 
в перемогу соціалізму над капіталізмом, так само й серед міського 
пролетаріату в більшій частині, не говорю вже про сьогоднішні 
наміри всього трудящого людства. Стоїть тільки зайнятися — заці
кавитись і вивчити життя міста й села — і все стане ясно. Я впер
то і без кінця вів роз’яснюючу роботу, ріжно доводив, що партія і 
її мета вірна й здійснима, не раз вступав у дискусії, але, різно 
обгрунтовуючи, переконував, не раз посилаючись на кінець п’яти
річки і досягнення її в побутово-культурному відношенні.

А тепер, шановний Степан Вікентійович, доведіть мені, чим 
пояснити таке безглуздя, яке ми маємо сьогодні, й врешті-решт, 
коли досягнемо своєї мети і якими методами та чиїм ентузіазмом 
(бо цей ентузіазм, що давали ми, самі далі не зможемо).

Ви уявляєте, що зараз діється на Білоцерківщині, Уманщині, 
Київщині і т. ін. Великі площі незасіяної землі, а врожайність 
посіяного не більше 25—30 % відносно тієї, що була в 1925—
1928 рр. В колгоспах, в яких було коней 100—150, зараз тільки 
40—50, та й ті такі, що падають. Людство страшенно голодає. 
Я просто не розумію, і коли б мені хто авторитетний доводив хоч 
як десь в 1927—1928 рр. про те, що при Радянській владі можуть 
помирати на роботі з голоду, я не повірив би і висміяв би або й 
зовсім нагнав би його, вважаючи ідіотом, контрреволюціонером і 
як завгодно.

Ну, а що ж ми маємо зараз? Десятки й сотні випадків, коли 
колгоспники виходять в поле і зникають, а через декілька днів



знаходять його аж провонявшим й так його без жалю, наче це 
цілком природньо, заривають в яму і квит, а на другий день цьо
го ж, що заривав, попереднього, находять труп — мруть з голоду.

Хіба це можливо йти на тяжку роботу і нахльобатись якогось 
бур’яну з звичайною макухою? А «начальство» виголошує красно
речиво «за темпи, за соціалізм». Куди ж к чорту годиться такий 
соціалізм, коли людство з дня в день пауперизується — в Києві 
скільки завгодно попід углами сидять цілими сім’ями селяни і про
сять — плачуть кусок хліба, вже попухли з голоду. І хто це? Кол
госпники, що мають сотні трудоднів. Скрізь по студентських 
їдальнях, де гасло за гаслом наклеєно — «Борімось за якісні та 
кількісні показники громадського харчування», студентів харчу
ють раз у день таким обідом — Н20  і декілька зілинок, а хоч би 
картоплина і жиру теж немає і одержуєш хліба до нього 20—25 г.

На друге каші або сої, так коли взяти з водою як воно є, то 
буде 100 г теж без ніякого жирку. «От і живи Гаврило». Так у 
київській їдальні СЗК № 2—3 і т. д. Хоч би сої дали наїстись — 
так каже зараз майже кожен студент. Отримує в місяць 40— 
ЗО крб. та різні відрахування з них і так чистою одержує 15— 
20 крб., от і проживи місяць, коли в студкоопі (закритому): 400 г 
хліба — 2 крб., сало 100 г — 3—3 крб. 50 коп., масло — 2 крб. 
85 коп., яєчки — 60 коп. штука і т. ін. Як де появляться які соєві 
коржики, такі що раніш і собака не їв би, то зараз черга в 500 чо
ловік. Студенти один за одним дістають туберкульоз, зараз з на
шого технікуму чоловік п’ять пішли в лікарню, то там їх і залиши
ли — кров’ю плюють.

Так живуть всі люди: студенти, робітники, селяни і т. ін., і я не 
знаю, чого народ гине з голоду і словами скільки завгодно розмов 
різних, а ділом мовчать.

ЦК, мабуть, не бачить цього або не уявляє. На цей рік може 
бути надія не на краще, а ще й гірше, бо великий неврожай, як 
видно буде, а плани хлібозаготівель ще більше навалено на кол
госпи.

Тепер, шановний Степан Вікентійович, скажіть, хіба це шляхи 
до соціалізму — це шляхи до гнойні і згубства, хіба так можна 
будувати соціалізм?.. Хіба у нас буде здорове покоління — воно 
буде хворе, кволе й безсиле та й того залишиться живим 50 %.

Ну й чим я тому селянину чи робітнику, що раніше пояснював 
вірність політики партії, зможу довести, що ми соціалізм будуємо 
і збудуємо, коли в нього цілком зникла віра в перемогу соціалізму, 
а я не маю на що вже тверде стати, бо всерівно обірвуся.

На мій погляд, все це залежить від головотяпства керівництва. 
У нас зараз скільки завгодно є таких політиків, що навчились тіль
ки виступати і кидати красномовні фрази, а вони зараз зовсім 
безцінні, бо на практиці зовсім інше.



Мені здається, що наскільки партія була авторитетна все ж 
таки серед широких мас, зараз все менше. І тільки внесеться 
іскра в селянство, то спалахне всюди. Ми під носом не бачимо, а 
цілий ряд виголошуємо фраз про пауперизацію і зубожіння по 
капіталістичних країнах...

Зараз набирає сил і авторитету теорія т. Бухаріна.
Я сам за соціалізм безперечно, але проти цілком такого ідіот

ського шляху.
Може я помиляюсь, то я ще не маю великого стажу в роботі, 

але востаннє я мислю так, я з 1912 р. народження.
Прошу дуже: дайте мені здорову відповідь.

З комсм. привітом Ткаченко
На адресу: м. Київ, вул. Ж. Революції, 12 
(Рибоводний технікум) Ткаченко Гр. І. 
або краще, поскільки їду у відпустку, на 
адресу: с. Карабачин Брусилівського ра
йону Київської області. Ткаченко Гр. І.

ЦДАГО України.—
Ф. 1.— On. 1.— Спр.
2052.— Арк. 41—44.

76. Постанова Політбюро ЦК КП(б)У
про додаткову продовольчу допомогу районам,
які перебувають у найбільш тяжкому становищі

21 червня 1932 р.
1. Надати додаткову продовольчу допомогу, понад раніш від

пущеної і що зараз відпускається на буряк, районам, що перебува
ють в найбільш тяжкому стані:

По Київській обл. 12 районам 
По Вінницькій обл. — 9 »
По Харківській обл. — 7 »
По Дніпропетров
ській — 5 »
(Список районів — див. додаток)
Києву — 50 900 пудів 
Вінниці — 38 200 пудів 
Харкову — 29 700 пудів 
Дніпропетровську — 21 200 пудів.

Цю додаткову допомогу, що відпускається, використати на 85 % 
для зазначених районів з тим, щоб на підставі всієї попередньої 
допомоги, хліба, що зараз відпускається на буряк, невисіяних се



ред колгоспних ресурсів і цієї допомоги було ліквідовано гостре 
продовольче становище в цих районах. Зобов’язати області при 
розподілі допомоги зазначеним районам підходити індивідуально 
в залежності від ступеня потреби в харчі кожного з них. Райони 
теж самі повинні вирахувати щодо сіл.

Решта 15 % допомоги області повинні використати для допо
моги селам в інших районах, що перебувають у найбільш тяжкому 
стані. У районах, яким відпускається ця додаткова допомога, на
дати допомогу також і вчителям.

<...>
3. Щодо районів Одеської обл., що знаходяться в тяжкому 

стані, запропонувати облбюро КП(б)У надати їм допомогу з на
сінних ресурсів кукурудзи, що є в області.

4. Прийняти запропонований т. Якіром (командуючий війська
ми Київського військового округу) план розподілу по районах 
70 тис. пудів продовольчої допомоги сім’ям червоноармійців. 
Решту 10 тис. пудів залишити в резерві.

Д о д а т о к

до протоколу Політбюро від 21 червня 1932 р.
СПИСОК РАЙОНІВ, ЯКІ НАЙБІЛЬШ ПОТРЕБУЮТЬ 

ДОДАТКОВОЇ ПРОДОВОЛЬЧОЇ ДОПОМОГИ
І. Київська обл.

1. Бузький
2. Тетіївський
3. Жашківський
4. Ставищенський
5. Володарський
6. Богуславський
7. Лисянський
8. Звенигородський
9. Тальнівський

10. Білоцерківський
Ш. Харківська обл.
1. Семенівський
2. Кобеляцький
3. Чутівський
4. Глобинський
5. Нехворощанський

II. Дніпропетровська обл.
1. Олександрівський
2. Н. Празький
3. Каранський
4. Долинський
5. Межівський

IV. Вінницька обл.І. *
1. Умань
2. Бабанка
3. Оратів
4. Плисків
5. Погребище

*  Подаються назви центрів районів.



6. Оржицький
7. Оболонський

6. Липовець
7. Ільїнці
8. Тростянець
9. Томашпіль

10. Рокитнянський *
11. Сквирський *

ЦДАГО України.— Ф. 1.—■ 
On. 6.— Спр. 236.—
Арк. 134—135, 142.

77. Копія листа Звенигородського дільничного прокурора
київському обласному прокурору про факти людоїдства
в с. Тарасівна Звенигородського району Київської області

• Не раніше 11 липня 1932 р.
В останніх числах червня д. р. у громадянки с. Тарасівна Зве

нигородського р-ну П. зник невідомо куди син, 11 років. Розшук 
хлопчика, прийнятий з боку матері, результатів не дав, про що 
вона 3 липня на полі під час обробітку цукрового буряка заявила 
голові сільради. Останній провів розшук у гр. X., 19 років, паруб
ка, члена колгоспу, бідняка, судимого на 5 місяців примусової 
праці за крадіжку колгоспного зерна, батько якого помер років 
9 тому, а мати недавно.

У льоху X. було знайдено декілька людських черепів, які роз
кладаються, з них один з довгою косою та рештки кісток. В коморі 
знайдено петлю, скривавлену сокиру, різний одяг та ночви (корит
це) з густим слідом крові.

Під час обшуку X. дома не було, але увечері його міліцією 
затримано під час спроби втекти з села.

Одержавши означені відомості, я в купі з міліцією та агентом 
ДПУ виїхав на місце, причому на попередньому допиті X. останній 
розповів наступне:

Місяць тому до нього прийшли до хати, де він жив з сестрою 
Оленою, 9 років, його два односельчанина С., 29 років, одружений, 
бідняк, член колгоспу, на роботу ходив рідко, та Д., 29 років, одру
жений, бідняк, на роботу ходив рідко, та під загрозою забити X. 
примусили його дати згоду забити його сестру Олену.

На другий день Д. та. С. прийшли до хати X., схопили сонну 
Олену і затягли її в комору при хаті, де і зарізали ножем, зняли 
кожу, мозок та печінку зварили там же в глечику, поїли наварене, 
давали їсти X., але він їсти з сестри відмовився, кожу, кишки та 
череп викинули в погріб, а м’ясо понесли з собою.

* Райони Київської області.



Після цього С. наказав X. заманити до себе ще якусь дівчину. 
Наказ X. виконав і наприкінці червня 1932 року, будучи на полі, 
сказав дівчині Любці, 11 років, аби та зайшла до нього в хату і 
посиділа з його сестрою Оленою (що була вже зарізана). І коли 
одного вечора дівчина Любка зайшла в хату X., то гр. С. та Д. 
затягли Любку до комори, де й зарізали по приміру Олени. З Лю
би гр. X. куштував печінку, одержав шматок ноги. Де діли Д. та С. 
м’ясо з Любки, те X. не знає.

Гр. X. мав кролів, щоб заманути гр. П., 11 років, X. пообіцяв 
йому подарити кроля, та коли хлопчик Іван зайшов в хату X., то 
на хлопчика накинули петлю і затягли в комору, де й зарізали. 
Але за браком солі м’ясо пролежало в хаті гр. X. 1 добу й стало 
розкладатись, тому м’ясо до вжитку стало непридатним, та С. та 
Д. взяли це м’ясо та загребли його в погребі. Під час скоєння зло
чину С. та Д. випивали горілку. За те, що X. буде мовчати про 
утворений ними злочин, вони обіцяли X. купити чоботи та костюм. 
При обшуку у хаті С. знайдено ключицю недолітка, ребро та 
кістки.

На очних ставках Д. та С. злочин заперечують, всі три вони 
затримані і тримаються під вартою в Звенигородській міліції, а 
також й затримана дружина гр. С., яка приймала активну участь 
в утворенні цих злочинів.

По цій справі слідство проводиться нарслідчим Звенигород
ського р-ну т. Дудником й по закінченні буде спрямовано до Київ
ської обласної прокуратури.

Дільничний прокурор
ЦДАГО України.—
Ф. 1.— On. 101.— Спр.
1143.— Арк. 14.

78. Доповідна записка ДПУ УСРР в ЦК КП(б)У 
про тенденції до виходу з колгоспів на Україні

13 липня 1932 р.
Дополнительно поступившие материалы местных органов ГПУ 

сигнализируют о дальнейшем росте требований колхозников об 
исключении их из колхозов.

Массовый характер выхода и тенденции к выходам из колхозов 
фиксируются в ряде новых районов.

Если за первые 20 дней июня подача заявлений о выходе из 
колхозов была отмечена в 239 колхозах 65 районов, то стороны 
6126 человек, то за последние 10 дней июня это явление имело 
место в 306 колхозах 81 района, со стороны 7029 человек.



Рост выходов из колхозов, учтенных в июне с. г. по отдельным 
областям, определяется такими данными:

За 2 декады июня В третьей декаде
поступило заявлений июня поступило 

заявлений
Винницкая область 2635 2965
Харьковская » 1656 2236
Киевская » 1109 2211
Днепропетровская » 164 105
Одесская » — 151
АМССР 362 261

Всего на протяжении июня по Украине поступило заявлений о 
выходе из колхозов от 14 055 человек в 475 колхозах 111 районов. 
Основная масса заявлений приходится на районы Винницкой, Ки
евской и Харьковской областей.

Степень пораженности колхозов и районов выходами из колхо
зов, учтенными на протяжении июня, по каждой области в отдель-
ности характеризуется следующими данными:

Количество В скольких 
поступивших колхозах 
заявлений

По скольким 
районам

Винницкая область 5800 219 42
Харьковская » 3892 137 36
Киевская » 3320 75 21
Днепропетровская » 269 17 5
Одесская » 151 7 4
АМССР 623 20 3

Итого по Украине: 14 055 475 111
Значительно усилились требования колхозников, главным обра

зом из числа подавших заявления о выходе их из колхозов, о не
медленном возвращении обобществленного ими рабочего скота, 
инвентаря и выделения озимых и яровых посевов. Во многих кол
хозах эти требования зачастую носили групповой характер и со
провождались угрозами самовольного разбора скота и инвентаря, 
если таковой не будет выдан. В тех случаях, когда руководство 
колхозов проявляло растерянность и бездействие в части прове
дения соответствующей работы, отдельные группы колхозников 
самовольно разбирали скот и инвентарь. Особую активность в этих 
случаях проявляют колхозницы. Характерно, что в разборе скота и 
инвентаря принимали участие отдельные колхозники, не подавшие 
заявления о выходе из колхоза.



Чаще всего разбирается рабочий скот. На протяжении июня, 
по далеко неполным данным, было разобрано 1640 лошадей в 70 
разных колхозах, из них в третьей декаде июня — 989 лошадей по 
52 колхозам.

По отдельным областям на протяжении июня разобрано такое 
количество лошадей:

Харьковская область — 387 В 18 колхозах
Одесская » — 332 в 18 »
Киевская » — 362 в 12 »
Винницкая » — 172 в 9 »
Днепропетровская » — 109 в 3 »
Донбасс — 128 в 3 »
АМССР — 150 в 7 »

Отмечавшиеся ранее тенденции к разделу колхозного посева на 
корню и уборка его в индивидуальном порядке в отдельных районах 
получили широкое распространение как среди подавших заявления 
о выходе из колхозов, так и в отдельных группах колхозников.

В третьей декаде июня эти тенденции зафиксированы в 148 кол
хозах 36 районов разных областей.

По-прежнему тенденции к выходам и выходы из колхозов име
ют место, главным образом, в тех колхозах, где вопросам органи
зационно-хозяйственного укрепления их не уделяется достаточ
ного внимания и в основном вызваны:

а) бездеятельностью и безхозяйственностью правлений колхо
зов;

б) низкой нормой выработки и задолженностью по трудодням;
в) допущенными классовыми искривлениями и недочетами ру

ководства;
г) нечутким отношением к нуждам колхозников;
д) продовольственными затруднениями.
В некоторых местах усилению тенденций к выходам из колхо

зов способствует деятельность кулацкого, церковного и прочего 
враждебного элемента, направленная к развалу колхозов, выра
жающаяся в проведении антисоветской агитации и распростране
нии всевозможных провокационных слухов.

Сейчас в ряде районов усиленно муссируются слухи о том, что 
наступил «новый нэп» — кулакам и распроданным будут возвра
щены земля и имущество, за вышедшими из колхозов до 1 июля 
1932 года будут закреплены земельные участки на 25 лет, а невы
шедших закрепят на долгие годы за колхозами, которые превра
тятся в совхозы, что имеется постановление правительства о сня
тии на колхозных полях несозревшей ржи и т. д. Подобные слухи 
широко распространяются на базарах.

В отдельных колхозах Яготинского, Чернухинского, Вороновиц- 
кого, Теофипольского, Немировского и других районов массовыми



выходами и разборами скота непосредственно руководили кулаки, 
пролезшие в колхозы.

Вместе с тем в ряде районов сельские и районные организации 
совершенно недостаточно развернули массово-политическую рабо
ту. Последнее решение партии и правительства популяризируется 
слабо. Особо обращает на себя внимание бездеятельность этих 
организаций в вопросе принятия соответствующих мер предупреж
дения выхода из колхозов.

Заместитель председателя ГПУ УССР Карлсон
ЦДАГО України.— 
Ф. 1.— On 1.— Спр.
2021.— Арк. 47—51.

79. Лист Шполянського райкому партії
Київської області до ЦК КП(б)У
про факти людоїдства у селах району

25 липня 1932 р.
До протоколу бюро Шполянського РПК з 21 червня в справі 

людоїдства додаю таке:
1. Як з’ясовано слідством районної прокуратури (матеріалів 

при мені нема), випадків людоїдства було два по с. Станіславчику 
та по с. Матусіву.

По с. Станіславчику з доповіді народного слідчого жінка, кол
госпниця у минулому, й зараз була зареєстрована разом з своїм 
чоловіком як учасниця різних карних дій (карний бандитизм), 
призналась на слідстві, що вона дівчину 13 років, безпритульну, 
яка ходила до неї в хату і однієї ночі заночувала, зарубала соки
рою й м’ясо продала на другий день на ст. Цвєтково. Пояснює 
вона свої дії тим, що нібито її не було чим годувати своїх дітей, 
бо чоловік виїхав кудись на заробітки. При перевірці в колгоспі 
з’ясовано, що вона в колгоспі одержала все, що їй належало, й 
колгоспники заявили, що ні вона, ні діти не голодували, навіть під 
час слідства був у неї і хліб і картопля. Колгоспники були настіль
ки обурені, що хотіли вчинити самосуд, знаючи, що вона і її роди
на були харчами забезпечені не гірше, а краще, ніж інші колгосп
ники, та розцінювали цей ганебний факт, як факт куркульської 
провокації.

По с. Матусіву факт слідством був не закінчений. Але поперед
ні дані говорять про те, що жінка-біднячка, що має троє чи четве
ро дітей, дійсно була в дуже скрутному становищі, сама хворіла від 
недоїдання, діти теж в розпачі, рішилась на те, що позбавила



свою дитину життя для того нібито, щоб спасти останніх дітей. 
Так вона заявила слідчому.

Бюро РПК доручило слідчим органам закінчити слідство по 
цих фактах та виявити співучасників, бо аналогічні факти по ін
ших районах (Златопільський) супроводились за участю куркуль
ської агентури, які штовхали на подібні жахливі злочини. (По Зла- 
топільському району колишній жандарм подав таку думку одному 
хлопцеві, щоб він зарубав свою сестру меншу, що він і зробив). 
Як закінчилось слідство, не знаю, бо з 24 липня фактично виїхав 
з району, повернувся на конференцію лише і більше повних даних 
не знаю.

Шулькевич
ЦДАГО України.— 

Ф. 1.— On. 101.— Спр. 
1143.— Арк. 21—23.

80. Резолюція Всеукраїнської наради нацменшин 
прикордонних районів про стан та чергові завдання 
роботи серед нацменшин прикордонних районів *

13— 14 серпня 1932 р.
Величезні успіхи всього соціалістичного будівництва в нашій 

країні, правдива Ленінова національна політика, що запроваджує
ться більшовицькою партією та радвладою, обумовили значний 
зріст промисловості та колективізації сільського господарства 
СРСР та, зокрема, у прикордонних районах України, а також 
втягнення багаточисленних трудящих всіх національностей до 
активного соціалістичного будівництва.

В той час, коли по той берег Дністра, Збручу та поза межами 
Радянської України у фашистських Польщі, Румунії завдяки еко
номічній кризі, що весь час зростає, збільшується безробіття, злид
ні трудящих; в той час, коли польські та румунські фашисти разом 
з українськими тероризують українське трудяще населення, готую
чи війну проти Радянського Союзу, у нас в Радянській Україні з 
року в рік збільшується робітничий клас за рахунок трудящих 
всіх національностей, знищено безробіття, кращає матеріальний 
стан робітничого класу.

Зростає та кращає національна за формою, соціалістична за 
змістом українська культура та культура всіх національних мен
шостей.

Всеукраїнська нацменнарада констатує, що останні роки в гіри-

* Резолюція затверджена на президії ВУРПС 8 жовт. 19*3*2 р.



кордонних районах позначились значними досягненнями в нац- 
культбудівництві серед національних меншостей. Так, на Україні 
є 27 нацрайонів, більше 300 нацменсільрад, багато нацменучбових 
закладів, клубів, червоних кутків, бібліотек, шкіл, нечуване зрос
тання нацменпреси, нацменкнижки, зростає масова культосвітня 
робота серед нацменшостей рідною мовою.

Все ж нацменнарада вважає, що темпи та якість нацменкульт- 
будівництва ще не відповідають темпам всього соціалістичного бу
дівництва та обслуговування нацменшостей їх рідною мовою бага
тьма місцевими профорганізаціями опортуністично ігнорується.

Зокрема треба відзначити:
а) брак кадрів кваліфікованих нацменробітників, недостатнє 

використання наявних кадрів, що часто-густо працюють на різних 
інших роботах;

б) недостатньо провадяться культполітробота рідною мовою;
в) відсутня робота по профполітосвіті серед нацменшостей;
г) неуважне ставлення з боку більшості профорганізацій до ро

боти нацменівських клубів, клуби недостатньо пристосували свою 
роботу до спеціального обслуговування виробничих завдань. Недо
статнє розгорнення червоних кутків;

д) ще недостатнє розгорнення низової нацменівської преси, 
особливо багатотиражної, недостатнє розгорнення лікнепроботи на 
рідній нацменівській мові.

Всеукраїнська нацменнарада вважає за потрібне:
1. Максимально підсилити роботу серед нацменшостей по всіх 

її галузях на основі рішень XVII партконференції ВКП(б), III кон
ференції КП(б)У та IX Всесоюзного і Всеукраїнського з’їздів 
профспілок; мобілізувати всі маси робітників нацменшостей на 
дальше підсилення індустріалізації країни шляхом використання 
промфінпланів свого підприємства, подальшого зміцнення колгос
пів, розвитку колгоспівської торгівлі, широкого розвитку промкоо
перації, організації масового виробу ширпотребу, шляхом мобіліза
ції колгоспників та робітників на виконання планів основних сіль- 
госпкампаній.

• Вся ця робота проходить на основі виконання 6-ти умов т. Ста
ліна, широкого розгортання соцзмагання та ударництва поміж ро
бітничими колективами нацменшостей.

2. Великі завдання господарчо-політичної роботи вимагають 
від всіх професійних організацій приділення максимальної уваги 
до організації окремої роботи з нацменшостями по всіх підприєм
ствах та районах рідною для них мовою і максимальним викорис
танням всієї мережі культзакладів.

3. Центральні і обласні та районові профорганізації мають 
звернути особливу увагу на роботу по підготовці та перепідготов
ці кадрів нацменробітників. Треба: а) при всіх семінарах профак-



тива організувати спеціальні нацменгрупи; б) організувати роботу 
по піднесенню кваліфікації нацменівського активу через нацмен- 
пресу; в) поставити питання перед відповідними партійними та ра
дянськими органами про утворення низки нових робітфаків та від
ділів при інститутах для робітників нацменшостей; г) краще вико
ристовувати нацменівський актив ВИШів; д) поставити питання 
перед відповідними організаціями про мобілізацію з інших робіт 
нацменів на роботу серед нацменшостей; е) при підприємствах з 
компактними масами робітників-нацменів ввести обов’язкового 
штатного нацменівського профпропагандиста.

4. Просити Президію ВУРПС та відповідні ВУКи поставити 
категорично вимогу перед всіма низовими профорганізаціями рай- 
профради та ФЗМК про максимальне підсилення керівництва ор
ганізацією політично-виховної роботи серед нацменшостей, особли
во в галузі:

а) лікнепу, що має провадитись під гаслом «До XV роковин 
Жовтня — жодного неписьменного з нацменшостей, неохопленого 
навчанням»;

б) в галузі організації роботи в школах соцвиху для дітей нац
менів, звертаючи особливу увагу на здійснення політехнізації 
школи;

в) в галузі поширення мережі нацменівських стінгазет та бага
тотиражних, змінюючи роботу існуючих.

5. Нацменнарада звертає особливу увагу всіх профорганізацій 
на потребу підсилення роботи нацменівських клубів, більшість 
яких на сьогодні ще не відповідає завданням, що перед ними по
ставлені. В цій галузі потрібно:

а) негайно переглянути склад керівників клубів та змінити не
працездатних; терміново провести підготовку та перепідготовку 
клубних нацменівських робітників (міжрайонову або обласну);

б) профрадам терміново розв’язати справу підсилення матері
альної бази нацменівських клубів шляхом максимальної мобілі
зації коштів тих підприємств, робітників яких обслуговують клуби;

в) відповідними профрадами перевірити роботу міжспілкових 
нацменівських клубів та наслідки перевірки розглянути на прези
дії;

г) запропонувати всім профрадам забезпечити участь всіх клу
бів в конкурсі по обслуговуванню поляків, що його провадить 
«Трибуна Радзецька».

6. Відзначаючи важливість використання радіо в галузі політ- 
виховної та виробничо-технічної пропаганди серед робітників нац
меншостей, запропонувати всім ФЗМК посилити свою увагу щодо 
організації спеціальної роботи нацменівською мовою по радіо, ви
користовуючи нацменівське радіопересилання Київської та Харків



ських радіостанцій, організовуючи для цього робітників-нацменів 
навколо гучномовців під час таких пересилань, поширити мережу 
радіотрансляційних вузлів при підприємствах з компактними ма
сами нацменшостей.

7. Просити Президію ВУРПС поставити питання перед Україн- 
фільмом щодо збільшення випуску картин з нацменівськими напи
сами та щодо покращання якості картин, що надсилаються до при
кордонних районів.

8. Відзначаючи зростання кадрів письменників з нацменшос
тей, нарада водночас ставить завдання перед всіма профорганіза
ціями максимально підсилити свою роботу в галузі сприяння роз
виткові та подальшому зростанню кадрів письменників нацмен
шостей шляхом організації літгуртків з нацменів та допомоги най
більш талановитим нацменівським робітникам, сприяючи їх твор
чій роботі. Організувати ознайомлецня нацменшостей з письменни
ками нацменами, шляхом надсилання бригад письменників, за
прошення нацментеатрів тощо.

9. Велика увага має бути звернена на поширення та якісне по
ліпшення фізкультвиховної роботи серед нацменшин та їх військо- 
візації, що в умовах прикордоння має особливо велике значення; 
ця робота має охопити більшість нацменів.

10. В сучасних умовах великого значення набирає також і ро
бота в галузі розгортання самодіяльного мистецтва серед нацмен
шостей; нарада вважає за потрібне поставити перед всіма проф
організаціями вимогу звернути найбільшу увагу на організацію 
нових гуртків самодіяльного мистецтва (хор, музика) та підсилен
ня роботи вже існуючих, підкоряючи їх діяльність черговим зав
данням соціалістичного будівництва та борючись, водночас, за 
ідеологічну чистоту змісту роботи цих гуртків.

11. Нарада підкреслює виключну важливість переведення в 
прикордонних районах антирелігійної роботи серед нацменшостей 
і особливо серед жінок з нацменшостей шляхом утворення антире
лігійних гуртків, втягуючи нацменшості в спілку войовничих без
вірників та активізуючи роботу безвірників в галузі боротьби про
ти клерикалів, менонітів та інших релігійних сект і організацій, 
даючи нещадну відсіч кожному щонайменшому прояву виступа 
релігійників проти міроприємств Радвлади та Компартії.

12. В умовах прикордоння велике значення має і робота по 
інтернаціональному вихованню трудящих нацменшостей, що має 
підготувати з них класово-свідомих, вихованих в дусі пролетарсь
кого інтернаціоналізму робітників, що були б готові кожну хвили
ну виступити на захист завоювань Жовтня, досягнень соцбудівни- 
цтва.

13. Нацменнарада вважає, що подальші успіхи в галузі роботи 
серед нацменшостей можливі лише при умові подальшого підси



лення боротьби проти правого ухилу, як головної небезпеки, та 
«лівого» опортунізму при умові нещадної боротьби проти велико
державного шовінізму та місцевого націоналізму, при умові мобі
лізації широких мас робітників на активну участь в здійсненні на
ціональної політики партії розгортання інтернаціонального вихо
вання.

ЦДАВО України.—
Ф. 2605.— On. 4.— Спр.
192.— Ар. 195— 198.
Оригінал.

81. Телеграма заступника голови 
Ради праці і оборони В. В. Куйбишева 
в ЦК КП(б)У про необхідність прискорення 
відвантаження зерна з України на експорт

27 серпня 1932 р.
Вместо установленного Вам правительством плана отгрузок в 

августе порты 190 тыс. т Вами отгружено только 20 тыс. Таковое 
положение приводит большим валютным потерям, связанным не
выполнением контрактов, простоем тоннажа, также подрыву авто
ритета рынках. Предлагаю немедленно усилить первую очередь 
отправку порты, отгрузить до конца месяца тоннаж пшеницы 
30 тыс., ячменя — 20 тыс., ржи — 10 тыс., не считая уже отгружен
ного. Примите как боевое задание ежедневных отгрузках, телегра
фируйте комзагсто.

Куйбышев
ЦДАГО України.—
Ф. 1.— On. 1.— Спр.
2091.— Арк. 14.

82. Із проекту Програми КПП, виробленого 
VI з'їздом партії, про боротьбу проти окупації 
Західної України і Західної Білорусії, 
за право націй на самовизначення

Листопад 1932 р.
<■>
а) Комуністична партія Польщі разом з Комуністичними пар

тіями Західної України і Західної Білорусії бореться за право 
кожного поневоленого народу польським імперіалізмом на повне 
самовизначення, тобто аж до відокремлення від польської держа
ви. Пролетарська революція в Польщі негайно здійснить це право



у відношенні до анексованих сьогоднішньою буржуазною Поль
щею країв і дільниць;

б) щодо Західної України, Західної Білорусії і литовських те
риторій перемога пролетарської революції в Польщі означає лікві
дацію окупації цих країн, повне здійснення права на самовизна
чення аж до відокремлення від польської держави. Після прогнан- 
ня польської окупації з білоруських і литовських територій насе
лення Вільна саме вирішить про свою державну приналежність. 
Переможна пролетарська революція зліквідує всякі перешкоди до 
возз’єднання пошматованих імперіалізмом українського і білорусь
кого народів...

г) у відношенні до пригніченого єврейського і німецького на
селення КПП виступає проти всякої політики гніту і насильства, 
політики правових і суспільних, культурних і мовних обмежень. 
Перемога пролетаріату Польщі означатиме повну політичну і 
суспільну рівноправність національних меншостей, право націо
нальних меншостей на користування рідною мовою в школі, суді 
і уряді.

Перемога пролетаріату Польщі означатиме непримиренну бо
ротьбу з великодержавним шовінізмом, з расовою і національною 
ворожнечою (антисемітизм і т. п.), а також з пережитками фео
дального і капіталістичного варварства;

д) Польська Радянська Республіка укладе братський договір 
з Радянським Союзом і з кожним народом, який звільниться від 
капіталізму, на принципі добровільного об’єднання і централізації 
військових і господарських сил до боротьби проти імперіалізму і 
до будівництва соціалістичного господарства, на якому базується 
справжня незалежність пролетарської держави від капіталістич
них країн...

Боротьба за возз'єднання 
Західної України з Укра
їнською РСР. 1917— 
1939.— С. 332—333.



83. З інформації Дніпропетровської обласної 
прокуратури та обласного суду обкому КП(б)У 
про судові репресії у справах, пов'язаних 
з хлібозаготівельною кампанією 
в Дніпропетровській області

6 грудня 1932 р.
а) Репрессии в отношении твердосдатчиков и 
контрактантов за несдачу хлеба
До 1 ноября было осуждено нарсудами области: твердосдат

чиков — 571, контрактантов — 652.
С 1 ноября по 5 декабря 1932 р. осуджено:

По социальному положению К лишению 
свободы От 3 до 5 лет До 3 лет Всего

Твердосдатчиков:
кулаков 120 33 5 158
зажиточных середняков 57 58 16 131
Контрактантов 43 402 422 867

С начала кампании осуждено: 
твердосдатчиков — 860, 
контрактанов — 1519,
Всего осуждено за несдачу хлеба — 2379 чел.

б) Репрессии за кражу хлеба
С начала уборки урожая до 1 ноября (в том числе и до издания 

закона от 7 августа) осуждено за кражу хлеба 3973 человека, из 
них: к расстрелу— 112 человек, к лишению свободы от 5 до 
10 лет — 756 человек, а остальные — к прочим мерам социальной 
защиты.

С 1 ноября по 5 декабря за кражу хлеба осуждено:

По социальному положению К раст- 
релу

От 5 до 
10 лет До 5 лет До 3 лет Всего

Кулаки 56 121 25 2 204
Зажиточные середняки 2 58 13 9 82
Середняки 3 200 137 141 481
Бедняки I 101 125 248 475
Всего 62 480 300 400 1242

Таким образом, за весь хлебозаготовительный период и с нача
ла уборки урожая до 5 декабря за кражу хлеба осуждено 5215 че
ловек, из них: к расстрелу — 174 человека (приговоры приведены 
в исполнение в отношении 30 человек).



в) Репрессии в отношении членов правлений 
и прочих должностных лиц
(Утайка, разбазаривание, хищение, повторный, фиктивный учет, 

незаконный помол, несдача мерчука и т. п.).

Занимаемая должность К раст- 
релу

От 5 до 
10 лет До 5 лет До 3 лет

Принуди
тельные
работы

Всего

Председатели правле
ний колхоза 8 30 29 78 55 200
Члены правлений кол
хоза 6 39 27 100 83 255
Кладовщики 3 20 16 35 27 101
Завхозы 5 13 10 26 28 82
Весовщики 3 9 1 9 7 29
Счетоводы 3 11 5 12 6 37
Сторожа 2 6 4 7 10 29
Бригадиры 2 18 14 40 56 130
Полеводы 1 9 7 17 18 52
Завмельницами, мель
ники, приемщики 
Прочие должностные 
лица (в т. ч. члены 
колхозов по преступ
лениям, совершенным 
совместно с должно
стными лицами)

9 8 3 2 22

17 39 23 26 20 125
Всего 59 202 139 350 312 1062

Таким образом, усматривается, что общее количество осужден-
пых должностных лиц по колхозному сектору составляет 1062 че
ловека, из них 59 человек осуждено к расстрелу.

Облпрокурор
к у м п и к еви ч
Председатель облсуда 
РУМЯНЦЕВ 
Тимчасово виконуючий 
обов’язки зав. оргінстру 
ГОРЕНШТЕЙН

Дніпропетровський об
ласний державний архів 
(Д нО Д А ).-Ф . 19.— On.
1.— Спр. 494.— Арк. 43— 
44.



84. Постанова ЦК ВКП(б) та РНК СРСР 
«Про хлібозаготівлі на Україні»

19 грудня 1932 р.
1) ЦК ВКП(б) и СНК Союза ССР считают, что без немедлен

ной организации коренного перелома в хлебозаготовках в Днепро
петровской, Одесской и Харьковской областях Украина не в силах 
выполнить даже тот, дважды сокращенный план, который явным 
образом проваливают украинские работники благодаря своему не
серьезному отношению к заданиям партии и правительства.

2) ЦК ВКП(б) и СНК Союза ССР поручают тт. Кагановичу 
и Постышеву немедля выехать на Украину на помощь ЦК КП (б) У 
и Совнаркому Украины, засесть в решающих областях Украины в 
качестве особо уполномоченных ЦК ВКП(б) и Совнаркома Союза 
ССР, разделив труд с Косиором, Чубарем и Хатаевичем, и принять 
все необходимые меры организационного и административного по
рядка для выполнения плана хлебозаготовок.

Секретарь ЦК 
И. СТАЛИН
Председатель СНК Союза ССР 
В. МОЛОТОВ (СКРЯБИН)

Российский центр хранения и изуче
ния документов новейшей истории 
(РЦ ХИ Д Н И ).-Ф . 17.— On. 3.— 
Спр. 911.— Арк. 42—42 зв.

85. Партія —  організатор голоду в Україні

ЛИСТ ЦК КП(б)У ВСІМ СЕКРЕТАРЯМ РАЙКОМІВ, 
ГОЛОВАМ РАЙВИКОНКОМІВ,
УПОВНОВАЖЕНИМ ОБКОМІВ ПРО ОБОВ’ЯЗКОВЕ 
ВИВЕЗЕННЯ ВСІХ НАЯВНИХ КОЛГОСПНИХ ФОНДІВ, 
У ТОМУ ЧИСЛІ І ПОСІВНОГО,
В РАХУНОК ВИКОНАННЯ 
ПЛАНУ ХЛІБОЗАГОТІВЕЛЬ

24 грудня 1932 р.
В связи с отменой постановления ЦК КП (б) У от 18 ноября 

с. г. о колхозных фондах предлагаем:
1. Во всех колхозах, не выполнивших плана хлебозаготовок, в



пятидневный срок вывезти все без исключения наличные колхоз
ные фонды, в том числе и семенной, в счет выполнения плана хле
бозаготовок.

2. Всех, оказывающих этому делу сопротивление, в том числе 
и коммунистов, арестовывать и предавать суду.

3. Предупредить всех председателей колхозов, что в случае, 
ежели по истечении указанного срока будут обнаружены какие- 
либо невывезенные или скрытые фонды, амбары и т. п., председа
тели, а также другие виновные в этом должностные лица будут 
привлечены к судебной ответственности и суворо покараны.

4. Обязать секретарей РПК, председателей РИК и уполномо
ченных обкома в 24 часа вручить настоящее постановление пред
седателям колхозов под расписку.

КОСИОР
СТРОГАНОВ

АЛЕКСЕЕВ
Голод 1932—1933 років 
на Україні: очима істори
ків, мовою документів.— 
С. 296.

86. Постанова бюро Дніпропетровського обкому КП(б]У
про виявлення та покарання осіб,
які викидають хліб у колодязі та убиральні

ЗО грудня 1932 р.
Обязать т. Гришина по линии ГПУ, т. Кумпикевича и т. Румян

цева — по линии прокуратуры и суда Каменской ГПК выявить 
действительных виновников, выбрасывающих хлеб в колодцы и 
уборные, и приговорить их к высшей мере наказания как за контр
революционные действия против Советской власти.

ДнОДА — Ф. 19.—
On. 1.— Спр. 510.—
Арк. 8.



87. Постанова Харківського обкому КП(б)У 
про посилення хлібозаготівель у занесених 
на «Чорну дошку» колгоспах області 
та застосування санкцій за нездачу хліба

14 січня 1933 р.
Несмотря на неоднократные указания обкома об усилении тем

пов хлебозаготовок в колхозах, занесенных на «чорную доску», 
райпарткомы и уполномоченные обкома до сих пор не обеспечива
ли выполнение плана по этим колхозам. На 10 января из 25 кол
хозов, занесенных на «черную доску», только 3 колхоза (Оржицко- 
го, Новогеоргиевского и Зиньковского районов) выполнили план на 
100 %. Остальные продолжают злостно саботировать хлебозаго
товки. В особенности это имеет место в колхозах Балаклеевского 
р-на (46—49 %), Кобелякского р-на (33%), Решетиловского р-на 
(47,5%), что является результатом ослабления внимания к этим 
колхозам со стороны РПК и уполномоченных обкома, недостаточ
ного применения репрессивных мер к ним.

Обком постановляет:
1. Обязать секретарей РПК и уполномоченных обкома немед

ленно сломить саботаж хлебозаготовок в колхозах, занесенных на 
«черную доску», лично выехать в эти колхозы, проверить на месте 
как применяются к ним все меры, предложенные ЦК и обкомом.

2. За преступную бездеятельность, отсутствие борьбы с кулац
ким саботажем хлебозаготовок отозвать, как не оправдавших до
верия партии, уполномоченного по колхозу им. Молотова — Цы- 
бульского, уполномоченного по колхозу «Октябрьская революция» 
Чутовского р-на — Павленко, уполномоченного по колхозу им. Лу
ценко Чутовского р-на — Губского и уполномоченного по колхозу 
«Коминтерн» Кобелякского р-на — Владимирова, дела о них пере
дать областной КК. < ...>

Обязать секретарей РПК и уполномоченных обкома тщательно 
проверить работу остальных уполномоченных по колхозам, зане
сенным на «черную доску», сменив тех товарищей, которые не 
справляются с работой, и сообщить об этом обкому.

3. Обязать секретарей РПК и уполномоченных обкома бросить 
на помощь в колхозы, занесенные на «черную доску», бригады 
колхозников-активистов из колхозов, закончивших свои планы; 
развернуть по всем колхозам массовую работу с тем, чтобы кол
хозы, окончившие план, потребовали бы от колхозов, занесен
ных на «черную доску», немедленного выполнения плана, натравив 
на них всех честных колхозников, выполнивших свои планы.

4. Применить к колхозам, занесенным на «черную доску», ди
рективы обкома о немедленном взыскании денежных и мясных



штрафов, о повторном наложении мясных штрафов, об отобрании 
скота, переданного им в свое время от раскулаченных. Ни в коем 
случае не ограничиваться полумерами в применении репрессий. 
Добиваться после применения репрессивных мер обязательного 
выполнения плана хлебозаготовок.

5. Предупредить все РПК и уполномоченных обкома о том, что 
и после общего выполнения плана хлебозаготовок по колхозному 
сектору по всему району — заготовки по колхозам, не выполнив
шим свои планы, должны продолжать усиленным темпом и что в 
первую очередь нужно обеспечить окончание плана по колхозам, 
занесенным на «черную доску».

Секретарь обкома КП(б)У ТЕРЕХОВ
Полтавський обласний 
державний архів 
(Л О Д А ).-Ф . 35.— On.
1.— Спр. 13.— Арк. 42.

88. Директивний лист ЦК КП(б)У та Раднаркому УРСР 
всім обкомам партії та облвиконкомам 
про неприпустимість масових виїздів колгоспників 
та одноосібників за межі України

23 січня 1933 р.
Из некоторых районов Украины начались по примеру прошло

го года массовые выезды крестьян в Московскую, Западную об
ласти, ЦЧО, Беларуссию «за хлебом». Имеют место случаи, когда 
села покидаются почти всеми единоличниками и частью колхозни
ков. Нет никаких сомнений, что подобные массовые выезды орга
низуются врагами Советской власти, эсерами и агентами Польши 
с целью агитации «через крестьян» в северных районах СССР, 
против колхозов, против Советской власти. В прошлом году пар
тийные, советские и чекистские органы Украины прозевали эту 
контрреволюционную затею врагов Советской власти. В этом году 
повторение этой ошибки не должно быть допущено.

ЦК КП (б) У и СНК УССР предлагают:
1. Немедленно принять в каждом районе решительные меры к 

недопущению массового выезда единоличников и колхозников, ис
ходя из разосланной по линии ГПУ директивы Балицкого.

2. Проверить работу всякого рода вербовщиков рабочей силы 
на вывоз за пределы Украины, взять ее под строгий контроль с 
отстранением от этой работы и изъятием всех подозрительных 
контрреволюционных элементов.



3. Развернуть широкую разъяснительную работу среди колхоз
ников и единоличников против самовольных выездов с оставлением 
хозяйства и предостеречь их, что в случае выезда в другие районы 
они будут там арестовываться.

4. Примите меры к прекращению продажи билетов за пределы 
Украины крестьянам, не имеющим удостоверений РИК о праве 
выезда или промышленных и строительных, государственных орга
низаций о том, что они завербованы на те или иные работы за 
пределы Украины.

Соответствующие указания даны по линии уполномоченного 
НКПС и транспортного ГПУ.

5. Сообщить не позже 6 часов вечера 24 января коротко фак
тическое положение с массовым выездом крестьян по вашей об
ласти.

Секретарь ЦК КП(б)У М. ХАТАЕВИЧ 
Председатель Совнаркома УССР В. ЧУБАРЬ

ЦДАГО України.—
Ф. 1.— On. 16.— Спр. 9.— 
Арк. 115—116.

89. Доповідна записка Київського облвиконкому
Раднаркомові УРСР про тяжкий продовольчий стан
в області та необхідність надання допомоги
населенню у постачанні продовольством

Не пізніше 15 лютого 1933 р.
За перевіреними даними випадки масового недоїдання мають 

місце в 16 районах і за даними районів (неперевіреними областю) 
в 5 районах.

Слід відзначити, що ці дані не дають повного уявлення про 
розміри недоїдання, що є в зазначених районах.

Лише в одному Володарському районі (на Білоцерківщині) по
требують термінової харчової допомоги кілька тисяч дітей і цілком 
10 колгоспів. У Білоцерківському районі також потребують термі
нової допомоги повністю 15 колгоспів та кілька тисяч дітей.

В окремих селах, як видно з довідки, що додається, є випадки 
опухання та смерті від голоду. Так, у с. Саварці Богуславсько- 
го р-ну померла з голоду родина з 3 душ. У Медвині того ж району 
з голоду померла гр. Ісайко. В Житомирі померло від голоду по
над 20 чоловік.

За останній час зареєстровано кілька випадків людоїдства. 
Так, мали місце випадки людоїдства: в Білоцерківському p-ні у 
с. Вільшана, в Богуславському p-ні у с. Мисайлівка гр. А., 48 ро
ків, одноосібниця, середнячка, зарізала та з’їла свою 8-річну доч
ку. В Тетіївському p-ні, в с. Черепин одноосібниця гр. Б. зарізала і



з’їла дочку 10 років. Тепер Б. та друга її дитина при смерті. 
У с. Скибинцях того ж району родина колгоспника, що складає
ться з 3 дітей, з яких найстарший має 15 років, забила та з’їла 
чужого хлопчика, а також з’їла частину трупа померлої матері. 
< ...>

Наведеними фактами не вичерпуються всі випадки людоїдства, 
що мали місце у Київській обл. за останній час.

Президія обласного виконавчого комітету з метою боротьби з 
цими явищами 15 лютого ухвалила відповідну постанову.

В усі небезпечні райони відряджено уповноважених обласного 
виконавчого комітету, які на місці організують дитячі харчові 
пункти та допомогу колгоспникам і одноосібникам, що голодують. 
Харчові пункти організовано на 9350 дітей та щоденно видається 
допомога в розмірі по 200 г хліба 6600 дорослим.

Грошові кошти та харчові фонди мобілізовано з внутрішніх 
ресурсів Київської обл., але ці фонди абсолютно недостатні для 
цілковитої (ліквідації) явищ масового недоїдання колгоспників та 
одноосібників. < ...>

Київський обласний виконавчий комітет просить Раду Народ
них Комісарів подати харчову допомогу області для ліквідації 
явищ голодування серед робітників дрібних підприємств щомісяця 
в розмірі 545 т. Для харчування голодаючих колгоспних родин та 
одноосібників по тих розмірах, що є зараз, не менше 100 т хліба, 
400 т крупи, 60 т цукру, 20 т олії.

Голова Київського облас
ного виконавчого комітету 

М. ВАСИЛЕНКО 
Секретар Київського об
ласного виконавчого комі

тету А. ГЛИНСЬКИЙ
ЦДАГО України.—
Ф. 1.— On. 1.— Спр. 
2191.— Арк. 103—105.

90. Постанова ЦК ВКП(б) про поліпшення постачання 
хлібом робітників та студентів на Україні

20 березня 1933 р.
1) Начиная с апреля уменьшить на 14 тыс. т зачет хлеба из 

гарнцевого сбора в план снабжения Украины, доведя до 10 тыс. т 
в месяц вместо 24 тыс. т в марте.

2) Обязать ЦК КП (б) У дополнительный фонд хлеба из цент
рализованных источников в количестве 14 тыс. т в месяц обратить



на улучшение снабжения студентов и мелких городов, а также мел
ких предприятий в крупных городах, в первую очередь В Г. Киеве.

Секретарь ЦК ВКП(б) 
И. СТАЛИН

РЦХИДНИ.— Ф. 17.— 
On. 3.— Спр. 918 — 
Арк.— 24.

91. Із постанови Київського обкому КП(б]У
про стан підготовки щодо комерційного
продажу хліба

З квітня 1933 р.

Про стан підготовки до комерційного продажу хліба
1. Директиву ЦК ВКП(б) з 1 квітня ц. р. в справі комерційно

го продажу хліба прийняти до неухильного керівництва.
7. У зв’язку з переходом на продаж 1 кіла хліба в одні руки 

вважати за потрібне збільшити мережу комерційного продажу 
хліба до 120 крамниць.

Зобов’язати Київський МПК забезпечити закінчення добору 
торговельної мережі до 5 квітня.

8. Вважати за потрібне в перші дні комерційного хліба прода
вати більше проти пересічно щоденної кількості хліба, а далі по
ступово зменшуючи кількість продажу хліба щодня до досягнення 
пересічної кількості в 18 тис. пудів щоденного продажу.

Випічку хліба розпочати 12 квітня.
Секретар обкому КП(б)У 

ДЕМЧЕНКО
Київський обласний дер
жавний архів (КОДА) .— 
Ф. 5.— On. 1.— Спр. 19.— 
Арк. 121—122.

92. Постанова політбюро ЦК ВКП(б] про посівну кампанію в
Україні

5 квітня 1933 р.
а) Дополнительно к раннєє отпущенной семссуде отпустить 

Украине для колхозов: зерновых культур 240 тыс. пудов и подсол
нуха 30 тыс. пудов семенной ссуды, из них:

для Донецкой области 120 тыс. пудов пшеницы,



для Черниговской « 120 » овса,
для Днепропетровской « 30 » подсолнуха.
б) Отпуск пшеницы и овса произвести за счет сокращения на 

соответствующее количество обменного фонда, установленного по 
Донецкой и Черниговской областям; отпуск подсолнуха произвести 
их из ресурсов Заготзерно.

в) Отпуск произвести в качестве беспроцентной семссуды на 
условиях возврата долга государству осенью из урожая 1933 года 
натурой с начислением в покрытие административных и транс
портных расходов государства за каждые 100 пудов полученной 
семссуды 10 пудов зерна.

г) Ввиду наличия значительных излишков семян подсолнуха в 
колхозах Харьковской, Одесской, Черниговской, Винницкой облас
тей обязать ЦК КП (б) У развернуть через «Закупхлеб» закупку 
имеющегося в колхозах этих областей излишков подсолнуха.

РЦХИДНИ.— Ф. 17.— 
On. 3.— Спр. 920.— Л. 4.

93. З доповіді Голови Раднаркому УСРР В. Я. Чубаря 
про підсумки 1933 сільськогосподарського року 
иа об'єднаному пленумі ЦК та ЦКК КП(б)У

18 листопада 1933 р.
Внаслідок упертої більшовицької боротьби підсумки 1933 сіль

ськогосподарського року багато кращі за попередні роки. Дійсно, 
цього року ми досягли великих успіхів у боротьбі за перетворення 
всіх колгоспів на більшовицькі. Цього року ми створили міцну 
«базу для того, щоб усіх колгоспників зробити заможними. Ми ще 
»не спромоглися остаточно розв’язати це завдання 1933 року, але 
ті досягнення, що ми їх вже маємо, є перші кроки, і нашим даль
шим завданням є цілковите перетворення в життя цього гасла.

Доказом того, що ми маємо певні досягнення, певні зрушення 
в сільському господарстві, є ті факти, які ніхто не може запере
чувати: ми цього року вперше за ряд років виконали план хлібо
здачі дотерміново — до Жовтневих свят. Ми заготовили на цей 
час понад 220 % в порівнянні зі здачею 1932 року. Наші радгоспи 
на це число здали хліба майже втричі більше, ніж минулого року, 
і в два з лишком рази більше, ніж минулого року в цілому. Кол
госпи виконали свої зобов’язання перед державою і в той же час 
забезпечили утворення насіннєвих і фуражних фондів...



...Можна було б навести ще багато фактів, що промовляють 
за наші успіхи. Але відмічаючи перемоги, яких здобула українська 
партійна організація в піднесенні сільського господарства цього 
року, треба зосередити всі сили на ліквідацію тих хиб і недоліків, 
які зменшують наші темпи на низці дільниць і загрожують нам у 
боротьбі за цілковите здійснення настанов партії, за цілковите 
виконання планів і програм соціалістичного сільського господар
ства. Ці відсталі ділянки не дозволяють нам заспокоїтись на до
сягнених успіхах, а вимагають від нас дальшої більшовицької на
стирливості в боротьбі.

Голод 1932—1933 років 
на Україні: очима істори
ків, мовою документів.— 
С. 559, 563.

94. Резолюції Центрального Комітету УНДО 
про становище на Радянській Україні

24 червня 1933 р.
Центральний Комітет УНДО на окремому свому засіданні дня 

24 червня ц. р., присвяченому теперішньому положенню на Вели
кій Україні, прийняв однодушно такі постанови:

Московська большевицька влада в 1920 р. здавила збройно 
визвольні змагання українського народу й прилучила силою великі 
українські території по обох боках Дніпра до совітської держави. 
Український народ не понехав боротьби за своє відрубне існуван
ня, а веде її постійно як у межах Української Соціялістичної Ра
дянської Республіки, так і поза ними з московськими большевика
ми за здійснення найвищого права нації.

Щоби зломити спротив українського народу, большевицька вла
да вживає нелюдських засобів. Вона:

1) Під культурним оглядом затирає штучно національний ха
рактер українського письменства й науки, нагинаючи їх терором 
до потреб комуністичного московського інтернаціоналізму.

2) Під політичним оглядом московські комуністи щораз завзя
тіше гнетуть український народ, а саме вязнять, засилають на при
мусові роботи й винищують фізично свідомих та ідейних під на
ціональним оглядом селян, робітників та інтелігентів.

3) Під господарським оглядом московські комуністи ведуть на 
Україні політику повного визиску. В ділянці промислу експльоату- 
ють усі підземні скарби не для потреб України, а в сільськогоспо
дарській ділянці довели колективізацією до занархізування хлібо
робства та повели неперебірливу в засобах і наскрізь грабункову 
політику, яка спричинює в тій найбагатшій і найплодовитішій



країні Східньої Европи постійний голод і невидану в світі нужду 
в українському селі. Така господарська політика комуністів дове
ла до того, що маси українського населення вигибають із голоду.

Центральний Комітет Українського Національно-Демократич
ного Об’єднання якнайгостріше осуджує цю грабіжницьку, обрахо
вану на фізичне й моральне винищування українського народу по
літику комуністів на Україні й закликає все українське громадян
ство по цей бік ризької границі протиставитися місцевим агенту
рам московського комунізму, який є найзавзягішим ворогом само
го існування української нації.

Українська суспільно-по
літична думка в XX ст.— 
Т. 2.— С. 352—353.

95. Український греко-католицький єпископат
Галицької церковної провінції в справі подій
на Великій Україні до всіх людей доброї волі

Україна в передсмертних судорогах! Населення вимирає голо
довок) смертю. Побудована на несправедливості, обмані, безбож
ництві, деправації — людоїдна система державного капіталізму до
вела багатий недавно край до повної руїни. Перед трьома роками 
Керманич Католицької Церкви св. Отець папа Пій XI енергійно 
протестував проти всього, що в большевизмі противне христіян- 
ству, Богові та людській природі, перестерігаючи перед страшними 
наслідками таких злочинів, і цілий католицький світ, а з ним і ми 
долучилися до того протесту. Нині бачимо наслідки поступовання 
большевиків: положення з кожним днем стає там страшніше.

На вид таких злочинів німіє людська природа, кров стинається 
у жилах.

Безсильні подати яку-небудь матеріяльну допомогу конаючим 
братам, взиваємо наших вірних, щоби молитвами, постами, всена- 
родньою жалобою, жертвами і всіми можливими добрими ділами 
христіянського життя випрошували з неба помочі, коли на землі 
нема ніякої надії на людську поміч.

А перед цілим світом знову протестуємо проти переслідування 
малих, убогих, слабих і невинних, а гнобителів обвинувачуємо пе
ред Судом Всевишнього.

Кров робітників, що в голоді орали чорнозем України, взиває 
пімсти до неба, а голос голодних женців дійшов до Господа Сава- 
ота.

Усіх христіян цілого світу, усіх віруючих у Бога, а особливо 
всіх робітників, селян, передовсім усіх наших земляків, просимо



прилучитися до цього голосу протесту та болю і розповсюдниці 
його в якнайдальші країни світу.

Усі радіостанції просимо рознести наш голос цілому світові, 
може дійде він і до убогих хатин, конаючих із голоду селян.

Нехай перед страшною смертю серед лютих страждань голоду 
буде для них хоч малою потіхою гадка, що їх брати знали про їх 
страшну долю, над ними боліли, терпіли та за них молилися.

А Ви, страждаючі, голодуючі і конаючі Браття, призивайте Ми
лостивого Бога і Спаса Нашого Ісуса Христа; люті терпіте муки — 
приймаєте їх за гріхи свої, за гріхи цілого народу і кажіть з Ісу- 
сом Христом: «Нехай буде воля Твоя, Отче Небесний!» — Принята 
для Божої волі смерть, це свята жертва, що з жертвою Ісуса Хри
ста злучена, принесе Вам Небесне Царство, а цілому народові спа
сения.
Дано у Львові, в день св. Ольги, дня 24. VII. 1933.

Андрей Шептицький, Митрополит-
Григорій Хомишин, станиславівський Єпископ.
Йосафат Коциловський, перемиський Єп.
Никита Будка, патарський Єпископ.
Григорій Лакота, перемиський Єп.-Помічник.
Іван Бучко, львівський Єп.-Помічник.
Іван Лятишевський, станиславівський Єпископ-Помічник.

Українська суспільно-по
літична думка в XX ст.— 
Т. 2.— С. 353—354.

96. Відозва українських соціялістичних партій 
до соціялістичних організацій усіх країн

Вересень 1933 р
Шановні товариші! Останні факти масового голоду, а зокрема 

два трагічні самогубства на Радянській Україні, мусіли звернути 
на себе Вашу увагу. Поповнили самогубство найбільший проле
тарський письменник Радянської України Микола Хвильовий і 
чільний представник уряду Радянської України, заступник голови 
народніх комісарів, комісар народньої освіти — Микола Скрипник.

Підписані соціялістичні організації вважають за свій обовязок 
подати до Вашого відома сучасні обставини на Україні та зясува- 
ти причини тих страшних випадків самогубства.

З кінцем 1919 року російська комуністична влада насильно за
воювала Україну. При помочі кривавого терору знищила вона 
Українську Народню Республіку, знищила всі революційні здобут



ки визвольного українського руху, розгромила всі політичні, еконо
мічні й професійні організації українського працюючого люду, а 
саму українську трудову клясу скувала залізною диктатурою комі
сарів російської комуністичної партії.

Щоби закрити свою дійсну ціль, свої імперіялістичні наміри, 
для баламучення громадянської опінії, проголошено Україну само
стійною пролетарською державою. Московський центр деякими 
посуненнями створив ілюзію, що ця держава існує. В дійсності 
Україна стала кольоніею Росії, українські землі стали тереном 
усяких експериментів радянської влади для випробування ріжних 
проектів «нового соціялістичного будівництва», котрі з соціяліз- 
мом не мали і не мають нічого спільного.

І ось по 14 роках тієї диктатури робітники й селяни України 
масово гинуть з голоду на своїй такій родючій землі. І ось дійшли 
до нас знову неймовірні просто вісті про жахливі випадки людо
їдства з голоду. І ось удруге Україна переживає таку саму ката
строфу голоду, що й у 1921—22 р. Це все діється на Україні в 
1933 році, по 14 роках «радянської» влади, котра голосила щастя, 
добробут і нове життя для працюючих мас.

Стверджуємо, що одинокою й очевидною причиною голоду на 
Радянській Україні є безоглядний економічний визиск українсько
го народу большевицькою диктатурою, яка вважає Україну за 
свою кольонію. Рік-річно вивозить вона міліони тон збіжжя або до 
центральної Росії, для прохарчування важніших робітничих осеред
ків, армії й чрезвичайки, або вивозить по демпінгових цінах за 
кордон для роздобуття валюти. Комуністична влада затаює факт 
голоду на Україні, а робить це не лише тому, що цього вимагає 
престіж диктатури, але щоби й на будуче експльоатувати виго- 
лоджену, колєктивізаційними експериментами знищену країну.

А в парі з цим ми є свідками нечуваного політичного терору. 
Навіть ілюзорична самостійність України сьогодні не існує. Деякі 
українські комісаріяти покасовано, свідомих українців-комуністів 
заступається російськими комуністами, українську культуру й на
уку піддано під строгий поліційний режим. Очевидно, що цього 
роду колоніяльний визиск і централістично-політичний терор над 
трудовим населенням України викликує велике невдоволення й 
спроби опору, але ті спроби большевицька влада здавлює насиль
но, виселюючи цілі місцевості на Сибір або до концентраційних 
таборів на Соловках над Крижаним Океаном.

Ця політика большевицької Москви мусіла врешті викликати 
невдоволення навіть серед провідних комуністичних діячів україн
ської національности. Але й їх не пощадив терор московської дик
татури. Прийшли масові арешти, висилки, а навіть розстріли. 
Арештовано бувшого народнього комісара Шумського, розстріляно 
Конара й інших.



У дій атмосфері, оплюгавлений, збезчещений, для більшого 
ефекту по провокаторськи заплямований тавром фашиста й шпіо- 
на, покінчив самогубством заступник голови народніх комісарів, 
комісар освіти М. Скрипник. Згинув на знак протесту проти потоп
тання теперішньою сталінівською бюрократією всіх тих засад, на 
яких спиралася конституція радянського Союзу, проти імперіяліс- 
тичного походу Москви на Україну. Ця сама протиукраїнська полі
тика загнала в могилу найбільшого пролетарського письменника 
України М. Хвильового.

Україна переживає важкі хвилини. У цвинтарище перемінилася 
ця найбільше плодюча країна Европи й звідти долітають до нас 
плач і стогін визискуваних і катованих. В большевицьких вязни- 
цях томляться тисячі українських соціялістів. У цю важку хвилину 
український народ, народ робітників і селян, не може ждати ні 
від кого помочі, як лише від соціялістичних партій усіх народів та 
від противників всякого поневолення й визиску.

Ми, українські соціялісти, протестуємо перед цілим культурним 
світом проти варварського винищування українського трудового 
народу большевицькою диктатурою, проти топтання тих прав, які 
цей трудовий народ шляхом довгої революційної боротьби собі 
виборов, протестуємо проти розстрілів, протестуємо проти арешто- 
вань і знущань, жадаємо негайної амнестії для політичних вязнів 
і взиваємо Вас, Товариші, щоби й Ви прилучилися до нашого про
тесту.

Товариші! Протестуйте проти вивозу харчевих продуктів з Ра
дянської України, якої населення голодує!

Пятнуйте політику винищування голодом і терором українсько
го населення, яку пляново проводить на Радянській Україні Росій
ська Комуністична Партія.

Хай живе воля! Хай живе вільне право на самоозначення всіх 
поневолених народів! Хай живе соціялізм!
Львів, в серпні 1933 р.

За Закордонну Делегацію Української Соціял-Демократичної 
Робітничої Партії: Ісаак Мазепа, Панас Феденко.

За Українську Соціял-Демократичну Партію: Лев Ганкевич, 
Іван Квасниця.

За Українську Соціялістично-Радикальну Партію: Іван Макух, 
Матвій Стахів.

Українська суспільно-по
літична думка в XX ст.— 
Т. 2.— С. 354—356.



97. Виступ уряду УНР в справі голоду 
на Україні перед комісією в Лондоні

(Комунікат Українського Пресового 
Бюро в Парижі з 18 вересня 1933 р.)

Цими днями в Лондоні збірається дорадчий комітет Збіжевої 
Комісії, яку було створено Лондонською економічною конферен
цією. Сама Збіжева Комісія, що створила сталий комітет, закінчила 
свої справи певним порозумінням ще 26 серпня і встановила норми 
вивозу збіжжя з ріжних країн. Разом з тим комісія, згідно з § 5 
порозуміння, лишила відкритим питання, в якій кількості має ви
возити хліб і продукти рабської праці СССР.

Очевидно, це питання буде обмірковуватись на нинішнєму за
сіданні дорадчого комітету. У зв’язку з цим уряд УНР доручив 
своєму представникові в Женеві проф. О. Шульгинові звернутися 
з листом до голови дорадчого комітету Збіжевої Комісії.

Вияснивши в коротких рисах загальну картину голоду в Украї
ні, п. Шульгин так закінчує свій лист:

«В час, коли дорадчий комітет має встановити кількість збіж
жя, яке СССР має вивезти закордон, ми просимо вас во ім’я гу
манности заперечувати проти будь-якого вивозу їстівних продук
тів, і особливо хліба з СССР. Цей хліб по праву належить тим, 
хто його сіяв і хто нині вмірає з голоду — селянам України і Куба
ні. З свого боку ми рішуче протестуємо проти такого вивозу, який 
ми не можемо инакше кваліфікувати, як злочинним».

Уряд УНР готує також новий виступ перед Лігою Націй, в яко
му буде домагатися організації міжнародньої допомоги голодній 
Україні.

Українська суспільно-по
літична думка в XX ст.— 
Т. 2.— С. 357.

98. З резолюції Y народнього з'їзду УНДО

4—5 січня 1938 р.
Народний З ’їзд УНДО, який відбувається у 20-ліття переломо- 

вих історичних подій, стверджує, що сучасне положення україн
ського народу на всіх його землях дуже важке.

В Совітах, на землях українського материка, український на
рід переживає під режімом комуністичної диктатури жахливі пере
слідування в національній, релігійній, соціяльній, культурній, гос
подарській ділянці. Кривавий большевицький терор став там оди
ноким засобом правління над українським народом. Червоні гіере-



ємники старого російського імперіялізму послідовно намагаються 
здійснювати стару московську ідею: повного знищення українства 
як політичного, так і національного чинника.

Український нарід в Румунії, на споконвічних своїх землях Бу
ковини та Бесарабії, веде переважну боротьбу за саме право до 
свого істнування. Румунська політика намагається винародовити 
український нарід та не дати йому змоги виявлятись назовні як 
суцільній, окремій національній індивідуальности.

Одиноко в Чехословацькій Республіці, на Закарпатті україн
ське населення переживає часи свого стихійного національного від
родження. У важких змаганнях, всупереч несприятливим умови- 
нам, та перепонам, які ставлять ворожі українській ідеї напливові 
чужонаціональні елементи та по русофільськи настроєні деякі 
чеські політичні чинники,— наш «поранений брат» виказує стіль
ки життєвої енергії і національної свідомости, що в останньому 
часі чесько-словацький уряд був приневолений започаткувати реа
лізацію автономії Закарпаття.

У Польській Державі український нарід з величезними труд
нощами і при надзвичайних зусиллях веде боротьбу за повноту 
своїх національних прав.

Народній З ’їзд стверджує, що незважаючи на всі перепони та 
труднощі, що їх зазнає український нарід у всіх названих держа
вах, він все ж таки дає докази своєї надзвичайно життєвої снаги 
та витревалости в безпереривній боротьбі за свої права. Це без- 
спірне спрямування української нації до самовияву, і тільки воно 
зробило українську справу найважнішим політичним питанням на 
сході Евроии, без розв’язки якого упорядкування відносин у цій 
частині світа є неможливе.

II

Безпощадний наступ московського большевицького імперіяліз
му на Україні зійшовся зі скріпленим його наступом на цілу куль
туру, на господарський, соціяльний, політичний та релігійний лад 
решти світу. Всюди у світі ми є свідками відкритої і підземної бо
ротьби на життя і на смерть між світом большевицьким та проти- 
большевицьким. І хоча деякі держави зі своїх окремих рацій полі
тично співпрацюють з Москвою, то проте щораз яркіше, по волі 
чи неволі, викристалізовуються окремі бльоки, окремі світи: кому
ністичний і протикомуністичний, між якими зудар неминучий.

Народній З ’їзд стверджує, то  в цій назріваючій боротьбі місце 
українського народу з його великою історичною традицією як ста
рого, культурного, християнського народу Европи є по протиболь- 
шевицькому боці. Український нарід від самого почину своїх



визвольних змагань по нинішній день веде безпощадну боротьбу 
з большевизмом і тому й тепер під цим прапором мусять об’єдна
тися всі його творчі сили.

III
Ця провідна ідея лягла в основу орієнтації Українського На

ціонально-Демократичного Об’єднання як провідного політичного 
угруповання по цей бік ризької лінії. Зокрема, в Польщі уважало 
УНДО доцільним відповідно до того пристосувати в 1935 р. лінію 
своєї дотеперішньої політики, а також до умовин польської дер
жавно-політичної дійсности. Це найшло теж вислів у політиці 
так зв. нормалізації.

Вихідними точками цієї політики були: а) потреба зберегти 
українські господарські та культурні надбання, добуті українсь
ким народом у довголітній його боротьбі і творчій праці. Відпо
відальність за збереження цих надбань була поглиблена свідоміс
тю тягару, що його західна вітка українського народу мусить на 
собі нести в боротьбі за здійснення загально-національного ідеа
лу; б) можливість при існуючому сильному державному режимі — 
вирівняння дотеперішніх однаково для обох народів трагічних кон
фліктів, що знесилювали у постійній, безплодній боротьбі — для 
створення реальних умовин згідного співжиття; в) потреба усунути 
або послабити большевицьку небезпеку, однаково спрямовану про
ти українського, як і польського народу.

Політика нормалізації мала дати основу до спільної мови і 
спільних зусиль усувати на грунті реальних потреб та умовин пе
решкоди, які стояли на дорозі порозуміння і вирівняння конфлік
тів між українським і польським народами.

Першим льогічним її наслідком була участь у соймових вибо
рах в 1935 р. на підставі порозуміння з польською стороною. Даль
шим— виступи на парляментарній арені у Варшаві, які, як і вза
галі вся політика УНДО в краю, мали дати доказ доброї волі з 
українського боку для проведення в життя ідеї нормалізації.

При тому УНДО керувалося свідомістю, що тільки повне і все
бічне заспокоєння всіх життєвих інтересів українського народу в 
Польщі на засадах справедливости і правопорядку, з одного боку, 
як і респектування політичної рації польської держави, з другого, 
може створити стан замирення між обома народами та довести до 
умовин нормального життя на наших землях.

Тому Ундо видвигнуло ось які головні політичні постуляти під 
адресою польської сторони:

1) Наділення українських етнографічних територій у Польщі 
територіяльною автономією з власним соймом, урядом і власною 
територіяльною армією.

Це домагання спирається перш усього на неспірному факті, що



шестимільйоновий український нарід, який заселює суцільною 
масою майже четвертину Польської Держави на сході, має при
родне право бути господарем на своїй прадідній землі та мати 
змогу свого всебічного розвитку.

2) Зміна закону про територіяльну самоуправу в тому напрямі, 
щоб забезпечити громадянам безпосередній вплив на склад по
одиноких самоуправних установ та на їхню діяльність.

3) Зміна виборчої ординації до сойму і сенату в демократично
му напрямі, щоб самі виборці мали безпосередний і рішальний 
вплив на добір осіб кандидатів.

4) Припинення кольопізації призначених на парцеляцію земель 
великої власносте поміж спроваджуваних зі заходу кольоністів, 
зате розпарцелювання тієї землі поміж місцеве малоземельне і 
безземельне населення.

5) Заснування українського університету у Львові та розбудо
ва народнього і середнього шкільництва всіх видів і типів з укра
їнською мовою навчання на всіх етнографічних територіях відпо
відно до чисельности і потреб українського населення.

У зв’язку з цим УНДО видвигнуло домагання заспокоєння цілої 
низки актуальних життєвих справ українського населення, а саме:

Уніфікацію національної політики для всього українського на
селення як однородної, органічної цілости під політичним і прав- 
ним оглядом; зміни тяжкого адміністративного режиму у відно
шенні до українських громадян та їх організацій; заспокоєння 
слушних домагань українського населення в ділянці шкільництва; 
підтримки культурних змагань на відтинку науки, культурно-ос
вітньої діяльности і фізичної культури; признання корисної праці 
українських господарських установ та їхньої підтримки; упоряд
кування мовних справ і національної української номенклатури; 
допущення українців відповідно до їх числа в характері співгоспо- 
дарів і рівновартних громадян до всіх органів самоуправи; ревізії 
дотеперішніх самоуправних виборів та накінець: рівновартного і 
рівноправного трактування всіх українських кандидатів до дер- 
жавно-публичних урядів та судівництва.

IV
Одначе Народній З ’їзд стверджує, що ця політика УНДО й 

УПР, на жаль, як показує досвід минулих двох і пів літ, не най
шла належного зрозуміння з другої сторони. Народній З ’їзд 
стверджує, що польська сторона не виконала передумовин норма- 
лізаційної політики, а, саме:

1) Не припинила політики «дівіде ет імпера» у відношенні до 
українського народу, стосуючи ріжні засади державного режиму 
до ріжних частин української території і ріжних груп українсько
го населення.



2) Не признала українського етнічного елементу на території 
полуднево-східних і східних воєвідств держави одною національ
ною цілістю і не вжила ніяких спроб, щоб та національна цілість, 
як окремішна особість, стала підметом державного права. Дер
жавний устрій, законодавство і державна практика не знають 
українського народу як співвирішного чинника у правнодержавно- 
му розумінні на його етнографічній території, бо уніфікують дер
жаву під оглядом устроєвим, адміністраційним і політичним та 
проводять засаду, що єдиним господарем держави є польський 
нарід і що тільки його рація ідентична з державою.

3) Саме від 1935 р. почалася скріплена польонізаційна акція 
на Лемківщині, Гуцульщині, Поліссі і Підляшу. Відтоді поглиблено 
ще більше т. зв. сокальський кордон, перекреслюючи рештки гос
подарських зв’язків між волинськими господарськими клітинами і 
львівськими централями. Розпочалась на широку мірку акція дена
ціоналізації української ходачкової шляхти, латинізація греко-ка
толиків, кольонізація земельного запасу, врешті, усування україн
ців з державних і самоуправних органів. Польські чинники вжи
вають заходів, щоб покликати до життя якусь «руську» політичну 
групу, яка має бути запереченням політичного змісту сучасного 
українства. З цією групою хоче польське східно-галицьке грома
дянство перевести ніби нормалізаційне порозуміння понад голови 
існуючих незалежних політичних організацій. Зате сучасне україн
ство, незалежно від його меншої чи більшої політичної поміркова- 
ности, є в цій концепції визнане чинником засадничо протидержав
ним, з яким взагалі неможливе політичне порозуміння, лише полі
тична боротьба.

4) Польська сторона не зреалізувала — здебільша поза дріб
ними справами — висунених восени 1935 р. Українською Парл. 
Репрезентацією вимог, яких виконання не потребувало майже ні
яких матеріяльних вкладів, ані значніших змін державного законо
давства, хоч таке виконання могло бути виявом доброї волі дер
жавного режиму в напрямі злагіднення існуючого нестерпного 
стану на нашій території. Зате з українського боку, і то не лише 
з боку політичного проводу, але й більшости українського грома
дянства, створено цілу низку далекосяглих політичних актів, які, 
без сумніву, стверджували добру волю українського контрагента 
довести до нормальних взаємин з Польською Державою та стояли 
у різкій суперечности з дотеперішньою українською практикою 
негації. Такими актами були: а) голосування на спільні листи в 
соймових виборах 1935 р.; б) позитивне становище УПР у парля- 
мені'і до повновластей для уряду, до державних бюджетів і до 
армії; в) безупинне впливання органів партії та її преси на укра
їнське громадянство в напрямі пацифікації його настроїв.

Зі сказаного виходить, що після 1935 р. у висліді «нормаліза-



ційної» тактики настала не нормалізація життя на наших землях 
і не допущення українського чинника до впливу на державу на 
грунті її законів, устрою, внутрішньої і закордонної політики, 
отже, не політична коляборація обох народів для вищих цілей, 
лиш навпаки — повне відсунення українського народу від цього 
впливу і навіть від впливу на власне зорганізоване життя на влас
ній території. У висліді 2 і піврічної нормалізаційної практики 
перед українським народом станула перспектива затрати його 
племінної єдности і зведення його до ролі меншин на території 
Східної Галичини.

V
Стверджуючи вище сказаним безсумнівний факт зорганізова

ного наступу польського громадянства на всі ділянки українського 
життя, в якому беруть участь подекуди навіть військові та дер
жавні чинники. Народній З ’їзд доручає провідним органам Партії 
якнайширше закроєну оборонну акцію українського громадянства 
на таких підставах:

а) якнайтісніше внутрішнє партійне об’єднання;
б) змагання до міжпартійного об’єднання;
в) непохитне і послідовне здійснювання засади, що весь укра

їнський нарід у межах Польської Держави творить одну суцільну 
нерозривну органічну єдність і що ніякі посторонні спроби, щоб 
нас розбити на поодинокі племінні групи, ніколи не доведуть до 
якихсь успіхів. Тому Народній З’їзд закликає всіх українців до 
солідарної праці за усунення передовсім т. зв. сокальського кор
дону;

г) втягання кожного члена української нації до зорганізованої 
безупинної праці на всіх відтинках життя, в оперті на засаду віри 
виключно у власні сили та під гаслом, що інтерес і честь нації сто
ять вище всього.

VI
Народній З ’їзд стверджує, що політичний досвід півтретяліт- 

нього нормалізаційного періоду наказує загострити дотеперішню 
тактику.

Народній З’їзд уважає, що загострення тактики скріпить від- 
пір українського громадянства на зовнішній натиск, облекшить 
об’єднання його сил, підсилить його віру у вартість одноцільної та 
масової організованости і скріпить довір’я українського громадян
ства до провідних органів Партії.

Українська суспільно-по
літична думка в XX ст.— 
Т. 2.— С. 392—397.



99. Довідка наркомату освіти України 
про національні школи в Україні *

Березень 1938 р.
Секретарям ЦК КП(б)У

тов. Хрущеву Н. С. 
тов. Бурмистенко М. А.

О н а ц и о н а л ь н ы х  ш к о л а х  У к р а и н ы
1. На Украине имеется 21 656 школ, в которых обучается 

5 143 783 учащихся. Преподавание в школах ведется на 21 языках. 
Так, например, с украинским языком преподавания имеется 18 101 
школа, русским — 1550 школ, еврейским — 312, молдавским — 
163, узбекским— 19, белорусским, — 9, болгарским — 54, поль
ским — 50, немецким — 512, чешским — 14, греко-элинским 12, 
греко-татарским — 8, татарским — 5, армянским — 4, туркмен
ским — 2, киргизским — 1, шведским — 1, казахским — 1.

Кроме этого, имеется 838 школ (так называемые смешанные 
школы), преподавание в которых ведется на нескольких языках — 
«украинско-еврейско-немецком, немецко-польско-русском, украин
ско-русско-болгарском» и т. д.

2. Во многих случаях под видом национальных школ враги на
рода — троцкисты, бухаринцы и буржуазные националисты, орудо
вавшие в Наркомпросе Украины, искусственно насаждали особые 
немецкие, польские, шведские, чешские, болгарские и др. школы, 
превращая их в очаги для проведения контрреволюционной работы 
и буржуазно-националистического, антисоветского влияния на 
детей.

На Украине создано 1530 особых национальных — немецких, 
польских, чешских, шведских, болгарских и др. школ, которые 
наиболее оказались засорены врагами.

3. Большинство школ с польским, немецким, болгарским и др. 
языками преподавания не имеют достаточных контингентов детей. 
Так, например, в Киевской чешской школе имеется 3 класса и в 
них — 19 учащихся. В неполной средней польской школе Хмелев- 
ского района к началу этого учебного года в 5, 6 и 7 классах оста
лось всего по 3 учащихся.

Главной причиной такого положения является то, что многие 
национальные школы насаждались искусственно, дети, учащиеся в 
них, совершенно не знают языка, на котором ведется преподава

* 3 матеріалів до протоколу засідання Політбюро ЦК КП (б) У від 10 квітня 
1938 р., на якому була прийнята постанова «Про реорганізацію національних 
шкіл на Україні» (Див. док. № 100).



ние. Например, в 24-й Киевской немецкой средней школе обучается 
49 детей, таких, у которых мать и отец по национальности немцы; 
65 учеников, у которых лишь отец или мать по национальности 
немцы, остальные, то есть половина детей, по национальности рус
ские, украинцы, евреи или других национальностей, никто из них 
не разговаривает и совершенно не знает немецкого языка.

4. Обнаружено много случаев принуждения украинского и рус
ского населения посылать своих детей в польские, чешские и дру
гие национальные школы.

Так, например, в Гнивани, Баре, Хмельнике Винницкой обл. 
искусственно были созданы польские школы, куда принуждали 
украинское население (на том основании, что они католики) по
сылать своих детей, не считаясь с тем, что дети и их родители 
польського языка не знали, детей настаивали обучать в украин
ских и русских школах.

5. Национальные школы не обеспечены учителями, учебниками, 
программами и наглядными пособиями, в результате чего дети 
этих школ не приобретают достаточных знаний основ науки и не 
вполне подготовляются для поступления в средние и высшие учеб
ные заведения.

Количество классов и детей в национальных польских, чешских, 
шведских и др. школах с каждым годом уменьшается, потому что 
в ряде школ фактически не было набора в первые классы, а из 
старших классов дети переходят в русские и украинские школы.

6. На Украине имеется один немецкий педагогический институт, 
два национальных отдела (польский, болгарский) при Киевском и 
Одесском украинском институтах, 13 национальных техникумов и 
педучилищ, которые засорены враждебными элементами, не уком
плектованы квалифицированными педагогическими кадрами.

В связи с этим прошу вопрос о реорганизации особых нацио
нальных школ рассмотреть на ближайшем заседании ЦК КП (б) У.

Шматлай



Список шкіл України за мовами викладання 
на 1937/38 навчальний рік

На початок 1937/38 навчального року було 21 656 шкіл та в них учнів — 
5 143 783.

М ова в и к л а д а н н я К ількість ШКІЛ КІЛЬКІСТЬ учні

Українською 18 101 4 054 972
Російською 1550 590 990
Німецькою 512 50 555
Єврейською 312 45 950
Молдавською 163 28 763
Болгарською 54 11 264
Польською 50 5731
Греко-татарською 8 1484
Греко-елінською 12 1396
Узбецькою 19 1360
Чеською 14 737
Білоруською 9 514
Татарською 5 458
Кнргизською 1 249
Вірменською 4 199
Туркменською 2 185
Шведською 1 27
Казахською 1 18

Крім зазначених шкіл, у яких навчання ведеться одною мовою, 
на Україні є цілий ряд так званих «мішаних» шкіл, де навчання в 
окремих класах ведеться різними мовами, а саме:

М о ва в и к л а д а н н я КІЛЬКІСТЬ шкіл КІЛЬКІСТЬ учні]

Українською і російською 494 275 065
Українсько-німецькою 133 19910
Українсько-єврейською 45 7109
Російсько-греко-елін[ською] 17 5546
Російсько-німецькою 26 6936
У країнсько-молда вською 20 5296
Росі йсько-єврейською 12 3075
Російсько-болгарською 7 2614
У кр[аїнсько]- рос і йсько -ні мецькою 9 2295
Українсько-польською 10 2153
Росі йсько-татарською 3 2056
Російсько-греко-татарською 7 1904
Рос[ійсько]-укр[аїнсько]-татарською 2 1706
Російсько-молдавською 4 1577
Рос[ійсько]-укр[аїнсько]- греко-татарською 2 1281
Рос[ ійсько]-укр[аїнсько]-греко-елін[ською] 2 1078



М ова в и к л а д а н н я КІЛЬКІСТЬ ш к іл К іл ь к і с т ь  у ч н ів

Українсько-болгарською 5 964
Українсько-білоруською 8 1485
Росі йсько-польською 2 875
Укр[аїнсько]-рос[ійсько]-болгарською 1 797
Укр[аїнсько]-німецько-єврейською 
Рос[ійсько]-греко-татар[ською] і греко-елін-

6 738

ською 1 643
Єврейсько-татарською 1 498
Українсько-росі йсько-єврейською 2 438
Українсько-єврейсько-німецькою 5 485
У к раїнсько- чеською 3 410
Ві рменсько-ассі рі йською 1 319
Російсько-українсько-чеською 1 319
Російсько-українсько-польською 1 294
Російсько-вірменською 1 235
Єврейсько-ассірійською 1 280
Українсько-греко-татарською 1 232
Німецько-польською 2 120
Узбецько-туркменсько-киргизь[ кою] 1 124
Єврейсько-польською 1 35
Російсько-циганською 1 39

В с ь о г о 21 656 5 143 783

Із загальної кількості 21 656 шкіл особих національних шкіл — 
1530 і учнів в них — 423 108.

ЦДАГО України.— Ф. 1.— On. 
6. — Спр 476.— Арк. 17—25.

100. Постанова ЦК КП(б)У про реорганізацію 
національних шкіл в Україні

10 квітня 1938 р.
Перевіркою встановлено, що вороги народу — троцькісти, буха- 

рінці й буржуазні націоналісти, які орудували в НКО УРСР, наса
джували особі національні німецькі, польські, чеські, швецькі, 
грецькі й інші школи, перетворюючи їх в очаги буржуазно-націо
налістичного, антирадянського впливу на дітей.

Практика насадження національних шкіл завдавала величезну 
шкоду справі правильного навчання і виховання, відгороджувала 
дітей від радянського життя, позбавляла їх можливості приобща- 
тись до радянської культури і науки, не давала можливості надалі 
набувати освіту в технікумах, вищих учбових закладах.

Виходячи з рішення ЦК ВКП(б), Політбюро ЦК КП(б)У ви-



знає недоцільним і шкідливим дальніше існування особих націо
нальних шкіл, особих національних відділів та класів при звичай
них радянських школах і постановляє:

1. Реорганізувати особі національні німецькі, польські, чеські, 
швецькі й інші школи і технікуми в радянські школи звичайного 
типу, а також ліквідувати особі національні відділи, відділення і 
класи при звичайних школах, технікумах і вузах.

2. Реорганізувати Одеський німецький педагогічний інститут в 
інститут іноземних мов.

3. Учнів особих національних початкових, неповних середніх 
шкіл, особих національних технікумів і педшкіл, особих національ
них відділів при них розмістити в сусідніх радянських школах, 
технікумах і педшколах звичайного типу, забезпечивши їх педаго
гічними кадрами, підручниками та навчальними приладдями.

4. Якщо в найближчих, сусідніх учбових закладах розмістити 
учнів не можна, необхідно особі національні школи, технікуми, 
педшколи, особі відділи, відділення і класи при них реорганізува
ти шляхом переводу їх на учбові плани і програми радянських 
шкіл, технікумів, педшкіл звичайного типу з викладанням на укра
їнській або російській мові, запровадивши з осени 1938 р. прийом 
в ці учбові заклади дітей і інших національностей.

5. Приміщення, які звільняються від реорганізованих особих 
національних учбових закладів, обов’язково використати для від
криття нових шкіл, технікумів, педшкіл та поліпшення умов роботи 
існуючих шкіл, технікумів, як то ліквідація двох-, трьохзмінності, 
розукрупнення їх, тощо.

6. Зобов’язати Наркомосвіту УРСР, Наркомздоров’я, Нарком- 
зем, Наркомліс, Наркоммісцевпром УРСР до 1 травня 1938 р. про
вести всю підготовчу роботу, затвердити строки і порядок реорга
нізації кожної радянської школи, технікуми, педшколи, Одеського 
німецького педінституту, болгарського відділення при Одеському 
українському педінституті, польського відділення при Київському 
педінституті, особих національних відділів* відділень та класів в 
школах, технікумах і педшколах, закінчивши всю роботу до 1 серп
ня 1938 р.

7. Зобов’язати перших секретарів обкомів КП(б)У і Нарком
освіту УРСР до 1 травня 1938 р. представити на затвердження ЦК 
КП(б)У план реорганізації кожної особої національної школи, 
технікуму, педшколи, відділень і клаісв при них.

Всю роботу по реорганізації особих національних учбових за
кладів секретарям обкомів КП(б)У взяти під особистий контроль 
і керівництво.

ЦДАГО України.— 
Ф. 1.— On. 6.— Спр.
463.— Арк. 2—4.



101. З Постанови Раднаркому УРСР і ЦК КП(б)У 
«Про обов'язкове вивчення російської мови 
в неросійських школах України»

20 квітня 1938 р.

...Виходячи з рішення Ради Народних Комісарів Союзу РСР і 
Центрального Комітету ВКП(б) «Про обов’язкове вивчення росій
ської мови в школах національних республік і областей», Рада 
Народних Комісарів УРСР і Центральний Комітет КП(б)У поста
новляють:

1. З 1 вересня 1938 р. ввести викладання російської мови як 
предмет вивчення по всіх неросійських школах України.

2. Вивчення російської мови почати по всіх початкових школах 
з II класу, а по всіх неповних середніх школах — з III класу.

3. Встановити такий обсяг знань російської мови для учнів по
чаткових, неповних середніх і середніх неросійських шкіл:

а) учні, що закінчують початкову школу (4 класи), повинні 
одержувати такий запас російських слів, який дозволяв би їм зро
зуміти просту розмовну мову, вільно розповідати російською мо
вою про знайомі їм явища оточуючого життя, володіти елементар
ними навичками читання і письма російською мовою;

б) учні, що закінчують неповну середню школу (7 класів), по
винні вміти вільно і правильно висловлювати свої думки росій
ською мовою як усно, так і на письмі, мати навички самостійного 
користування книжкою, яка відповідає їх віку, знати основи ро
сійської граматики і синтаксису і на деяких прикладах бути обіз
наними з російською літературою;
- в) учні, що закінчують середню школу (10 класів), повинні 
знати основні закони і правила російської мови, уміти вільно чи
тати, тобто розуміти художню і наукову літературу, усно і на 
письмі викладати зміст прочитаного і свої думки правильною ро
сійською мовою. < ...>

До 10 травня 1938 р. переглянути програми з російської мови 
неросійських шкіл України, звернувши увагу на недопустимість пе
ревантаження їх навчальним матеріалом.

Передбачити в програмах з російської мови для V—VII класів 
вивчення,в порядку літературного читання, кращих зразків худож
ньої російської літератури з тим, щоб починаючи з VIII класу при
ступити до вивчення систематичного курсу російської літератури, 
виділивши для цієї мети з загальної кількості годин, відведених 
на російську мову в VIII, IX, X класах, по 2 год. на тиждень.

6. Для забезпечення належного вивчення російської мови в не
російських школах запропонувати Народному комісаріату освіти 
до початку 1938/39 навчального року:



а) видати буквар, книжки для читання, підручники з грамати
ки, урахувавши при цьому особливості вивчення російської мови в 
школах з неросійською мовою викладання;

б) видати необхідну методичну літературу, наочні приладдя 
(орфографічні таблиці, картини по розвитку мови), видати серію 
дитячої художньої літератури російською мовою для класного і 
позакласного читання учнями.

Доручити Академії наук УРСР до 1 грудня 1938 р. видати ма
совим тиражем російсько-український словник. < ...>

8. Ввести викладання російської мови як предмета вивчення в 
бібліотечних, політосвітніх школах і школах освіти дорослих. < ...>

10. Встановити, як правило, що викладання російської мови в 
початкових школах повинно провадитися учителями, які володіють 
рідною мовою учнів.

11. Запропонувати Народному комісаріатові освіти УРСР з 
осені 1938 р. при вчительських, педагогічних інститутах і універси
тетах організувати аспірантуру для підготовки кадрів наукових 
працівників в галузі російської мови; в учительських інститутах — 
Київському, Полтавському, Ворошиловградському, Одеському, За
порізькому, Лубенському, Вінницькому, Харківському і Чернігів
ському організувати дворічні відділи з російської мови; в педаго
гічних інститутах — Київському, Харківському, Сталінському, Пол
тавському, Ворошиловградському, Одеському, Запорізькому, Ні
жинському і Тираспольському організувати чотирирічні відділи 
російської мови, а при університетах — Київському, Харківському, 
Одеському і Дніпропетровському — трирічні відділи російської 
мови і літератури. < ...>

Культурне будівництво в 
Українській РС Р. 1928 —  
чеовень 1941 р.—  С. 262—
265.

102. З резолюції XIV з'їзду КП(б)У на звіт 
Центрального Комітету КП(б]У

18 червня 1938 р.

17. З ’їзд відмічає, що, незважаючи на шкідництво ворогів на
роду — троцькістів, бухарінців і буржуазних націоналістів на різ
них ділянках культурного будівництва, більшовики України під 
керівництвом ЦК ВКП(б) і особисто товариша Сталіна прийшли 
до свого XIV з’їзду з величезними успіхами на фронті національ
но-культурного будівництва. За роки Радянської влади Радянська 
Україна перетворилася в республіку високої соціалістичної куль
тури. За час існування Радянської влади на Україні збудовано



5653 нових школи. У 21 656 школах навчається понад 5 млн дітей. 
У 117 вузах навчається 110 тис. студентів. Науково-дослідні ін
ститути, театри, кіно, радіо, література, преса, образотворче ми
стецтво,— все це набуло велетенського розмаху завдяки неустан
ній допомозі більшовицької партії і демонструє собою торжество 
ленінсько-сталінської національної політики.

18. З’їзд нагадує всім парторганізаціям України, що наслідки 
шкідництва, яке провадилося ворогами на фронті культури, дале
ко ще не ліквідовані, що буржуазно-націоналістичне і троцькіст- 
сько-бухарінське фашистське охвістя, яке окопалося на різних ді
лянках культурного фронту, повністю ще не викорчоване. Тут ви
магається особливо загострена пильність більшовиків України. 
На цій ділянці соціалістичного будівництва треба ще багато по
працювати.

19. XIV з’їзд КП(б)У з особливою силою підкреслює необхід
ність ліквідувати наслідки ворожого шкідництва у викладанні ро
сійської мови в неповних середніх і середніх школах, а також у 
вузах. Буржуазні націоналісти, троцькісти і бухарінці ішли на всю 
гидоту і підлість, щоб вигнати велику російську мову з наших 
шкіл і вузів. Зусилля троцькістів, бухарінців і буржуазних націо
налістів були спрямовані на відрив українського народу від бра
терської дружби з великим російським народом, на відрив Радян
ської України від Союзу Радянських Соціалістичних Республік і 
відновлення капіталістичного рабства.

20. З ’їзд закликає більшовиків України посилити увагу куль
турному фронту: роботі шкіл, вузів, науково-дослідних і інших 
культурних закладів. З ’їзд зобов’язує більшовиків України про
вадити нещадну боротьбу з ворогами народу, щоб повністю і до 
кінця виявити, викрити і знищити всі ворожі гнізда, ворожу аген
туру, яка провадить підривну шкідницьку роботу на ідеологічному 
фронті. З ’їзд зобов’язує парторганізації подати органам народної 
освіти всебічну допомогу в доборі перевірених, відданих партії і 
Радянській владі кадрів учительства.

Резолюція XIV з’їзду 
КП(б)У на звіт Цент
рального Комітету 
КП(б)У.— К 1938.—
С. 13—14.



103. Постанова ЦК КП(б)У про ліквідацію
та реорганізацію національних районів і сільрад

5 березня 1939 р.
На основании решения ЦК ВКП(б) от 16.11.1939 г.:
1. Ликвидировать искусственно созданные следующие районы: 

Коларовский, Люксембургский, Молочанский и Ротфронтовский — 
Запорожской обл.; р-н им. Фрица Геккерта — Николаевской обл.; 
Благоевский, Зельдский, Карл-Либкнехтовский и Спартаковский 
р-ны — Одесской обл.; Старо-Каранский р-н — Сталинской обл., 
распределив входящие в состав этих районов сельсоветы по дру
гим районам (Приложение № 1).

2. Создать следующие новые районы:
а) Веселиновский р-н Одесской обл., с центром в с. Веселино- 

во, включив в его состав часть сельсоветов ликвидируемого Карл- 
Либкнехтовского р-на и часть сельсоветов Вознесенского р-на 
(Приложение № 2);

б) Овидиопольский р-н Одесской обл., с центром в с. Овидио- 
поль, включив в его состав часть сельсоветов ликвидируемого 
Спартаковского р-на и часть сельсоветов Одесского пригородного 
р-на (Приложение № 2);

в) Приморский р-н Запорожской обл., с центром в с. Ногайск, 
включив в его состав часть сельсоветов ликвидируемого Кола- 
ровского р-на и часть сельсоветов Бердянского р-на (Приложе
ние № 2).

3. Преобразовать национальный Больше-Янисольский р-н Ста
линской обл. в обычный район.

П р и л о ж е н и е  № 1

Распределение сельсоветов ликвидируемых районов по другим районам

Наименование ликви
дируемого района

Наименование сельсоветов, входя
щих в состав ликвидируемых 

районов

Наименование районов, в qoctqb 
которых переходят сельсоветы 

ликвидируемых районов

Запорожская обл.
Коларовский (бол- Ботиевский, Строгановский, Приазовский
гарский) Райновский, Богдановский,

Степановский и Орловский
» Богородицкий, Зеленовский, Андреевский

Михайловский, Нельговский,
Петровский, Юрьевский и Та- 
расовский

» Анновский, Николаевский и Ново-Васильевский
Прудентовский



Наименование ликви
дируемого района

Наименование сельсоветов, входя
щих в состав ликвидируемых 

районов

Наименование районов, в состав 
которых переходят сельсоветы 

ликвидируемых районов

» Остальные Приморский (вновь органи
зуемый)
Володарский (СталинскаяЛюксембургский Республиканский и Н. Крас-

(немецкий) новский обл.)
» Остальные им. В. В. Куйбышева

Молочанский (не
мецкий)

Мистенбургский и Орловский

Гохштадский, Фридрихфельд- 
ский, Мариагейский, Рейтен- 
фельдский, С. Богдановский и 
Трудолюбовский

Мелитопольский

Михайловский

» Остальные Больше-Токмаковский
Ротфронтовский
(немецкий)

Либенаусский »

» Тихтенфельдский и Мака нов
ский

Ново-Васильевский

» Остальные

Николаевская об л.

Черниговский

им. Фрица Геккер- 
та (немецкий)

Озерянский Владимирский

» Остальные

Одесская обл.

Больше-Александровский

Благоевский (бол
гарский)

Свердловский Коминтерновский

» Остальные Яновский
Зельцский (немец
кий)

Страстбургский, Баденский, 
Зельцский, Эльзасский и Кан- 
дильский

Раздельнянекий

» Остальные Беляевский
Карл-Либкнехтов- 
ский (немецкий)

Вормский Березовский

» Зульцский, Гальбштатский, 
Шейнфельдский, Карл-Либк- 
нехтовский, Катерининталь- 
ский, Карл-Сруевский, Иога- 
нестальский и совхоз им. Тель
мана

Варваровский (Николаев
ская область)

» Остальные Веселиновский (вн орга
низуемый)

Спартаковский
(немецкий)

Фрайдентальский Беляевский

Остальные Овидиопольский (вновь ор
ганизуемый)



Наименование ликви
дируемого' района

Наименование сельсоветов, входя
щих в состав ликвидируемых 

районов

Наименование районов, в состав 
которых переходят сельсоветы 

ликвидируемых районов

Старо-Каранский
(греческий)

»

Сталинская обл,
Ново-Игнатьевский Ольгинский

Старо-Каранский, Ласпинский Тельмановский 
и Ново-Ласпинский
Остальные Волновахский

П р и л о ж е н и е  № 2
Список сельсоветов, включаемых в состав создаваемых районов

Наименование Наименование сельсоветов, включаемых 
создаваемых в район

районов

Наименование районов, 
состав которых сельсоветы 
входили до настоящего 

времени

Одесская обл.
Веселинов-
ский

»

Овидиополь-
ский

»

Веселиновский, Покровский, Ст. По- Вознесенский 
кровский, Ново-Воскресенский, Гри- 
горьево-Гадючанский, Лубянский и Оча
ковский— последние без совхозов 
им. Луначарского и им. Буденного
Все сельсоветы, кроме Вормского, Карл-Либкнехтовский 
Зульцского, Гальбштатского, Шейн- (ликвидируемый) 
фельдского, Карл-Либкнехтовского, Ка- 
терининтальского, Карл-Сруевского,
Иоганестальского и совхоза им. Тель
мана
Овидиопольский, Барабойский, Даль- Одесский пригородный 
ник П., Рокселянский, Калаглейский,
Александровский и Санжейский
Все сельсоветы, кроме Фрайдентальско- Спартаковский (ликвиди- 
го руемый)

Запорожская обл.
Приморский Ногайский, Обиточенский, Лозановский, Бердянский 

Борисовский и Н. Павловский
» Все остальные сельсоветы, кроме Бо- Коларовский (ликвиди- 

тиевского, Строгановского, Райновско- руемый) 
го, Богдановского, Степановского, Ор
ловского, Богородицкого, Зеленовского,
Михайловского, Нельговского, Петров
ского, Юрьевского, Тарасовского, Ан- 
новского, Николаевского и Грудненско- 
г о .

ЦДАГО України,— Ф. 1 ,— 
On, 6 ,— Спр, 530,— Арк, 18— 
19; 21—23.



104. Проголошення Самостійності Карпатської України

Самостійність Карпатської України 
проголошено 16 березня 1939 р. Законом 
». 1 Першого сойму Карпатської Украї
ни.

Закон Ч. 1
Сойм Карпатської України ухвалив цей закон:

§ 1. Карпатська Україна в незалежна Держава.
§ 2. Назва Держави є: Карпатська Україна.
§ 3. Карпатська Україна е республіка з президентом, вибра

ним Соймом КУ, на чолі.
§ 4. Державна мова Карпатської України е українська мова.
§ б. Барва державного прапору Карпатської України є синя 

і жовта, причому барва синя є горішня, а жовта є до
лішня.

§ 6. Державним гербом Карпатської України є дотеперішній 
краєвий герб: медвідь у лівім червонім полі й чотири сині та 
жовті смуги в правому півполі і Тризуб св. Володимира Ве
ликого з хрестом на середньому зубі. Переведення цього 
місця закону полишається окремому законові.

§ 7. Державний гімн Карпатської України є: «Ще не вмерла 
Україна...»

§ 8. Цей закон обов’язуе зараз од його прийняття.
Українська суспільно-по
літична думка в XX ст.— 
Т. 2.— С. 398.

105. З політичної програми Організації 
Українських Націоналістів

(УХВАЛЕНО II ВЕЛИКИМ ЗБОРОМ УКРАЇНСЬКИХ 
НАЦІОНАЛІСТІВ)

26—27 серпня 1939 р.
РОЗДІЛ І
Ідеольогічні засади
1. Український націоналізм стоїть на становищі психольогіч- 

но-суспільного волюнтаризму й чинного ідеалізму в синтезі пов
ноти творчого життя.

Ідею націоналізм розуміє як творчу силу й образ нової дійсно- 
сти нації — за які йде постійний змаг.



Воля, ідея та чин становлять творчу синтезу й динаміку життя 
та його постійного росту. Тому націоналізм головний натиск кла
де на свідомий організований чин і на постійне — ідейно узмістов- 
лене та суспільно визначене — зусилля.

2. Український націоналізм — це духовий і політичний револю
ційний рух, зроджений із унутрішньої природи й традицій Україн
ської Нації в боротьбі за підстави й цілі творчого буття.

3. Українська нація — це підстава й мета кожної чинности 
українського націоналізму.

4. Органічна звязаність націоналізму з нацією — це факт при- 
роднього порядку, і на ньому спирається ціле розуміння істоти 
нації.

5. Нація — це найвищий тип людської спільноти, що при своїй 
духовій й суспільній зрізничкованості має один унутрішній зміст — 
витворений однаковістю природнього положення, спільним пере- 
життям історичної долі та невпинним змаганням до повного са- 
моздійснення.

6. Внутрішня форма нації — це основний чинник її динамічно
го тривання й водночас із тим принцип її органічного єднання, що 
дає нації впродовж її історичного розвитку суцільну, означувану 
в різних її виявленнях, духову окресленість.

У цьому означенні внутрішня форма нації — це ідея, що упід- 
ставнює її історичне ставання.

7. Історичне ставання — цей наглядний вираз постійної акту
альности національної ідеї — виявляє вічний ідеал нації втрима
тися в світовій дійсності в ролі безпосередньо-чинного підмету з 
найширшою сферою впливу.

8. На шляху до власного самоздійснення в історії нація збіль
шує свої біофізичні сили, поширюючи рівночасно свою територі- 
яльну базу.

В ній відбувається невпинний процес переформлювання етніч
них первнів у синтезу органічної національної єдности, з погляду 
цієї своєї чинности — нація завжди знаходиться в стані власного 
росту.

9. Найвидатніший засіб росту нації — це її творчий дух, що 
узмістовлюється у вартостях культури.

Ці вартості скріплюють унутрішню спійність і окремішність 
нації, посилюють її відборонність назовні та простелюють їй шля
хи впливів на зовнішнє оточення.

10. Умова, що забезпечує нації тривалу й активну участь у сві
товому середовищі,— це найбільше пристосована до всебічних ін
тересів національного життя політична організація, якою є суве
ренна держава.

11. Держава — це зовнішня форма такої взаємочинности всіх



діючих сил нації, яка відповідає основним її якостям і в цей спо
сіб уможливлює її нормальний розвиток.

Держава — це також форма організованого співвідношення 
сил, замкнених ув органічну цілість-синтезу, відмежовану назверх 
як самостійна збірна одиниця.

12. Через державу стає нація повновартним чинником світової 
історії, бо тільки державна організація надає нації всі прикмети 
історичного підмету.

13. Державна форма життя нації найвимовніше підтверджує 
чинний характер національної ідеї.

Зєдинення всієї етнічної території у власній державі — це най- 
природніше намагання й найважливіша живлова підстава будуч- 
ности нації.

14. Найперше завдання Української Нації в стані її політич
ного поневолення — це відновлення політично-правної організації, 
означеної як Українська Суверенна, Соборна Держава.

15. Для створення, закріплення й розвитку держави необхідно, 
щоб вона вможливлювала всебічну творчість усіх суспільних 
складників нації в системі їх взаємочинности на засаді інтегра- 
лізму.

16. Український націоналізм змагає до здійснення державного 
ідеалу зусиллями українців — організованих на принципах чинно
го ідеалізму, героїчної моралі та індивідуального почину.

17. Носієм ідей українського націоналізму та реалізатором 
його завдань є Організація Українських Націоналістів, побудова
на на засадах всеукраїнства, надклясовости й протипартійности.

РОЗДІЛ II
Державний лад

1. Устрій Української Держави будуватиметься на засадах на- 
ціократії.

2. Націократія — це влада нації в державі, що спирається на 
зорганізованій й солідарній співпраці всіх соціяльно-корисних 
верств, обєднаних — відповідно до їх суспільних функцій — в пред
ставницьких органах державного кермування.

3. Основні засади націократії: національна солідарність, над
класовість й протипартійність.

Тільки спільні узгіднені зусилля цілого національного суспіль
ства для забезпечення сили й ладу держави запевнять у лоні на
ції всім її верствам внутрішній мир, працю, законність й соціаль
ну справедливість.

4. Місце в суспільній ієрархії та участь в державному житті



залежатимуть від обовязків громадянина та його праці в користь 
нації, держави й суспільства.

Тільки соціяльно-творчі складники Української Нації будуть 
управненними й гідними участи в кермі державою.

5. Всі верстви нації обєднюватимуться — відповідно до родів 
праці, професій і господарських функцій — в професійно-станових 
організаціях.

6. В часі боротьби та переходових етапів державного будівни
цтва України лише диктатура Вождя Нації забезпечить держа
ві внутрішню силу й відпорність.

Устроєві форми державної влади розвиватимуться відповідно 
до ступневих етапів державного будівництва України, а саме: на
ціонального визволення, державного скріплення і дальшої розбу
дови.

7. На чолі держави стане поклйканий організованою волею на
ції Голова Держави — Вождь Нації.

Він уосіблюватиме суверенність і єдність нації, стоятиме на 
чолі її збройної сили й кермуватиме державою через призначені 
ним і відповідальні перед ним органи виконавчої влади.

8. Органи законодатної влади держави творитимуться на за
саді представництва всіх — обєднаних у професійно-станових ор
ганізаціях — суспільних верств нації.

9. Професійно-станові організації сполучатимуться, згідно з 
адміністративно-територіальним розподілом держави і за принци
пом вертикальної організації, в центральні обєднання.

10. Задержуючи засади інтеґралізму й централізації в держав
ному управлінні, держава водночас сприятиме здоровим формам 
децентралізації й широкій участі населення в місцевій самоуправі.

11. Судівництво в державі буде незалежне.
Підстава націоналістичного права — це внутрішня повязаність 

між нацією та її правом.
Держава встановить відповідне правосвідомості й традиціям 

українського народу право, що розірве з чужими його духові прав- 
ними системами окупацій.

12. Існування політичних партій буде заборонено законом. Єди
ною формою політичної організації населення Держави буде 
ОУН — як підстава державного ладу й чинник національного ви
ховання та організації суспільного життя.

13. Своє відношення до національних меншин держава узалеж- 
нить від їхньої постави до визвольних змагань України та її дер
жавносте. < ...>

Українська суспільно-по
літична думка в XX ст.— 
Т. 2 — С. 399—402.



106. З відозви II Великого Збору 
Українських Націоналістів

Серпень 1939 р.

НаціоналістиІ Українці!
Українським народом після довгих років неволі відновлені та 

його іменем проголошені державно-правні акты Самостійності й 
Соборності України існують і зобовязують нас!

Героїчною смертю тисячей і тисячей борців закріпили ми їх у 
наших душах і чинах. І хоч хвилево нас переможено, то духово ми 
знову стали державним народом.

Сьогодні ще немає Української Держави, та вона не вмерла. 
Як ідея й боєве гасло вона живе в наших серцях, а її здійснення 
є справою обовязку, чести й гідности кожного українця.

Володіння Сходом Европи колись належало нам. Перша Ве
ликокнязівська Київська Держава, Галицько-Володимирська Дер
жава й Гетьманщина Богдана залишили нам світлі традиції.

Черпаючи в героїці й трагічній величі нашого історичного 
минулого силу для відродження нації, теперішний керівник бо
ротьби українського народу, Організація Українських Націоналі
стів, піднялася зруйнувати окупації та здвигнути Українську 
Державу.

На шляху тієї боротьби згинув Вождь ОУН і народу — Евген 
Коновал ець.

Вбиваючи Вождя, сподівалася Москва заломити визвольний 
рух Української Нації. Але не досягла своєї ціли! Загинувший 
Вождь, як символ боротьби, ще сильніше зєднав увесь україн
ський нарід.

Перемога або смерть! — це заповіт, що його залишив нам 
Вождь, Основоположник і Обновитель.

В найглибшій пошані до священної волі Першого Вождя На
ціоналістичної України, визнаючи довічне значення його зусиль і 
трудів для народу, Великий Збір Українських Націоналістів од
нодушно затверджує рішення Евгена Коновальця призначити сво
їм наступником колишнього шефа штабу Дієвої Армії й корпусу 
СС та краевого команданта У ВО полковника Андрія Мельника.

Великий Збір Українських Націоналістів, що складається з 
провідників революційно-визвольної боротьби в підсовєтській Ук
раїні, Галичині, Волині й сумежних із ними північних Землях, в 
Буковині, Бесарабії й в Карпатській Україні та з представників 
націоналістичних кадрів української еміграції в Европі, в Зєдине- 
них Державах Північної Америки, Канади, Аргентини, Бразилії й 
Далекого Сходу, є виразником волі всього українського народу.

Боротьба націоналістично-революційних сил всієї України —



остаточно оформлена Першим Конгресом Українських Націоналі
стів у 1929 р. в ОУН — показала могутній порив борців, що зброй
ними чинами кинули визов окупантам в імя Нової ідеї.

З гордістю дивимося ми сьогодні на ту боротьбу, що змобілі- 
зувала всі здорові сили українства на площині непримиренного 
змагу з ворогами.

Ми горді, що ОУН вийшла з рядів фронтових вояків — учас
ників нашого збройного Визвольного Зриву.

З чину, з крови й смерти для ідеї зродилася нова Віра укра
їнства — Український Націоналізм!

Те, що початок організованому націоналістичному рухові дало 
вояцтво Великого Визвольного Зриву, має глибоке значення!

Українська збройна сила від століть високо держала прапор 
національної ідеї всупереч усім силам розкладу і рабства. Вірна 
своїм традиціям вона вилонила тих, що здвигнули Націоналістич
ну Революцію.

Хвилина, яку тепер переживаємо, вимагає від нас найбільших 
зусиль, щоб зорганізувати сили нації для рішального бою з зай- 
манцями українських земель.

Щоб успішно повести революційний зрив, треба ще сильніше 
і з більшою напругою волі продовжити творення і відбудову 
Української Армії.

Збройна сила — це завдання дня!
Виховати політичних та громадських провідників у дусі на

ціоналістичних ідеалів, які потрапили б зорганізувати народні 
маси для організованого чину і були б взором усіх особистих і 
громадських чеснот, це наше повсякчасне завдання.

Перевиховати нарід у націоналістичну спільноту, виплекати на
ціоналістичну людину волі, чести й посвяти, створити новий, ге
роїчний тип українця — це вічне завдання націоналізму.

Або українство стане націоналістичне, або ми останемо ра
бами!

УкраїнціІ

Наша зовнішна політика залишається незмінною від хвилини, 
коли впали перші стріли Боєвиків-націоналістів. Ключове поло
ження України на грані двох світів визначає її особливу ролю в 
Европі. Тому боротьба за Українську Державу не буде ні легкою, 
ні простою, ні, тим більше, безкровною.

Легка річ не гідна слави!
Щоб проділати важке завдання відбудови Української Держа

ви, треба ще тіснішого зєдинення всіх українських патріотів, усу
нення слабодухів, винищення запроданців і перевертнів!

Великий Збір Українських Націоналістів закликає всі понево



лені окупантами України народи, що боряться за своє визволення, 
до співділання з ОУН.

Проти Росії і большевизму, проти Польщі, Румунії, Мадярщи- 
ни, а за Суверенну Соборну Українську Державу бореться ввесь 
український народ під проводом Андрія Мельника і ОУН. З того 
шляху він ніколи і серед ніяких умовин не зійде, хоча б і дове
лося йому стати на прю з цілим світом.

Грядуть переломові та грізні дні, що можуть нам принести і 
чергові удари. Проте ж ми віримо в остаточну перемогу нашої 
Великої Святої Ідеї!

Хай живе Суверенна Соборна Українська Держава!
Хай живе Українська Національна Революція!
Хай живе Організація Українських Націоналістів!
Слава Першому Вождеві Націоналістичної України Евгенові 

Коновальцеві!
Слава Вождеві Андрієві Мельникові!
Слава Україні!

Дано у місці постою в серпні 1939 р.
Президія

II Великого Збору Українських 
Націоналістів

Українська суспільно-по
літична думка в XX ст.— 
Т. 2,— С. 420—423.

*07. Маніфест вождя *

З нагоди II Великого Збору 
Українських Націоналістів

Серпень 1939 р.
Український Народе!
В особливо важкий час доля судила мені взяти керму револю

ційної боротьби народу за свободу. Напередодні рішаючих подій 
злочинна рука агента ГПУ вирвала зпоміж наших рядів Евгена 
Коновальця. З волі Його та Великого Збору Українських Націо
налістів перебрав я провід боротьби за Суверенну Соборну Укра
їнську Державу.

Преважкий обовязок, що його я рішився взяти на себе, та 
Історична відповідальність за визволення Батьківщини, що її я

•  Подається із скороченнями (Ред.)



несу, диктують мені в оцей переломовий час звернутися до Вас, 
українці, з цим словом.

Передумовами успіху в дужанні народів завжди були: мораль
на сила, мобілізація мас довкола одної Ідеї, одної Організації, од
ного Проводу та передусім організації свідомої своїх цілей та 
великої характером провідної верстви.

На першому й вирішному пляні при організації її ми поклали 
творення військового кадру. Збройна сила вирішить наш змаг! 
Тому ставимо її розбудову сьогодні на передове місце. Творення 
української збройної сили вимагає спільних зусиль усього укра
їнського загалу, усіх українських патріотів.

Безспірною була і є та правда УВО—ОУН, яку потверджує 
історія усіх часів і народів,— саме те, що лише власними силами, 
під єдиним проводом, в єдиній організації, з єдиною ідеєю, якою 
горіли серця усіх великих патріотів,‘визволялися народи. Зокрема, 
тепер більше як коли-небудь ідея власних сил знаходить у житті 
своє підтвердження. Бо тільки зі сильними рахується світ і тільки 
сильні мають у ньому приятелів. У жорстокій боротьбі народів 
слабим місця немає.

Українці!

Вимагаю від вас сьогодні повного і беззастереженого довіря до 
Проводу визвольного революційного змагу. Мусимо зосередити всі 
наші сили на фронті боротьби з займаннями українських земель, 
приборкати всі відосередні течії та прочистити національні ряди 
від вислужників ворогів! Всі українські патріоти знайдуть собі 
належне місце в широкому руслі національного росту і боротьби. 
Всім їм буде дана можність праці і служби Батьківщині, а й зба
ламученим і несвідомим, що в час пізнають свої похибки, не буде 
замкнений поворот до національної спільноти.

Але теж з усією рішучістю додаю, що не буде пощади янича
рам! Гарячим залізом випалимо їх з національного організму!

Відкидаючи творення т. зв. єдиного національного фронту з 
партійних угруповань, змагаємо за націоналістичну спільноту ідеї 
й чину! Нам йде про якість, про характер, не про скількістьі 
Проте ж ми захищаємо ідею єдиного національного революційно
го фронту боротьби нації за суверенність, ідею зєдинення спіль
них, однакових душ, душ борців! Хто живе, хто горить нашою 
ідеєю, іде з нами та не потребує скріплювати себе штучними й 
оманливими міжпартійними зліпками й порозуміннями. Кожен 
український патріот підчиниться в усьому ОУН, що право керму
вати визвольно-революційною боротьбою народу здобула собі ге
катомбами жертв на вівтарі Батьківщини! < ...>



Український народе!

Коли перед 13 роками в Парижі, а перед роком у Ротердамі 
з рук Москви падали Симон Петлюра й Евген Коновалець, Го
ловний Отаман і Вождь-Основоположник та Обновитель, думали 
вороги, що завдали смертні удари самій ідеї. Та завелися. Освя
чена кровю Вождів ідея зросла буйними паростями в душах на
ших! Українська Держава існує в серцях народу сьогодні, а завт
ра буде наявним фактом.

ОУН, не зважаючи на важкий удар, скріпила свою діяльність 
на СУЗ і в рішальних подіях виконає своє історичне завдання. 
Ідеї українського націоналізму під тими чи другими формами про
никають вже сьогодні всю дійсність над Дніпром. Організаційним 
завершенням цих ідей була й є ОУН Евгена Коновальця! Смерть 
Евгена Коновальця — це доказ тієї великої небезпеки, якою є для 
Москви Українська Національна Революція,— це доказ сили ОУН 
на СУЗ.

Польща, другий відвічний ворог України, вогнем і мечем ви
нищує борців за волю. Слідами Москви і Польщі ідуть у бороть
бі з українством Румунія і Мадярщина. Даремні зусилля ворогів! 
Щоб вбити ідею свободи, треба винищити всіх українців. Воліємо 
згинути, ніж жити рабами. Наша боротьба та смерть на полі хва
ли залишила б світові на віки вічні спомин великий про нарід ли
царів, нарід, що ставить честь і свободу понад усе. Героїчний і 
трагічно величний змаг за волю Срібної Землі — проречисте сві
доцтво наших слів!

Українці! Найблищий час може поставити нас перед нову іс
торичну пробу. На порядок дня, по нашій силі і волі, прийде мо
же вже незабаром рішальний бій за Суверенну Соборну Україн
ську Державу.

Проте ж я звертаю водночас нашу увагу на те, що можуть 
нас зустрінути нові, ще важчі, ніж досі, удари.

У переломових хвилинах окупанти України вживатимуть нових 
заходів нової облуди, щоб внести роздор у народ, використовую
чи для цього національних відступників і партійних слабодухів. 
Тому треба повного довір’я у ці важливі дні до Проводу бороть
би, до ОУН. Щоб уже ніколи за чужі ідеали не гинули українці! 
Хто в сьогоднішній грізний час поборює ОУН, той служить інте
ресам ворогів, той зраджує Націю! Ті противизвольні українські 
політичні чинники, що саботують нашу боротьбу, мусять тямити, 
що в Українській Державі зустріне їх заслужена кара.

ОУН стоїть в обличчі міжнародніх подій по стороні тих сил, що 
респектують і респектуватимуть ідею українського державного 
соборного визволення. її боротьба була, є і буде завжди визна-



чена протимосковським, протипольським, протирумунським і про- 
тимадярським фронтом!

Москва, червона чи біла, большевицька чи націоналістична, 
Польща й другі окупанти українських земель, під якими формами 
вони не виступали б, зостануться ворогами української землі.

Змаг проти Москви й актуального вияву її імперіялізму, боль
шевизму, всіх окупантів Українських Земель вестиме Україна без- 
втомно навіть коли б прийшлося вести його самотньо.

Щоб скріпити фронт боротьби проти окупантів, я закликаю 
усі поневолені окупантами України народи тісно співпрацювати 
з ОУН, щоб досягнути швидше кожному народові свою мету. < ...>

Висловлюю непохитну надію, що в дальших змаганнях як мо- 
йому Попередникові, так і мені увесь український нарід дасть 
свою піддержку, а революційні кадри в краях є запорукою орга
нізованого проведення боротьби й перемоги.

Я певний теж, що українська еміграція усього світу й надаль- 
ше буде помічною у боротьбі за свободу Батьківщини. < ...>

Андрій Мельник
Українська суспільно-по
літична думка в XX ст.— 
Т. 2,— С. 416—420.

108. Секретный дополнительный протокол к договору
о ненападении между Германией и Советским Союзом

23 августа 1939 г.
При подписании договора о ненападении между Германией и 

Союзом Советских Социалистических Республик нижеподписав
шиеся уполномоченные обеих Сторон обсудили в строго конфи
денциальном порядке вопрос о разграничении сфер обоюдных ин
тересов в Восточной Европе. Это обсуждение привело к нижесле
дующему результату:

1. В случае территориально-политического переустройства об
ластей, входящих в состав Прибалтийских государств (Финлян
дия, Эстония, Латвия, Литва), северная граница Литвы одновре
менно является границей сфер интересов Германии и СССР. В этой 
связи заинтересованность Литвы в районе Вильно признана обеими 
Сторонами.

2. В случае территориально-политического переустройства об
ластей, входящих в состав Польского государства, граница сфер 
интересов влияния Германии и СССР будет приблизительно про
ходить по линии рек Нарева, Вислы и Сана. Вопрос, является ли



в обоюдных интересах желательным сохранение независимого 
Польского государства и каковы будут границы этого государст
ва, может быть окончательно выяснен только в течение дальней
шего политического развития. В любом случае оба Правительства 
разрешат этот вопрос путем дружеского согласия.

3. Касательно юго-востока Европы с советской стороны под
черкивается интерес к Бессарабии. С германской стороны заяв
ляется о ее полной политической незаинтересованности в этих 
областях...

4. Данный протокол рассматривается обеими Сторонами как 
строго секретный.
По уполномочию Правительства За правительство
СССР В. МОЛОТОВ Германии
Москва, 23 августа 1939 г. И. РИББЕНТРОП

СССР — Германия. 1939 
—1941.— Нью-Йорк, 1989 
— С. 62—64.

109. Секретный дополнительный протокол
к германо-советскому договору
«О дружбе и границе между СССР и Германией»

Нижеподписавшиеся уполномоченные констатируют согласие 
Германского Правительства и Правительства СССР в следую
щем: Подписанный 23 августа 1939 года секретный дополнитель
ный протокол изменяется в п. 1 таким образом, что территория 
Литовского государства включается в сферу интересов СССР, 
в то время как с другой стороны Люблинское воеводство и часть 
Варшавского воеводства включаются в сферу интересов Германии 
(см. карту к подписанному сегодня Договору о дружбе и границе 
между СССР и Германией). Как только Правительство СССР 
предпримет на литовской территории особые меры для защиты 
своих интересов, то с целью естественного и простого проведения 
границы настоящая германо-литовская граница исправляется так, 
что литовская территория, которая лежит к юго-западу от линии, 
указанной на карте, отходит к Германии...
По уполномочию За Правительство Германии
Правительства СССР И. РИББЕНТРОП
В. МОЛОТОВ
Москва, 28 сентября 1939 г. СССР — Германия. 1939

— 1941.— С. 109—110.



110. Нота Уряду СРСР Польському посольству 
в Москві про вступ радянських військ на територію 
Західної України та Західної Білорусії 
з метою взяти під захист життя та майно 
населення Західної України та Західної Білорусії

18 вересня 1989 р.
Пане посолі
Польсько-німецька війна виявила внутрішню неспроможність 

польської держави. Протягом десяти днів воєнних операцій Поль
ща стратила всі свої промислові райони і культурні центри. Вар
шава як столиця Польщі не існує більше. Польський уряд роз
пався і не проявляє ознак життя. Це значить, що польська держа
ва й її уряд фактично перестали існувати. Тим самим припинили 
свою дію договори, укладені м іж ' СРСР та Польщею. Віддана 
сама на себе і залишена без керівництва, Польща перетворилася 
в зручне поле для всяких випадковостей і несподіванок, які мо
жуть створити загрозу для СРСР. Тому, будучи досі нейтральним, 
Радянський уряд не може більше нейтрально ставитись до цих 
фактів.

Радянський уряд не може також байдуже ставитись до того, 
щоб єдинокровні українці і білоруси, які проживають на терито
рії Польщі, кинуті напризволяще, залишились беззахисними.

Зважаючи на таку обстановку, Радянський уряд дав таке 
розпорядження Головному командуванню Червоної Армії — дати 
наказ військам перейти кордон і взяти під свій захист життя і 
майно населення Західної України і Західної Білорусії.

Одночасно Радянський уряд має намір вжити всіх заходів до 
того, щоб визволити польський народ із злополучної війни, куди 
він був звергнутий його нерозумними керівниками, і дати йому 
можливість зажити мирним життям.

Прийміть, пане посол, запевнення в цілковитій до вас пошані.
Надзвичайний комісар за
кордонних справ СРСР 
Надзвичайному і повно
важному послу Польщі 
пану Гржибовському. 
Польське посольство
Боротьба за возз’єднання 
Західної України з Укра
їнською РСР. 1917— 
1939.— С. 473.



111. Резолюція мітингу інтелігенції Львова, 
присвяченого визволенню Західної України 
і Західної Білорусії Червоною Армією

1 жовтня 1939 р.
Ми, інтелігенція м. Львова, зібравшись на мітинг, присвячений 

звільненню Західної України та Західної Білорусії з-під гніту 
польських панів-експлуататорів, своє перше слово сердечної по
дяки звертаємо до того, хто забезпечив чудове і радісне життя 
великої братерської сім’ї народів квітучого Радянського Сою
зу,— хто забезпечив силу і міць Радянської влади,— хто створив 
непереможну героїчну Робітничо-Селянську Червону Армію, яка 
принесла трудящим Західної України нове життя і довгожданну 
волю.

Понад 20 років панування польських поміщиків та капіталіс
тів трудова інтелігенція, як і весь трудящий народ Західної 
України, терпіла нелюдські знущання і поневолення, була по
збавлена всяких можливостей для вільного розвитку своїх твор
чих сил на благо трудящого люду.

Але, не дивлячись на всі перепони, на всі жорстокості поль
ського уряду та його прислужників, до нас доносилось слово ве
ликої правди про чудову дійсність в Радянському Союзі, про щас
ливе життя всіх трудящих країни перемігшого соціалізму і, зокре
ма, про життя наших єдинокровних братів Радянської України.

Тепер і для нас настав довгожданний час повного розквіту 
науки, культури і мистецтва, час нового, радісного життя.

Ми горді тим, що приєднуємось до великої армії радянської 
інтелігенції і зобов’язуємось прикласти всі свої сили, все уміння 
своє та знання для широкого розвитку нашої творчої роботи на 
користь звільнених трудящих мас Західної України та всього 
великого Радянського Союзу.

Хай живе братерська дружба великої сім’ї багатонаціональ
них народів Союзу Радянських Соціалістичних Республік!

Хай живе вільна Західна Україна!
Слава героїчній Робітничо-Селянській Червоній Армії!

Боротьба за возз’єднан
ня Західної України з 
Українською РСР. 1917— 
1939.— С. 487.



112. Декларація народних зборів Західної України
про встановлення радянської влади в Західній Україні

27 жовтня 1939 р.

Панська Польща, яка трималась на пригніченні мільйонів 
українців, білорусів та польського трудового народу, впала.

Червона Армія, виконуючи волю великого радянського наро
ду, простягнула трудящим Західної України руку братерської 
допомоги і звільнила їх з-під гніту польських панів та капіта
лістів.

Перед трудящими Західної України відкрився вільний шлях 
до нового, щасливого життя. Звільнений народ дістав можливість 
вільно, як справжній господар своєї долі, рішати питання про те, 
яку державну владу встановити на своїй землі.

Досвідом всіх революцій, досвідом братерських народів Ра
дянського Союзу доведено, що тільки Радянська влада є справж
ня виразниця і захисниця інтересів трудящих.

Всією багатовіковою історією людства доведено, що всяка 
інша влада являє собою неприховане панування та шалене сва
вілля купки експлуататорів. Так звані буржуазно-демократичні 
держави неодноразово виголошували рівноправність усіх грома
дян. Проте всіляким шахраюванням та хитрощами вони усували 
трудящих від активного політичного життя, від керівництва дер
жавою, позбавляли їх усіх прав та свобод. Влада лишалася в ру
ках тих, хто гнітив і робив рабами переважну більшість населен
ня, в руках купки багатіїв і паразитів. Долею ж чесних трудів
ників були злидні й голод, канчук і тюрма, животіння і безправ’я.

Не може бути справжньої волі й рівноправ’я там, де є визиск 
й визискувані. Оборонити інтереси звільненого народу Західної 
України, звільнити його раз і назавжди від капіталістичного 
рабства, від панування і свавілля поміщиків та фабрикантів, 
заводчиків та банкірів — це значить встановити владу Рад депу
татів трудящих — Радянську владу.

Тільки Ради забезпечують владу більшості народу, трудящих, 
над меншістю — купкою дармоїдів і експлуататорів. Ради — це 
влада робітників і селян.

Тільки Ради — найдемократичніша державна влада, тільки 
через Ради весь трудовий народ справді бере участь в керівницт
ві державою, в будівництві вільного і щасливого життя.

В Радах здійснюється союз робітників, союз, який зробив 
Радянську державу непереможною силою. Через Ради робітничий 
клас і його авангард — Комуністична партія більшовиків керують 
будівництвом соціалізму. Тільки Радянська влада створює умови 
для розвитку народних талантів, для висування з народу керів



ників та організаторів різних галузей державного, господарського 
та суспільного життя.

Тільки Радянська влада спроможна знищити всякий націо
нальний гніт, міжнаціональний розбрат та ворожнечу і забезпе
чити співробітництво і дружбу трудящих всіх національностей.

Виявляючи одностайну волю звільненого народу Західної 
України, ідучи за прикладом народів Радянського Союзу, Укра
їнські Народні Збори проголошують встановлення Радянської 
влади на всій території Західної України.

Віднині вся влада на Західній Україні належить трудящим 
міста і села в лиці Рад депутатів трудящих.

Українські Народні Збори заявляють про неподоланну волю 
народу Західної України захищати та відстоювати владу Рад 
від всяких замахів, звідки б вони не виходили.

Українські Народні Збори висловлюють непохитну впевне
ність, що встановлення Радянської влади, керованої Комуністич
ною партією більшовиків, приведе до розвитку виробничих сил, 
народного добробуту і культури народу Західної України.

Хай живе Радянська влада — найдемократичніша влада в 
світі, влада трудящих!

Хай живе СРСР — соціалістична держава робітників і селян, 
надія і батьківщина трудящих цілого світу!

Хай живе організатор перемог Рад — Комуністична партія 
більшовиків!

Боротьба за возз’єднання 
Західної України з Укра
їнською РСР. 1917—
1939,— С. 504—506.

113. Декларація народних зборів Західної України 
про возз'єднання Західної України з Українською 
Радянською Соціалістичною Республікою

27 жовтня 1939 р.
Український народ в колишній польській державі був прире

чений на вимирання. Його долею було пригнічення, знищення і 
грабунок. Польські пани робили все, щоб ополячити українське 
населення, заборонити навіть саме слово українець, замінивши 
його на слово «бидло» та «хлоп».

Українських селян позбавляли землі. Робітникам і службов
цям не давали працювати на фабриках, заводах і в установах. 
Українців не приймали до навчальних закладів. Викоріняли рідну 
українську мову. Намагались знищити українську культуру. Все



це неодноразово викликало бурю протесту, селянські повстання 
проти колоніального режиму панівних верств панської Польщі.

Та кінчився час пригнічення і безправ’я. Волею всього багато
національного радянського народу, за наказом Радянського уря
ду Червона Армія звільнила навіки народ Західної України від 
влади польських поміщиків і капіталістів.

На вічах, зборах, мітингах він одностайно виявляє непохит
ну волю влитися в братню сім’ю народів великого Радянського 
Союзу та ввійти до складу Української Радянської Соціалістич
ної Республіки. Адже тільки в Радянському Союзі, де влада на
лежить робітникам і селянам, знищено експлуатацію людини 
людиною, здійснено взаємну допомогу народів в усіх галузях 
господарського і суспільного життя. Адже тільки в Радянському 
Союзі можливий для кожного народу повний розквіт національ
ної культури — в повному смислі народної культури. Адже тіль
ки в Радянському Союзі зникло почуття взаємного недовір’я між 
народами і замість національних чвар, культивованих буржуа
зією, зросла і зміцніла дружба народів.

В Радянському Союзі квітне Українська Радянська Соціаліс
тична Республіка. Збудовано сотні могутніх заводів та фабрик, 
на яких працює робітничий клас, що не знає експлуатації. Зрос
ло і економічно зміцніло українське селянство, яке володіє зем
лею і обробляє її найновішою технікою.

Радянська влада і Комуністична партія створили всі умови 
для розвитку справді народної української радянської культури. 
Українська мова — державна мова. Сини і дочки народу Радян
ської України посідають керівні пости в усіх галузях політично
го, господарського, культурного і суспільного життя. Для молоді 
Радянської України забезпечено цілковиту змогу вчитися, опано
вувати висоти науки на своїй рідній мові.

Народ Західної України це знає.
Українські Народні Збори, являючись виразником непохитної 

волі та прагнень народу Західної України, ухвалюють:
Просити Верховну Раду Союзу РСР прийняти Західну Украї

ну до складу Союзу Радянських Соціалістичних Республік, вклю
чити Західну Україну до складу Української Радянської Соціа
лістичної Республіки і там злучити український народ в єдиній 
державі, покласти край віковому роз’єднанню українського 
народу.

Народні збори висловлюють тверду впевненість, що Верховна 
Рада Союзу Радянських Соціалістичних Республік задоволить 
цю просьбу народу Західної України, щоб він в єдиній і дружній 
сім’ї народів Союзу Радянських Соціалістичних Республік, під 
керівництвом Комуністичної партії більшовиків ішов шляхом до 
нового і щасливого життя.



Хай живе едина вільна Радянська УкраїнаІ 
Хай живе братерство народів!
Хай живе Союз Радянських Соціалістичних Республік — бать

ківщина трудящих усього світу!

Верховна Рада Союзу Радянських Соціалістичних Республік, 
заслухавши заяву Повноважної Комісії Народних Зборів Захід
ної України, постановляє:

1. Задовольнити просьбу Народних Зборів Західної України 
і включити Західну Україну до складу Союзу Радянських Соціа
лістичних Республік із з’єднанням її з Українською Радянською 
Соціалістичною Республікою.

2. Доручити Президії Верховної Ради призначити день вибо
рів депутатів у Верховну Раду СРСР від Західної України.

3. Запропонувати Верховній Раді Української Радянської 
Соціалістичної Республіки прийняти Західну Україну до складу 
Української Радянської Соціалістичної Республіки.

4. Просити Верховну Раду Української Радянської Соціалі 
стичної Республіки подати на розгляд Верховної Ради СРСР 
проект розмежування районів і областей між Українською Ра
дянською Соціалістичною Республікою і Білоруською Радянсь
кою Соціалістичною Республікою.

Боротьба за возз’єднання 
Західної України з Укра
їнською РСР. 1917— 
1939.— С. 506—508.

114. Закон Верховної Ради СРСР про включення 
Західної України до складу Союзу Радянських 
Соціалістичних Республік і возз'єднання її 
з Українською Радянською Соціалістичною Республікою

1 листопада 1939 р.

Голова Президії Верховної 
Ради СРСР М. КАЛІНІН 
Секретар Президії Верховної 
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115. Депортація населення з України 
та Білорусії на схід

Грудень 1939 р.

Копія 
Цілком таємно

Затверджено
Постановою PH К Союзу РСР 
від 29 грудня 1939 року 
№ 2122-617 сс

Положення
про спедпоселення і трудове влаштування 

осадників, яких виселяють із західних 
областей УРСР і БРСР

1. Осадники та їх сім’ї, яких переселяють НКВС СРСР із за
хідних областей УРСР і БРСР, розташовуються для трудового ви
користання в спецселищах, що організовуються в районах лісо
розробок Наркомлісу СРСР.

2. Спецселища для переселенців-осадників організовуються 
НКВС СРСР з розрахунку від 100 до 500 сімей на одне селище.

3. Відведення жилих приміщень і комунально-побутового об
слуговування спецпереселенців-осадників проводиться Наркомлі- 
сом СРСР за нормами, встановленими для працівників лісової 
промисловості. При цьому кожній сім’ї спецпереселенців-осадни
ків надається окрема кімната або окреме місце в бараці з розра
хунку не менше 3 кв. м жилої площі на людину.

4. Адміністративне управління спецселищами осадників здій
снюється районними та селищними комендатурами НКВС СРСР. 
Селищні комендатури НКВС СРСР організовуються у кожному 
спецселищі, а районні — в адміністративних районах з розміщен
ням їх у центрі території, на якій розташовані спецселища.

5. Комендатури НКВС СРСР у спецселищах здійснюють облік 
спецпереселенців-осадників, проводять боротьбу з втечами, слід
кують за дотриманням встановленого в селищах громадського пог 
рядку і правил трудового користування.

6. Витрати на утримання районних та селищних комендатур, 
а також витрати, зв’язані з адміністративним обслуговуванням 
спецпереселенців-осадників (засоби пересування, поштово-теле
графні витрати і т. ін.), проводяться за кошторисом комендатур 
за рахунок щомісячних відрахувань від заробітної плати спецпе
реселенців-осадників в межах не більше 10 %...

17. Усі працездатні спецпереселенці-осадники зобов'язані за



йматися суспільно корисною працею на роботах, наданих їм під
приємствами Наркомлісу...

19. Спецпереселенці-осадники та їх сім’ї, виселені в спецсели- 
ща, не мають права виїзду за межі адміністративних районів. 
Тимчасовий вихід із спецселищ або місця роботи більш як на 
24 години, а також переміщення в межах селища з одного барака 
(будинку) в інший можливе тільки з дозволу коменданта селища.

Народний комісар внут
рішніх справ Союзу РСР 

Л. Берія.
Б у г а й  М. Ф. «За по
відомленням НКВС
СРСР, були переселе
ні...»: Про депортацію на
селення з України у ЗО— 
40-і роки.— К 1992.— 
С. 12—13.

116. Депортація поляків, що підпадали 
під категорію осадників

Цілком таємно
Затверджена постановою 
РНК Союзу РСР 
від 29 грудня 1939 р.
№ 2122-617 сс

Інструкція
Народного комісаріату внутрішніх справ 

Союзу РСР від 29 грудня 1939 року. 1
1. Виселення осадників із західних областей УРСР і БРСР 

проводиться одночасно по УРСР і БРСР в день, визначений 
НКВС СРСР.

2. При виселенні осадників все нерухоме майно, сільгоспін- 
вентар, домашня худоба, залишаються на місці і приймаються по 
акту місцевими управліннями.

3. Осадникам дозволяється брати з собою: 1) одяг, 2) білиз
ну, 3) взуття, 4) постільні речі, 5) посуд столовий (ложки, ножі, 
виделки), чайний і кухонний, 6) харчі, з розрахунку місячного 
вапасу на сім’ю, 7) дрібний господарський і побутовий інструмент



(сокиру, пилку, лопату, молоток, косу, граблі і т. ін.), 8) гроші 
(сума не обмежується) та побутові цінності (каблучки, годинники, 
сережки, браслети, портсигари і т. ін.), 9) скрині або ящики для 
пакування речей.

4. Загальна вага вказаних речей не повинна перевищувати 
500 кг на сім’ю.

Додаток: Громіздкі речі, в тому числі і господарський інвен
тар, перевозяться в спеціально виділених вагонах.

5. Відправлення осадників до місця поселення проводиться 
ешелонами із 55 вагонів, обладнаних по зимовому для людських 
перевезень (у тому числі один класний вагон для охорони і один 
обладнаний санізолятор). У кожному вагоні вміщується ЗО чоло
вік дорослих і дітей з їх речами. Для громіздких речей на кож
ний ешелон виділяється по 4 товарних вагони.

6. На кожний ешелон НКВС СРСР призначає начальника еше
лону і відповідну охорону. Наркомоздр СРСР забезпечує ешелони 
медичним персоналом у складі одного медфельдшера і двох мед
сестер на кожний ешелон, а також відповідними медикаментами.

За 10 днів до подачі вагонів НКВС СРСР надсилає НКШС 
заяву на ешелони з точним зазначенням дня подачі ешелонів, 
станції погрузки і станції призначення. Подача ешелонів забез
печується НКШС не пізніше трьох днів з моменту надходження 
заявки НКВС СРСР.

7. На шляху проходження по залізниці спецпереселенці-осад- 
ники одержують безкоштовно один раз на добу гарячу їжу і 
800 г хліба на людину. Приготування і видача їжі на шляху про
ходження проводиться за заявками начальника ешелонів НКВС, 
трестами залізничних ресторанів і буфетів Наркомпроду СРСР. 
Оплата витрат на харчування спецпереселенців-осадників на шля
ху проходження проводиться НКВС СРСР.

8. Спецпереселенці-осадники направляються на лісорозробки 
Наркомлісу в Кіровську, Пермську, Вологодську, Архангельську, 
Івановську, Ярославську, Новосибірську, Свердловську та Омську 
області, Красноярський і Алтайський краї та Комі АРСР і роз
міщуються за місцем роботи в окремих селищах від 100 до 500 сі
мей у кожному. Підготовка до прийому спецпереселенців-осадни
ків, надання їм приміщень і працевлаштування їх покладається 
на Наркомліс СРСР.

9. Перевезення спецпереселенців-осадників від станції прибут
тя до місця поселення організовується НКВС СРСР. Наркомліс 
СРСР виділяє у розпорядження НКВС СРСР потрібну кількість 
автотранспорту і харчів для одночасного перекидання спецпере
селенців-осадників, які прибули.

У випадку необхідності крайові і обласні комітети зобов’яза-



ні надати у розпорядження НКВС СРСР додатковий автогуж- 
транспорт шляхом залучення місцевих організацій і колгоспів.

Народний комісар внут
рішніх справ Союзу РСР 

Л. Берія. 
Вірно: Начальник відділу 
трудових поселень 
ГУЛАГу НКВС СРСР 
ст. лейтенант Конрадов.
Б у г а й  М. Ф. «За по
відомленням НКВС
СРСР, були переселе
ні,...» — С. 13— 14.

117. Національний склад спецпоселенців з України та Білорусії
Квітень 1941 р.

У тому числі

Національність Всього
осадники біж енці

Поляки 96 593 88 654 7939
Євреї 59 031 179 58 852
Українці 9334 7811 1523
Білоруси 9084 9022 62
Німці 271 152 119
Інші 2730 1514 1210
Всього 177 043 107 332 69 711

Б у г а й  М. Ф. «За повідом-
ленням НКВС СРСР, були пе
реселенії...»  — С. 16.

118. Умови, в яких опинилися спецпоселенці з України та Білорусії
'Доповідь НКВС СРСР Л  Берії, що Копія
була надіслана до ЦК ВКП(б) та Цілком таємно
РНК СРСР

ЦК ВКП(б) тов. Сталіну
РНК СРСР тов. Молотову
Після доповіді Вам НКВС СРСР у квітні-липні 1940 року про недоліки тру

дового використання осадників та біженців, переселених із західних областей 
УРСР і БРСР, Наркомліс СРСР не вжив необхідних заходів по організації пов
ного використання на роботі цих контингентів і по поліпшенню їх житлово-по
бутових умов.

Матеріали, які надходять від управлінь НКВС, свідчать про те, що Наркомліс 
СРСР не забезпечує в достатній кількості ліспромгоспи інструментами, пилками, 
сокирами, напилками, центровками, самотачками, теплим спецодягом і взуттям.

Кількість невикористаної на роботі ліспромгоспів працездатної частини спец- 
переселенців видно з табл.



Назва республік, країв та 
областей

Кіл-сть праце- 
адатних спец
переселенців використовують

ся на роботі
не використову
ються на роботі

Архангельська обл. 26 600 25 192 4468
Комі АРСР 9987 8685 1302
Свердловська обл. 9226 6012 3214
Красноярський край 
Алтайський край (Захсиб-

8770 7297 1473

трансліс) 1708 1440 268
Всього 59 351 48 626 10 725

Крім вказаних 10 725 переселенців, не охоплених роботою, в тресті «Красліс» 
Красноярського краю і «Північсибтрансліс» Алтайського краю багато невиходів 
на роботу внаслідок віддаленості спецпереселенців (10— 15 км) від лісорозробок, 
куди спецпоселенці повинні ходити пішки.

...У Надомському районі Архангельської області із 1 549 спецпереселенців, 
яких використовували на роботі, 737 чоловік не мають взуття.

У Виноградавському районі тієї ж області через відсутність взуття не пра
цює більше 100 чоловік.

...Аналогічне становище з організацією працевикористання осадників та бі
женців на роботі, з забезпеченням інструментами та спецвзуттям І в інших райо
нах пойменованих республік і областей, а також Кіровської, Іркутської, Новоси
бірської і Горьковської областей.

...В усіх спецселищах Алтайського краю бараки до зими не підготовлені: печі 
не складені, вікна не засклені. Таке ж становище з ремонтом бараків у Свердлов- 
ській, Молотовській, Ярославській, Вологодській, Іркутській областях, Алтайсь
кому краї і Комі АРСР. У спецселищах Чурга, Солоч, Шокша, Березовськ, Лугов- 
ське Вельського району і Коношського району Архангельської області — бараки, 
їдальні, медпункти, лазні та інші комунальні приміщення не обладнані необхід
ним інвентарем. Багато з них не освітлювалися через відсутність гасових ламп. 
Аналогічне становище і в спецселищах інших областей.

...Школи, де навчаються діти спецпереселенців, недостатньо обладнані шкіль
ним інвентарем. Бракувало підручників і учнівського приладдя. Багато шкіл пе
реущільнено.

.. НКВС просить Ваших вказівок НаркомлІсу і Наркомоздру СРСР.
Народний комісар внутрішніх справ Союзу РСР 

Комісар держбезпеки (Л. Б е р і я).
Б у г а й  М. Ф. <гЗа повідом

ленням НКВС СРСР, були пе
реселені...» — С. 16— 17.

119. Постанова Раднаркому УРСР «Про організацію 
наукових установ в західних областях УРСР»

2 січня 1940 р.
З метою створення відповідних умов для розвитку наукової 

роботи в західних областях Української РСР Рада Народних Ко
місарів УРСР постановляє:

І. Доручити Президії Академії Наук УРСР:



1) Організувати в м. Львові відділи таких наукових установ 
Академії наук УРСР:

а) Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка;
б) Інституту мовознавства;
в) Інституту фольклору;
г) Інституту історії України;
д) Інституту археології;
е) Інституту економіки.
2) Організувати в м. Львові філіал бібліотеки Академії наук 

УРСР, передавши їй бібліотеки:
а) наукового товариства ім. Т. Г. Шевченка;
б) наукового товариства «Осолінеум» і
в) Народного будинку.
3) Організувати в м. Львові науковий природознавчий музей 

як базу для наукової роботи по вивченню флори, фауни та корис
них копалин у західних областях УРСР.

II. Передати Академії наук УРСР природознавчий музей на
укового товариства ім. Т. Г. Шевченка і музей Дідушидьких,

III. Передати Академії наук УРСР для наукової роботи Кар
патську астрономічну обсерваторію, яка знаходиться в урочищі 
Долина Зелена Станіславської області.

IV. Зобов’язати Львівський обласний виконавчий комітет за
безпечити зазначені наукові установи Академії наук УРСР від
повідними приміщеннями.

Культурне будівництво в 
Українській РСР. 1928 — 
червень 1941 р.— С. 294— 
295.

120. Чисельність і національний склад в'язнів ГУЛАГу в 40-і роки

Станом на 1 січня кожного року

Роки

У виправно- 
трудових  
таборах 
(ВТТ)

3 них засуд
жених за 

т. зв.
контрревол.

злочини

Те ж  са
ме, %

У виправно- 
трудових  
колоніях  

(ВТК)
Всього

1941 1 500 524 420 293 28,7 429 205 1 929 729
1942 1 415 596 407 988 29,8 361 447 1 777 043
1943 983 974 345 397 35,6 500 208 1 484 182
1944 663 594 268 861 40.7 516 225 1 179 819
1945 715 505 289 351 4Ч 745 171 1 460 677
1946 746 871 333 883 59,2 956 224 1 703 095



НАЦІОНАЛЬНИЙ СКЛАД В’ЯЗНІВ ГУЛАГу
Станом на 1 січня кожного року

Національність 1942 1943 1944 1945 1946 1947

Росіяни 8 3 3  814 6 0 0  146 4 0 3  851 441 7 2 3 3 0 3  132 4 1 2 5 0 9
Українці 180 148 114 46 7 7 3  83 2 8 5  584 107 55 0 180294
Білоруси 4 5  3 2 0 2 5  461 15 264 15 47 9 24  2 4 9 3 2 2 4 2
Грузини 11 171 6 9 6 0 5 5 1 7 5 4 4 6 4 5 4 4 4 6 0 9
Вірмени 10 30 7 9 3 0 0 6 8 3 5 6 9 0 3 5477 5 7 2 8
Азербайджанці 8 1 7 0 4 5 8 4 2 9 2 4 4 3 3 8 3 1 6 3 1495
Казахи 19 7 0 3 14 8 8 8 11 4 5 3 12 321 7 8 2 2 8 1 1 5
Туркмени 8 5 4 8 6 0 7 8 3 1 1 3 2681 2007 239 7
Узбеки 2 6  9 78 20  129 8 3 8 0 8 4 2 6 5 5 7 0 477 7
Таджики 4 8 9 6 3841 2 1 9 4 1872 1335 1460
Киргизи 3 5 3 7 2 7 0 6 1437 1142 1034 89 4
Татари 29  116 17 9 1 5 11 93 3 14 5 6 8 9 0 4 9 11045
Башкири 4 6 6 9 2 4 1 4 • 1406 1579 90 5 1093
Євреї 2 3  164 20  2 3 0 1 5 3 1 7 14 4 3 3 10 839 9 5 3 0
Німці 19 2 5 8 1 8 4 8 6 19 7 7 3 2 2  4 7 8 18 155 18738
Поляки 14 982 1 1 3 3 9 8 7 6 5 8 3 0 6 13 3 56 16137
Фінни і карели 3 5 4 7 2781 2 2 2 0 1929 1758 2 2 4 5
Латиші 7 2 0 4 5 0 0 8 3 8 5 6 3 4 4 4 12 30 2 1 1 2 6 6
Литовці 3 0 7 4 3 1 2 5 2 0 4 8 1805 1 1 3 6 1 15 3 2 8
Естонці 6581 4 5 5 6 2 9 3 3 2 8 8 0 9 0 1 7 10 241
Румуни 1550 1040 85 7 8 1 5 8 4 0 9 7 8
Іранці 1825 1176 7 7 2 6 7 8 501 5 5 8
Афганці 2 5 6 170 8 9 65 5 9 48
Монголи 64 37 2 2 49 2 0 49
Китайці 5 1 8 2 3 8 4 8 2 7 9 2 2 8 7 9 2 6 1 4 1888
Японці 133 119 116 2 3 5 7 8 6 6 0
Корейці 2 4 0 3 2 8 0 6 1257 1397 9 0 9 9 5 9
Греки 2 6 1 0 1859 1344 1382 1240 1247
Турки
Інші

4 8 8 2 9 7 2 26 281 2 6 4 186
136 8 9 8 7 9  2 0 8 53  0 6 8 5 0  599 4 1 2 4 7 29  72 5

Усього: 1 4 1 5  59 6 9 8 3  97 4 6 6 3  594 7 1 5  50 5 6 0 0  897 7 8 6  441

П р и м і т к а :  на 01.01.46 р. відсутні дані щодо 145974 в’язнів, на 01.01.47 р.— 
щодо 22398.

Родина.— 1991.—  А® 6—7. —
С. 70.

121. Постанова ЦК КП(б)У про викладання мов 
у національних школах УРСР

8 квітня 1940 р.
1. Ввести преподавание русского языка в украинских началь

ных школах с четвертого класса вместо преподавания его со вто
рого класса, и в средних школах с пятого класса, вместо препо
давания его с третьего класса.

2. Ввести преподавание русского и украинского языков в мол-



давских, еврейских и польских школах с четвертого класса, вмес
то преподавания его со второго и третьего класса.

3. Ввести преподавание иностранных языков в средних школах 
с шестого класса, вместо преподавания его с пятого класса.

4. Просить ЦК В КП (б) утвердить настоящее постановление.
ЦДАГО України.—  Ф. 1.—  On. 6.—  Спр. 603.—  Арк. 183.

122. Постанова РНК УРСР і ЦК КП(б)У
«Про затвердження плану переселення в 1940 р.
господарств колгоспників України
в інші райони СРСР»

14 червня 1940 р.

На виконання постанови Раднаркому Союзу РСР і Центрально
го Комітету ВКП(б) від 21 квітня 1940 р. № 572 «Про переселен
ня господарств колгоспників у багатоземельні райони Союзу РСР 
в 1940 р.», Рада Народних Комісарів УРСР і Центральний Комі
тет КП(б)У постановляють:

1. Затвердити план сільськогосподарського переселення в 
1940 р. господарств колгоспників у багатоземельні райони Союзу 
РСР в кількості 31 600 господарств, врахувавши в цю кількість 
планові завдання переселення, затверджені постановою Раднарко
му УРСР і ЦК КП(б)У від 4 січня 1940 р. № 10.

2. Зобов’язати переселенський відділ при Раднаркомі УРСР, 
голів виконкомів обласних Рад депутатів трудящих, секретарів об
комів КП(б)У до 10 червня 1940 р. довести планові завдання по 
організації відбору господарств колгоспників на переселення до 
районів та забезпечити виконання встановленого плану сільсько
господарського переселення протягом II та III кварталів 1940 р. 
Виконкомам обласних Рад депутатів трудящих щодекадно надси
лати до Раднаркому УРСР інформації про хід виконання плану 
переселення.

3. Зобов’язати голів виконкомів районних Рад депутатів трудя
щих, секретарів райкомів КП(б)У районів, яким доведено планові 
завдання, організувати масово-роз’яснювальну роботу в колгоспах 
про завдання переселення та про державні пільги, встановлені за
коном для переселенців. Забезпечити відбор та відправку пересе
ленців згідно з встановленими планами та строками виконання.

4. Зобов’язати Наркомторгівлі та Наркомздоров’я УРСР через 
свої обласні відділи, при відправках переселенських ешелонів, за
безпечити:

а) Наркомторгівлі УРСР — вагони-лавки продуктами харчу
вання та промтоварами першої необхідності;

б) Наркомздоров’я УРСР — вагони-ізолятори м’яким устатку-



ванням, медикаментами, медперсоналом, а також санобробку пе
реселенців до посадки їх у вагони.

5. Зобов’язати Наркомземсправ УРСР забезпечити ветобробку 
тварин, що їх перевозять з собою переселенці.

6. Зобов’язати начальників управлінь залізниць — Південно- 
Західної, Південної, Одеської, Сталінської та Північно-Донець
кої — забезпечити своєчасну подачу вагонів з відповідним устатку
ванням для перевозки переселенців, згідно з розпорядженням Нар- 
комшляхів СРСР та заявками переселенських органів.

ЦДАГО України.—  Ф. 1.—  On. 6.—  Спр. 582.—  Арк. 81— 82.

123. План переселення із областей УРСР на 1940 р.

Назва областей виходу
Всього
госпо
дарств

в тому числі по областях і краях вселення

Ново
сибір
ська
обл.

Алтай
ський
край

Ом
ська
обл.

Красно
ярський

край

Челя
бін
ська
обл

Казах
ська
РСР

Київська 4287 1082 1610 800 300 495
Чернігівська • , . . . 3580 1305 500 950 — 825
Житомирська , , • * . 2600 400 1120 559 — — 530
Вінницька ............... ... 3827 687 410 500 — 1605 625
Кам’янець-Подільська 3389 — 1449 900 — 500 540
Сумська 2556 641 680 550 — — 685
Полтавська ............... 4156 615 1471 900 — 550 620
Харківська 2545 1020 690 550 — — 285
Кіровоградська • • • • 2200 — 610 550 — 345 695
Дніпропетровська . , , 500 — 250 250 — — —

Запорізька 250 — 250 — — — —
Ворошиловградська 510 — 260 250 — — —
Сталінська . . . . . . 250 — 250 — — — —
Миколаївська . • , • # 500 — 250 250 — — —
Одеська ................... ... 250 250 — — — — —
Молдавська АРСР . . 200 — 200 — — — —
В с ь о г о  по У к р а ї н і і  31600 6000 10 000 7000 300 3000 5300

ЦДАГО України.— Ф. I.— On.
6 .— Спр. 582.— Арк. 83—84.



Назва областей виходу
Всього
госпо
дарств

в тому числі по областях і краях вселення

Ново
сибір
ська
обл.

Алтай
ський
край

Ом
ська
обл

Красно
ярський

край

Ч еля
бін
ська
обл.

Казах
ська
обл.

К и їв ськ а ....................... 1177 277 500 200 _ _ 200
Ч ерн ігівська ............... 700 — 200 250 — — 250
Житомирська . . . • 512 250 — — — — 262
Вінницька ............... .... 410 — 410 — — — —
Кам’янець-Подільська 500 — 250 — — 250 —
Сумська .............................. 550 300 — 250 — — —
Полтавська . . . . . 1443 293 500 400 — 250 —
Х арківська................... 483 233 — 250 — — —
Кіровоградська . . . . 250 — — 250 — — —
Миколаївська . . . . 250 — — 250 — — —

В с ь о г о 6275 1353 1860 1850 — 500 712
ЦДАГО України.—Ф.—1 .— On. б.— Спр. 582. Арк. 83—84-

125. «Велика Німеччина 1938— 1948 рр.»

Причины возникновения второй мировой войны до сих пор от
носятся к самым актуальным вопросам исторической науки. Не
сомненно, о глобальных агрессивных планах Гитлера знало выс
шее советское политическое руководство. Об этом свидетельствует 
тот факт, что в Центральном государственном архиве Советской 
Армии в фондах наркома обороны СССР, его заместителей, в уп
равлениях округов и армий хранятся многочисленные документы, 
содержащие анализ военно-политической обстановки в Европе 
и на Ближнем Востоке, донесения военных атташе, доклады, раз
ведывательные сводки о сосредоточении вооруженных сил Гер
мании у западных границ СССР, о нарушении воздушных и вод
ных границ немецкими самолетами и кораблями. Регулярно в. 
НКО поступали доклады, отчеты, агентурные данные из всех ев
ропейских стран, в которых давались подробный анализ собы
тий, имеющих отношение к внешней политике Германии, сведения 
о состоянии армии, о настроениях среди различных кругов, в том 
числе и высшего военного командования.

Особенно хотелось бы обратить внимание на карту «Большая 
Германия 1938—1948 гг.», которая в качестве листовки распро
странялась немцами в 1939 году.

В верхней части карты под лозунгом «Народ, рейх, фюрер!» 
проиллюстрированы планы захвата Германией ряда государств: 
Австрия — весна 1938 г., Чехословакия — осень 1938 г., Вен
грия — весна 1939 г., Польша — осень 1939 г., Югославия — весна



1940 г., Румыния, Болгария — осень 1940 г., Дания, Голландия,
Бельгия, Франция, Швейцария — весна 1941 г., СССР — осень
1941 г.

Внизу — «Большая Германия», которая к 1948 г. должна была 
включать территорию от Португалии, Франции, Ирландии, Англии 
до Уральских гор и Средней Азии включительно.

«Германия, Германия, превыше-всего!» — таким лозунгом за
канчивалась листовка.

Этот документ наглядно демонстрирует развитие экспансии фа
шизма в Европе и является хорошей иллюстрацией к легенде о 
«превентивной войне» Германии против СССР. < ...>

Военно-исторический жур
нал.—1991.— № 5.— С. 22. '

126. З фашистського «Меморандуму № 1» 
про етнічну політику під час війни

2 квітня 1941 р.
По п о в о д у  С С С Р
К^к бывшая царская, так и большевистская Россия представляет 
собой конгломерат, составленный из весьма отличающихся друг 
от друга народностей.

Военный конфликт с СССР приведет к исключительно быстрой 
оккупации большой и важной части СССР. Весьма вероятно, что 
за нашим военным наступлением вскоре последует крах СССР. 
Изучив карту народов России, знаток Востока сумеет выделить 
нижеследующие национальные или географические области:

a) Великороссия с центром в Москве,
b) Белоруссия с Минском или Смоленском в качестве главного 
города,
c) Эстония, Латвия и Литва,
d) Украина и Крым с центром в Киеве,
e) Донская область с Ростовом в качестве главного города,
f) Кавказская область,
g) русская Средняя Азия или русский Туркестан...

Ни давности, ни забве
ния...
По материалам Нюрн
бергского процесса.— М., 
1983.— С. 195.



127— 128. З постанов II (краківського) Великого Збору
Організації Українських Націоналістів

Квітень 1941 р.
Після розламу ОУН на початку 

1940 р. прихильники Степана Бандери 
відбули свій з'їзд у Кракові в квітні 
1941, намагаючися цим способом змен
шити вагу та унедійснити постанови 
II (римського) Великого Збору ОУН 
1939 р.

Нижче подано постанови II (краків
ського) Великого Збору ОУН.

Ідея Суверенної Соборної Української Держави стала в нашо
му столітті основою українського світогляду та нового, політично
го, руху націоналістичного, що в вогні боротьби проти наїздників 
оформився в окрему політичну організацію — в Організацію Ук
раїнських Націоналістів.

Перші почини надати українському націоналістичному рухові 
організованих форм сягають 1900 року, коли то Микола Міхнов- 
ський почав на Лівобережній Україні закладати перші націоналі
стичні гуртки для боротьби за державно-політичне визволення 
України з-під ярма царської Росії. Націоналістичні гуртки Міх- 
новського були передвісниками організованої націоналістичної 
сили.

Основи для націоналістично-визвольної організації поклав піс
ля упадку Української Держави 1920 року полк. Евген Конова- 
лець, створивши й розбудувавши «Українську Військову Органі
зацію» (УВО), а згодом в 1929 році на І Конгресі Українських 
Націоналістів покликавши до життя ширшу організацію — Орга
нізацію Українських Націоналістів (ОУН).

ОУН розширила революційну акцію на всі українські землі та 
повела боротьбу проти всіх наїздників, зокрема на Західних 
Українських Землях. ОУН, за поміччю широкої організаційної 
сітки, вела всі масові та всі одиничні протипольські, а після упад
ку Польщі — протимосковські акції. Основні відмінності умовин 
революційної праці на Східно-Українських Землях не дали змоги 
досягти Організації того рода зовнішньо-політичних успіхів, які 
здобула ОУН з Польщею. Так само на українських землях під 
румунською займанщиною головна увага Організації була відве
дена справі творення та вкорінювання організаційної сітки. На 
Закарпатті ділом ОУН була боротьба за Українську Державу — 
акт проголошення самостійности в 1939 р. й сама збройна оборона 
перед мадярськими наїздниками.

Визвольно-революційну боротьбу за визволення всіх україн



ських земель і за з’єднання їх в одну Соборну й Незалежну Дер
жаву вела ОУН, спираючись на власні сили українського народу, 
відкинувши в принципі орієнтацію на чужі сили, а зокрема на іс
торичних ворогів України.

Наслідком того було, що на різних місцях широкої української 
землі, у різних роках нерівної боротьби обеззброєного україн
ського народу з перевагою різнонаціональних ворожих сил росло 
й кріпшало одне, незламне й невмируще бажання: здобути влас
ним трудом владу на своїй землі.

За ЗО років визвольно-революційної боротьби українського 
націоналістичного підпілля ота свідомість стала власністю широ
ких шарів українського народу. Чужинецьке панування в усій 
основі підтвердило правдивість націоналістичного твердження, що 
українцеві нема життя без власної держави: «Здобудеш Україн
ську Державу або згинеш у боротьбі за неї».

Другий успіх нашої дотеперішньої революційної боротьби про
ти чотирьох держав-окупантів — це зорганізування реальної люд
ської сили, готової й придатної до боротьби за цілі українського 
націоналізму. Серед успіхів і невдач революційної боротьби проти 
ворогів України в ворожих тюрмах і в партизанських лісах, по 
містах і селах України виростало, гартувалося й набирало бойо
вого досвіду нове покоління українських націоналістів — револю
ціонерів. Воно вийшло тепер на чоло визвольно-політичного руху 
цілого українського народу як єдина політична організація, що 
за всяких умовин незмінно несе свої бойові прапори. Шлях бо
ротьби й політичні напрямні революційно-визвольної акції для 
тих націоналістичних залог українського підпілля визначує найви
ща установа ОУН — Великий Збір ОУН.

Перший Великий Збір відбувся 1929 р. Він покликав до життя 
Організацію Українських Націоналістів на чолі з полк. Е. Коно- 
вальцем і в своїх постановах означив загальні світоглядові зало
жения, політичні напрямні та устроєві форми ОУН.

Другий Великий Збір відбувся 12 років пізніше в 1941 р. За 
той час ОУН стала поважним, а то й керівним чинником у ви
звольній боротьбі українського народу, перетривавши перемож- 
ньо всі скажені заходи ворогів стерти Організацію з лиця землі. 
Найтяжчим ударом, що його зазнала в тому часі Організація 
Українських Націоналістів, була смерть вождя ОУН, полк. Е. Ко- 
новальця з руки агента Москви в 1938 році напередодні вирішних 
для України подій. Цей удар викликав глибоке стрясення та спри
чинив різні внутрішні ускладнення в ОУН, але сили Організації 
не знищив і не послабив. У третю річницю смерти Вождя сили 
ОУН вже многократно більші, як за його життя. На місце по- 
ляглих сотень стали тисячі.

Останні роки принесли основну зміну політичного положення



українського народу й започаткували далекосяжні переміни на 
українських землях.

Упадок польської держави й румунської окупації на Західніх 
і П-івденно-Західніх Українських Землях і включення їх у тимча
совий склад СССР та загорнення Закарпатської України Мадяр- 
щиною, з одного боку, а з другого, європейська війна наполеонсь- 
кого масштабу, нечувано швидка й далекосяжна зміна політичного 
обличчя цілого європейського континенту, а зокрема, безпосе
редня близкість вирішних для долі України кінцевих днів вій
ни — ось загально-політичні причини, що створили невідкладну 
потребу скликати II Великий Збір ОУН, провірити дотеперішні по
літичні позиції Організації Українських Націоналістів, вирішити 
й устійнити напрямні визвольної політики в обличчі грядущих по
дій та достосувати методи й тактику боротьби до нової, зміненої 
політичної ситуації.

Внутрішньоорганізаційні ускладнення й довготривалий етап 
тимчасовости, що постав в Організації після смерти Вождя, 
теж вимагали авторитетного й остаточного вирішення. Користаю- 
чись переходовим станом, що в Організації після морду Вождя 
не було легальної влади, деякі опортуністичні елементи на спілку 
з одним польським провокатором захопили були владу в ОУН і 
проголосили «вождем» одного із своїх людей інж. А. Мельника. 
Щоб цьому фактові надати сповидних форм легальности, склика
ли вони 1939 року з’їзд, який незгідно з обов’язуючим устроєм 
назвали II Великим Збором Українських Націоналістів і на тому 
з’їзді затвердили факти ними доконані. Організації загрожувала 
небезпека опортунізації й розкладу. Покінчити з станом тимча
совости в Організації з небезпекою розкладу в Організації було 
другим завданням II Великого Збору ОУН в 1941 р.

II Великий Збір в 1941 р. являється на шляху нашої боротьби 
започаткуванням нового етапу дороги до тих же самих найвищих 
і незмінних ідей українського націоналізму, що за них боролись 
ми весь час. Другий етап боротьби не значить заперечення пер
шого й перекреслення першого. Це дальший конечний ступінь впе
ред. Без досвіду минулої боротьби він не був би можливий. Нове 
політичне положення, відмінності умовин революційної праці й да- 
лекосяглі наслідки нашої роботи вимагають політичного дозброєн- 
ня й найдоцільнішої тактики боротьби. Під кутом тих вимог II Ве
ликий Збір ОУН виносить свої постанови.

Програмові постанови
1. Організація Українських Націоналістів визнає, що бороть

ба за силу й добро української нації є основою нашого світогля
ду; всесторонній розріст, сила, здоров’я й добробут українського 
народу — це наша найвища ціль.



2. Тільки вповні Суверенна Українська Держава може забез
печити українському народові свобідне життя й повний всесторон- 
-ній розвиток усіх його сил.

3. Тільки шляхом революційної боротьби з наїздниками здобу
де український народ свою державу.

4. Тільки справедливий, націоналістичний суспільний лад буде 
основою сили Української Держави й основою вільного життя 
всього українського народу.

Тому Організація Українських Націоналістів бореться:
1. За Суверенну Соборну Українську Державу, за владу укра

їнського народу на українській землі.
2. За Організацію Української Держави на основах сильної 

влади, сильної національної армії й фльоти та одної політичної 
організації провідного національного активу < ...>

7. ОУН бореться проти комуністичного світогляду, проти ін
тернаціоналізму й капіталізму та проти всіх поглядів і струй, що 
несуть ослаблення животних сил народу;

ОУН бореться за знищення неволі, за розвал московської 
тюрми народів, за знищення цілої комуністичної системи, за зни
щення всіх привілеїв, поділів і різниць на кляси та всіх інших 
пережитків і пересудів.

8. ОУН бореться за свободу всіх народів, поневолених Моск
вою, та їхнє право на своє державне життя.

9. ОУН змагає до з’єднання всіх українців у одному визволь
ному фронті Української Національної Революції та організує й 
творить політично-мілітарну й визвольну силу, здібну перевести 
збройний зрив, здобути Українську Державу та кермувати нею.

10. ОУН іде в боротьбі за здійснення заповіту Великого Про
рока України — Тараса Шевченка, революційним шляхом Коно- 
вальця, шляхом Святослава, Володимира Великого, Хмельниць
кого, Міхновського й Петлюри, шляхом боротьби за славу й велич 
Золотого Тризуба.

Політичні постанови
1. Організація Українських Націоналістів бореться за Україн

ську Суверенну Соборну Державу, за визволення поневолених 
Москвою народів Східної Езропи й Азії, за новий справедливий 
лад на руїнах московської імперії СССР. Організація Українських 
Націоналістів продовжуватиме всіми силами революційну бороть
бу за визволення Українського Народу без огляду на всі територі- 
яльно-політичні зміни, які зайшли б на терені Східньої Европи.

2. Шляхом до осягнення наших цілей є Українська Революція 
в московській імперії СССР в парі з визвольною боротьбою 
поневолених Москвою народів під гаслом: «Свобода народам і 
людині».



3. Організація Українських Націоналістів стає на чолі тих 
українських революційних течій та співпрацює з тими революцій
ними рухами поневолених Москвою народів й з тими державами, 
що змагають до повного розвалу СССР. Організація Українських 
Націоналістів вважає союзниками України всі держави, політичні 
угрупування та сили, що заінтересовані в розвалі СССР та в 
створенні ні від кого незалежної Української Суверенної Соборної 
Держави. Відношення ОУН до держав та політичних рухів 
перерішується їхнім протимосковським наставлениям, а не біль
шою чи меншою політичною співзвучністю з українським націо
нальним рухом.

4. СССР — це новітня форма московського імперіалізму, що 
доводить поневолені народи й країни до національного, культур
ного й економічного застою та руїни. Тільки усамостійнення поне
волених Москвою народів Европи та Азії й свобідна співпраця між 
ними доведуть до всебічного розвитку.

5. Організація Українських Націоналістів бореться проти всіх 
родів московського імперіалізму, тому поборює всі ті проти- 
режимні організації й рухи в СССР, що поза СССР змагають до 
збереження московської імперії в якій-небудь формі та до нового 
поневолення немосковських народів.

6. Окупація Західно-українських Земель, Буковини й Бесара
бії Москвою в рр. 1939—40 та поширення панування Москви на 
територію прибалтійських народів (Литви, Латвії, Фінляндії й Бі
лорусії) скріплює протимосковські сили в СССР.

7. Через окупацію Полісся, Волині, Галичини, Буковини й 
Бесарабії Москвою національний актив тих земель включився в 
єдиний протимосковський фронт боротьби. Національно свідо
мий, політично вироблений, вільний від наслідків розкладової 
політики Москви актив Західньої України посилює революційні 
сили Наддніпрянщини. Майбутнє Західньої України зв’язане не
розлучно з національно-визвольним рухом усього Українського 
Народу. Тому ОУН поборює шкідливі для справи визволення 
думки, про можність сепаратного вирішення долі Західньої Ук
раїни.

8. Основою нашої праці й боротьби в Україні та в цілому 
СССР є революційно-визвольна боротьба українського народу 
проти Москви за Українську Суверенну Соборну Державу та плат
форма спільної боротьби поневолених народів проти московсько
го імперіалізму. При творенні єдиного протимосковського рево
люційно-визвольного фронту боротьби рішає перш за все політич
на доцільність, а не світоглядові, ідеологічні й програмові різ
ниці.

9. Організація Українських Націоналістів змагає до опануван
ня своїми впливами цілосте суспільного життя. ОУН буде прова



дити свої акції на всіх теренах і у всіх клітинах та установах су
спільного життя. Передумовою успіху нашої боротьби є тип чле
на — суспільного пробоєвика, організатора.

10. Існуюче невдоволення й вороже наставления народних мас 
до режиму — це сліпа стихійна сила, нездібна досягти ніяких 
політичних цілей. Велетенську ролю в нашій боротьбі відограє 
вона тільки тоді, коли Організація Українських Націоналістів опа
нує її своїми політичними гаслами та включить в зорганізовану 
плянову роботу, боротьбу, яка єдина веде до остаточної перемоги. 
Тому завданням українських революціонерів та революціонерів 
інших поневолених Москвою народів є зорганізувати суспільний 
актив, свідомий своїх завдань, зорганізувати революційну силу, 
що керуватиме боротьбою народних мас та в відповідний момент 
поведе їх до остаточної збройної розправи з наїздниками.

11. Організація Українських Націоналістів бореться як проти 
московсько-большевицького державного капіталізму, так і проти 
повороту ліберально-капіталістичного устрою.

Організація Українських Націоналістів бореться проти насиль
ницької колгоспної системи, за знесення колгоспів, за те, щоб 
українські селяни самі зорганізували своє господарство й 
кермували ним, згідно з добром працюючих і цілого українського 
народу, за право приватного землеволодіння для селян у межах 
трудової норми, без права на спекуляцію землею. Відповідно до 
умовин ОУН вестиме боротьбу на терені колгоспів також і під 
такими гаслами:

а) проти невільництва в колгоспах, проти економічного ви
зиску колгоспників та проти большевицької системи уподаткуван- 
ня сільського господарства;

б) проти диктатури в колгоспах ставленників московсько-боль- 
шевицької влади комуністів та активістів;

в) за повну самоуправу та господарську свободу сільськогос
подарських артілей;

г) за збільшення присадибних наділів і звільнення їх від по
датків.

Організація Українських Націоналістів проти руйнування кол
госпів у час революційного зриву.

Під час революційного зриву владу в колгоспах переберуть 
виборні революційні комітети. Перебудова большевицької невіль
ничої господарки на вільну господарку українського народу буде 
відбуватися ступнево й пляново так, як це допускатиме економіч
ний і політичний інтереси української нації, про що дбатиме 
Українська Держава, а не самовільними, нагальними методами, 
які загрожували б руїною господарського життя.

12. В промислових осередках Організація Українських Націо
налістів веде боротьбу під гаслами: за всебічну опіку держави



над робітниками, за справедливу заробітну платню, за особисту 
свободу робітника, за самоуправу робітників у вільних професій
них союзах.

13. Масовий чинний наступ і остаточний збройний зудар 
українських народніх мас з наїздником є залежний від поставлен
ня сильної політичної організації, стану ідейного й політичного 
опанування мас провідним революційним активом, внутрішнього 
положення СССР та міжнародної ситуації. Зрив народних мас до 
остаточної розправи з наїздниками прийде в моменті ослаблення 
й розхитання режиму наростаючими революційними силами й 
самою боротьбою. Вступления СССР в нову імперіялістичну війну 
приспішить цей момент. Тоді зросте в Червоній Армії значення 
змобілізованого українського елементу й інших поневолених 
Москвою народів. Рівночасно зросте питомий тягар тих робітників 
і селян, що остануться за своїми верстатами праці. Тоді то бо
ротьба цивільного населення з режимом завдаватиме сильніші 
удари йому, ніж це можливе в мирний час. Устроева та технічна 
анархія, що зросте внаслідок технічних та організаційних недостач 
транспорту в час перевозу мільйонових мобілізованих мас та ма- 
теріялів, послабить можливість контролі й опанування населення 
московсько-большевицькою владою. Це вможливить нам широко 
розгорнути нашу роботу. Потрясения, викликане війною, двигне 
населення на послаблення московсько-большевицького апарату. 
Це доведе до масових виступів населення й війська проти боль- 
шевицького режиму. Для Організації Українських Націоналістів, 
що посилюватиме й організуватиме цей розклад, настане час двиг
нути маси до остаточного збройного зудару з наїздником.

14. Комінтерн компартій поодиноких країн поза СССР та від 
нього залежні організації — це агентури московського імперіяліз- 
му. Тому ОУН включає протикомуністичну акцію в рами своєї 
протимосковської акції за границею.

15. Завданням українців СССР поза українськими етнографіч
ними землями є організувати й посилювати боротьбу проти мо
сковського імперіялізму й режиму між тими народами й населен
ням, серед яких вони живуть, нав’язувати співпрацю з ними та 
допомагати їм.

16. ОУН поборює акцію тих польських угрупувань, що зма
гають до відновлення польської окупації українських земель. Лік
відація протиукраїнських акцій з боку поляків є передумовою 
унормування взаємин між українською й польською націями.

17. Жиди в СССР є найвідданішою підпорою пануючого боль- 
шевицького режиму та авангардом московського імперіялізму в 
Україні. Протижидівські настрої українських мас використовує 
московсько-большевицький уряд, щоб відвернути їхню увагу від 
дійсного спричинника лиха і щоб у час зриву спрямувати їх на



погроми жидів. Організація Українських Націоналістів поборює 
жидів як підпору московсько-большевицького режиму, освідомлю- 
ючи рівночасно народні маси, що Москва — це головний ворог.

18. Українські опортуністичні партії в час визвольних змагань 
України виявили нездарність керувати справами боротьби україн
ського народу та Українською Державою. Події останніх 20 рр. 
виказали шкідливу ролю опортуністичних акцій в нашій боротьбі 
та довели їх до повного політичного банкрутства. ОУН поборює 
всі опортуністичні течії в СССР, які не йдуть на повний розрив з 
Москвою, а надіються на частинні уступки зі сторони Москви та 
стоять на становищі постепенно'! перебудови СССР шляхом ево
люційних змін. Організація Українських Націоналістів поборює 
всі опортуністичні партії та емігрантські групи, зокрема дрібномі- 
щанську групу попутників націоналізму А. Мельника, гетьманців, 
УНР, есерів, есдеків, ундистів, ФНЄ, радикалів, клерикалів і всіх 
інших, що розбивають одноцілий ф'ронт боротьби українського на
роду та узалежнюють українську справу виключно від зовнішніх 
т. зв. сприятливих умовин.

19. Організація Українських Націоналістів змагає до приєд
нання української еміграції для нашої боротьби та об’єднання її 
поза розкладовими впливами українських опортуністичних груп.

20. Організація Українських Націоналістів на Західніх Окраї
нах Українських Земель змагає за скріплення українського харак
теру тих земель засобами залежними від умовин і політичної до
цільносте й прилучення їх до Української Держави, а не до поль
ських земель.

21. У Закарпатській Україні ОУН змагає до розбудови полі
тичної сили Українського Народу та до прилучення Закарпаття 
до Української Держави < ...>

Вишкільно-виховні напрямні
1. Сила Організації, а в слід за тим успішне сповнення її ба

жань залежить у прямому відношенні від вартосте її членів, що 
мусять бути рівночасно борцями й організаторами визволення та 
державного будівництва.

2. Виходячи з того заложення, ОУН ставила зусильно в ми
нулому виховання й вишкіл у своїх рядах, що дало у висліді ви
роблені кадри провідників.

3. В умовинах сьогоднішньої зміненої дійсності усі організа
ційні клітини мусять перевести основний вишкіл свойого членства, 
виховуючи повний тип суспільно-політичного активіста.

При тому треба звернути увагу, щоб у вишколі вдержати рів
новагу між боєво-революційним виробленням і агресивністю та 
суспільно-політичним і державнотворчим вишколом, конечним для 
організації громадсько-політичного життя.



4. Для належного поставлення вишколу конечним є створення 
центрального осередку вишколу, якого завданням буде опрацьо
вувати засадничу проблематику, приготовляти вишкільний мате- 
ріял, вишколювати інструкторів, уладжувати курси та кермувати 
цілістю вишкільної праці ОУН, провадити в цілій ОУН одноцілий, 
пляновий і систематичний вишкіл усього членства.

5. Змістом вишколу мусить бути в першу чергу світоглядове 
оформлення й образования, політичне вироблення й знання (спе- 
ціяльно совєтської дійсности), суспільно-організаційний вишкіл 
усіх членів.

6. У підставовому членському вишколі являється конечним 
уодноцільнити й усистематизувати вишкільний матеріял у виді 
точно означених ступнів.

7. Підкреслюючи потребу вишколу, не слід занедбувати спра
ви готовости, якої ніколи не може бути забагато. Зокрема, тепер, 
коли ОУН стоїть перед новим, можливо вирішним змагом, вона 
буде найважливішим чинником успіху. Запорукою цього є належ
не поставлення виховання.

8. Виховання є вислідною змагань нашого середовища. Тому 
живий приклад, безпосередній вплив, будуюча атмосфера всіх 
організаційних зв’язків, а також тиснення творчої думки провідних 
кадрів є конечним засобом виховання, яке мусить відбуватися ли
ше в праці й боротьбі.

9. Лише певне розгорнення перспектив нашої боротьби, ясне 
й життєве означення цілей, метод та ієрархії завдань дасть змогу 
членам включити ріст власної особовости й характеру в ставання 
в ОУН, яка, як еманація українського середовища, є рівночасно 
ставанням України.

Лише віра в вище покликання Організації й її членів спонукає 
ставити до себе високі вимоги та сповняти намічені завдання.

ПРОПАГАНДИВНІ НАПРЯМНІ
І. Загальні означення
1. Основним завданням нашої пропаганди є поширити серед 

найширших мас Українського Народу ідеї та політичну програму 
Українського Націоналізму, змобілізувати їх до боротьби за ідеї 
Української Революції, дати відпір ворожій пропаганді й замаско
ваному наступові ворожої політики та приєднати до протимосков- 
ської боротьби також позаукраїнські сили.

2. Розгорнення інтенсивної пропагандивної роботи є одним 
з найважніших завдань Організації в сучасному стані її бороть
би. Цілість пропагандивної роботи мусить бути зцентралізована і 
узалежнена від політичної тактики Організації.



3. Наша пропаганда, її зміст, методи, тактика й організація 
ділиться на відділи:

а) пропаганда протибольшевицька для українців в Україні і у 
цілому СССР;

б) пропаганда для українців поза московською займанщиною;
в) пропаганда для поневолених і загрожених Москвою на

родів;
г) закордонна пропаганда для чужинців.
4. Зосереджувати головну увагу пропаганди на справах для 

визвольної боротьби найважніших, а не розпорошувати її над
мірно на різнородних середовищах, що для справ визвольної бо
ротьби мають значення другорядне.

II. Протимосковська пропаганда

A . Для українців
1. Основним завданням української революційної пропаганди 

є поширити ідеї українського націоналізму серед найширших мас 
Українського Народу в Україні і всюди, де живуть українці, та 
зібрати довкола політичної програми Української Національної 
Революції весь актив.

2. Негативне наставления українських мас проти большевиць- 
кого режиму змінити моментом ворожого наставления проти 
Москви та дати їм позитивну програму національного визволення. 
Розкладова протирежимна пропаганда має для справи нашої ре
волюції повну вартість остільки, оскільки вона йде в парі з 
нашими позитивними гаслами.

3. Протидіючи всім місцевим партикуляризмам і загумінко- 
вості, скріпляти свідомість, що тільки від долі Києва залежить 
доля всіх українських земель.

4. Виказати найширшим колам населення слабість кремлів
ського режиму й можливість його повалення та визволити їх із 
психози страху, розбуджуючи віру у власну силу народу.

5. Опановуючи всі українські середовища, наша пропаганда 
мусить звернути особливу увагу на молодь в Червоній Армії й 
робітництво з огляду на їх роль й вагу в революційній боротьбі.

Б. Для поневолених Москвою народів
Наша пропаганда для поневолених Москвою народів крім про- 

тирежимного фронту мусить рівно ж сильно звертатись проти па
нування Москви, взагалі за національну свідомість кожного на
роду, бути суверенним власником своєї землі й керівником своєї 
долі, виказуючи спільність інтересів поневолених Москвою наро
дів з Україною в одному фронті боротьби.

B. Для всього населення московської норми народів



Тереном діяння української пропаганди є дальше ціла москов
ська імперія в кожночасних її межах. Серед усіх москалів, 
обмосковлених елементів поневолених народів та комуністич
них низів наша пропаганда звертається передусім проти ре
жиму, виказуючи брак політичної й особистої свободи, еконо
мічний та соціяльний гніт, переслідування релігії, шкідливість ім
періалізму, облуду інтернаціоналізму, забріханість цілого режиму 
та панування кремлівської кліки над партією, партії й її прихвост
нів над мільйонами громадян. У загальному звертати особливу 
увагу на Червону Армію й більші промислові осередки.

НІ. Пропаганда поза московською займанщиною
1. Пропаганда ОУН поза московською займанщиною мусить 

бути тісно й нерозривно зв’язана з цілістю визвольної боротьби 
ОУН на українських землях під московською займанщиною.

2. Мобілізувати всі здорові елементи української суспільності 
довкола боротьби з наїздником і до всесторонньої допомоги нашій 
революційній боротьбі в Україні під ворожими займанщинами. 
Пропагувати як одиноку визвольну концепцію у противагу не
реальним надіям на самочинний розвал большевизму — творення 
української політичної і мілітарної сили передусім на Україн
ських Землях.

3. Мобілізувати еміграційні елементи інших поневолених Моск
вою народів до спільної боротьби зі спільним ворогом — Моск
вою.

4. Здобувати в громадянській опінії народів, загрожених мо
сковським імперіалізмом, та в опінії чужинецьких кіл взагалі 
прихильність для української революції і виказувати спільність 
інтересів з нашою боротьбою.

5. Протидіючи большевицькій пропаганді, демаскувати насиль
ницький, експлуататорський, антикультурний, протипоступовий, 
реакційний характер московського імперіалізму взагалі, а больше
визму, як його сучасного воплочення, зокрема, між українцями, 
еміграцією інших поневолених Москвою народів і чужинцями.

6. Демаскувати невірну і тенденційну пропаганду польську, 
мадярську й іншу, ворожу українській справі.

7. Поборювати українські нереволюційні, опортуністичні, ма
сонські організації, групи й течії, розкривати їх шкідницьку ро
боту та демаскувати їх всюди, де вони появляться.

8. Демаскувати всі ті групи й течії, які хоч виступають проти 
сьогоднішнього большевицького режиму, але є в дійсності замас
кованими московськими імперіалістами і як такі є ворогами ви
зволення України та поневолених Москвою народів.

9. Головну увагу мусить звернути наша пропаганда на опану
вання молоді й робітничих осередків.

ЗОЇ



10. Завданням пропаганди в Закарпатській Україні є: загаль- 
но-освідомлююча праця, політична пропаганда проти мадярського 
й московського окупанта та ширення ідей і гасел (зокрема, со- 
борницьких).

IV. Окремі постанови
Зовнішні форми, вживані в Організації, не були до цього ча

су узгіднені в однородний і в обов’язуючий спосіб. Вводяться в 
цьому напрямі деякі точніші устійнення й зміни відносно зовніш
ніх символів та організаційного привіту.

1. Організацію обов’язує тільки загально-національний Тризуб 
Володимира Великого у формі, введеній Центральною Радою. 
Касується звичай вживати тризуба з мечем як відзнаки Органі
зації.

2. ОУН уживає свойого окремого організаційного прапора чор
ної і червоної краски. Уклад й обов’язуючі пропорції будуть ухва
лені окремою комісією.

3. Обов’язуючі організаційні свята є: Свято Соборности — 
22-го січня, Свято Героїв Революції дня 23 травня і День Бороть
би 31 серпня. Всі інші річниці подій, обходжені членами Організа
ції, є памятковими днями, що не мають загально-обов’язуючого 
значення на всіх теренах і для всіх членів.

Українська суспільно-по
літична думка в XX ст.— 
Т. 3.— С. 7—20.

129. Виселення зсильнопереселенцівг членів їхніх
сімей з республік Прибалтики, Молдавії,
західних областей України та Білорусії

Директива
про виселення соціально чужого елемента 
із республік Прибалтики, Західної України 

і Західної Білорусії та Молдавії
Основа: Постанова ЦК ВКП(б) і РНК СРСР від 14 травня 

1941 року за № 1299-526 сс
Категорії осіб, які підлягають виселенню за цією директивою:
1) активні члени контрреволюційних організацій і члени їх 

сімей;
2) колишні жандарми, охоронники, керівний склад поліції, 

в’язниць та рядові поліцейські і тюремники при наявності компр- 
матеріалів;

3) колишні крупні поміщики, торговці (з річним обігом більше 
150 тис. лат); колишні фабриканти (з річним обігом більше



200 тис. лат) та великі чиновники колишніх буржуазних урядів 
разом з членами їх сімей;

4) колишні офіцери, на яких є компрматеріал (у тому числі 
і ті, які служили в територіальних корпусах Червоної Армії);

5) члени сімей учасників контрреволюційних організацій, за
суджених до вищої міри покарання, а також, ті, які переховують
ся і перейшли на нелегальний стан;

6) особи, які прибули по репатріації із Німеччини, а також, 
які виїхали із Латвії до Німеччини, при наявності щодо них 
компрматеріалів;

7) ті, хто втікали з колишньої Польщі і відмовилися прийня
ти радянське громадянство;

8) карний елемент, який продовжує займатися злочинною ді
яльністю;

9) проститутки, зареєстровані в поліції, які займаються ста
рою діяльністю».

Усього 85 716 осіб за планом, а фактично 94 896 були розсе
лені в Алтайському, Красноярському краях, у Казахстані, Комі 
АРСР та Омській області.

Б у г а й  М. Ф. «За по
відомленням НКВС 
СРСР, були переселе
ні...» — С. 18—19.

130. З меморандуму ОУН (Бандери) до канцелярії райху
23 червня 1941 р.

... Основи для німецько-українських дружніх відносин твори
тимуться з моменту розпочатого німецького походу на Схід Єв
ропи. Тому що українські націоналісти несуть велику відповідаль
ність за долю і майбутнє України, що вони доказали ділом, для 
них вирішальне значення має настанова Німеччини щодо Укра
їнської держави, за яку вони борються... Тільки таке рішення, яке 
повністю відповідатиме історичним та народним інтересам Украї
ни, також принесе користь Німеччині... Українські націоналісти у 
першу чергу заступають інтереси свого власного народу... Навіть 
якщо при вході в Україну німецькі війська спочатку будуть само
зрозуміло зустрічати як визволителів, таке ставлення може швид
ко змінитись, якщо Німеччина увійде на Україну без наміру від
новлення Української держави й використання відповідних гасел... 
Найменше насильство викличе протилежні наслідки... У Східній 
Європі не можна панувати на тривалий час з допомогою техніч
них засобів держави й адміністрації, що спираються на сильну 
окупаційну армію... Українська незалежна держава мусить бути 
економічно самостійною... Дальший розвиток німецько-українсь-

зоз



ких відносин залежить не лише від остаточного розв’язання цієї 
проблеми, а також і від застосованих на самому початку мето
дів...

Українська суспільно-по
літична думка в XX ст.— 
Т. 3.— С. 25—35.

131. Акт відновлення Української Держави
ЗО червня 1941 р.

1. Волею Українського Народу Організація Українських На
ціоналістів під проводом Степана Бандери проголошує відновлен
ня Української Держави, за яку поклали свої голови цілі поко
ління найкращих синів України.

Організація Українських Націоналістів, яка під проводом її 
творця і вождя Евгена Коновальця вела в останніх десятиліттях 
кривавого московсько-більшовицькоґо поневолення завзяту бо
ротьбу за свободу, взиває увесь український народ не скласти 
зброї так довго, доки на всіх українських землях не буде ство
рена Українська Суверенна Держава.

Суверенна Українська Влада запевнить Українському Народо
ві лад і порядок, всесторонній розвиток усіх його сил та заспо
коєння його потреб.

2. На західніх землях України твориться Українська Влада, 
яка підпорядкується Українському Національному Урядові, що 
створиться в столиці України — Києві з волі українського народу.

3. Відновлена Українська Держава буде тісно співдіяти з На- 
ціонал-Соціялістичною Великонімеччиною, що під проводом 
Адольфа Гітлера творить новий лад в Європі й світі та допомагає 
українському народові визволитися з-під московської окупації.

Українська Національна Революційна Армія, що творитиметь
ся на українській землі, боротиметься далі спільно з союзною ні
мецькою армією проти московської окупації за Суверенну Собор
ну Українську Державу і новий справедливий лад у цілому 
світі.

Хай живе Суверенна Соборна Українська Держава! Хай живе 
Організація Українських Націоналістів! Хай живе Провідник Ор
ганізації Українських Націоналістів Степан Бандера!

Слава Україні! Героям Слава!
Ярослав Стецько, в. р.

Голова Національних Зборів
м Львів

К о с и к В. Україна і Ні
меччина у другій світовій 
війні.— Париж; Нью- 
Йорк; Л ьвів, 1993.—
С. 504—505.



132. Введення в дію загальноосвітніх шкіл в Українській РСР 
за період 1929 —  перше півріччя 1941 р.

Червень 1941 р

Всього в в е д е н о
В тому числі

В міськ. пПр о  n o u t ra  v В сільській місце

Протягом якого періоду

UtCWlCnn/1 д
вості

КІЛЬК.
шкіл

в  н и х  
у ч . м іс ц ь ,  

ти с.
КІЛЬК.
шкіл

в н и х  
у ч . МІСЦЬ, 

ти с-

КІЛЬК.
ШКІЛ

в них 
уч. місць, 

тис.

Перша п’ятирічка 
(1929—1932 рр.) 1957 234,8 420 110,0 1537 124,8
Друга п’ятирічка 
(1933—1937 рр.) 1880 562,0 786 314,0 1094 248,0
Три з половиною ро
ки третьої п’ятирічки 
(1938 — перше півріч
чя 1941 рр.) 839 254,7 238 121,2 601 133,5

Народна освіта, наука і куль
тура в Українській РСР. —  
С. 305.

133. Рапорт Гроскопфа для міністерства 
закордонних справ Райху щодо меморандуму ОУН

Берлін, 1 липня 1941 р.
Меморандум містить у собі докори на адресу Німеччини, яка 

під час окупації України у 1918 р., «поробила помилки», що ви
кладені там до подробиць. Щодо майбутнього, то Німеччині ад
ресуються також вказівки, місцями остерігаючим тоном, що но
вий порядок може бути впроваджений у Східній Європі не три
валою військовою окупацією, а завдяки створенню незалежної 
Української держави. Ця держава повинна бути незалежною та
кож і економічно, і не мати свій економічний центр в Берліні. Во
на мусить, крім того, мати власні збройні сили, які стануть «га
рантом німецько-українського союзу» й зможуть зменшити тиск 
Росії. Щоб підкреслити вимогу мати для України цю важливу і 
сильну позицію, меморандум стверджує, що приклад новостворе- 
них держав, таких як Словаччина і Хорватія, не може служити 
моделлю для Великої України... < ...>

Гроскопф
К о с и к В. Україна і 
Німеччина у другій світо
вій війні.— С. 505.



134. Із звернення Президії Верховної Ради УРСРГ
РНК УРСР і ЦК КП(б)У до українського народу

6 липня 1941 р.
Товариші робітники, селяни, інтелігенція великого українсько

го народу!
Кровожерливий ворог напав на нашу землю. В смертельній не

нависті до мирної Радянської країни, до волелюбного нашого на
роду оскаженілий Гітлер кинув свої фашистські банди, щоб пе
ретворити нас на рабів, знищити нашу національну державу, 
культуру, пограбувати нашу землю і посадити на шию нашого 
вільного народу катів та їх найманців, німецьких капіталістів, 
баронів, поміщиків. Кривавий розбійник зазіхає на українську 
пшеницю, сало, нафту, метал, вугілля, на багатства і добро кві
тучої Радянської України. Гітлерівські людожери несуть на своїх 
багнетах іго, якого ще не знала історія людства. Жити у вільній 
Україні або впасти в рабство під ігом Гітлера — так тепер стоїть 
питання перед українським народом.

Проклятий ворог віроломним нападом захопив частину нашої 
рідної України. Це не може налякати наш могутній волелюбний 
народ. Німецьких псів-рицарів рубали мечі воїнів Данила Галиць
кого, рубали їх шаблі козаків Богдана Хмельницького, кайзерів
ські полчища знищив український народ під керівництвом Леніна, 
Сталіна в 1918 р. Завжди ми били німецького розбійника, а те
пер ми навіки відрубаємо його лапи, залиті кров’ю багатьох на
родів.

Брати і сестри! Доблесні воїни героїчної Червоної Армії са
мовіддано відбивають шалені спроби фашистських загарбників 
просунутися вглиб країни. На смертний бій з найлютішим своїм 
ворогом піднялася вся Україна разом з братніми народами Ра
дянського Союзу. Почалася наша Велика священна Вітчизняна 
війна.

Президія Верховної Ради Української РСР, Рада Народних 
Комісарів України, Центральний Комітет Комуністичної партії 
(більшовиків) України закликають вас, робітники, селяни, інте
лігенція, чинити найжорстокіший опір ворожій навалі. Настав час, 
коли кожний, не шкодуючи життя, повинен до кінця виконати свя
щенний обов’язок перед Батьківщиною, перед своїм народом. Де б 
не з’явився ворог — він повинен знайти собі могилу. Хай кожна 
хата і будинок, хай кожне місто і село несуть смерть гітлерівським 
розбійницьким бандам.

Відродимо славні традиції українських партизанів, які нещад
но знищували в роки громадянської війни німецьких окупантів. 
На зайнятій ворогом території створюйте кінні і піші партизан
ські загони, диверсійні групи для боротьби з частинами ворожої



армії, висаджуйте в повітря в тилу у ворога мости, шляхи, зни
щуйте телеграфний зв’язок, підпалюйте ліси і склади, громіть 
обози противника. Створюйте ворогові та його посібникам не
стерпні умови, нещадно переслідуйте і знищуйте їх, всіма засоба
ми зривайте всі заходи ворога.

Колгоспники, робітники радгоспів і МТС! Якщо вашій місце
вості загрожує бути захопленій ворогом, забирайте з собою трак
тори і автомашини, забирайте з собою худобу і коней. Не зали
шайте ворогові жодного кілограма хліба, жодного літра пального.

Товариші робітники та інтелігенція! Якщо вашому місту за
грожує ворожа навала, не залишайте нічого цінного ворогу. Все 
цінне майно, що не може бути вивезене, повинно безумовно зни
щуватися. Нелегко нам знищувати добро, яке ми добули нашою 
вільною працею, нашим потом, нашою кров’ю, але ми повинні це 
зробити в ім’я перемоги, яка вирішує долю українського народу, 
долю України і всього Радянського Союзу.

Сини і дочки великої України! У всенародній Вітчизняній вій
ні проти фашистських гнобителів нічого не пошкодуємо, щоб по
долати ворога, щоб захистити свою честь, свою свободу. Батьків
щина вимагає від нас безмежної самовідданості, організованості, 
єдності і непохитної згуртованості навколо партії більшовиків. 
Батьківщина кличе на подвиг в бою, на подвиг у праці.

Наполегливою працею на виробництві, у колгоспах, шахтах, 
лабораторіях будемо наближати час перемоги над ненависним 
ворогом. Більше снарядів, гармат, літаків, бомб, танків! Більше 
провіанту, фуражу!

Для підтримки Червоної Армії і Червоного Флоту, за прикла
дом брата нашого — великого російського народу, об’єднуйтесь в 
могутні полки народного ополчення України! Йдемо в рішучий і 
переможний бій!

Велика наша сила, не зломити її, не зігнути! В морі народного 
гніву потопимо гітлерівську гадину. Цим ми зробимо святу спра
ву — не тільки знищимо небезпеку, що нависла над нашою краї
ною, а й допоможемо визволенню народів Європи, поневолених 
німецьким фашизмом. В своїй священній Вітчизняній війні ми не 
самотні. Все передове людство — з нами.

Справа наша справедлива! Перемога буде за нами! Ніколи 
українці не будуть німецькими рабами.

Вперед! За нашу рідну Україну, за великий Радянський Союз!
В бій! За Батьківщину, за честь, за свободу!

Культурне будівництво в 
Українській РСР.— К-,
1961 — Т. 2.— С. 3—5.
Т. 2 — С. 3—5.



135. Декларація політичного бюро Організації Українських 
Націоналістів щодо проголошення Української держави

Берлін, 21 липня 1941 р.
Про ситуацію у Львові

І. Факти й причини.
1. Проголошення відновлення Української держави ЗО червня 

1941 р. у Львові — вже історичний факт, що займе місце серед 
найбільш славетних подій українського народу. Так само, як 
державні акти 22 січня 1918 р. в Києві і 1 листопада 1918 р. 
у Львові стали символами визвольної війни за незалежність 
1917— 1921 рр., так і акт від ЗО червня 1941 р. також стане сим
волом сучасної боротьби за визволення української нації. (...)

2. (...) Українська держава була проголошена не тільки у 
Львові. Державна влада була встановлена скрізь у країні, де 
вже не було російської влади, і також у деяких місцях до про
голошення у Львові. Це доказує стихійне прагнення українського 
народу до державного суверенітету. Після встановлення державної 
влади все управління у селах, містах, районах і областях перейшло 
в руки українців. Те ж саме сталось і у Львові. (...)

4. (...) (Український) уряд узявся за організацію управління, 
економіки, міліції, охорони здоров’я і т. ін., тобто всього, що бу
ло негайно необхідно українському народові, як також і німець
кій окупаційній армії. (...)

5. Хоча уряд був сформований ОУН, тільки декілька урядових 
постів було довірено членам ОУН, більшість портфелів належали 
людям, які, не будучи членами ОУН, були спеціалістами чи відо
мими українськими діячами. (...) Удар проти українського уряду 
ризикує бути розціненим українським народом як ворожий акт Ні
мецького райху щодо самої ідеї української державности. Якщо 
Німеччина потребує щирих і вірних союзників, Україна могла би 
бути одним з них, але в якості незалежної держави. (...)
II. Практичні висновки.

1. Проголошення Української держави у Львові — довершений 
факт. Починаючи з цієї дати, усі акти здійснюються від імені Ук
раїнської держави. Це відноситься до всієї вже звільненої етніч
ної української території.

2. Для українського народу український уряд, створений у 
Львові під керівництвом Ярослава Стецька, заступника голови 
ОУН, продовжує мати чинність. (...)

Політичне бюро Організації Українських Націоналістів 
Департамент зовнішньої політики і пропаганди

К о с и к В. Україна і Німеччина 
у другій світовій війні.— С. 516.



136. Уривок з донесення айнзацгруп поліції безпеки 
і СД про діяльність і ситуацію в СРСР №  1

Берлін, 31 липня 1941 р.

Начальник поліції безпеки і СД
(...)

Секретна справа Райху!

В. Економічна ситуація
(...) На Західній Україні були виявлені несподівано великі за

паси збіжжя. Зате на Сході Червона армія знищила його над
звичайно велику кількість. (...)

Г. Поводження національних груп.
( . . . )

Україна
Національна ситуація на Україні в даний момент неспокійна 

через вимоги активістів Бандери. Організація Українських Націо
налістів (ОУН) Степана Бандери є найважливішим фактором бо
ротьби в українському політичному житті. (...)

Друга група під керівництвом полковника Андрія Мельника 
внаслідок войовничої політики Бандери все більше і більше втра
чає підгрунтя як серед українців на Україні, так і серед тих, 
хто перебуває на території Райху. Група Мельника загалом має 
характер емігрантської організації й мало пов’язана з етногра
фічною українською територією.

Мета групи Бандери — створення незалежної Української дер
жави з повністю націоналістичним урядом; Бандера хотів би ба
чити на чолі цього уряду особистість, яка б не належала до жод
ної відомої політичної групи й особисто пережила у краю епоху 
поневолення. (...)

Пропаганда людьми Бандери незалежності, що продовжуєть
ся в певній мірі, не залишилась без наслідків. Порив до незалеж
ності проявляється у всіх колах, особливо серед міського насе
лення. Під час проголошення незалежности в багатьох містах 
були самочинно створені органи управління (мери й управителі 
районів) без будь-якого погодження з німецькими органами влади. 
При тому поширювано також нелегальні газети, в яких надруко
вано звернення, передані публічно через радіостанцію Львова 
(проголошення створення крайового уряду). Айнзацкоманди зму
шені були неодноразово вживати заходів проти поширення цих 
газет ОУН і т. ін.

Айнзацкоманди розформовують зараз постійно служби поряд



ку, що їх створила ОУН, й займаються організацією нової мілі
ції. (...)

К о с и к В. Україна і Ні
меччина у другій світовій 
війні.— С. 517.

137. З  платформи Української Головної
Визвольної Ради

І Липень 1941 р.
1. Український національно-визвольний рух, створення Само

стійної Української Держави та боротьба за її закріплення в 
1917—1921 рр. поглибили національну свідомість і посилили по
літичну активність українських народних мас.

Упадок української держави внаслідок чужого завоювання, 
зумовленого недостатнім внутрішнім об’єднанням українських на
ціональних сил, полегшив чужинцям запанувати на Україні. Це 
панування позначилось небувалим гнітом, масовим пограбуванням 
українського народу, поверненням його селянства і робітництва у 
справжнє кріпацтво. З нещадною експлуатацією і винищенням 
мільйонових мас голодом і терором. Це страшне і криваве лихо
ліття впродовж 25 років навчило українські народні маси, що 
ніякий чужий політичний та- соціяльний устрій не піде їм на ко
ристь і що тільки власна національна суверенна держава є єди
ною передумовою та запорукою нормального життя і розвитку на
ції, її культури, матеріального і духовного добробуту народних 
мас.

2. Сучасна війна між двома тотальними силами, московсько- 
большевицьким та німецько-гітлерівським імперіялізмами, ведеть
ся за володіння в першу чергу українських земель, як вихідних 
позицій до панування у Східній Европі, а навіть у всій Европі. 
Обидві ці сили — це непримиренні вороги ідеї української дер- 
жавности. Вони стоять на позиціях тотальної колоніяльної екс
плуатації українських земель та їх населення. Вириваючи україн
ському народові всі матеріяльні і господарські засоби, вони не
щадно винищують провідні національні українські сили, нищать 
національну культуру і національну свідомість у масах, колонізу
ють край чужим населенням, а українське населення масово ви
гублюють або вивозять за межі України.

3. Проте ця війна виснажує також наших ворогів і приводить 
їх до соціяльного та політичного розкладу. Це створює сприятли
ві передумови для визвольної боротьби поневолених народів та 
полегшить їм остаточну перемогу.



4. З уваги на це необхідно:
а) у вирі сучасної тотальної війни оборонити український на

род та його провідні кадри перед фізичним винищенням;
б) повести його до боротьби за своє визволення і власну су

веренну державу.
Для здійснення цих завдань потрібний єдиний всеукраїнський 

національний фронт, організований на основі об’єднання всіх дію
чих національних українських сил, які змагають до української су
веренної держави, і єдиний керівний центр.

Тому за ініціятивою Української Повстанської Армії (УПА), 
що створилася в процесі збройної боротьби українського народу 
проти гнобителів і насильства окупантів над мирним українським 
населенням, зорганізувався із представників усіх українських зе
мель та українських політичних середовищ всеукраїнський провід
ний центр під назвою: Українська Головна Визвольна Рада 
(УГВР).

II
Цілі й завдання УГВР
1. Об’єднати і координувати дії всіх самостійницько-визволь

них сил українського народу на всіх землях України та поза ни
ми для національно-визвольної боротьби проти всіх ворогів укра
їнського народу, зокрема, проти московсько-большевицького і ні
мецько-гітлерівського імперіялізмів, за створення Української Са
мостійної Соборної Держави (УССД).

2. Визначати ідейно-програмові напрямні визвольної боротьби 
українського народу.

3. Керувати всією національно-визвольною боротьбою україн
ського народу аж до здобуття державної незалежної влади в 
Україні.

4. Репрезентувати, як Верховний всеукраїнський центр, сучас
ну політичну боротьбу українського народу в краю і за кордо
ном.

5. Покликати до життя перший український державний уряд 
та скликати перше українське всенародне представництво. III

III
Основні ідейно-програмові принципи
Збереження життя нації, національної єдности і культури — 

це перша й найвища ціль всякого здорового національного орга
нізму. Національна суверенна держава є головною запорукою збе
реження життя і нормального розвитку нації та добробуту її гро



мадян. Тому українська нація в цей час повинна віддати всі свої 
сили на здобуття й закріплення власної держави.

Всі політично-активні чинники повинні сконсолідуватися в бо
ротьбі за Самостійну Українську Державу, усунувши всякі супе
речливі питання соціяльно-політичного порядку, які без здобуття 
власної держави не мають під собою реального грунту. Боротьба 
за національну самостійну державу може бути успішною тільки 
при умові, що вона буде проводитися незалежно від політичних 
впливів сторонніх сил.

На тій підставі УГВР визнає такі принципи своєї діяльности:
1. УГВР прагне до відбудови Української Самостійної Собор

ної Держави на всіх землях українського народу засобами рево
люційної боротьби проти всіх ворогів державної самостійности 
українського народу, зокрема проти большевицьких і німецьких 
окупантів та співпраці з усіма прихильниками такої самостій
ности.

2. УГВР твориться на принципі повної політичної незалежнос
те своїх прагнень від впливів сторонніх національних сил і чин
ників.

3. УГВР об’єднує всі провідні політичні елементи, незалежно 
від їх ідейного світогляду та політично-групової приналежности, 
що стоять на грунті політичної суверенности української держави 
та політичної незалежносте українських визвольних прагнень.

4. УГВР приймає для об’єднання національно-визвольних ук
раїнських сил у боротьбі за УССД таку політично-соціяльну плят- 
форму:

а) забезпечення народно-демократичного способу визначення 
політичного устрою в Українській Державі шляхом загального на
родного представництва;

б) забезпечення свободи думки, світогляду й віри;
в) забезпечення розвитку української національної культури;-
г) забезпечення справедливого соціяльного ладу в Українській 

Державі без клясового визиску і гноблення;
ґ) забезпечення справжньої законности в Українській Державі 

й рівносте всіх громадян перед законом;
д) забезпечення всіх громадянських прав усім національним 

меншостям в Україні;
е) забезпечення права рівних спроможностей на освіту для 

всіх громадян;
є) забезпечення прав рівних спроможностей для всіх громадян 

вільної ініціятиви, регульованої вимогами і потребами цілости 
нації; < ...>

5. УГВР провадитиме свою боротьбу за УССД в союзі із всі
ма поневоленими народами Европи й Азії, які боряться за своє 
визволення і визнають право України на політичну незалежність.



6. УГВР змагає до порозуміння і прагне мирного співжиття 
з усіма сусідами України на принципі взаємного визнання права 
на власні держави на етнографічних землях кожного народу.

Українська суспільно-по
літична думка в XX ст.— 
Т. З,— С. 99— 103.

138. З меморандуму Організації Українських
Націоналістів (ОУН) щодо вимоги ліквідувати
Український Державний Уряд,
створений ЗО червня 1941 року у Львові

(...) Мета ОУН — Українська Держава
Мета боротьби Організації Українських Націоналістів 

(ОУН) — створення Української Держави як такої, але не держа
ви, в якій керівну ролю мала б обов’язково відограти ОУН. ОУН 
підпорядковується Українській Державі, а не навпаки. ОУН заці
кавлена в тому, щоб існував український уряд як зовнішня прик
мета української державносте; їй не залежить на якомусь особ
ливому складі уряду, тобто на участі в ньому певних осіб.

Якщо Німеччина проголосила б відновлення Української Дер
жави чи перебудови Східної Европи на основі національних дер
жав як однією з воєнних цілей в боротьбі проти більшовизму,— 
питання сучасного українського державного уряду могло б набра
ти відмінних форм. Попри те, якими методами здійснюватиметься 
відновлення української державносте за умов війни, акт з ЗО черв
ня 1941 року, проголошений як спонтанний вияв волі українського 
народу та українського уряду як зовнішній вияв відновлення 
Української Держави творитиме міцну підставу німецько-україн
ської дружби.

Ліквідація теперішнього державного уряду, який постав на 
українській землі з волі українського народу,— у відсутності ста
новища щодо будівництва Української Держави з боку Німеччини, 
могло б вказувати на той факт, що Німеччина не бажає постання 
Української Держави.

Акт ЗО червня 1941 року
та українсько-німецька співпраця
З нашого погляду, акт ЗО червня 1941 року відповідає принци

пам українсько-німецької співпраці:
1. Протягом великого періоду років, ще до часу вибуху тепе

рішньої війни, українці боролися проти Москви; вони і надалі 
мають намір як воююча сила провадити боротьбу проти Москви.

2. Українці принесли великі жертви в боротьбі за незалежну

зіз



державу, а також внаслідок співпраці з Німеччиною, про що го
ворять факти.

3. Німеччина й Україна боролися за анулювання Версальської: 
системи, складовою частиною якої в Східній Европі був Ризький 
договір. На основі положень цього договору Москва і Польща по
неволили Україну.

4. Німеччина й Україна намагаються досягти нового й спра
ведливого порядку, що уможливить молодим і здоровим народам 
розвиватися в абсолютній свободі.

5. Відновлення Української Держави включає ініціятиву та 
творчу силу України в будівництві нового порядку в Европі.

6. У деклярації українського державного уряду від 3 липня 
1941 року зазначено, що основа української політики є спільна бо
ротьба до остаточної перемоги в теперішній війні, а також спів
праця України з Німеччиною в усіх галузях.

7. Ініціятива українців щодо відновлення своєї держави до
водить, що народи, які гнобив більшовизм і прирік їх на смерть, 
в рамках німецької політичної системи можуть здійснювати свої 
ідеали спонтанно та вільно.

8. Всі намагання проводу ОУН нав’язати зв’язки з політично- 
державними установами Німеччини, створити політичні основи 
спільної тактики — залишилися безуспішними. Німецькі установи, 
з якими ОУН пощастило нав’язати стосунки, заявили, що вони 
некомпетентні; а саме напередодні вибуху війни згадані німецькі 
установи заявили, що вирішення української проблеми залежить 
від розвитку подій на Україні. Саме напередодні вибуху (німець- 
ко-совєтської) війни голова політичного відділу ОУН, теперішній 
голова українського державного уряду Ярослав Стецько, намагав
ся через представника ОУН у Берліні влаштувати переговори з 
зовнішньополітичним відділом НСНР-партії. Темою переговорів 
мало бути питання України. Ця спроба залишилася безуспішною, 
а ОУН залишилася без можливости узгодити свою тактику та 
політичну лінію з компетентними політичними установами Німеч
чини. У жодному разі за це не відповідає ОУН. Навіть у перші дні 
війни пан капітан проф. д-р Кох не зміг відповісти провідникові 
ОУН на жодне запитання політичного змісту.

Стосунки ОУН з урядом Української Держави

Український уряд створений за ініціятивою ОУН; це не озна
чає, однак, що уряд залежний від проводу ОУН. Голова держав
ного уряду є членом ОУН, але більшість членів уряду призначено 
за фаховим принципом. Українське суспільство визнало держав
ний уряд і створило йому широку юридичну базу. Населення те
риторії, звільненої від більшовизму, визнало державний уряд.



Мандат державного уряду, що його отримав він від ОУН, став та
ким чином мандатом усього українського народу.

ОУН не посідає легального права розв’язати державний уряд. 
Тільки Українське Законодавче Національне Зібрання має на це 
право.

ОУН і державний уряд є тепер незалежні один від одного 
фактори; уряд є непартійною установою, створеною на всеукраїн
ській базі; у його складі є як представники Східньої України, так 
і Західньої (останні з Галичини та Волині). Голова українського 
державного уряду залежний від провідника ОУН в справах 
організаційних (партійних). Державному урядові підкорилися не 
тільки ОУН та її члени, а й українці різних політичних поглядів.

З огляду на всеукраїнську настанову та на згадані невідрадиі 
для українсько-німецької співраці факти, ОУН не може виявити 
негативної настанови супроти державного уряду, а також не може 
відкликати з нього своїх членів-представників.

Представник Міністерства Райху з питань окупованих східніх 
областей, пан капітан проф. д-р Кох, обгрунтував дві перші вимо
ги супроти ОУН тим, що вони є зумовлені конечністю припинити 
партійно-політичні суперечки та непорозуміння між українцями. 
Український державний уряд є для всіх українців сприйнятною 
базою, бо для всіх українських патріотів є відкритий шлях до 
участи в ньому.

ОУН — за дальшу співпрацю з Німеччиною
Вирішення українського питання є прикладом для інших по

неволених Москвою народів, тим більше, що Україна протягом 
історії не була вороже наставленою супроти Німеччини. Чому ж 
під сучасну пору українсько-німецька дружба перебуває під загро
зою? Український народ дуже болісно пережив відірвання україн
ської Галичини від України. Після приєднання Галичини до Ге
неральної Губернії ліквідація чи розв’язання українського дер
жавного уряду викличе черговий моральний удар по українсько-ні
мецькій співпраці. Ворожа пропаганда, зокрема більшовицька, 
отримає новий аргумент на те, що Україна в складі Совєтського 
Союзу посідає власні державні права.

Ліквідація державного уряду призвела б серед українського 
народу до зменшення ентузіязму в праці та в охоті до відбудови, 
а це мало б негативний вплив на економіку. Розчарована маса 
українського народу не знала б, для кого і навіщо їм трудитися, 
бо створення Української Держави, мети їхньої сучасної боротьби, 
не здійснено. Ворожа настанова супроти кожної окупації та її 
економічних заходів, настанова, яка зросла протягом років, а та
кож високорозвинене діло саботажу з його невидимими методами, 
не зменшаться, а навпаки: під впливом заподіяного війною еконо



мічного падіння ці явища зростатимуть. Постає питання: чому 
творити нові аргументи для більшовицької, англійської і польської 
пропаганди, чинячи опір українському визвольному рухові та його 
співпраці з Німеччиною.

ОУН обстоює дальшу тісну співпрацю з Німеччиною і погляд, 
що ліквідація чи приборкання створеного у Львові українського 
державного уряду непотрібно обтяжують цю співпрацю. ОУН вже 
сьогодні попереджає, що проголошення ліквідації державного 
уряду матиме дуже негативні наслідки для широких українських 
мас, зокрема в тому випадку, коли мусить заявити: керівництво 
ОУН змушене було до цього кроку Міністерством Райху з питань 
окупованих східніх областей,— і це все в ім’я українсько-німецької 
співпраці. Проте в кожному разі цей крок тлумачитимуть і без 
окремих заяв. Українці втратили б усю надію, що Німеччина має 
намір допомогти молодим, відродженим народам у будівництві 
їхньої державносте.

Резюме
ОУН обстоює позицію, що:
а) під сучасну пору, коли нема жодного іншого українського 

уряду, як зовнішнього вияву відновлення української держави;
б) коли Німеччина офіційно не заявила свого погляду на пи

тання української держави;
в) коли останні рішення в українському питанні (слід припу

скати, що вони мають тільки тимчасовий характер) виявляються 
спрямовані проти єдності українських земель;

г) ліквідація встановленого у Львові ЗО червня 1941 року 
українського державного уряду може завдати великої шкоди не 
тільки Україні, а й Німеччині.

На наш погляд, таке рішення лише погіршить українсько- 
німецькі взаємини, значно пошкодить розпочатій відбудові на 
європейському Сході та не тільки негативно вплине на політичну 
співпрацю, а й на економічний розвиток.

Вимога, щоб ОУН розв’язала український державний уряд, має 
далекосяжні внутрішньополітичні наслідки: ця вимога означає, що 
ОУН зрікається в українському політичному житті її провідної ро
лі у визвольній боротьбі та в намаганнях державницького харак
теру.

Ми не поділяємо погляду пана проф. д-ра Коха, що відмова 
розв’язати український державний уряд є для компетентних дер
жавних установ німецького Райху однозначною з відмовою ОУН 
далі співпрацювати з Німеччиною. Наш погляд протилежний: 
ми не можемо здійснити цей крок, щоб не загрожувати сучасне 
й майбутнє українсько-німецької співпраці.

Для ОУН співпраця з Німеччиною не була справою порожніх



слів; співпрацю здійснено протягом років великими й тяжкими 
жертвами. ОУН сама повела боротьбу за державну незалежність 
України на шлях співпраці з Німеччиною; за це вона сама несе 
повну відповідальність перед українською історією. ОУН і надалі 
намагатиметься працювати на відбудову Української Держави 
шляхом співпраці з Німеччиною.

ОУН не може спричинитися до того, щоб українсько-німецьку 
співпрацю позбавити ідейного й політичного змісту, щоб українські 
намагання домогтися Української Держави відхилялися від такої 
співпраці. ОУН не бажає того, щоб українські змагання досягти 
свободи опинилися в підпіллі, в нелегальности, спрямувалися 
проти Німеччини.

ОУН не має наміру спричинитися до того, щоб українська 
історія осудила її співпрацю з Німеччиною, щоб місце керівного 
революційного і державнотворчого чинника, яке вона нині має в 
українському політичному житті, опинилося в руках нових антині- 
мецьких сил.

ОУН обороняє свою визвольну концепцію, для здійснення якої 
вона жертвувала багатьма друзями. Таким чином ОУН захищає 
свою концепцію визволення України та відновлення Української 
Держави у співпраці з Німеччиною, у відвертій та щирій співпра
ці, котра повинна гартуватися не тільки в часи миру, а й у час 
війни; ця співпраця повинна зберегти свою силу і значення у щас
ливі і нещасливі часи.

Ми побоюємося, що поставлена нами вимога несе в собі за
родок, який може призвести до нищення серед українського наро
ду концепції, яку обстоювала і далі обстоює ОУН.

Всі політичні, військові та економічні фактори вказують на 
дальшу співпрацю між Україною та Німеччиною. Німеччині не 
слід опікуватися Україною, не слід також перешкоджати їй віль
но розвиватися.

Німеччина повинна бути зацікавлена в тому, щоб співпрацю
вати з ідейними, динамічними українськими силами, котрі спри
чинилися до цієї співпраці з ідейних, політичних і патріотичних 
причин.

Незрозумілим є формулювання пана капітана проф. д-ра Коха, 
мовляв, вимога ліквідації українського державного уряду має 
виключно дисциплінарний характер, а не політичний чи адміні- 
страційний. Годі вважати, що Німеччина, запроваджуючи нові 
порядки в Европі, має намір виключити ініціятивну активність 
українців, зокрема коли ця активність особливо спрямована на 
співпрацю з Німеччиною.

Ці застереження ми наводимо тому, що питання акту ЗО червня 
1941 року має для української політики принципове значення та 
далекосяжні наслідки.



На нашу думку, висунена вимога щодо ліквідації українського 
державного уряду заперечує ці далекосяжні фактори. Цю справу 
вирішено тільки з погляду теперішньої тимчасової ситуації.

Щоб вияснити цю ситуацію, не важко знайти вирішення проб
леми, вирішення, що узгляднило б сучасні вимоги часу, не пе
решкоджаючи принциповій настанові. Бо засадничих антагонізмів 
нема.
Берлін, 14 серпня 1941.

Українська суспільно-по
літична думка в XX ст.— 
Т. З,— С. 38—43.

139. Декрет Рейхсканцлера фашистської Німеччини 
про утворення Рейхскомісаріату «Україна»

• 20 серпня 1941 р.
Відповідно до моїх наказів від 17 липня 1941 р. про управління 
в окупованих східних областях наказую:

I
Заселена українцями частина окупованих східних областей, що 

не входить в компетенцію генерал-губернатора, утворює рейхско- 
місаріат згідно з моїм наказом від 17 липня 1941 р. про введення 
цивільного управління в окупованих східних областях і перехо
дить у підлеглість рейхсміністру окупованих східних областей. 
Рейхскомісаріату присвоюється назва «Україна».

II
Зовнішні кордони рейхскомісаріату «Україна» я визначатиму 

відповідно до ходу бойових дій, а в певний час визначу остаточ
но. Час введення цивільного управління в рейхскомісаріаті «Ук
раїна» або його окремих частинах я вкажу окремо.

III
Рейхскомісаром України призначаю гауляйтера й оберпрези- 

дента Еріха Коха. Його резиденція тимчасово знаходиться в 
м. Ровно.
Головна квартира фюрера

Гітлер
Ламмерс
Советская Украина в го
ды Великой Отечествен
ной войны 1941—1945.— 
К., 1980.— Т. 1.— С. 331.



140. Думки Гітлера з приводу України

17 вересня 1941 р.
(...) Німецький селянин рухається завдяки його нахилові до 

прогресу. Він думає про своїх дітей. Український селянин не знає 
поняття обов’язку. (...)

Російський простір — це для нас Індія. Як і англійці, ми пра
витимемо в цій імперії жменькою людей.

Було б помилкою дати освіту місцевим людям. (...)
І я зовсім не прихильник створення університету в Києві. Бу

ло б краще не вчити їх навіть читати. (...)
Ми поставлятимемо зерно скрізь у Європу, де в ньому є по

треба. Крим дасть нам лимони, бавовну, каучук (100 тисяч акрів 
плантацій буде достатньо, щоб гарантувати нашу незалеж
ність). (...)

Ми притягнемо на Україну датчан, голландців, норвежців, 
шведів. (...)

К о с и к В. Україна і Ні
меччина у другій світовій 
війні.— С. 532.

141. Розмова Гітлера, записана Кеппеном

Головний штаб фюрера, 
п'ятниця, 19 вересня 1941 р.

Рапорт № 32
1. Обід 18.09. Запрошені: райхсміністр д-р Ламмерс, райхс- 
комісар Кох.

(...) Розмови за столом точилися переважно навколо теми 
«Вільна Україна», не висуваючи при цьому якихось нових аргу
ментів. Фюрер і райхскомісар відкинули ідею вільної України. 
Слов’яни — це родина кроликів. Якщо клас господарів їх не під
штовхуватиме, вони самі ніколи не зможуть піднятися вище рівня 
кролячої родини. Природній стан, якого вони прагнуть,— це за
гальна дезорганізація. Будь-яке знання, дане їм, у кращому ви
падку перетвориться у них у напівзнання, яке зробить їх незадо- 
воленими й анархічними. Саме з цієї причини ідея створення уні
верситету в Києві повинна бути відкинута. Зрештою, від цього 
міста майже нічого не залишиться. Тенденція фюрера, який роз
глядає знищення великих російських міст як умову тривалості 
нашої влади в Росії, знайшла підтримку в райхскомісара, який 
хотів зруйнувати українську промисловість, щоб змусити проле



таріат повернутися на село. (...) Кох підкреслив, що треба бути 
твердим і жорстоким з самого початку; не можна допуститися 
помилки 1917—1918 рр., тобто бути то зговірливим, то непоступ- 
ним. Генерал Айхгорн * був явно вбитий не більшовиками, а ук
раїнськими націоналістами. Фюрер представив англійське пану
вання над Індією як найбільш достойну мету наших зусиль щодо 
управління на Сході. (...) У головному штабі фюрера ставлення 
до Коха дуже привітне. Всі вважають його «другим Сталіним», 
який зможе якнайкраще виконати своє завдання. (...)

Головний штаб фюрера,
Рапорт № 33 20 вересня 1941 р.
1. Узяття цитаделі Києва з південного боку викликало великий 

ентузіазм у головному штабі фюрера. (...)
2. Другий сніданок 19.09. Запрошені: райхсміністр Тодт,

райхскомісар Кох. (...) Фюрер сказав, що необхідно побудувати 
автомагістраль на Дронтгайм й іншу на Крим. Німецький то
вариш ** повинен після війни мати можливість особисто побачити 
зі свого «фольксвагена» завойовані території, оскільки він по
стійно повинен бути готовим воювати за них. Не можна повтори
ти довоєнну помилку, коли колоніальна ідея належала лише кіль
ком капіталістам і підприємцям. (...)

3. Падіння Києва, про яке довідалися у головному штабі фю
рера о 17 годині, викликало неймовірну радість, бо цілковита 
капітуляція, спричинена втечею радянських керівників, була пов- 
ною несподіванкою. (...)

д-р Вернер Кеппен
штандартенфюрер СА і 
особистий радник
К о с и к В. Україна і Ні
меччина у другій світовій 
війни— С. 533—534.

142. Україна у планах Гітлера

22 вересня 1941 р.
(...) Ми з трудом вириваємо в моря кілька метрів землі, ми 

мучимося, освоюючи болота, тоді як на Україні безмежно родюча 
земля, гумус якої місцями має товщину десяти метрів, і ця зем
ля чекає на нас.
* Генерал-фельдмаршал Г. фон Айхорн у 1918 р. був головнокомандуючим ні
мецьких окупаційних військ на Україні. Убитий в Києві в липні 1918 р.
** Типовий зворот часів націонал-соціалізму означає спільність по німецькій, 
арійській расі (прим, перекладача).



Ми повинні створити для нашого народу умови, які сприяли 
би збільшенню його чисельності і водночас збудували би дамбу 
проти російських припливів і відпливів. (...)

К о с и к В. Україна і Ні
меччина у другій світовій 
війні.— С. 534.

143. Розмова Гітлера, записана Кеппеном

Головний штаб фюрера, 
середа, 24 вересня 1941 р.

Рапорт № 37
( ...)
2. Вечеря 23.09. Запрошені: райхспротектор фон Нойрат, дер

жавний секретар Франк, державний секретар Баке. (...) Фюрер' 
повернувся до питання про характер російського народу, сказав
ши, що українці також ліниві, погано організовані, по-азіатськи 
нігілістичні, як і великороси. Тут не повинно стояти питання ети
ки праці й обов’язку, ці люди не зрозуміють таких речей ніколи, 
оскільки вони реагують тільки на нагайку. Сталін — один із най
більш великих сучасників, оскільки йому все-таки вдалося, що
правда, тільки завдяки найсуворішому примусу, викувати державу 
з цього сімейства кроликів. (...)

Вернер Кеппен
штандартенфюрер СА й 
особистий радник
К о с и к В. Україна і Ні
меччина у другій світовій 
війні.— С. 534.

144. Записка про дискусію у фюрера

29 вересня 1941 р.
Окрім фюрера і мене (Розенберг) були присутні Ламмерс 

і райхсляйтер Борман.
На вступі фюрер наголосив, що надзвичайно важливо успіш

но продовжувати всі роботи на Україні... У зв’язку з цим була за- 
торкнута вся сукупність питань майбутнього впорядкування Ук
раїни. Фюрер говорив про чудову землю, яка через недостатню 
експлуатацію, що практикується донині, не дала максимуму з то
го, що вона могла б дати при німецькому господарюванні. Він 
повертався до цієї теми кілька разів підряд, кажучи, що продо-



вольством та іншими багатствами можна було б підтримувати не 
лише Німеччину, а й інші держави. (...)

Під час одної прес-конференції брат Антонеску заявив, що 
суть теперішньої війни — це боротьба проти слов’ян. Присутній 
болгарський прес-аташе встав червоний від гніву і покинув зал. 
Я сказав, що яке б не було прийняте рішення, уважаю подібні 
заяви неправильними і такими, що можуть утруднити майбутню 
поведінку також з українцями. (...)

К о с и к В. Україна і Ні
меччина у другій світовій 
війні.— С. 535.

145. Депортація німців з України на Схід

Вересень — жовтень 1941 р.
Цілком таємно

НАКАЗ
Народного комісара внутрішніх справ СРСР за 1941 рік 

001344 Зміст: Про заходи по проведенню операції по переселенню 
німців із Запорізької, Сталінської та Ворошилов- 
градської областей УРСР.

001354 23 вересня 1941 р.
Виконуючи постанову Державного Комітету Оборони від 22 ве

ресня ц. р. про переселення німців із Запорізької, Сталінської та 
Ворошиловградської областей, наказую:

1. Командирувати у вказані області для проведення операції 
таких оперпрацівників НКВС СРСР і НКВС Української РСР: на
чальника 1 відділу 2-го управління НКВС СРСР майора г. б. т. 
Тимофеева, заст. начальника відділу 3 управління НКВС СРСР 
ст. лейтенанта г. б. Шубнякова, заст. начальника ГУМ НКВС 
СРСР ст. майора міліції Антонова, начальника відділення ТУ 
НКВС капітана г. б. Буторова, ст. оперуповноваженого ст. лейте
нанта г. б. Гулякевича, ст. оперуповноваженого лейтенанта г. б. 
Стиченка, начальника МПВО НКВС УРСР полкового комісара 
Гребченка, заст. наркома внутрішніх справ УРСР майора г. б. Ра
тушного, заст. начальника 2 управління НКВС УРСР лейтенанта 
г. б. Сапожникова.

2. Покласти відповідальність за підготовку і проведення опе
рації на таких оперативних працівників: Запорізька область — 
майора г. б. Тимофеева, полкового комісара Гребченка, капітана 
г. б. Леонова; Сталінська область — майора г. б. Ратушного, 
ст. лейтенанта г. б. Шубнякова, капітана г. б. Зачепу; Ворошилов- 
градська область — ст. майора міліції Антонова, капітана г. б. 
Марковського, лейтенанта г. б. Сапожникова.



З Переліченим товаришам, прибувши на місця, організувати 
дільничні трійки по проведенню операції.

4. Операцію почати:
а) в Запорізькій області з 25 вересня і закінчити 2 жовтня ц. р.;
б) в Сталінській та Ворошиловградській областях з 25 вересня 

і закінчити 10 жовтня ц. р.
5. Для проведення операції по переселенню заст. наркома тов. 

Обручникову командирувати: в Запорізьку область — 300 співро
бітників НКВС і 1500 працівників міліції, в Сталінську область — 
250 співробітників HK.BC і 1000 працівників міліції, у Ворошилов- 
градську область — 50 співробітників НКВС і 200 працівників мі
ліції.

6. Для забезпечення операції по переселенню військами НКВС 
генерал-майору Аполлонову командирувати: у Запорізьку об
ласть — 2500 червоноармійців, у Сталінську область — 200, у Во- 
рошиловградську область — 300 червоноармійців.

7. Заст. наркома Обручникову і генерал-майору Аполлонову 
забезпечити направлення і прибуття до місця призначення тих, 
кого командирували у Запорізьку область, не пізніше 25-го ве
ресня і в іншому — 27-го вересня.

8. Попередити весь оперативно-чекістський склад, що у випад
ку виникнення зволікання, антирадянських виступів або збройних 
зіткнень, вживати рішучих заходів по їх ліквідації.

9. У випадку відмови окремих членів сім’ї, які підлягають пе
реселенню, виїхати до місця розселення, таких осіб заарештувати 
і перевезти на місце розселення примусово.

10. При проведенні операції керуватися доданою при цьому 
інструкцією про переселення німців.

11. Керівникам операції по областях про хід операції починаю
чи з 25-го вересня щоденно доповідати в НКВС УРСР, яким під
сумовані зведення по областях доносяться в НКВС СРСР.

12. Моєму заступнику комісару державної безпеки 3-го рангу 
тов. Серову вести спостереження і контроль за організацією і хо
дом виселення німців із вказаних областей.

Народний комісар внут
рішніх справ Союзу РСР 
Генеральний комісар дер
жавної безпеки

Л. БЕРІЯ.
Б у г а й  М. Ф. «За пові
домленням НКВС СРСР, 
були переселені...» — 
С. 22—23.



146. Директива рейхсміністра окупованих 
східних областей рейхскомісарові України 
про конфіскацію культурних цінностей

З жовтня 1941 р, 

Берлін, Раухштрассе, 17—18

Як вам відомо, оперативний штаб, що діяв під моїм керівни
цтвом як уповноваженого фюрера по нагляду за духовним та ідео
логічним вихованням НСДАП, провів на всій окупованій території 
Західної Європи і Балканських держав роботу щодо виявлення 
культурних цінностей, які можуть мати значення для майбутніх 
досліджень націонал-соціалістичної науки.

Я Дав вказівку створити такий же оперативний штаб і для оку
пованих східних областей. У рейхскомісаріаті Остланд роботу вже 
почато. Начальник оперативного штабу рейхсгауптштелленляйтер 
Гергард Утікаль для проведення робіт в Остланді укомплектував 
робочу групу, підпорядкувавши її рейхскомісарові Остланда. Тепер 
він веде підготовку щодо розширення сфери діяльності оперативно
го штабу на решту території окупованих східних областей і свого 
часу прибуде до вашого рейхскомісаріату для організації робочої 
групи.

Щоб закласти основи цієї роботи, я доручаю вам взяти на облік 
все культурне майно вашого рейхскомісаріату, яке могло б бути 
матеріалом для вивчення ідеологічного противника націонал-соці
алізму і взагалі для досліджень нашої науки.

Робоча група, створена Утікалем для проведення цієї роботи, 
передається у ваше розпорядження. Рейхсгаупштелленляйтер Уті
каль як начальник оперативного штабу підпорядкований безпосе
редньо моєму міністерству і отримав від мене детальні вказівки.

Роботу доцільно проводити тими ж методами, тобто на випадок 
необхідності поліція накладає арешт на майно, після чого співро
бітники оперативного штабу роблять огляд і відбір.

З цим документом надсилаю вам відповідні накази, видані для 
Заходу. Прошу вас категорично заборонити будь-кому вивіз із ва
шого рейхскомісаріату якихось культурних цінностей без вашого 
дозволу. Питання про те, які з конфіскованих культурних ціннос
тей залишаються в рейхскомісаріаті «Україна» і що використову
ватиметься для науково-дослідницької роботи, буде вирішено піз
ніше. Прошу вас інформувати підлеглих вам генерал-комісарів і 
гебітскомісарів про цю мою вказівку.

Цією вказівкою не обмежується право державного управління



музеями, бібліотеками і т. д. на проведення огляду і фотографу
вання.

Советская Украина в го
ды Великой Отечествен
ной войны 1941—1945.— 
Т. 1.— С. 339.

147. Гітлер про економічний потенціал України

13 жовтня 1941 р.
(...) У Європі не існує жодної країни, яка могла б бути в такій 

мірі автаркічною *. Де ще існує регіон, в якому виплавляли б залі
зо вищої якості, ніж українське залізо? Де можна знайти більше 
нікелю, вугілля, марганцю, молібдену? Україна має такі запаси 
марганцю, що навіть Америка йде туди за постачанням. І, окрім 
того, ще стільки інших можливостей!

Олія, створення плантацій...
К о с и к В. Україна і Ні
меччина у другій світовій 
війні.— С. 535.

148. З листа інспектора з питань озброєння 
начальникові відділу озброєння 
Верховного командування фашистської 
Німеччини про доведення норм споживання 
продовольства населенням України до мінімуму

2 грудня 1941 р.
...Вилучення з України сільськогосподарських лишків з метою 

постачання рейху... мислиме за умови, якщо внутрішнє споживан
ня на Україні буде доведене до мінімуму. Це досягатиметься таки
ми заходами:

1) Знищенням зайвих їдців (євреїв, населення великих україн
ських міст, що, як і Київ, взагалі не одержують ніякого продо
вольства).

2) Шляхом граничного скорочення продовольчої норми україн
ців — жителів міст.

3) Зменшенням продовольчого споживання селянського насе
лення.

Необхідно, нарешті, зрозуміти, що на Україні лише українці

* Автаркічний — здатний до створення самодостатньої економіки (прим, пере
кладача).



можуть своєю працею виробляти господарські цінності. Якщо ми 
розстрілюємо євреїв, вбиваємо військовополонених, більшість на
селення великих міст прирікаємо на голодну смерть, якщо у май
бутньому шляхом голоду ми позбавимося частини сільського насе
лення, то лишається спитати: хто ж, власне кажучи, вироблятиме 
тут господарські цінності?

Не підлягає сумніву, що за нестачі людей в рейху ні зараз, ні у 
найближчому майбутньому ми не матимемо у своєму розпоряджен
ні достатньої кількості німців.

Якщо українець зобов’язаний працювати, то ми повинні забез
печити його фізичне існування аж ніяк не через сентиментальні 
почуття, а через тверезий господарський розрахунок.

Советская Украина в го
ды Великой Отечествен
ной войны 1941—1945.— 
Т. 1.— С. 348.

149. Із зауважень і пропозицій д-ра Ветцеля
щ одо генерального плану «Ост»

Ще в листопаді 1941 року мені стало відомо, що головне імпер
ське управління працює над генеральним планом «Ост». Відпові
дальний співробітник головного імперського управління безпеки 
штандартенфюрер Еліх назвав мені вже тоді передбачену планом 
цифру в 31 млн чол. німецького походження, які підлягають пере
селенню. Цією справою відає головне імперське управління безпе
ки, яке зараз займає провідне місце серед органів, підвідомчих 
рейхсфюреру СС. При цьому головне імперське управління безпе
ки, на думку всіх управлінь, підпорядкованих рейхсфюреру СС, ви
конуватиме також функції імперського комісара з консолідації 
німецького народу.

За своєю кінцевою метою, а саме запланованому онімечуванню 
даних територій на Сході, план слід схвалити. Однак великі труд
нощі, які, безсумнівно, виникнуть при реалізації цього плану і на
віть можуть викликати сумнів у його здійсненні, виглядають у пла
ні порівняно невеликими. Насамперед впадає в око, що з плану 
випали Інгерманландія *, Придніпров’я, Таврія та Крим ** як те

* Під Інгерманландією нацисти розуміли територію Новгородської, Псковської та 
Ленінградської областей.
** Ще в липні 1941 р. Гітлер віддав розпорядження виселити з Криму всіх меш
канців і перетворити Крим в німецьку «Рів’єру». Двома місяцями пізніше Ро
зенберг видав відповідну директиву. Генеральний комісар Фрауенфельд розро
бив проект переселення в Крим населення Південного Тіролю, що викликало 
схвалення Гітлера і Гімлера. Ветцель пропонував переселити в Крим німців з 
Південної Америки, зокрема з Бразилії.



риторії для колонізації. Це, напевно, пояснюється тим, що згодом 
до плану будуть додатково включені нові об’єкти колонізації, про 
які йтиметься далі.

Нині вже можна більш-менш певно встановити як східний кор
дон колонізації (в його північній та середній частині) лінію від 
Ладозького озера до Валдайської височини і далі до Брянська. Чи 
будуть внесені ці зміни до плану керівництвом СС, я не беруся 
судити.

<...>
Генеральний план «Ост» передбачає, що після закінчення вій

ни число переселенців для негайної колонізації східних територій 
має становити 4550 тис. чол. Це число не здається мені занадто 
великим, враховуючи період колонізації в ЗО років. Цілком мож
ливо, що воно могло б бути й більшим. Адже треба мати на увазі, 
що ці 4550 тисяч німців мають бути розподілені на таких терито
ріях, як області Данциг, Західна Прусія, Вартська область, Верхня 
Силезія, генерал-губернаторство, Південно-Східна Прусія, Білосто- 
цька область, Прибалтика, Інгерманландія, Білорусь, частково об
ласті України... Якщо взяти до уваги сприятливе збільшення насе
лення за рахунок підвищення народжуваності, а також певною 
мірою приплив переселенців з інших країн, населених германськи
ми народами, то можна розраховувати на 8 млн німців для коло
нізації цих територій за період приблизно в ЗО років. Однак цим 
не досягається передбачена планом цифра 10 млн німців.

На ці 8 млн німців припадає за планом 45 млн місцевих жите
лів ненімецького походження, з яких 31 млн повинен бути виселе
ний з цих територій. Якщо ми проаналізуємо попередньо намічену 
цифру в 45 млн жителів ненімецького походження, то виявиться, 
що місцеве населення розглянутих територій саме по собі перевищу
ватиме кількість переселенців. На території колишньої Польщі 
налічується близько 36 млн чол.* З них треба виключити приб
лизно 1 млн чол. Тоді залишиться 35 млн чол. Прибалтійські краї
ни налічують 5,5 млн чол. Напевно, у генеральному плані «Ост» 
враховуються також колишні радянські Житомирська, Кам’янець- 
Подільська і частково Вінницька області, території для колоніза
ції. Населення Житомирської і Кам’янець-Подільської областей 
становить майже 3,6 млн чол., а Вінницької — близько 2 млн чол., 
оскільки значна її частина входить до сфери інтересів Румунії. 
Отже, значне число тутешнього населення — приблизно 5,5— 
5,6 млн чол. Таким чином, загальне число населення розглянутих 
областей становить 51 млн. Число людей, що підлягають згідно з 
планом виселенню, повинно бути насправді набагато більше, ніж

т Напевно, до цієї кількості включене населення Західної України і Західної Бі
лорусії.



передбачено. Якщо врахувати, що приблизно 5—6 млн євреїв, що 
проживають на цій території, буде знищено ще до проведення 
виселення, можна погодитися із згаданою в плані цифрою в 45 млн 
місцевих жителів ненімецького походження. Однак з плану видно, 
що до згаданих 45 млн чол. включені і євреї. З цього, отже, ви
пливає, що план виходить з явно невірного підрахунку чисельності 
населення.

Крім того, як мені здається, в плані не враховується, що міс
цеве населення ненімецького походження буде за ЗО років дуже 
швидко збільшуватися. Враховуючи все це, треба виходити з того, 
що число жителів ненімецького походження на цих територіях 
значно перевищить 51 млн чол. Воно становитиме 60—65 млн чол.

Звідси напрошується висновок про те, що число людей, які по
винні залишитися на вказаних територіях або бути виселені, знач
но більше, ніж передбачено в плані. Відповідно при виконанні 
плану виникне ще більше труднощів. Якщо враховувати, що на 
розглянутих територіях залишиться 14 млн місцевих жителів, як 
передбачає план, то треба виселити 45—51 млн чол. Кількість 
жителів, які підлягають переселенню за планом у 31 млн чол., не 
можна визнати правильною.

<...>
За планом головного імперського управління безпеки на тери

торію Сибіру повинні бути переселені й західні українці, причому 
передбачається переселення 65 % населення. Ця цифра значно 
нижча, ніж відсоток польського населення, що підлягає виселенню.

<. >
Є багато шляхів до підриву біологічної сили народу... Метою 

німецької політики щодо населення на російській території буде 
доведення народжуваності росіян до нижчого рівня, ніж у німців. 
Те ж саме стосується, між іншим, надзвичайно плодовитих народів 
Кавказу, а в майбутньому частково й України. Поки ми зацікав
лені в тому, щоб збільшити чисельність українського населення 
на противагу росіянам. Але це не повинно привести до того, щоб 
місце росіян з часом зайняли українці. Щоб уникнути небажаного 
для нас збільшення чисельності населення в східних областях, 
конче потрібно відмовитися на Сході від усіх заходів, які ми за
стосовували для збільшення народжуваності в імперії. В даних 
областях ми повинні свідомо проводити політику на скорочення 
населення. Засобами пропаганди, особливо через пресу, радіо, кіно, 
короткі брошури, доповіді і т. ін., ми повинні постійно переконува
ти населення в тому, що шкідливо мати багато дітей. Треба пока
зати, яких великих коштів вимагає виховання дітей і що можна 
було б придбати на ці кошти. Треба говорити і про велику небез
пеку, якої зазнає жінка при народженні дітей, і т. ін. Крім цього, 
має бути розгорнута найширша пропаганда протизаплідних засо-

№



бів. Необхідно налагодити широке виробництво таких засобів. їх 
розповсюдження та аборти не повинні обмежуватися. Слід всіляко 
сприяти поширенню мережі абортаріїв, а також пропагувати доб
ровільну стерилізацію, не допускати боротьби за зниження смерт
ності немовлят, не дозволяти навчанню матерів догляду за груд
ними дітьми і профілактичним заходам проти дитячих хвороб. Тре
ба скоротити до мінімуму підготовку російських лікарів за такими 
спеціальностями, не давати ніякої підтримки дитячим садкам та 
іншим подібним закладам. Поряд з проведенням цих заходів у 
галузі охорони здоров’я не повинні чинитися ніякі перешкоди роз
лученням. Не повинна подаватися допомога позашлюбним дітям. 
Не слід подавати грошову допомогу багатодітним у вигляді над
бавок до заробітної плати... допускати для них будь-які додаткові 
привілеї.

Розглянуті вище проблеми величезні за своїми масштабами. 
Але було б дуже небезпечно відмовитись від вирішення даних 
проблем, оголосивши їх нездійсненними або фантастичними. Май
бутня німецька політика щодо Сходу покаже, чи дійсно ми спов
нені волі забезпечити міцну основу тривалого існування третього 
рейху. Якщо третій рейх повинен існувати тисячі років, то наші 
плани слід розробити на цілі покоління. А це означає, що расово- 
біологічна ідея має вирішальне значення в німецькій політиці. 
Тільки тоді ми зможемо забезпечити майбутнє нашого народу.

Ни давности, ни забве
ния... По материалам  
Нюрнбергского процес
са.— С. 180— 191.



150. Лист Української Національної Ради
до Адольфа Гітлера

Нижчеподаний лист Української На
ціональної Ради, яка постала у Києві 
5 жовтня 1941 р. з ініціятиви ОУН 
(А. Мельника), був висланий у січні 
1942 р. до Гітлера з приводу окупацій
ної політики німецької влади на Україні.

До
Його Ексцеленції

Вождя і Райхсканцлера Німецького Райху 
Адольфа Гітлера 

в Берліні
Ексцеленціє!
Українська нація пов’язувала великі надії з розвитком подій у 

Східній Европі, які в середині минулого року призвели до війни 
між Німеччиною і Совєтським Союзом. Керівні кола українського 
народу були завжди свідомі того, що зудар націонал-соціялістич- 
ної Німеччини з більшовицькою Москвою був неминучий і що 
тільки німецький Райх під проводом Вашої Ексцеленції спромож
ний завдати більшовизмові смертельного удару. Поразка Росії по
винна б дати Україні можливість прилучитися до політичної систе
ми Европи.

Під впливом керівних кіл настанова українських мас до Райху 
була зовсім прихильна, і з цієї причини українці з захопленням 
вітали німецькі війська і допомагали німецьким солдатам, де і 
скільки лиш могли. Українці Червоної армії масово переходили на 
німецький бік, бо вірили, що тут існують українські військові фор
мації і сподівалися, що їм не відмовлять можливости активної 
участи в боротьбі за визволення їхньої батьківщини і відбудови 
української держави.

Розчарування цих полонених було велике, коли їхні сподівання 
не здійснилися. Українське населення охопила велика турбота, 
коли в районах, визволених від більшовиків, сталися події, свід
ками яких ми є сьогодні.

Свідомість наших обов’язків супроти нашого народу і почуття 
нашої відповідальности перед історією змушують нас звернутися 
цим шляхом до Вашої Ексцеленції, оскільки у Ваших руках — 
доля всієї Европи, щоб звернути увагу на теперішню ситуацію на 
Україні та на небезпеки, пов’язані з цією ситуацією. Ми хочемо 
вірити, що наш намір знайде у Вас зрозуміння, а наше слово здо
буде Ваше довір’я.



Недопущення українців до участи в збройній боротьбі проти 
споконвічного ворога, пліч-о-пліч з німецьким і з союзними вій
ськами, позбавило антибільшовицький табір важливого морально- 
політичного фактора, який, без сумніву, полегшив би військові 
завдання в українському просторі, зокрема, допоміг би перемож
ним військам зміцнити їхнє становище в цій країні. Великодушне 
звільнення українців з таборів полонених жадною мірою не змогло 
направити шкоди, тим більше, що їхній поворот додому відбувся в 
обставинах, в яких тисячі втратили життя по дорозі. їхні могили 
тільки збільшили печаль українського народу з приводу втрати 
цих людських сил і з приводу нехтування тими військово-політич
ними можливостями, які траплялися.

Приєднання західньоукраїнського краю Галичини до Генераль
ної Губернії і передача Одеси разом з усією округою під адміні
страцію Румунії, не залишаючи надії українському народові на 
пізніше об’єднання цієї території з українським материком, спра
вило не менш глибоке враження. Обставини, в яких це сталося, 
та режим, який запроваджено в цих районах, дають причини дума
ти, що тут ідеться про приєднання Галичини до Польщі, а Одеси 
до Румунії. Таке рішення знищило б величаві наміри запроваджен
ня нового порядку в Европі.

З іншого боку, на центральних українських землях українців 
позбавлено всіх можливостей культурно-національного розвитку, 
причому чинять труднощі патріотичній пресі, забороняють діяль
ність традиційним культурним і народно-освітним товариствам, 
закривають школи, не дозволяють діяти науковим інституціям, 
а професорські кадри, мозок нації залишаються без можливості! 
наукової праці, а навіть без засобів до життя. Таке становище 
викликає в українській громадськості велику стурбованість щодо 
самого майбутнього народної культури.

Зненавиджену більшовицьку систему усунено на Україні, але, 
з іншого боку, досі ще не відновлено права на приватну власність, 
за яку український народ завзято боровся ціною великих жертв. 
Збережено колективні господарства, ці більшовицькі засоби поне
волення українського селянства. Така ситуація викликає серед на
селення настрої, які зовсім не сприяють організації праці та її про
дуктивності.

Провідні українські кола негайно після здобуття столиці Украї
ни німецьким військом розпочали відповідні заходи для нав’язан- 
ня співпраці з німецькими органами влади в цій країні. Вони за
пропонували створити Українську Національну Раду в Києві і 
заходилися отримати дозвіл німецької адміністрації для її діяль- 
ности. Метою цього була мобілізація всіх творчих сил країни для 
відбудови суспільного й економічного життя на Україні. Але ні-



Тою мірою, як українські землі окупувало німецьке військо, 
зменшувалися можливості співпраці між українським населенням 
і німецькими органами влади. Натомість приходять до голосу ан
тиукраїнські і навіть антинімецькі елементи, які в цій країні втра
тили свої позиції внаслідок поразки Польщі і Росії, але саме тепер 
відновляють свої впливи. Це є причиною напружених взаємних 
стосунків на Україні.

Ми дуже добре знаємо, що умови воєнного стану неминучо 
призводять до деяких труднощів. Але ми мусимо вказати на те, 
що Україна є особливою жертвою більшовицької пропаганди і 
з цієї причини потребує особливої уваги. Український народ був 
би дуже відпорним на розкладові впливи Москви і був би лад
ним терпіти навіть великі навантаження, аби тільки був певний 
того, що буде визнане і шановане його право на життя і націо
нальний розвиток у його власних культурних, економічних і по
літичних формах.

На жаль, сьогоднішня дійсність не дає українцям такої пев- 
ности. Тому панує серед народніх мас і керівних кіл України вели
ке занепокоєння щодо майбутнього нації. Теперішня ситуація пе
ребуває у чіткій протилежності до історичних завдань України, 
які випливають з її географічного розташування.

І коли в минулому версальська Европа вчинила серйозну по
милку, що шляхом підтримки ворогів України — Польщі та Ро
сії — перешкодила українському народові сповнити його історичне 
завдання, то тепер слід взяти до уваги новій Европі, яка під про
водом Вашої Ексцеленції провадить після знищення Польщі гі
гантський бій на просторах України,— взяти до уваги визнання 
Україні право на самостійне існування.

Ми зображуємо Вашій Ексцеленції справжній стан справи на 
Україні і просимо допомогти усунути негативні і узгляднити пози
тивні моменти, які ми тут підкреслили; бо якби їх у теперішній 
діяльності застосувати, це було б значним поліпшенням ситуації в 
нашій країні. Ми запевняємо Вашу Ексцеленцію, що керівні кола 
на Україні є ладні до найбільш можливої тісної співпраці з Німеч
чиною, щоб спільними силами німецького й українського народів 
провадити боротьбу проти спільного ворога і щоб фактично здій
снити новий порядок на Україні і в цілій Східній Европі.

арх. Андрій граф Шептицький 
Президент

Української Національної Ради 
у Львові

проф. М. Величківський 
Президент

Української Національної Ради 
у Києві



Андрій Лівицький 
Наступник Симона Петлюри 

Головного Отамана Українсь
кої Народної Республіки 

сьогодні у Варшаві

ген. М. М. Омелянович-Павленко 
Голова Ради Генералів 

Українських Комбатантів 
та б. Командир Укр. Армії 

сьогодні в Празі
Андрій Мельник 

Вождь
Українських Націоналістів 

сьогодні в Берліні
14 січня 1942

Українська суспільно-по
літична думка в XX ст.—
Т. 3.— С. 44—47.

151.3 розпорядження рейхскомісара України
генерал- і гебітскомісарам
про політику в справах вищої школи

21 січня 1942 р.

При обговоренні питань вищої школи необхідно керуватися та
кими принципами:

1. Всі вищі школи в рейхскомісаріаті «Україна» аж до даль
ших вказівок закриваються. Це стосується також самостійних фа
культетів, робітничих університетів, самостійних інститутів, всіх 
галузевих установ радянської академії, спеціальних вищих шкіл 
та інших установ цього роду.

2. Виняток з п. 1 наведеної постанови становлять лише медич
ні, ветеринарні, сільськогосподарські, лісогосподарські та технічні 
факультети і природничонаукові спеціальності, необхідні для ве
дення учбового курсу з вищеназваних спеціальностей (наприклад, 
медики, фізики, хіміки). Ці факультети організаційно і за спеці
альностями надалі будуть існувати як самостійні інститути, до них 
відносяться спеціальні вищі школи, інститути, академії й інші уста
нови вищевказаних профілів.

4. Викладацький персонал всіх названих в п. 1 установ і за
критих наукових інституцій безумовно звільняється. Відновлення 
цих викладацьких сил може бути згодом проведене, якщо вони 
після детальної перевірки будуть визнані політично благонадій
ними.

5. Викладацькі сили, названі в п. 2, підлягають також відповід-



ній перевірці щодо їх політичної благонадійності. їх майбутня та 
дослідницька діяльність підлягає особливому наглядові.

Надіслати генеральним і обласним комісарам.
Рейхскомісар України Кох
Німецько-фашистський 
окупаційний режим на 
Україні: 36. док. і матері
алів.— К., 1963.— С. 76— 
77.

152. Уривок із донесення про настрої 
українського населення

Берлін, 11 листопада 1942 р.
Відділ контролю листів з-за кордону 
Берлін 

(...)

Звіт про настрої
на основі листів за час від 11.9. до 10.11.1942, 

що їх використано, про:
Радянську Росію

(...) Листи, що надходять з України, вказують на дальше гостре 
падіння морального духу населення України. Після насильного 
вербування робочої сили для Райху українське населення охопи
ла страшна паніка.

Вісті, які надходять з України до працюючих у Німеччині, на
повнені описами жахливих насильницьких заходів, що їх засто
совує влада для набору робітників зі Сходу. (...) Щоб забезпечити 
для транспорту фіксовану кількість робітників, чоловіків і жінок, 
у тому числі й молодь від 15 років, хапали на вулицях, на базарах 
та під час сільських свят. З цієї причини люди залякані, перехо
вуються і уникають з’являтися у публічних місцях. Згідно з лис
тами, до тілесних покарань додалися приблизно з початку жовтня 
спалювання будинків і цілих сіл як покарання за невиконання 
вимог до громад щодо доставления робочої сили. Про застосуван
ня таких заходів повідомляється з різних місць (додаток 1).

Гіркі нарікання, що «свобода» виявилась зовсім не така, на 
яку сподівалися українці з приходом німців, тісно пов’язані із 
збільшеними реквізиціями урожаю, молока, худоби. Населення сіл 
твердить, що йому не залишається що їсти, навіть осіннього насін-



ня мало. Урожай цього року часто вважають поганим. Багато 
авторів листів очікує узимку й навесні голод < ...>

К о с и к В. Україна і Ні
меччина у другій світовій 
війні.— С. 586.

153. Секретна німецька інструкція 
стосовно України

Листопад 1942 р.
1. Наші вороги: комуністи, прихильники Бандери, партизани. 

Потенційно найнебезпечніші бандерівці. За всяку ціну знищити.
2. Школи тільки 4-класові. На другий рік (1943) закрити.
3. «Просвіти» обсервувати. Там діють Б (бандерівці).
4. Відібрати культурно-освітні установи, театри, кіна.
5. Якнайменше наукових інституцій типу лабораторій і т. ін. 

Тільки такі, що необхідні для війська.
6. Церкви не допустити до згоди.
7. Не поборювати сухот, тифу. Закрити лікарні для населення. 

Здержати продукцію дальших місцевих лікарів.
8. Суди лише німецькі. Кожний німець — суддя. Для населен

ня суди передбачені на 10 літ.
9. Хуліганство каральне тільки тоді, коли шкодить німцям.
10. Ширити аморальність — не карати за аборти.
11. Все, що має хребет, зламати...
12. Партизанів і націоналістів не допускати до згоди.
13. Контроль поїздів.
14. Сексоти в заводах, цехах, церквах, підприємствах, устано

вах і т. ін. Слідкувати за ворогами Німеччини. Попи на послуги.
15. Не говорити німцям із населенням.
16. Не говорити про непорозуміння у партії.

К о с и к В. Україна і Ні
меччина у другій світовій 
війні.— С. 587.

154. Клятва украинских партизан

1942 г.
Я, гражданин великого непобедимого Советского Союза, кля

нусь, что не выпущу из рук оружия, пока последний фашист на 
нашей земле не будет уничтожен. Я клянусь, что скорее умру в 
неравном бою с врагом, чем отдам себя, свою семью и весь совет



ский народ в рабство кровавому фашизму. Я клянусь, не щадя 
своей жизни, помогать героически сражающейся Красной Армии...

Если по своей слабости, трусости или по злой воле я нарушу 
эту свою присягу и предам интересы народа, то пусть умру я по
зорной смертью от руки своих товарищей...

С а б у р о в  А. И. Си
лы неисчислимые.— М.,
1967,— С. 94.

155. Присяга вояка Української Повстанської Армії

Я, воїн Української Повстанчої Армії, взявши в руки зброю, 
урочисто клянусь своєю честю і совістю перед Великим Народом 
Українським, перед Святою Землею Українською, перед пролитою 
кров’ю усіх Найкращих Синів України та перед Найвищим Полі
тичним Проводом Народу Українського:

Боротись за повне визволення всіх українських земель і укра
їнського народу від загарбників та здобути Українську Самостій
ну Соборну державу. В цій боротьбі не пожалію ні крові, ні життя 
і буду битись до останнього віддиху і остаточної перемоги над 
усіма ворогами України.

Буду мужнім, відважним і хоробрим у бою та нещадним до 
ворогів землі української.

Буду чесним, дисциплінованим і революційно-пильним воїном.
Буду виконувати всі накази зверхників.
Суворо зберігатиму військову і державну таємницю.
Буду гідним побратимом у бою та в бойовому життю всім сво

їм товаришам по зброї.
Коли я порушу або відступлю від цієї присяги, то хай мене 

покарає суворий закон Української Національної Революції і спа
де на мене зневага Українського Народу.

Українська Головна Ви
звольна Рада: Док.—
Нью-Йорк; Київ; Львів, 
1994.— С. 25.

156. За що бореться Українська Повстанська
Армія (УПА]!

ЗВЕРНЕННЯ ДО НАРОДУ
Українська Повстанська Армія бореться за Українську Самос

тійну Соборну Державу і за те, щоб кожна нація жила вільним 
життям у своїй власній, самостійній державі. Знищення національ
ного поневолення та експлуатації нації нацією, система вільних на



родів у власних, самостійних державах — це єдиний лад, який 
дасть справедливу розв’язку національного і соціяльного питання 
в цілому світі.

УПА бореться проти імперіялістів та імперій, бо в них один па
нуючий народ поневолює культурно і політично та визискує еконо
мічно інші народи. Тому УПА бореться проти СССР і проти ні
мецької «Нової Европи».

УПА з усією рішучістю бореться проти інтернаціоналістичних і 
фашистівсько-націонал-соціялістичних програм і політичних кон
цепцій, бо вони є знаряддям завойовницької політики імперіяліс
тів. Тому ми проти російського комуно-большевизму і проти ні
мецького націонал-соціялізму.

УПА проти того, щоб один народ, здійснюючи імперіялістичні 
цілі, «визволяв, брав під охорону, під опіку» інші народи, бо за 
цими лукавими словами криється огидний зміст — поневолення, 
насильство, грабунок. Тому УПА бореться проти російсько-больше- 
вицьких і німецьких загарбників, поки не очистить Україну від усіх 
«опікунів» і «визволителів», поки не здобуде Української Самос
тійної Соборної Держави, в якій селянин, робітник і інтелігент 
могтимуть вільно, заможньо й культурно жити та розвиватися.

УПА бореться за повне визволення українського народу з-під 
московсько-большевицького ярма, за побудову УССД без поміщи
ків, без капіталістів та без большевицьких комісарів, енкаведистів 
і партійних паразитів.

В Українській Державі влада вважатиме за найвищий свій 
обов’язок інтереси народу. Не маючи загарбницьких цілей та по
неволених країн і пригноблених народів у своїй державі, народня 
влада в Україні не витрачатиме часу, енергії та коштів на творен
ня апарату гноблення. Українська народня влада всі економічні 
ресурси та всю людську енергію спрямує на побудову нового дер
жавного порядку, справедливого соціяльного ладу, на економічне 
будівництво країни та культурне піднесення народу.

В лавах УПА борються українські селяни, робітники та інте
лігенти проти гнобителів; за УССД; за національне й соціяльне ви
зволення; за новий державний порядок та новий суспільний лад:

1. а) За знищення большевицької експлуататорсько-кріпацької 
системи в організації сільського господарства. Виходячи з 
з того, що земля є власністю народу, українська державна 
влада не накидуватиме селянам однієї форми користування 
землею. Тому в Українській Державі допускатиметься інди
відуальне та колективне користування землею, в залежності 
від волі селян.
б) За безплатну передачу селянам західних українських об
ластей всіх поміщицьких, манастирських та церковних зе
мель.



2. а) За те, щоб велика промисловість була національно-дер
жавною власністю, а дрібна кооперативно-громадською.
б) За участь робітників у керівництві заводами, за фаховий, 
а не комісарсько-партійний принцип у керівництві.

3. а) За загальний восьмигодинний робочий день. Понаднормо
ва праця може бути тільки вільною, як і кожна праця взага
лі, і робітник отримуватиме за неї окрему зарплату.
б) За справедливу оплату праці, за участь робітників у при
бутках підприємства. Робітник отримуватиме таку зарплату, 
яка потрібна для забезпечення матеріяльних і духових по
треб цілої його сім’ї. При річних підсумках господарського 
стану підприємств кожний робітник одержуватиме: у громад
сько-кооперативних підприємствах дивіденд, а в національ
но-державних — премію.
в) За вільну працю, вільний вибір професії, вільний вибір 
місця праці.
г) За свободу профспілок. За знищення стахановщини, соц- 
змагань, підвищування норм та інших способів експлуатації 
працюючих.

4. За вільне ремесло; за добровільне об’єднання ремісників в 
артілях; за право ремісника вийти з артілі та індивідуально ви
конувати працю і вільно розпоряджатися своїм заробітком.

5. За національно-державну організацію великої торгівлі; за 
громадсько-кооперативну дрібну торгівлю та за дрібну при
ватну торгівлю; за вільні базари.

6. За повну рівність жінки з чоловіком в усіх громадських пра
вах і обов’язках; за вільний доступ жінки до всіх шкіл, до 
всіх професій; за першочергове право жінки на фізично лег
шу працю, щоб жінка не шукала заробітку в шахтах, рудни
ках та на інших важких промислах і внаслідок цього не руй
нувала свого здоров’я. За державну охорону материнства. 
Батько сім’ї одержуватиме, крім плати за свою працю, до
даткову платню на утримання жінки і неповнолітніх дітей. 
Лише в таких умовах жінка матиме змогу виконувати свій 
важливий, почесний і відповідальний обов’язок матері і вихо
вательки молодого покоління.

7. а) За обов’язкове середнє навчання. За піднесення освіти і 
культури широких народніх мас шляхом поширення мережі 
шкіл, видавництв, бібліотек, музеїв, кіна, театрів тощо.
б) За поширення вищого і фахового шкільництва; за невпин
ний ріст висококваліфікованих кадрів, фахівців на всіх ді
лянках життя.
в) За вільний доступ молоді до всіх вищих навчальних за
кладів тощо. За забезпечення студентства стипендіями, хар
чами, мешканнями та навчальними приладдями.



г) За всебічний гармонійний розвиток молодого покоління — 
моральний, розумовий та фізичний. За вільний доступ до всіх 
наукових і культурних надбань людства.

8. За пошану до праці інтелігенції. За створення таких мораль
них основ праці, щоб інтелігент, будучи цілком спокійний про 
завтрішній день, та про долю сім,ї, міг віддатися культурно- 
творчій праці; мав потрібні умови для праці над собою; по
стійно збагачував своє знання та підвищував свій розумово- 
культурний рівень.

9. а) За повне забезпечення всіх працюючих на старість та на 
випадок хвороби чи каліцтва.
б) За широке запровадження охорони народнього здоров’я, 
за поширення сітки лікарень, санаторій, курортів та будинків 
відпочинку, за збільшення лікарських кадрів. За право пра
цюючих на безплатне користування всіми закладами охоро
ни здоров’я.
в) За особливу державну опіку над дітьми і молоддю, по
ширення сітки дитячих ясел та садків, санаторій, таборів від
починку та спортових організацій. За охоплення всіх дітей 
і молоді державними закладами опіки та виховання.

10. а) За свободу друку, слова, думки, переконань, віри і світо
гляду. Проти офіційного накинення суспільності світоглядо- 
вих доктрин і догм.
б) За вільне визнання і виконування культів, які не супере
чать громадській моралі.
в) За відокремлення церковних організацій від держави.
г) За культурні взаємини з іншими народами; за право ви
їзду громадян за кордон для навчання, лікування та пізнан
ня життя і культурних надбань інших народів.

11. За повне право національних меншостей плекати свою влас
ну по формі і по змісту національну культуру.

12. За рівність усіх громадян України, незалежно від їх націо
нальносте в державних та громадських правах і обов’яз
ках; за рівне право на працю, заробіток і відпочинок.

13. За вільну українську но формі і змісту культуру; за героїч
ну духовість; за високу мораль; за громадську солідарність, 
дружбу та дисципліну.

Українська Повстанська Армія
Українська П овстанська 
Армія. Збірка док. 1942— 
1950 рр. Ч. 1.— Вид. За
кордонних частин ОУН, 
1957.— С. 17—21.



157. Постанови III Конференції Організації Українських 
Націоналістів Самостійників-Державників

17—21 лютого 1943 р.

III Конференція Українських Націоналістів Самостійників-Дер
жавників (ОУНСД), що відбулася дня 17—21 лютого 1943 р., під
давши всесторонній аналізі:

А) Сучасне міжнародне положення, позиції воюючих сторін, 
позиції поневолених народів і сучасне міжнародне положення 
України.

Б) Ситуації на українських землях та минулорічний період бо
ротьби українського народу, стан організованих українських полі
тичних сил та ролю ОУНСД як керівного чинника в національно- 
визвольній боротьбі українського народу,—

стверджує:
До А:
1) Сучасна війна на Сході, що її розпутано в ім’я імперіяліс

тинних інтересів німецького націонал-соціялізму й московського 
большевизму, ведеться за протинародні реакційні цілі, обернення 
країни й народів у предмет колоніяльної експлуатації й грабунку, 
що несе за собою духово-моральний, соціяльно-економічний і наці
онально-політичний визиск і гніт, тобто за повне поневолення на
родів і людини. Це в першу чергу війна з приводу України, яку 
оба імперіялізми трактують у своїх загарбницьких плянах як цент
ральну проблему їх імперіялістичної політики на Сході Европи та 
випадову базу для дальших підбоїв. Ця війна довела в сучасній 
стадії боротьби до сильного виснаження обох партнерів та заста
вила їх мобілізувати та кидати на фронт усі можливі резерви, щоб 
без огляду на необчислимі жертви мільйонів вимусити на против
нику перемогу.

2) Німеччина своєю імперіялістичною політикою у відношенні 
до всіх європейських народів та терором і грабунком на окупова
них теренах стала мобілізувати проти себе всі народи сучасної 
Европи, а в тому числі теж т. зв. союзників. В цей спосіб створила 
вона ідейно-політичні та матеріяльні основи для свого розвалу й 
уже хитається під ударами мільйонових армій ворогів та під впли
вом наростаючих у Европі революційних сил поневолених народів, 
її намагання приєднати або приневолити поневолені народи до 
ширшої боротьби з большевизмом, кривавитися в сучасній війні 
за її імперіялістичні інтереси являються підступним маневром оку
панта й спізненою пробою оминути наслідки доконаних помилок 
та одним із засобів скріпити свій воєнний потенціял силами поне
волених народів.

3) Большевицька Москва, виступаючи в ролі оборонця народів



перед німецьким імперіялізмом, використовує сучасний воєнний 
стан, що існує між Німеччиною й альянтами, капіталізуючи для 
себе капіталістичну німецьку політику на окупованих теренах, про
довжує вести підступну гру за здобуття Заходу для перемоги над 
Німеччиною, що по плянах Москви має стати першим етапом у 
здійсненні цілей московського імперіялізму, цебто підбою цілої 
Европи й переведення світової більшевицької революції.

4) Бритійська імперія і З’єднані Штати Північної Америки 
стоять у завзятій боротьбі проти німецького імперіялізму як за
грози життєвих інтересів англосаксонського світу, використовуючи 
в цій боротьбі всі можливі чужі сили, а зокрема московську воєн
ну валку, що має завдати Німеччині основні удари на Сході, їх
ньою ціллю являється розгромлення усіх великодержав Европи, 
що своєю мілітарною силою й імперіялізмом створюють для них 
нову загрозу та унеможливлюють їм реалізувати побудову євро
пейського ладу, спертого на принципі рівноваги політичних сил та 
забезпечуючого свободу англо-саксонських політичних і господар
ських впливів в Европі. Здійснення пляну англо-саксонського світу 
узалежнене від їхніх силових спроможностей у кінцевій стадії 
сучасної війни, а вичерпання їхніх сил може заставити їх, як в 
1919 році, сприймати політичні розв’язки, накинені самостійниць
ко-визвольними або імперіялістичними чинниками.

5) Сучасна війна принесла окупацію й політичне поневолення 
німецьким імперіялізмом ряду європейських народів і в їхній бо
ротьбі за відбудову власних держав наставила їх до політичної 
орієнтації на англо-американський світ як на чинник, що змагає 
до розвалу Німеччини. Внаслідок німецьких практик та під впли
вом надій на поміч Заходу кладуть вони небезпеку большевизму 
на дальшому пляні їхніх самостійницьких акцій.

6) Україна знайшлася в сучасний момент між молотом та ко
вадлом двох ворожих імперіялістів — Москви й Берліна, що в 
рівній мірі трактують її як колоніяльний об’єкт. В своїй самостій
ницько-визвольній боротьбі український народ зустрічає на від
тинку своїх міжнародних акцій ряд перешкод, що є випливом не- 
обзнайомлення інших народів з українською справою проти акцій 
історичних ворогів України та є наслідком факту, що сучасна 
війна ведеться за інтереси великих імперіялістичних держав, які 
запрягають до своїх цілей народи та нехтують їхніми правами на 
національно-державне самоозначення. Тому для українського 
народу являється Невідкличною вимогою вести боротьбу проти 
обох імперіялізмів на плятформі власних сил, а в основу своєї 
співпраці з другими народами класти їхнє визнання нашого права 
на власну державу й на цій площині шукати спільних інтересів 
західних і східних народів у спільній боротьбі проти німецько-мос
ковського й інших імперіялізмів.



До Б:
7) Український народ, що в своєму змаганні за Самостійну 

Соборну Українську Державу веде нещадну боротьбу проти мос- 
ковсько-большевицьких і німецьких окупантів, є одиноким джере
лом і гарантом нашої сили та підметом нашої боротьби. Україн
ська держава повстане тільки завдяки праці й зусиллю та в бо
ротьбі всіх верств українського народу шляхом Національної Ре
волюції проти всіх ворожих Україні імперіялізмів.

8) Організатором і керівником Визвольної Боротьби Україн
ського Народу являється Організація Українських Націоналістів 
Самостійників-Державників (ОУНСД), що незалежно від упертих 
намагань її знищити видержала на становищі та невгнуто йде 
шляхом революційно-визвольної боротьби, ведучи за собою україн
ський народ до остаточного рішальиого бою за УССД.

9) 1942 рік був на Українських Землях роком впертої завзятої 
боротьби українського народу за Українську Самостійну Соборну 
Державу. Вона проходила серед нещадного гніту й поневолення 
українського народу німецьким окупантом, серед намагання зро
бити з нього раба на власній землі й як націю знищити та серед 
повторних спроб московського червоного й білого імперіялізму роз
класти український народ і приготувати грунт для нового політич
ного й економічного поневолення. У відповідь на оці спроби ні
мецьких і московських імперіялістів та як вислід невгнутої волі 
українського народу жити самостійним життям і в висліді скріп
леної самостійницької акції ОУНСД на всіх землях України наро
став єдиний фронт самостійницької боротьби всіх верств україн
ського народу, що позначився:

а) посиленим процесом кристалізації української самостій
ницької думки серед українських народніх мас, зростом їхньої на
ціональної свідомости та протиставленням української національ
ної ідеї ворожим спробам агентів московського імперіялізму й ні
мецького окупанта ширити розклад серед українського народу та 
приготовляти основи для його тривалого політичного поневолення;

б) наростанням свідомости українських народніх мас, що оди
ноко Українська Самостійна Соборна Держава створить умови для 
всестороннього розвитку та забезпечить усі політичні й соціальні 
права українського народу, та їх готовність боротися за україн
ську самостійницьку ідею;

в) постепенним ліквідуванням впливів серед українського на
роду партійницьких угрупувань та опортуністично-зрадницьких 
елементів і груп, що під різними видами проповідують порозумін
ня з окупантами й з ними співпрацюють, чим намагаються посла
бити волю українського народу та допомагають окупантам закріп
лювати на Україні колоніяльну систему;

г) участю у національно-визвольній боротьбі всіх верств укра



їнського народу та зростанням кадрів борців за УССД на всіх 
землях України.

10. Для Організації Українських Націоналістів Самостійників- 
Державників був 1942 р. роком твердої боротьби, яка, незалежно 
від завданих Організації ударів, принесла:

а) визнання визвольної програми ОУНСД українськими народ- 
німи масами за правильну плятформу боротьби українського на
роду за УССД;

б) дальше кристалізування й об’єднання всіх здорових націо
нальних сил довкола ОУНСД та поширення праці Організації й 
розбудови членської сітки на всі землі України;

в) дальше поширення праці ОУНСД на всі сектори суспільно- 
політичного життя та притягання до визвольної боротьби всіх су
спільних верств українського народу.

11. Незважаючи на згадані успіхи, все ж таки минулорічний 
період боротьби не довів до цілковитої ліквідації існуючих в 
Україні середовищ, які намагаються закріплювати існуючу, як 
наслідок поневолення, орієнтацію деякої частини українських на- 
родніх мас на ворожі Україні політичні центри або наставляють 
маси на чужу зовнішню поміч. В час, коли перед українським на
родом стоїть питання боротьби за його фізичне і духове існування 
та розвиток, існують, крім того, серед українського народу елемен
ти, які нині понад усе ставлять свої вузько-егоїстичні соціяльно- 
економічні інтереси й заради їх заспокоєння нехтують вимоги су
часної національно-визвольної боротьби українського народу.

12. Беручи до уваги минулорічний період боротьби й діяльнос
те ОУНСД та прийоми, на яких вона проходила, III Конференція 
признає, що прийняті на II Конференції ОУНСД в квітні 1942 р. 
постанови видержали пробу життя та в своїх начальних основах 
остають і надалі напрямними нашої боротьби. < ...>

Українська суспільно-по
літична думка в XX ст.— 
Т. 2.— С. 48—51.

158. Звернення УПА до вірмен та інших
народів Кавказу
Ставайте на боротьбу з вашими поневолювачами — імперіяліс- 

-тами Берліна і Москви! Кровожерні імперіялісти, ослаблені взаєм
ною боротьбою, стоять уже біля свого гробу! Для повного їх про
валу потрібний ще тільки один удар з боку революційних мас! Цей 
удар буде їм завданий поневоленими народами Европи і Азії.

Сьогодні всі народи стоять перед завданням перебудови світу 
на національних основах. В основу його буде покладено існування 
самостійних національних держав народів Европи і Азії.



Імперіялізм буде знищений! Народи Кавказу! В даний момент 
ви повинні підняти прапор боротьби за самостійні держави. Здійс
нити цю мету можна лише ведучи боротьбу проти імперіялістів 
Берліна і Москви. Боротьба повинна проходити по всій території, 
захопленої імперіялістами. Тому кожний повинен вести боротьбу 
там, де він перебуває, і у згідності з тим народом, серед якого жи
вете.

Українці вже ведуть боротьбу з імперіялістами. На території 
України діє Українська Повстанська Армія. Вона веде боротьбу 
під гаслом: «Воля народам! Воля людині! За самостійні націо
нальні держави народів Европи й Азії!»

Народи Кавказу! Нав’язуйте зв’язок з УПА!
Організуйте свої національні партизанські загони у взаємодії 

з УПА. Спільними силами піднімемо революцію проти імперіяліс- 
тичних хижаків!

За самостійну державу Кавказьких народів!
За самостійну Україну!
За самостійні держави поневолених народів!

Постій, червень 1943 р.
Головна Команда 

Української Повстанської Армії
Українська Повстанська 
Армія: Збірка док. 1942— 
1950 рр.— Ч. L— С. 104.

159. Звернення УПА до росіян

Дві імперіялістичні війни жорстоко вдарили по російському 
народові. Перша, 1914 р. і 1921 р., підірвала ідеологію царської 
Росії, яка базувалась на імперіялістичній державі російського на
роду над іншими народами, друга, 1941 р., завдала смертельного 
удару комунізмові, що його Ленін поклав в основу сучасної Росії. 
Обидві ідеології не витримали життєвої проби тому, що вони були 
за своєю суттю імперіялістичні, вони були основою поневолення 
інших народів.

До часу поки народи, що входили і входять до складу імперії, 
були слабо національно розвинені, ці ідеології могли існувати як 
сила, що цементує імперію, але з моментом пробудження народів 
до власного національного життя вони виявились перестарілими 
і повинні відійти в історію.

Сьогодні російський народ опинився на перехресті доріг. Куди 
іти? Де шукати рішення національного питання? Чи повернутися 
до форми старої царської Росії? Неможливо! Колеса історії не 
повернути назад! Чи підтримувати збанкрутований комунізм? Теж



не приведе ні до чого! В масах ідея комунізму вмерла. Треба шу
кати нової розв’язки національного питання. Ця розв’язка лежить 
у боротьбі з імперіялізмами, в перебудові Сходу Европи і Азії на 
нових справедливих основах національних держав на своїй етно
графічній території. Лише дружне гармонійне співжиття самостій
них держав припинить імперіялістичне кровопролиття і створить 
умови мирного економічного прогресу. Лише в таких умовах мож
ливе відродження російської національної духом держави.

Всі імперіялістичні спроби розіб’ються об скелю спротиву су
сідніх народів, притягнуть інші імперіялізми на російську етногра
фічну територію і закінчаться такою кривавою різаниною, яку ми 
тепер переживаємо.

Боротьба росіян повинна йти під гаслами, що є спільними для 
всіх поневолених імперіялізмами народів: «Воля народам — воля 
людині!», «За самостійні національні держави Европи і Азії!»

Російський народ тепер поневолений урядом комунізму не гір
ше інших народів. Большевицьким імперіялізмом він кинепий у 
криваву розправу, в якій гинуть мільйони. Запитується: в ім’я 
чого? В ім’я поневолення інших народів. Чи це принесе йому мир 
потім? Ні, це принесе ще більше жертв. Треба сконстатувати ще 
раз, що не в імперіялістичній війні вихід, а в боротьбі проти чужих 
і своїх імперіялістів, не в поневоленні інших народів, а у встанов
ленні своєї національної держави на російській етнографічній те
риторії.

Росіяни в Україні!
У вас є можливість ввійти в згоду з українським народом і роз

почати боротьбу проти імперіялістичного гітлеризму, за національ
ну російську державу.

Боротьбу за визволення вже підняла Українська Повстанська 
Армія! Нав’язуйте зв’язки з УПА, вступайте із зброєю в руках в 
її лави. Організуйте російські національні загони при УПА!

Росіяни, мобілізовані німцями! Переходьте із зброєю в руках 
у ваші національні загони при УПА. Піднімайте спільну боротьбу 
проти спільних ворогів!

Хай живе самостійна російська, національна держава!
Хай живе самостійна Україна!
Хай живуть самостійні держави народів Европи і Азії!

Постій, червень 1943 р.
Головна Команда 

Української Повстанської 
Армії

Українська Повстанська 
Армія: Збірка док. 1942— 
1950 рр.— Ч. 1.— С. 106.



160. Звернення УПД до узбеків, казахів,
туркменів, таджиків, башкирів, татар,
народів Уралу, Волги і Сибіру, народів Азії

Війна, в яку втягла Вас Москва, ведеться за імперіялістичні 
інтереси. Москва і Берлін сперечаються між собою про те, кому 
з них Вас грабувати. Імперіялістична Москва цілими віками грабу
вала у Вас Ваш хліб, Ваше залізо, Ваше вугілля, Вашу худобу, 
Вашу бавовну, а під час війни брала з Вас — податок крови: Ва
ших синів і батьків на фронт.

Вам же за це присилала своїх чиновників, які знущались над 
народом, ненавиділи Вашу культуру, глумилися над Вашою мо
вою.

Сьогодні хоче замінити імперіялістичну Москву— Берлін. Два 
хижаки зчепились і криваво б’ються.між собою за здобич. В цій 
жорстокій боротьбі вони вже збиваються з сил. Вже видно їхній 
кінець. Фронт розвалюється, надходить період національних рево
люцій!

Цей час повинні використати народи Европи і Азії для вигнан
ня імперіялістів із своїх територій і встановлення національних 
самостійних держав.

На території України боротьбу за цю справу вже підняла Укра
їнська Повстанська Армія (УПА). УПА веде боротьбу під гаслом: 
«Воля народам, воля людині!», «За самостійні держави народів 
Европи і Азії!»

Поневолені народи східньої Европи і Азії!
Нав’язуйте зв’язки з УПА!
Переходьте із зброєю на бік повстанців!
Ставайте на спільну боротьбу з імперіялістами!
Хай живуть самостійні держави поневолених народів!
Хай живе самостійна Україна!

Постій, червень 1943 р.
Головна Команда 

Української Повстанської 
Армії

Українська Повстанська 
Армія: Збірка док. 1942— 
1950 рр.— Ч. /.— С. 103.



161. Із постанов III Надзвичайного Великого Збору ОУН

21—23 серпня 1943 р.

Пройдений дворічний шлях позначений великими жертвами. 
Дмитро Мирон-Андрій, Іван Климів-Легенда, Микола Лемик, Сер
гій Шерстюк, Щепанський та сотки й тисячі інших політичних бій
ців лягли в нерівній боротьбі, стверджуючи кров’ю незламну волю 
народу жити на своїй землі вільним життям.

Масові арешти й розстріли під Звягелем, в Києві, в Ягольниці 
під Чортковом, в Рівному й Львові, розстріли в Кривому Розі, 
Кременчузі, ЖитОхМирі, Джанкою та інших містах вкрили Україну 
новими братніми могилами, які поруч козацьких, говоритимуть у 
вічність про незламне геройство великого народу.

У ці важкі роки ОУН відстояла не тільки моральні позиції 
українського народу й української національної революції — 
ОУН створила в цей час практичні передумови для того, щоб пе
рейти в наступ і здобути остаточну перемогу. (...)

Віссю оборони народу перед окупантським терором були дві 
справи: вивіз до Німеччини на каторжну роботу й грабунок хліба. 
(...) Тому й практичні результати акцій були в окремих теренах 
різні. Найбільші успіхи в цьому відношенні мали північно-західні 
області Волині й Полісся, де було повністю зірвано вивіз робочої 
сили в самих її початках, тобто весною 1942 р. Селянство тих те
ренів також не допустило ограбити себе з харчових продуктів. 
(...)

Весна 1943 р. принесла помітне вирівняння в переведенні полі
тичних кампаній ОУН. При весняних спробах набору в «ясир», 
зустріли німці масовий спротив на Волині, Поліссі, в Галичині і в 
осередніх та східних областях. Чигирин, Кривий Ріг, Новомос
ковськ висунулись на чоло одностайного та повного спротиву. По
дібно стоїть справа з німецьким грабунком хліба. (...)

Провід ОУН на ІІІ-ій Конференції в лютому 1943 р. зважив 
стан внутрішніх сил та сил ворога, розглянув зовнішні політичні 
обставини для військової дії. Після цього на теренах Полісся й 
Волині виступили перші збройні відділи Української Повстанської 
Армії (УПА). З того часу оборону українського населення Поліс
ся й Волині взяла на себе українська військова сила. УПА, крім 
завдань самооборони, приняла зразу також завдання кадрової 
організації майбутньої Української Народної Армії.

Вістка про УПА, тобто про збройну оборону й боротьбу на 
теренах Полісся й Волині, різко піднесла в інших областях Укра
їни бойовий дух і захоплення. Припинились балачки про можли
вість чи неможливість створити власну силу, про можливість чи



безперспективність збудувати Самостійну Українську Державу. 
Відкинувши сумніви, хитання й дискусії, маса прагне одного — 
активно боротись, наступати. Український велет двигнув плечима. 
Запахло духом революції.

Рух УПА поширився скоро з Берестейської, Пинської, Волин
ської областей на Кам’янець-Подільську, Вінницьку, Житомирську 
й Київську області. В перших числах липня 1943 р. виступили 
збройні відділи Української Народної Самооборони в Галичині 
(УНС). УНС зродилася з потреб оборони народу перед окупант
ським терором, але скоро почала формуватись у кадрові армійські 
частини. Таким чином уже в липні 1943 р. 12 областей України 
стали на шлях збройної боротьби проти окупантів за Самостійну 
Соборну Українську Державу. (...)

К о с и к. В. Україна і Ні
меччина у другій світовій 
війні.— С. 618—619.

162. Звинувачення радянською політичною цензурою
Олександра Довженка в націоналізмі

Липень 1943 — лютий 1944 р.
Публикуемые материалы находятся в Российском центре хра

нения и изучения документов новейшей истории (РЦХИДНИ).
Г. Ф. Александров 1 - А. С. Щербакову2
9 июля 1943 г.

О ПОВЕСТИ А. ДОВЖЕНКО «ПОБЕДА»3.
Повесть А. Довженко «Победа» явно неудачная его вещь. В ней 

есть отдельные яркие страницы, фрагменты, но в целом она сыра, 
составлена небрежно, изобилует фальшивыми положениями.

1. Воинская часть, которую изображает автор, состоит сплошь 
из украинцев, что не соответствует действительности и искусствен
но обособляет борьбу украинского народа от борьбы всех народов 
СССР против немцев.

2. У автора отсутствует чувство меры в тех фрагментах, где он 
характеризует презрение советского воина к смерти. Местами 
слишком много смертей, создается впечатление, что победа дости
гается только смертью.

3. В повести совершенно нелепо выведен образ генерала Мака
ра Нечипорука. Автор называет его «стратегом», «богом войны» и 
героем. Однако, в чем состоит героизм и стратегическое мастерство 
генерала,— автор не показывает.



Единственный эпизод, в котором участвует генерал Нечипорук, 
изображен у Довженко следующим образом:

«Перед командирами стоял грозный их генерал Макар Нечипо- 
РУк.

— Изменники! Так вашу так, и так, и так! Предатели! Так 
вашу так и так! Шпионы! Так вашу так и так, и так! Трусы! Так 
вашу так и так, и так и так!

Низко опустили головы командиры уснувшего полка, и тяжелые 
вздохи порою вырывались из их молодых грудей. Печаль и уныние 
охватили их сердца, и слезы подступали ко многим молодым очам, 
и сжимались кулаки от сложных и горьких чувств. Лейтенант 
Вовк Микита плакал.

— Под суд отдам! Так вашу так и так, и так! Расстреляю! Так, 
растак, трижды перетак, нехай!

Еще ниже опустились командирские головы. Все уже согласи
лись с речью генерала».

Или на стр. 14 генерал Нечипорук произносит:
«Замолчи, растрам, трам, трам, трам! — прорвался, наконец, 

генерал так громко, что полк проснулся, и командиры заволнова
лись».

Таким образом, Нечипорук показан скорее как «мастер» матер
щины, а не «стратег» и «бог войны».

4. В ущерб здравому смыслу и чувству реального Довженко 
непомерно прибегает к гиперболам. Такова, например, картина 
повального бегства полка (стр. 6—7).

«Какие бежали люди! Какие бежали люди! Увлекаемые толпой 
жаждущих отсрочки у смерти, бежал переяславский капитан Сухо- 
вий Кирилло с двумя орденами Красного Боевого Знамени. Бежал 
лейтенант Вовк Микита. Двести пятьдесят немецких, румынских, 
итальянских, венгерских, финских и прочих трупов зарублено и 
припечатано на боевом счету Вовка. Бежал.

Бежал, проклиная всех и вся на свете, знаменитый истребитель 
танков бронебойщик Левко Стоян из-под Каменец-Подольска. 
Бежали, как разъяренные львы среди потока буйволов, великолеп
ные пулеметчики Гарковенко Петро с Полтавщины, лейтенант Ор- 
люк, Британ Лука и Вовкотрубенки Роман, Устин и Андрей.

Какие были люди! Всю Украину прошли с тягчайшими боями, 
с трудами, с гневом, с незабываемыми разлуками, профессора 
боев, засад и страшных нападений. Какие были люди! Бежали.

Бежал Вернигора Остап, заслуженный тракторист республики 
и снайпер беспощадный».

На стр. 9—10 Довженко изображает воинское «возрождение» 
артдивизиона капитана Кравчины, который, подобно кудеснику в 
сказке, мгновенно превращает свою растерявшуюся часть в герой
скую, сражающуюся до смерти.



«Неизвестно, чем бы кончился этот неравный поединок, может 
бьпь, и не удалось бы капитану Кравчине удержать сметенных 
своих бойцов, может быть, переступили бы они через него, чтобы 
всю жизнь потом терзаться в памяти своей бесчестным поступком, 
но в это время добрые две дюжины двухсотпятидесятикилограммо
вых аэропланных бомб прижали всех к земле.

— Встать! Нас проклянут, если мы отступим,— повторил Крав
чина спокойно, когда минут через пять все встали.— Понятно, кто 
нас проклянет?

— Понятно, товарищ капитан,— сказали бойцы, оглядываясь и 
видя, какие тяжелые потери от бомб понесли только что отсту
пившие.

— Боец Левко Гненный, скажи, кто нас проклянет?
— Народ!— ответил Левко, и слезы волнения подкатились к 

его глазам.
— К орудиям! — приказал спокойно Кравчина.
Расчеты стали у орудий, и всем вдруг стало ясно, что отступле

ния не будет, что началась совсем другая жизнь».
5. В повести много утрированных эпизодов, небрежных и дву

смысленных выражений. Характеризуя одного из героев своей по
вести сержанта Ивана Кавуна из Запорожья, Довженко пишет о 
нем: «Он был воин. Он был такой великий воин, что его несколько 
раз выгоняли из Запорожского комсомола...». Или «..вдруг полу
чилось письмо с извещением о решении его, Ивана Кавуна, посвя
тить свою жизнь обороне родины от ярма капитализма и сделаться 
Героем Советского Союза. Это известие облетело мгновенно не
сколько улиц, и когда старый Кавун, придя с завода, узнал об этом 
решении своего сына, он сказал: «Ну что ж, если уж, как говорит
ся, не годится наш Иван ни к какой работе, нехай уж хоть в герои 
выходит что ли».

Повесть А. Довженко в представленном виде для издания не
пригодна.

Г. Александров.
9/VII — 43 г.

Ф. 17.— On. 125.— Д.
212.— Л. 1—3.
Машинописный текст.
Подпись - а в т о г р а ф
Г. Ф. Александрова.

Г. Ф. Александров - А. С. Щербакову 4 
22 ноября [1943]
В связи с Вашими указаниями о повести Довженко «Украина 

в огне» Управлением пропаганды приняты следующие меры:



1. По телефону даны указания т. Литвинову (секретарь ЦК 
КП (б) У по пропаганде) о недопустимости опубликования повести 
Довженко в украинских изданиях.

2. По линии Главлита даны секретные указания Украине и цен
зорам всех центральных издательств, а также облкрайлитам.

3. Руководители всех центральных литературно-художествен
ных издательств и журналов так же предупреждены о недопусти
мости опубликования повести Довженко.

4. В Управлении пропаганды проведено совещание редакторов 
всех центральных газет, литературно-художественных журналов и 
издательств, на котором также даны соответствующие указания о 
повести Довженко.

Как выяснилось при проверке, Довженко разослал рукопись 
своей повести ряду издательств и редакций литературно-художе
ственных журналов (Гослитиздату, издательству «Советский писа
тель», редакциям журналов: «Знамя», «Октябрь», «Смена» идр.). 
Редакции журналов и издательств критически отнеслись к повести 
Довженко и не приняли ее к печати, кроме редакции журнала 
«Смена», которая месяц тому назад опубликовала небольшой от
рывок из этой повести (журнал «Смена» № 18).

Г. Александров
22/XI

Ф. 17.— On. 125.— Д . 
212.— Л . 65.

Из докладной записки Г. Ф. Александрова,
А. А. Пузина5, А. М. Еголина6 — Г. М. Маленкову

[ноябрь 1943 г.]
...Редакция журнала «Знамя» в конце 1942 года приняла к пе

чати политически ошибочную и вредную повесть «Победа» (автор 
Довженко), в которой отчетливо выражены чуждые большевизму 
взгляды националистического характера. Описывая бои, которые 
вела и ведет Красная Армия на украинских участках советско- 
германского фронта, Довженко настойчиво пытается убедить чи
тателей в том, что за Украину борются, якобы, только украинцы. 
В повести описываются боевые подвиги десятков бойцов Красной 
Армии, но среди них нет ни одного не украинского имени.

Один из героев повести, капитан Кравчина, говорит:
«За что мы бьемся, за что умираем? ...Мы бьемся за то, чему 

нет цены в мире — за Украину. За Украину, за честный украин
ский народ! За единственный сорокамиллионный народ, не нашед
ший себе в столетиях Европы человеческой жизни на своей земле. 
За парод растерзанный, расщепленный!»

И дальше после путаных рассуждений о Европе и Украине, в



которых, так же как и во всей повести, Украина ни разу не назва
на Советской Украиной, капитан Кравчина заявляет:

«Помните, на каких бы фронтах мы сегодня ни бились, куда бы 
ни послал нас Сталин,— на Север, на Юг, на Запад, на все четыре 
стороны света,— мы бьемся за Украину!»

Порочность повести «Победа» состоит также в неправильном 
объяснении причин отступления Красной Армии в начале войны. 
Причину отступления Довженко видит в том, что «не было у нас 
культуры быта, отношений, нет у нас и культуры войны». В повес
ти Довженко победа достигается ценой гибели большинства участ
ников боя. Гибнут они из-за неумения воевать, нераспорядитель
ности командиров и бюрократизма военных специалистов.

Управление пропаганды запретило опубликование этой повести. 
В новой повести «Украина в огне» Довженко допускает еще более 
грубые политические ошибки.

Ф. 17.— On. 125.— Д .
212.— Л. 147, 148. Маши
нописный текст. Подписи- 
автограф Г. Ф. Александ
рова, А. А. Пузина, А. М. 
Еголина.

А. С. Щербаков — В. Р. Щербине7
8 февраля 1944 г.

Ответственному секретарю редакции журнала «Новый мир»
тов. Щербине8
ЦК ВКП(б) обращает Ваше внимание на то, что в произведе

ниях украинского писателя и кинорежиссера Довженко А. П., на
писанных за последнее время («Победа», «Украина в огне»), име
ют место грубые политические ошибки антиленинского характера.

Ввиду этого ЦК обязывает Вас не публиковать произведений 
Довженко без особого на то разрешения Агитпропа ЦК ВКП(б).

Секретарь ЦК ВКП(б)
А. Щербаков

8. И — 1944 г.
Ф. 17.— On. 125.— Д. 
293.— Л. 1. Машинопис
ный текст. Подпись-авто
граф А. С. Щербакова.



Постановление Политбюро ЦК КП(б)У «О Довженко А. П.».
12 февраля 1944 г.

Совершенно секретно
п. 50 г. О Довженко А. П.
В произведениях украинского писателя и кинорежиссера Дов

женко А. П., написанных за последнее время («Победа» и «Украи
на в огне»), имеют место грубые политические ошибки антиленин- 
ского характера. В связи с этим ЦК КП (б) У постановляет:

1. Рекомендовать Всеславянскому Комитету ввести в состав 
Комитета от Украинской ССР вместо Довженко тов. Рыльско- 
го М. Ф.9

2. Рекомендовать Комитету по Сталинским премиям при Сов
наркоме СССР ввести в состав Комитета вместо Довженка 
тов. Юру Г. П.10

3. Вывести Довженко А. П. из состава редакции журнала «Ук
раїна». Вместо него утвердить членом редакционной коллегии жур
нала украинского писателя Андрея Малышко п.

4. Освободить Довженко А. П. от обязанностей художественно
го руководителя Киевской киностудии.

Просить ЦК ВКП(б) утвердить настоящее постановление
Секретарь ЦК КП(б)У

Н. Хрущев
Ф. 17.— On. 125.— Д.
232.— Л. 9. Машинопис
ный текст. Подпись-фак
симиле Н. С. Хрущева.



ЦИРКУЛЯРНОЕ ПИСЬМО Н. Г. САДЧИКОВА.
23 февраля 1944 г.
Циркуляр № 7/189 
«23» февраля 1944 года 
гор. Москва
Всем органам цензуры
Обязываю впредь не публиковать в гражданской и военной 

печати произведения украинского писателя Довженко А. ГГ. без 
особого на то в каждом отдельном случае моего разрешения.

Уполномоченный СНК СССР 
по охране военных тайн в печати 

.и Начальник Главлита Н. Садчиков.
Ф. 17.— On. 125.— Д. 
293.— Л. 4. Машинопис
ный текст. Подпись-авто
граф Н. Г. Садчикова.

ПРИМЕЧАНИЯ

1. Александров Г. Ф. (1908—1961) — в 1940—1947 годах на
чальник Управления пропаганды и агитации ЦК ВКП(б).

2. Щербаков А. С. (1901—1945) — в 1943—1944 годах кандидат 
в члены Политбюро ЦК ВКП(б), секретарь ЦК ВКП(б), первый 
секретарь МК и МГК ВКП(б). Одновременно начальник Главного 
политического управления рабоче-крестьянской армии и замести
тель наркома обороны.

3. На первом листе документа автограф А. С. Щербакова.
4. Там же. Л. 65. Машинописный текст. Подпись-автограф 

Г. Ф. Александрова. На документе имеется пометка А. С. Щерба
кова.

5. Лузин А. А. (1904—?) — в 1940—1946 годах заместитель на
чальника Управления пропаганды и агитации ЦК ВКП(б).

6. Еголин А. М. (1896—1956) — литературовед. В 1943 году за
ведующий отделом художественной литературы Управления про
паганды и агитации ЦК ВКЩб).

7. Щербина В. Р. (1908—1982) — литературовед.
8. Аналогичный текст письма был разослан в ЦК КП (б) У ре

дакторам газет «Правда», «Известия», «Красная звезда», «Комсо
мольская правда», «Труд», «Литература и искусство», редакторам 
журналов «Октябрь», «Знамя», «Украина», «Звезда», директору



Госполитиздата, директору Гослитиздата, директору издательства 
«Советский писатель», директору издательства «Молодая гвар
дия», директору Детгиза, начальнику Воениздата, секретарям Сум
ского обкома КП (б) У, Днепропетровского обкома КП (б) У, Нико
лаевского обкома КП (б) У, Черниговского обкома КП (б) У, Жито
мирского обкома КП (б) У, Запорожского обкома КП (б) У, Воро- 
шиловградского обкома КП (б) У, Полтавского обкома КП (б) У, 
Харьковского обкома КП (б) У, Сталинского обкома КП (б)У, пред
седателю Комитета по делам кинематографии при СНК СССР и 
начальнику Главлита. (Ф. 17. Оп. 125. Д. 293. Л. 2,2 об).

9. Рыльский М. Ф. (1895—1964) — поэт.
10. Юра Г. П. (1887/88—1966) — актер, главный режиссер ук

раинского театра им. Франко.
11. Малишко А. С. (1912—1970) — поэт, литературный критик.

163. З програмових постанов ill Надзвичайного 
Збору ОУН (С. Бендери)

21—25 серпня 1943 р.
Організація Українських Націоналістів бореться за Українську 

Самостійну Соборну Державу і за те, щоб кожна нація жила віль
ним життям у своїй власній самостійній державі. Знищення націо
нального поневолення та експлуатації нації нацією, система віль
них народів у власних самостійних державах — це єдиний лад, 
який дасть справедливу розв’язку національного і соціяльного пи
тання в цілому світі.

ОУН бореться проти імперіялістів і імперій, бо в них один па
нуючий народ поневолює культурно і політично та визискує еконо
мічно інші народи. Тому ОУН бореться проти СССР і проти ні
мецької «Нової Европи».

ОУН з усією рішучістю бореться проти інтернаціоналістичних 
і фашистсько-націонал-соціялістичних програм і політичних кон
цепцій, бо вони є інструментом завойовницької політики імпері
ялістів. Тому ми проти російського комуно-большевизму і проти ні
мецького націонал-соціялізму.

ОУН проти того, щоб один народ, здійснюючи імперіялістичні 
цілі, «визволяв», «брав під охорону», «під опіку» інші народи, бо 
за цими лукавими словами криється огидний зміст — поневолення, 
насильство, грабунок. Тому ОУН бореться проти російсько-больше- 
вицьких і німецьких загарбників, поки не очистить України від 
усіх «опікунів» і «визволителів», поки не здобуде Української Са
мостійної Соборної Держави (УССД), в якій селянин, робітник і 
інтелігент могтиме вільно, заможньо і культурно жити та розвива
тися.



ОУН за повне визволення українського народу спід москов- 
сько-большевицького та німецького ярма, за побудову УССД без 
поміщиків, капіталістів та без большевицьких комісарів, енкаве- 
дистів і партійних паразитів.

В українській державі влада вважатиме за найвищий свій обо
в’язок інтереси народу. Не маючи загарбницьких цілей та понево
лених країн і пригноблених народів в своїй державі, народня вла
да України не витрачатиме часу, енергії та коштів на творення 
апарату гноблення. Українська народна влада всі економічні ре
сурси та всю людську енергію спрямує на побудову нового дер
жавного порядку, справедливого соціяльного ладу, на економічне 
будівництво країни та культурне піднесення народу.

У лавах ОУН боряться українські селяни, робітники та інтелі
генти проти гнобителів, за УССД — за національне й соціяльне 
визволення, за новий державний порядок та новий соціяльний лад 
< ...>

г) За культурні взаємини з другими народами, за право виїз
ду громадян за кордон для навчання, лікування та пізнавання 
життя й культурних надбань других народів.

11. За повне право національних меншостей плекати свою 
власну по формі й по змісту національну культуру.

12. За рівність всіх громадян України, незалежно від їх націо
нальносте, в державних та громадських правах та обов’язках, за 
рівне право на працю, заробіток і відпочинок.

13. За вільну, українську по формі й по змісту культуру, за 
героїчну духовість, високу мораль, за громадську солідарність, 
дружбу та дисципліну. < ...>

II. ПОЛІТИЧНІ ПОСТАНОВИ
А. До міжнародньої ситуації
1. Сучасна війна — це типова війна між конкуруючими імперія- 

лізмами за панування над світом, за новий поділ матеріальних 
багатств, за здобуття нових сировинних баз і ринків збуту та за 
експлуатацію робочої сили.

2. Воюючі імперіялізми не несуть світові жодних прогресивних 
політичних або соціальних ідей. Зокрема, т. зв. німецька «Нова 
Европа» й московський «совєтський союз» являються заперечен
ням права народів на свобідний політичний і культурний розвиток 
у власних державах та несуть всім народам політичне й соціяльне 
поневолення. Тому перемога імперіялізмів у сучасній війні й побу
дова світу на імперіялістичних принципах була б тільки хвилевою 
•передишкою у війні та скоро довела б до нових зударів між імпе- 
ріялізмами на тлі поділу воєнної добичі та нових суперечок. З дру
гого боку, визвольні рухи поневолених імперіялізмами народів



стали б зародком нових конфліктів та революцій. Таким чином 
перемога імперіялізмів у сучасній війні довела б до хаосу й до 
дальших страждань мільйонових мас поневолених народів.

3. В теперішній момент сучасна імперіялістична війна вступила 
у вирішальну стадію, яка характеризується:

а) вичерпанням сил імперіялізмів,
б) зростом суперечностей між імперіялізмами,
в) зростом боротьби поневолених народів.

Рівночасно сучасна війна являється зовнішнім допоміжним чинни
ком, що зближає національні й соціяльні революції поневолених 
народів.

4. Реакційні й протинародні плани німецького расистського ім- 
періялізму поневолити інші народи, терористичні німецькі методи 
на окупованих теренах і боротьба поневолених народів проти т. зв. 
Нової Европи приспішили повний політичний крах німецького ім- 
періялізму. Тепер під ударами своїх імперіялістичних противників 
та у висліді визвольної боротьби поневолених народів, зближаєть
ся Німеччина також і до неминучої мілітарної поразки.

5. Большевицька Москва, ідейно-політично скомгіромітована й 
матеріяльно ослаблена, використовує для себе терористичну полі
тику німців на окупованих теренах та достави аліянтів на продов
жування війни.

Тільки страх перед німецькою окупацією й внутрішній сталін
ський терор заставляють бійців Червоної Армії далі воювати. Ве
личезні втрати людського й воєнного знаряддя поглиблюють внут
рішню кризу московського імперіялістичного режиму. Скрутна 
харчова ситуація внутрі країни й висадка аліянтів в Европі та 
загроза большевицьким планам з того боку заставляють больше- 
виків приспішити власний наступ.

Ціллю большевиків є, під ширмою т. зв. оборони батьківщини, 
відігрітого слов’янофільства й псевдореволюційної фразеології, 
здійснити напрямні московського імперіялізму, а саме: опанувати 
Европу, а в дальшу чергу весь світ. Вихідною базою для здійснен
ня московських імперіялістичних планів є Україна з її природніми 
багатствами. Дальшими базами в планах московського імперіяліз
му являються Балкани, Прибалтика й Скандінавія.

6. Незалежно від розбіжностей, які існують між аліянтами, 
ведуть вони війну за знищення своїх конкуренційних противників, 
в першу чергу німецького імперіялізму. Черговим завданням аліян
тів являється знищення японського імперіялізму. Для знищення 
отих противників аліянти використовують і будуть старатися як
найдовше використовувати московський імперіялізм. Рівночасно в 
інтересі аліянтів не є опанування Европи большевиками, й вони 
змагають у сучасній війні до послаблення, а в дальшу чергу й до 
зломання московського імперіялізму. Продовжування, війни на



східньому фронті й взаємне винищування німецького й москов
ського імперіялізмів іде по лінії інтересів аліянтів. Ціллю аліян- 
тів, а зокрема Англії, на європейському суходолі являється роз
громлення або принаймні істотне послаблення всіх великодержав 
Европи та побудова такого ладу, що забезпечував би їм вирішаль
ний голос в Европі й повну свободу англосаксонських політичних 
і економічних впливів. Для здійснення тих цілей аліянти опанову
ють або змагають до опанування найважливіших баз довкруги 
Европи або в самій Европі (Сіцілія, Апенінський і Балканський 
півострів, Скандінавія, Кавказ).

7. Поневолені народи і їх визвольна боротьба — це один із най
важливіших елементів у дальшому розвою сучасної політичної 
ситуації. Мілітарна перевага імперіялізмів у сучасний момент ще 
гамує повний вияв сил поневолених народів. Але в міру поглиблю
вання кризи міцніють сили поневолених народів і зближається 
момент національних і соціяльних революцій, а поневолені народи 
стають новим вирішальним політичним чинником. Єдино на плат
формі нової політичної концепції поневолених народів, що — в про
тивенстві до імперіялізмів — гарантує кожному народові право на 
власну національну державу й забезпечує йому соціяльну справед
ливість, може бути побудований справедливий лад та вдержаний 
тривалий мир між народами.

8. Близький мілітарний крах Німеччини на Сході та повна ідей
но-політична компрометація московського імперіялізму ставить 
перед поневоленими народами Сходу завдання боротися проти 
імперіялістичних гнобителів в ім’я перебудови Сходу на нових 
принципах свободи народам та їх самоозначення у вільних неза
лежних державах та звільнення народів і людини від політичного 
гніту й економічної експлуатації. Тільки шляхом національних і 
соціяльних революцій поневолених народів Сходу, що проходити
муть під прапором нових прогресивних ідей і боротьби народів 
проти імперіялізмів, може бути знищений московсько-большевиць- 
кий імперіялізм.

9. Україна стоїть в центрі сучасної імперіялістичної війни. За 
панування над Україною й її експлуатацію борються московські 
і німецькі імперіялісти. Рівночасно Україна як носій прогресивних 
ідей серед усіх поневолених народів стає вирішальним чинником 
у підготовці революцій на Сході. Україна є першою, яка піднесла 
на Сході прапор рішучої боротьби поневолених народів проти ім- 
періялістів, і вона почне період національних і соціяльних револю
цій. Тільки у спільній боротьбі українського народу з іншими поне
воленими народами Сходу може бути розбитий большевизм. Від
будова Української Самостійної Соборної Держави забезпечить 
відбудову і тривале існування національних держав інших народів 
Східньої, Південно-Східньої та Північної Европи та поневолених



народів Азії. Тільки при існуванні Української Держави може бути 
забезпечене тривале існування тих народів, що у взаємному поро
зумінні й співпраці на принципах права кожного народу на влас
ну державу, на справедливий соціальний лад та економічну неза
лежність зможуть ставити опір всім зазіханням ворожих їм імпе- 
ріялізмів. Таким чином буде забезпечений тривалий мир і мирний 
національний, соціальний та культурний розвиток тих народів

Б. До внутрішньої ситуації на українських землях
I. ЗОВНІШНІ ч и н н и к и
10. Незалежно від ударів, які досі одержала Німеччина на всіх 

фронтах, її політика на окупованих українських землях іде далі 
по лінії повного політичного поневолення й нещадного колоніяль- 
но-економічного грабунку українського народу.

II. Большевицькі агенти московського імперіалізму на україн
ських землях (большевицька партизанка, т. зв. Народня Гвардія) 
шляхом ширення розкладу між українським народом, провокуван
ням німецьких ударів та винищуванням українського самостій
ницького елементу готують окупацію всіх українських земель боль
шевиками.

12. Недобитки білого російського імперіалізму (Власов, Союз 
Русских Офицеров) не творять самостійної політичної сили. Ви- 
слуговуючись чужим імперіялізмам та прагнучи до відбудови ре
акційного поміщицько-капіталістичного ладу, вони не мають серед 
українського народу жодного політичного впливу, а російський 
елемент штовхають до большевизму.

13. Польська імперіялістична верхівка є вислужником чужих 
імперіялізмів та ворогом свободи народів. Вона намагається за
прягти польські меншини на українських землях і польські народ
ні маси до боротьби з українським народом та помагає німецькому 
й московському імперіялізмам винищувати український нарід.

14. Національні меншини України, свідомі спільної долі з укра
їнським народом, борються разом з ним за Українську Державу!

11. ВНУТРІШНЬОУКРАЇНСЬКИЙ СТАН
15. Сучасний період визвольної боротьби українського народу 

позначається великим зростом національної свідомости й політич
ної активности на всіх землях, що виявляється у:

а) зв’язанні народніх мас з революційно-визвольною програ
мою й тактикою Організації Українських Націоналістів.

б) в безпосередній участі мас в боротьбі, зокрема у її нових 
самооборонних та військових формах.

16. Усі спроби опортуністичного табору скерувати визвольну 
боротьбу українського народу за УССД на манівці співпраці з



окупантськими імперіялізмами та дочепити українську визвольну 
справу до планів отих імперіялізмів розбився об рішучий спротив 
українських народніх мас.

17. Організація Українських Націоналістів є одиноким, вповні 
незалежним самостійницьким керівником революційно-визвольної 
боротьби українського народу за Українську Самостійну Соборну 
Державу.

В. Наші цілі

18. Організація Українських Націоналістів бореться за Україн
ську Самостійну Соборну Державу, за право кожного народу на 
самостійне державне існування, за визволення поневолених наро
дів від імперіялізмів, за побудову справедливого політичного й 
соціяльного ладу.

Г. Методи й форми нашої боротьби

19. Єдиний шлях для здійснення наших цілей — це революцій
на боротьба українського народу і всіх інших поневолених народів 
проти імперіялізмів Берліна й Москви, яка приспішить поразку 
обох імперіялізмів та через національні революції поневолених 
народів доведе до відбудови їх національних держав.

20. Тільки одностайною боротьбою український народ здобуде 
Українську Самостійну Соборну Державу. Тому нашим завданням 
е залучити якнайширші народні маси до планової, активної бо
ротьби. В сучасний передреволюційний період залучування народ
ніх мас до боротьби проходить у формі їх активної участи:

а) в політичних діях,
б) в самооборонних діях,
в) у військових діях.
21. Об’єднання українського народу буде здійснене єдино в 

боротьбі. Прагнучи до об’єднання українського народу, орієнтує
мось сьогодні на елементи, здібні до революційної боротьби.

22. Збройна сила українського народу — це основна передумо
ва перемоги в його боротьбі за УССД.

23. Наші цілі здобудемо, вийшовши поза межі України та зв’я
завши нашу боротьбу за УССД з боротьбою інших поневолених 
або загрожених імперіялізмами народів, зокрема народів Сходу, 
Прибалтики й Балканів, пропагуючи й реалізуючи наше гасло волі 
народам і людині й права кожного народу на самостійні націо
нальні держави та протиставляючись реакційним концепціям і 
планам імперіялізмів.

24. Організована збройна й політична сила українського наро-



ду — це едина гарантія успіхів на зовнішньому відтинку нашої бо
ротьби.

25. Ведучи боротьбу проти імперіялістичних гнобителів Укра
їни, ми стоїмо за вилучення всіх другорядних фронтів. У наших 
зносинах з сусідніми народами розраховуємо на співпрацю з їхні
ми народніми масами та з їхніми революційними неімперіялістич- 
ними елементами й поборюємо всіх попутників імперіялізмів.

Д. Наше ставлення до територіяльно-політичних змін
на українських землях

26. Воюючі на Сході імперіялізми Берліна й Москви йдуть до 
самознищення. Територіяльно-політичні зміни на Сході й пересу
вання фронтів і кордонів є і будуть тільки висловом хвилевого 
укладу сил між імперіялізмами та не доводять внутрішніх спро
можностей імперіялізмів тривало заволодіти Сходом і його упо
рядкувати. Одинокою органічною й тривкою силою Сходу являю
ться сили поневолених народів, що змагають до національних і 
соціяльних революцій та до відбудови власних національних дер
жав. їхня боротьба скеровується сьогодні на підривання сил мос
ковського й німецького імперіялізмів.

Боротьбу за здійснення наших цілей будемо провадити неза
лежно від усіх можливих територіяльно-політичних змін на Сході.

Окупацію большевиками українських земель приймаємо пла
новою активною боротьбою у всіх тих формах, що ведуть до роз
валу державного апарату московського імперіялізму та причиняю
ться до зросту організованих сил українського народу в його бо
ротьбі за УССД. Організована й планова участь народніх мас в 
активній боротьбі під новою большевицькою займанщиною — це 
єдиний засіб оборонити український нарід перед фізичним вини
щенням большевиками та здобути УССД. Нашу боротьбу прово
дитимемо на всіх українських землях, зайнятих большевиками, а 
також поза межами України у тісній співпраці з іншими понево
леними народами.

Наше ставлення до всіх зовнішніх сил взалежнюємо від їх від
ношення до ідеї української державности.

Українська суспільно-по
літична думка в XX ст.— 
Т. 3.— С. 65—73.



164. Звернення УПЛ  до добровольців
при німецьких військових частинах

Німецькі гнобителі втрачають під ногами ґрунт. їх кидають 
усі європейські союзники. Всі окуповані народи Европи підносять 
священну боротьбу за свої національні самостійні держави. Щоб 
оборонити себе від народної помсти, гітлерівці зі східнього фронту 
відтягають свої війська на Захід. Московські імперіялісти вико
ристовують цю ситуацію і з великими жертвами просуваються 
вглиб України. Московські завойовники кричать, що вони йдуть 
«визволяти» нашу землю. Але ввесь український народ добре знає, 
що московські гнобителі нічим не різняться від німецьких.

Український народ, який розпочав боротьбу проти гітлерів
ської звірини, буде продовжувати її і проти московських катів, 
поки не здобуде своєї Самостійної Держави.

Добровольці! Ви пішли разом 3‘німецькими військами на фронт. 
Ви хотіли знищення імперіялістичної Москви, большевицьких ка
тів. Ви йшли на боротьбу з московськими завойовниками, сподіва
ючись у цій боротьбі здобути волю, національну державу і для 
свого рідного народу. Але Ваші сподівання не здійснились. Гітле
рівським катам потрібна була лише Ваша кров. А кожний прояв 
на державну незалежність вони нещадно викорінювали, як і мос
ковські імперіялісти.

Тепер німці відступають. Яка ж Ваша доля? Чи й Ви повинні 
утікати з німцями? Підете до Німеччини — Вас кинуть за колючі 
дроти і виморять голодом, як то було з тисячами Ваших товари- 
шів-полонених. Коли перейдете до большевиків — Вас чекає неми
нучий розстріл. Відомо, що московські кати вбивали навіть ідей
них своїх комуністів і найкращих військових командирів.
. Добровольці! З цієї важкої ситуації Вам є один вихід — продов

жувати збройну боротьбу проти московських банд. По всіх україн
ських землях ведуть тепер боротьбу проти большевицьких завойов
ників загони Української Повстанської Армії. УПА вже 10 місяців 
героїчно бореться з німецькими і большевицькими катами. В УПА 
є також національні загони зі східніх народів. Таким чином тво
риться могутній протибольшевицький фронт.

Добровольці! Переходьте зі зброєю в руках до українських пов
станців. На нашій рідній землі, разом з усім героїчним, лицарсь
ким українським народом будемо боротися з большевицькими на
їзниками. Будемо боротися за Українську Самостійну Державу і 
самостійні держави усіх народів, яких поневолили московські го
ловорізи.

У цій боротьбі перемога буде за нами. Московські кати, просу
ваючись на Захід, все більше сходять кров’ю і знесилюються. Усі 
поневолені Москвою народи не хочуть воювати за інтереси імпері-



ялістичної Москви. Народи Европи не хочуть ні гітлеризму, ні 
большевизму. Вісь Берлін — Рим розлетілась. Большевики все 
більше загризаються з своїми союзниками. Продовження війни, 
нові свари між імперіялістами і визвольна боротьба усіх понево
лених народів — все це допоможе нам витримати нашу священну 
боротьбу і перемогти.

З нами солідаризуються усі європейські народи, які визволяю
ться з-під гітлерівського ярма. Нам допомагають боротись з мос
ковськими імперіялістами грузини, вірмени, азербайджанці, каза
хи, узбеки, туркмени, татари і всі інші народи Кавказу й Азії. 
Встає новий бойовий фронт народів, які стають на нещадний і пе
реможний бій за своє визволення, за свою державну незалежність.

Слава борцям за волю народів!
Смерть московським та німецьким імперіялістам!
Хай живуть самостійні національні держави усіх народів Европи 

й Азії!
Хай живе Українська Самостійна Держава!
Слава Українським Повстанцям — месникам і борцям за волю 

України!
Постій, вересень 1943 р.

Головна Команда 
Української Повстанської Армії

Українська Повстанська 
Армія: Збірка док. 1942— 
1950 рр.— Ч. 1.— С. 110.

165.3 промови Гімлера на нараді групенфюрерів СС 
у Познані

4 жовтня 1943 р.
...Лише один принцип повинен, безумовно, існувати для члена 

СС: чесними, порядними, вірними ми маємо бути щодо представ
ників нашої власної раси і ні до кого іншого.

Мене ніякою мірою не цікавить доля росіянина або чеха. Ми 
візьмемо від інших націй ту кров нашого типу, яку вони зможуть 
нам дати. Якщо у тому з’явиться потреба, ми відбиратимемо у них 
дітей і виховуватимемо їх у нашому середовищі. Чи живуть інші 
народи у достатку, чи вони здихають з голоду, цікавить мене лише 
остільки, оскільки вони потрібні нам як раби для нашої культури, 
в іншому сенсі це мене не цікавить.

Якщо десять тисяч російських баб упадуть знесилені під час 
риття протитанкових рвів, то це буде цікавити мене лише тією мі



рою, якою буде готовий цей протитанковий рів для Німеччини. 
Зрозуміло, ми ніколи не будемо жорстокими й нелюдяними, оскіль
ки у цьому немає необхідності. Ми, німці, є єдиними на світі людь
ми, які щиро ставляться до тварин, а тому ми будемо щиро стави
ться і до цих людей-тварин, але ми скоїмо злочин проти власної 
раси, якщо про них піклуватимемося і прищеплюватимемо їм ідеа
ли, аби нашим синам та онукам було ще важче з ними справитися. 
Коли до мене прийде будь-хто з вас і скаже: «Я не можу рити 
протитанковий рів силами дітей або жінок. Це нелюдяно, вони від 
цього помирають»,— я змушений буду відповісти: «Ти є вбивцею 
щодо власної раси, оскільки, якщо протитанковий рів не буде ви
ритий, загинуть німецькі солдати, а вони є синами німецьких ма
терів. Вони наша кров».

Це саме те, що я хотів би вселити СС і, як я гадаю, вселив як 
один з найсвященніших законів майбутнього, предметом нашого 
опікування і наших обов’язків є наш народ і наша раса, про них 
ми маємо піклуватися і думати, в ім’я їхнє ми маємо працювати 
і боротися і ні для чого іншого. Решта нам байдужа.

Я волію, аби СС саме з цієї позиції ставилася до проблеми 
всіх чужих, негерманських народів, і насамперед до російського. 
Решта міркувань — мильна піна, омана нашого власного народу 
і перешкода швидшій перемозі у війні.

...Одне тільки у цій війні є самозрозумілим: краще, аби вмирав 
росіянин, а не німець. Краще, якщо ви використовуватимете росіян 
по одному, тоді ви зможете їздити з ними в танках. Один росіянин 
з двома або трьома німцями у танку — чудово, ніякої небезпеки. 
Не можна лише допускати, аби один росіянин зустрічався з іншим 
росіянином танкістом, інакше ці хлопці ввійдуть у змову... Крім 
того, це є один з найперших уроків, котрі я вам давав,— слідкуйте 
за тим, аби вони дивились завжди на вас, дивились завжди в очі 
своєму начальнику. Це те ж саме, що і у тварини. Поки тварина 
дивиться своєму приборкувачу в очі, вона не вийде з покори... Інша 
позиція не дасть вам такої можливості...

Я також хочу поговорити тут з вами з усією щирістю про дуже 
серйозну справу. Між собою ми говоритимемо з певною відвертіс
тю, але публічно ніколи не згадуватимемо про це. Я зараз маю на 
увазі евакуацію євреїв, знищення єврейського народу. Про такі 
речі легко говорити. «Єврейський народ буде викорінено,— гово
рить кожний член нашої партії.— І це зрозуміло, оскільки записа
но у нашій програмі. Викорінення євреїв, винищення їх —- ми ро
бимо це». І ось вони приходять — 80 мільйонів чесних німців, і у 
кожного є свій порядний єврей. Зрозуміло, решта — свині, але цей 
єврей — першосортний єврей. Жоден з тих, хто так говорить, не 
бачив і не пережив цього. Більшість з вас знає, що таке 100 тру
пів, які лежать поруч, або 500, або 1000 трупів, що лежать. Ви



тримати таке до кінця і при цьому, за винятком окремих випадків 
виявлення людської слабості, залишитися порядними людьми — 
ось що гартувало нас. Це славна сторінка нашої історії, яка не 
написана і ніколи не буде написана.

Адже ми знаємо, якого лиха завдали б собі, якби у нас і сьо
годні у кожному місті — за умов бомбардувань, труднощів і втрат 
військового часу — залишалися євреї як таємні диверсанти, агіта
тори і підбурювачі. Напевно ми повернулися б тепер до стадії 
1916—1917 рр., коли євреї ще сиділи в тілі німецького народу.

Багатство, що мали євреї, ми відібрали. Я віддав найсуворіший 
наказ про те, аби ці багатства як щось самозрозуміле, перейшли 
на користь рейху без залишку; опергрупенфюрер СС Поль виконав 
цей наказ...

У нас було моральне право, у нас був обов’язок перед своїм 
народом знищити цей народ, який хотів знищити нас. Але ми не 
маємо права привласнити собі хоча б одну шубу або годинник, 
одну марку або цигарку чи щось інше... У цілому ж ми можемо 
сказати, що виконали таке найважче завдання, дбаючи про свій 
народ. І це не завдало ніякої шкоди нашій внутрішній сутності, 
нашій душі, нашому характеру.

Щодо переможного закінчення війни, то всі ми повинні усвідо
мити: війну треба виграти духовно, напруженням волі, психічно — 
тільки тоді, як результат, прийде відчутна матеріальна перемога. 
Лише той, хто капітулює, хто говорить: у мене немає більше віри 
у спротив і волі до нього,— програє, складає зброю. А той, хто 
до останку виявить упертість і битиметься протягом години після 
оголошення миру,— виграв, Тут ми маємо застосувати всю при- 
належну нам упертість, що є нашою відмінною властивістю, всю 
нашу стійкість, витримку і впертість. Ми повинні, нарешті, пока
зати англійцям, американцям і росіянам, що ми упертіші, що саме 
ми, СС, будемо тими, хто завжди втримається... Якщо ми зробимо 
це, багато інших підуть нашим шляхом і також втримаються. Нам 
треба в кінцевому підсумку мати волю (і ми її маємо) до того, аби 
спокійно і твердо знищувати тих, хто на якійсь стадії не забажає 
йти в Німеччині разом з нами — а таке за умов деякого напружен
ня може статися. Нехай краще ми стільки-то і стільки-то чоловік 
поставимо до стінки, ніж згодом у певному місці виникне прорив. 
Якщо у нас буде все гаразд у духовному відношенні, з точки зору 
нашої волі і психіки, то ми виграємо цю війну за законами історії 
і природи, адже ми уособлюємо найвищі людські цінності, найвищі 
й стійкі цінності, що існують у природі.

Коли війну буде виграно, тоді — обіцяю вам — почнеться наша 
робота. Коли саме війна прийде до кінця, нам невідомо. Це може 
статися раптово, але й може бути нескоро. Буде видно. Одне можу 
провістити вам сьогодні: коли раптово замовкнуть гармати і наста-



•не мир, нехай тоді ніхто не думає, що він зможе відпочивати сном 
праведника. Орієнтуйте усіх своїх командувачів, своїх шефів і всіх 
своїх фюрерів СС на таке: лише тоді, панове, ми по-справжньому 
зможемо відчувати себе бадьоро, бо саме тоді багато людей заспо
коїться на лаврах. Я так підніму всі СС, триматиму їх у такому 
стані максимальної бадьорості, аби ми змогли негайно почати пе
ребудову Німеччини. У загальних СС негайно почнеться робота «з 
онімечування», тому що саме на той час достигне врожай, і його 
можна буде відправляти до зерносховищ. Ми видамо закон про 
мобілізацію ряду призовних віків. Потім ми негайно приведемо всі 
наші з’єднання військ СС у найкращу форму в плані спорядження 
і підготовки. Протягом першого піврічна після війни ми продовжу
ватимемо роботу так, буцімто наступного дня призначено наступ 
великого масштабу. Якщо Німеччина під час переговорів про мир 
або замирення зможе мати оперативний резерв, оперативну силу в 
50, 25 або ЗО свіжих дивізій СС, це буде дуже авторитетний фактор.

Коли мир буде остаточно встановлено, ми зможемо приступити 
до нашої великої роботи на майбутнє. Ми почнемо створювати по
селення на нових територіях. Ми будемо прищеплювати молоді 
статут СС. Я вважаю за абсолютно необхідне для життя нашого 
народу, аби надалі ми сприймали поняття «предки», «онуки», 
«майбутнє» не тільки з їх зовнішнього боку, але й як частину на
шого єства... Зрозуміло, що наш орден, цвіт німецької раси, пови
нен мати найчисленніше потомство. За 20—ЗО років нам необхідно 
дійсно підготувати зміну керівних працівників для всієї Європи. 
Якщо ми, СС, разом... з нашим другом Бакке здійснимо переселен
ня на Схід, то нам вдасться без будь-яких перепон, у великому 
масштабі... через 20 років перенести наш кордон на 500 кілометрів 
на Схід.

Я вже сьогодні звернувся до фюрера з проханням, аби СС — 
якщо ми до кінця війни виконаємо своє завдання і свій обов’я
зок — було надане переважне право стояти на найвіддаленішому 
німецькому східному кордоні і охороняти його. Гадаю, цього пере
важного права у нас ніхто не оскаржить. Там ми матимемо мож
ливість практично навчати поводженню із зброєю кожний молодий 
призовний вік. Ми диктуватимемо Сходу наші закони. Ми будемо 
рватися вперед і поступово дійдемо до Уралу. Я сподіваюся, що це 
встигне зробити наше покоління, що кожному призовному віку до
ведеться битися на Сході, що будь-яка наша дивізія кожну другу 
або третю зиму проводитиме на Сході... Тоді в нас буде здоровий 
відбір на всі прийдешні часи. Цим ми створимо передумови для 
того, аби весь німецький народ і вся Європа, яку ми вестимемо, 
впорядковуватимемо і спрямовуватимемо, протягом поколінь змог
ла вистояти у боротьбі за свою долю з Азією, що, безперечно, зно
ву виступить. Нам невідомо, коли це буде. Якщо в той час з іншого



боку виступить людська маса в 1 —1,5 млрд. чоловік, то німецький 
народ, кількість якого, я сподіваюся, буде становити 250—300 млн., 
а разом з іншими європейськими народами — загальною кількістю 
в 600—700 млн. й плацдармом, що розтягнеться до Уралу, а через 
сто років і за Урал, вистоїть у боротьбі за існування з Азією.

Ни давности, ни забве
ния.... По материалам
Нюрнбергского процес
са.— С. 191—194.

166. Звернення УПА до білоруського народу

БІЛОРУСЬКИЙ НАРОДЕ!
Цілими віками гнобив Тебе московський імперіялізм. Ще в 

царській Росії московські завойовники, оволодівши Твоїм народом, 
позбавили Тебе волі. Вони запрягли Тебе в ярмо поміщиків і капі
талістів, вони забрали кращих Твоїх синів до царської армії, щоб 
ті своїми грудьми боронили інтереси дворян та капіталістичного 
ладу і клали свої голови за здійснення протинародніх плянів по
міщицької верхівки. Вони позбавили Тебе рідної школи і книжки, 
вони кинули Тебе в біду і хвороби.

Прагнучи підкорити собі нові народи, царська Росія вплуталася 
1914 року в першу світову імперіялістичну війну та упала під уда
рами національної революції, що її розпочали волинці-українці в 
Петрограді.

Тоді настав і для Тебе, білоруський народе, довгожданий час 
волі. Ти став господарем на своїй землі і руками найкращих своїх 
синів створив Білоруську Національну Державу. Та не довго дове
лося Тобі тішитися волею. Московські імперіялісти, перефарбував
шися на цей раз в так званих інтернаціоналістів — большевиків, 
почали знову будувати російську імперію (РСФСР). Вони зброй
ною силою стягали до неї всі землі, які колись підкорив царський 
режим. Під ударами новітніх московських імперіялістів-большеви- 
ків упали незалежні національні держави: білорусів, українців, 
грузинів, азербайджанців. Після большевицько-польської війни 
большевики, не питаючись Тебе, господаря, поділилися Твоїми зем
лями на Ризькому мирі у 1921 році з шляхетською Польщею.

Що ж принесли Тобі, білоруський народе, московські большеви
ки за двадцять років панування на Твоїй землі?

Принесли Тобі стару московську політичну неволю, покриту 
червоним блахманом, щоб дурити народ. Принесли економічний 
грабунок Твоєї країни. Все Твоє добро пішло на потреби москов
ської імперії, що переіменувалась на СССР. Большевики принесли



Тобі жахливе виснаження народу, большевики спотворили біло
руську культуру.

Нові московські імперіялісти — большевики, захопивши владу 
в Білорусі, під різними приводами знищили нечисленну білоруську 
інтелігенцію, а на її місце прислали чужу — вислужницьку.

Червона Москва відібрала у білоруського народу частину здо
рової селянської верстви і заслала її як «куркулів» на каторжні 
роботи в Сибір. Решту селянства большевики запрягли в колгосп
не ярмо. Большевики знищили арештами і розстрілами більшість 
свідомого білоруського робітництва.

Всі білоруські міста наповнились чужим і ворожим для Білору
сі елементом. В адміністративному, судівничому апаратах поспіш
но провадилась русифікація.

Прагнучи волі, Ти не боронив ні Польщі, в 1939 році, ні Совет
ского Союзу, з яким в 1941 році стала воювати гітлерівська Ні
меччина.

І ось білоруські землі зайняла німецька армія. Німецька гітле
рівська влада почала порядкувати в Білорусі.

Білоруський народе! Чи покращало Твоє життя, коли прийшов 
на Твою землю німецький загарбник? Ні, і ще раз ні!

Німецькі імперіялісти принесли з собою ту саму політичну не
волю, той самий економічний визиск-грабунок, який був до їх при
ходу.

Страшними пожежами охоплена сьогодні ціла білоруська зем
ля, білоруський народ сходить кров’ю.

Бо німецький займанець, прагнучи здобути і закріпити за со
бою великі простори Сходу Европи, пляново нищить і Білорусь: 
палить села, грабує достаток, а людей ловить і забирає на каторж
ні роботи до Німеччини, на холодну і голодну смерть.

А недавній гнобитель білоруського народу — московський імпе- 
ріяліст — знову хоче відновити російську імперію.

Тому він посилає частини своєї армії на Білорусь, які прикри
ваються назвою т. зв. червоних партизанів. Ці бандити палять 
рештки білоруських сіл, грабують у населення останню одежину, 
забирають останній шматок хліба і останню худобину. Червоні 
бандити силою мобілізують усіх чоловіків і все це відставляють у 
розпорядження кремлівського ката народів Сталіна, який знову 
хоче поневолити народи бувшого Совєтського Союзу.

Червоні кати хочуть відновити жахливу большевицьку дійсність 
з кривавим НКВД, арештами, висилками на Сибір, масовими роз
стрілами невинних громадян.

Де ж рятунок?
Білоруський народе! Рятунок твій в Тобі самому!
Вставай на боротьбу за визволення з ярма хижацьких імперія- 

лістів: німецьких гітлерівців і московських большевиків. Тільки у



спільному фронті всіх поневолених народів Европи і Азії проти 
імперіялістів вибореш собі краще завтра! Цю священну боротьбу 
проти поневолювачів розпочав уже український народ, посилаючи 
в бій Українську Повстанську Армію, яка б’ється під гаслами: 
«Воля народам, воля людині. За самостійні національні держави 
поневолених народів Европи і Азії».

Відділи Української Повстанської Армії нещадно б’ють воро- 
гів-імперіялістів: гітлерівських та сталінських посіпак і їх при
служників в Україні.

Білорусь! Твори свої збройні сили і виганяй геть банди імперіа
лістичних зайд, що нищать Твій народ, грабують і палять Твої 
села. Заводь свій лад і порядок на своїй землі. Входь в порозу
міння та організуй спільні дії з відділами Української Повстансь
кої Армії проти спільних ворогів. За нами правда, перемога буде 
наша!

Геть німецький та московський імперіялізми!
Хай живе Самостійна Білоруська Держава!
Хай живе Самостійна Українська Держава!
Хай живуть Самостійні Національні Держави поневолених на

родів!
Постій, грудень 1943 р.

Головна Команда 
Української Повстанської Армії

Українська Повстанська 
Армія: Збірка док. 1942— 
1950 рр.— Ч. 1.— С. І П -  
119.

167. Боротьба і діяльність ОУН під час війни.
Політичні вказівки

ДІЯЛЬНІСТЬ НА 3. У. ЗЕМЛЯХ
І. Будування Української Держави
1 .3  першим моментом у кожній місцевості — прокламуємо 

українську владу, Суверенну, Соборну Українську Державу, в 
кожному селі, в кожному місті, серед війська, всюди і всім; ведемо 
боротьбу за неї під гаслом: що тільки Суверенна, Соборна ні від 
кого не залежна Українська Держава дасть українському народо
ві можливості повного суспільно-культурного й господарського роз- 
вою.

Поширюємо маніфест — поклик до повстання. По прогнанню з 
даних місцевостей ворога перебираємо владу в свої руки й на пуб



лічному місці масам народу відчитаємо маніфест ОУН про ство
рення Української Держави.

2. Генеральна лінія нашої політики на ЗУЗ. Перебираємо всю 
політичну владу ми безподільно від села — аж до краевого центру 
і навпаки. Других ангажуємо до співпраці і помочі, але під нашою 
кермою. В адміністрацію, господарське життя, чи піввійськові фор
мації, міліцію, пропаганду, комунікацію, культурно-освітнє життя, 
які організуємо за своїм планом, даємо своїх керівників чи політ, 
організаторів, які беруть собі до помочі фахівців.

На ОСУЗ перекидаємо стільки людей, наскільки це не послаб
лює нашої бази — ЗУЗ.

Центром краєвої влади повинен бути Львів.
3. Під краевою владою треба розуміти краєвий уряд, що як 

влада територіально-адміністраційної одиниці ЗУЗ підчиняється 
центральному Українському Суверенному, Соборному Урядові в 
Материку.

Проголошуючи Суверенну, Соборну Українську Державу, ОУН 
шляхом вияву волі народу по льокальних плебісцитах, повітових, 
місцевих зібраннях покликує голову Суверенної, Соборної Україн
ської Держави, коли не створився в міжчасі Суверенний Україн
ський Національний Уряд у Києві, якому краєва влада ЗУЗ під
чиняється.

4. Супроти евентуального еміграційного уряду, коли він не про
тивиться цілям ОУН та коли не заіснував центральний уряд у Киє
ві, займає ОУН льояльне становище. При заснуванню уряду в 
Києві, уряду суверенного й національного, попирає ОУН цей уряд, 
що повстає з волі та власної децизії українського народу, а не з 
волі чужої сили.

5. На очищеній з ворожих сил території ОУН творить міліцію, 
парамілітарні організації та стабільні військові частини й всі не
обхідні для нормального функціонування державного життя уста
нови, суди, різні суспільні установи, організацію постачання для 
війська, шпиталі, наладнує комунікацію, фінансові уряди й т. п.

6. Для переведення згідно з державною рацією і політичними 
потребами народу соціяльних і господарських перемін — творити 
всюди Революційні Комітети, зложені з українських патріотів, та 
залізною організацією усе держати в своїх руках, щоб українсь
кий вояк не кидав фронту з побоювання, що не дістане землі. При 
господарських і соціяльних і взагалі всяких перемінах на першому 
плані будуть брані під увагу вояки, що на фронті, рідні вояків, 
воєнні інваліди, політичні засланці і загалом усі ті, що майном, 
свободою чи життям рискують, а не ті з запілля й печі — це силь
но в нашій пропаганді видвигати.

7. Відповідно до потреб та згідно з доцільністю, наскілько 
справність апарату буде запевнена, зберегти в адміністрації хви-



лево існуючі форми або творити нові. Всюди на вирішні місця по
ставити наших людей або нам послушних.

8. У хліборобстві остае в силі поділ поміщицьких земель між 
працюючих. Земля остае власністю тих селян, які на ній працю
ють. Заведені насильно на ЗУЗ колгоспи ліквідуються на засаді, 
що селяни, яких примушено віддати землю в колгосп чи совхоз, 
одержують її назад.

Машини, якими досі управляли, остають кооперативною влас
ністю тих, що є власниками відносних наділів землі й ними вони 
дальше управляють свою землю, як її власники.

9. В удержавленому промислі найкращі з українських праців
ників, що в даному заводі, під керівництвом найталановитішого в 
даній праці, який потрапить фахово вести підприємство (коли б 
остався хтось з колишніх директорів, але солідних людей), переби
рають під проводом і за ініціятивою ОУН керму підприємства чи 
заводу.

У копальні чи фабрики до фахового ведення необхідно браги 
спеца-інженера, а не дилетантів.

Головна наша увага мусить бути звернена не на фабрикування 
маси спеців, на що нас не стачить, а на поставлення наших орга
нізаторів — фахівців у поодиноких ділянках життя, бо до праці 
притягнено всіх здібних до творчости.

При всій нашій діяльности в суспільно-державному апараті тя
мити, що головна наша сила, окрім війська, в політичній організа
ції, якої розбудова — основна річ у нашій праці, бо політична сила 
не є ніколи ефемерною.

10. Сила народу — в організації взагалі. Засаднича наша річ 
в цілому житті — це є організувати й ініціювати. Отже, творити, 
ініціювати творення організацій: а) молоді, б) комбатантів, в) по
літв’язнів, г) професійні організації інтелігентів, робітників члібо-  
робів; опанувати їх нашими людьми й ідеями, д) організації одно- 
родно-продукуючих працівників — всіх з даного роду продукції, 
гірників-робітників, інженерів, директорів і т. д., е) культурно ос
вітні організації, є) фізичного виховання — спортові, служби пра
ці, ж) жіночі, з) харитативні й т. д.

А понад усе мілітарні й парамілітарні формації, використовую
чи для цього різні можливі форми, напр. можна творити військову 
організацію «Січ» і т. п.

Організованість — це зн. сила. Силу засвідчить український 
нарід перед чужинцем теж тоді, коли він виступатиме організова
ний у різних формах.

11. Закріплення й розбудова політичної організації ОУН.
11. На першому плані мусимо розбудувати політичну органі

зацію ОУН.



По всіх центрах мусимо ставити осередки пропаганди наших 
людей, все і всюди пропагувати нашу політичну й суспільну про
граму, здобути з місця необхідні технічні засоби (друкарні, радіо, 
папір, преса і т. д.), втягнути зразу в наш круг культурні осередки 
(письменників, журналістів, науковців), до них відставити з місця 
наших літераторів, журналістів і науковців, як організаторів 
їх та ініціяторів на нових світоглядових і політичних засадах.

Необхідно взяти ініціятиву виховання та організації всієї моло
ді студентської, робітничої й селянської в наші руки. Організація 
молоді та її виховання мусить бути в руках ОУН безподільно. Тво
рити окрему організацію української молоді в цілім краю.

12. Політичну організацію поширити, поповнюючи її з рядів:
а) переслідуваних Москвою, політв’язнів, політзасланців, б) хо
робрих у боях, а) особливо визначених у державному будівництві, 
високих особистою й громадською мораллю, тотожних з нашим 
світоглядом, піонерів праці. Критерій вартости члена поширяється, 
як, з одного боку, бойовість, так теж, з другого, здатність органі
зувати державне життя, він рішатиме при доборі членів. Член 
мусить бути організатором і плануючим керівником у ділянці жит
тя. Мусимо бути здібними також до творчости у суспільно-держав
ному розумінні, а це вже не є те, що в підпольній боротьбі-роботі.

Проте ж тямити завжди й всюди основне — ОУН не сміє стати 
«партією», але мусить творити ідейно-політичну й організаційну 
силу ордену борців і фанатиків.

III. Становище до німецької армії
13. Машеруючі німецькі війська приймаємо як війська союзни

ків. Стараємося перед їх приходом самі упорядкувати життя як 
слід. їм заявляємо, що вже створилася українська влада, її пере
брала ОУН під кермою Степана Бандери, всі справи українського 
життя ладнає ОУН та місцева влада готова ввійти у приязні взає
мини з союзними військами для спільної боротьби з Москвою та 
для співпраці.

Для машеруючих дальше на схід німецьких військ можна долу
чити для праці на ОСУЗ декого з активу ЗУЗ під умовою, що не 
відіб’ється це з завеликою шкодою для розбудови нашої бази ЗУЗ.

У випадку, коли б німці поставилися негативно до створеної 
української влади ОУН, не визнавали її та визначували своїх лю
дей, заявляти на місцях, що назначені ОУН не можуть передати 
влади, бо лише Провід ОУН може їх звільнити від обов’язків. •

Перед фізичною силою уступити, але у правному розумінні вла
ди не передавати (зн. завісити себе в урядуванні).



ДІЯЛЬНІСТЬ В О. СХІД.-УКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЛЯХ
І. Будування Української Держави
1. Проголосити всюди і всім — створення Української Держа

ви, видвигнути, визнати створений самостійницький національний 
уряд. У започатковане другими державне будівництво входимо, 
спрямовуючи його розбудову нашими гаслами на наші шляхи.

II. Розбудова політичної організації ОУН
З огляду на можливості повстання різних отаманчих урядів 

члени ОУН мусять бути осторожні зо справою остаточного визнан
ня того чи іншого уряду, а натомість творити, попирати й закріп
ляти українську владу на місці, ждучи на остаточну інструкцію 
Проводу. У добі радія це буде легко зробити. Очевидно, це торкає 
ситуацій скомплікованих.

У випадку ясности для українських патріотів, хто становить 
цей справжній український уряд, тієї колізії тим самим у членства 
не буде.

2. У противенстві до ЗУЗ ОУН не перебирає тотальної влади 
на ОСУЗ тому, що вона не є там розгалужена. У випадку, коли б 
не було гідних елементів до перебрання влади на ОСУЗ, ОУН бере 
її в цілому, перекидаючи велику частину своїх людей з ЗУЗ на 
ОСУЗ. Тоді ОУН задержує за собою загально-політичну керму, 
а фахово-ділове керівництво віддає найкращим місцевим елемен
там.

3. У випадку, коли б серед загального краху СССР, ще заки 
дійдуть німецькі війська до Дніпра, створилася на Лівобережжі 
серед переможних боїв з Москвою українська суверенна влада, 
треба дуже сильно її спомогти висилкою людей і т. п., щоб створи
ти міцну реальну силу — партнера для взаємин з союзним вій
ськом, тим більше, що ця держава мала б ще сильний фронт проти 
Москви, який не буде зліквідований з розвалом СССР.

4. Люди, що приходять на очищений від ворога військовий те
рен, як під т. 1/2 мають спочатку:

а) розгорнути широку пропагандивну акцію, розпропагувати 
нашу програму;

б) потворити осередки нашої організації та акції;
в) втягнути в свої ряди місцеві революційні елементи, щоб 

наша пропаганда й акція мали органічні підстави.
Осередки ОУН мають такі відділи:
1. Провідник, який веде цілість праці в Організації;
2. Організаційний, який ставить політичну організацію провід

ного кадру;
3. Суспільно-політичний, що плянуе та організує окремі сус

пільні та політичні акції;



4. Військовий, що організує мілітарні чи піввійськові формації, 
підшукує можливі форми організації військової сили та їх вико
ристання, організує частини на фронт боротьби з Москвою зі зде- 
мобілізованих вояків, втікачів із совітської армії і т. п. Загалом 
кермує військовим ділом, залежно від умовин і ситуацій; коли 
нема української армії, шукає форми організувати її, коли є укра
їнська армія, змагає до того, щоб ставала націоналістичною, вхо
дить у неї і т. п.

5. Безпека й інформація;
6. Пропаганда;
7. Молодь;
8. Жіноцтво;
9. Відділ господарки — дбає про фінансове забезпечення Орга

нізації.
Відділ можна кумулювати (поданих осередків передбачується 

три — Північний, Південний і Східний). Охоплює області, якими 
керує. Нижче обласних центрів з-поза ОСУЗ людей не призначує
ться.

5. Коли ОУН не перебирає цілости влади на ОСУЗ, наша пра
ця йде двома шляхами:

а) ставимо передусім політичну й мілітарну організацію;
б) організуємо суспільно-державне життя на націоналістич

них засадах. Кидаємо напрямні думки, плани, концепції, які 
дають політичну силу Організації, отже, пропаганда словом і чи
ном.

Під кутом розбудови політичної сили ОУН входить у царини 
життя:

а) в адміністрації захоплюємо передусім такі позиції, що ство
рюють грунт для посилення політичної організованости народу. 
Захоплюємо високі пости, бо державний апарат має екзекутиву й 
це уможливлює політичну працю;

б) те саме поліція;
в) господарське життя;
г) комунікація;
д) виховання, освіта й культура — важні для нас, бо це фор

мує духовність народу. На захоплення їх звертати особливу увагу.
6. При виборі між повищими двома шляхами завжди постави

мо чоловіка там, де буде краща можливість до ведення політичної 
роботи.

Методи праці Організації будуть в основному змінені, її акції 
провадитимуться, зокрема, на суспільно-конструктивному підкладі.

Член ОУН буде організатором якоїсь ділянки життя по україн
ських, націоналістичних напрямних, корисних Українській Держа
ві, а не партикулярним інтересам групи чи чужинців. Політична 
дійсність лежатиме, зокрема, в акцентуванні політичного моменту



в суспільних акціях і продовжуванні таких акцій, що скріпляють 
суверенність Української Держави.

Такими ударними акціями можуть бути у випадку браку біль
шої кількости українського війська — акції за Українською Ар
мією, покликуваною українським урядом на основі загальної 
військової повинности, або акції за те, щоб керма всього господар
ського життя була виключно в руках українців (це залежно від 
умовин, що створяться тоді), або акції за реалізацію якоїсь акту
альної точки нашої програми, або за допомогу фронтові, що може 
вестися, тоді члени ОУН стають у перші лави, оставляючи части
ну людей на місцях.

7. Простудіювавши найпекучіші потреби, стан націоналістичної 
свідомости та кинувши наші гасла, розглянути реакцію на них, до- 
стосовуючи тактику до вимог тамошньої дійсности, розшукати най
активніше середовище й увійти в нього; притягнути до співпраці 
провідні енергійні місцеві одиниці. Розгорнути перед ними напрям
ні праці й державного будівництва. Ставити, поповняти організа
ційні кадри можна тільки серед Акцій.

8. Звернути увагу з місця на:
а) молодь студентську, робітничу, селянську;
б) політв’язнів і засланців;
в) здемобілізоване вояцтво;
г) культурні й пропагандивні осередки (преса, радіо, журналіс

ти, письменники).
Творити організації молоді, політв’язнів, комбатантів, скликати 

військові з’їзди, бувших в’язнів, робітників, селян і т. д.
9. Старатися притягнути фахові інтелігентські сили, залізнич

ників, робітників, активний селянський елемент, влаштовувати ве
личаві свята «Моря», «Героїв», маніфестації, віча, взагалі мані
фестувати свою приязність, даючи відповідний зміст роботі; стара
тися виховання молоді перебрати в свої руки в цілому. Тямити, що 
ми мумисо бути передусім у містах і промислових осередках.

10. У підході до соціяльно-господарських і устроєвих питань 
треба вважати, щоб узгладнювати вимоги хвилини (загроза голо
ду) й органічні тенденції життя.

Тому буде необхідне хвилеве зберігання зовнішніх форм сучас
ної управи ріллі, при засадничому переданні землі селянам на 
індивідуально-рокову власність, але при формі артільної, спільної 
машинно-тракторної господарки, власності кооперативів і селян 
на машини. З другого боку, треба рахуватися і з тим, що може 
треба буде при вміщуванні чужої сили кидати інші гасла для 
акцій.

Одне вирішне при акціях — скріплення суверенітету народу, 
українськости, націоналістичности змісту господарства чи взагалі 
дальшої ділянки життя.



11. Переорганізація адміністрації буде доконуватися повільно. 
Те, що виправдалося в житті, треба буде зберегти, на початок низ
ка старих речей остане. Головне: дати там нових людей, наших з 
ОУН, взагалі українців.

III. ОУН й інші політичні сили

12. ОУН мусить бути у всякій ситуації носієм революційної ідеї 
України, Суверенної, Соборної Держави.

Політичні групи, які мають за мету Суверенну, Соборну Укра
їнську Державу, а різняться від ОУН соціяльними концепціями, 
старатися перетягнути на нашу платформу. Коли це не вдасться, 
вести свою позитивну роботу. Коли ці групи при владі й ведуть 
українську політику, їх попирати, а незалежно від того розбудову
вати силу, поборювати тоді, коли відходитимуть від ідеї Суверен
ности, чи проповідуватимуть шкідливі українській нації орієнтації 
або взагалі ослаблюватимуть силу народу. Не лише особисті по
зиції здобувати, але передусім політичні й притягати на політичній 
платформі людей.

13. Розбудувати силу на УЗ не лише під тим кутом, щоби со
юзники виграли війну й розтрощили СССР, але теж тямити, що 
бої з московськими військами триватимуть довше, і війна взагалі 
вестисьме, отже, необхідно мати сильну армію, незалежну від чу
жої сили, щоб дві армії, українська і німецька, пактували як 
союзні переможці Москви.

Не лише в Україні, але на Далекому Сході й у Москві твори- 
тисьмуть під час розвалу СССР Українські армії, які йтимуть в 
Україну як носії української суверенної влади, тому ОУН мусить 
бути твердою й принциповою у ставленні до всіх справ як неоск- 
вернений двигун повної свободи й суверенности народу. Проблема 
України вирішиться на далеко ширших просторах як засяг армії 
союзника, бо є світовою проблемою

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

1. Концентрувати сили, а не розпорошувати їх. Проявляти як
найширшу ініціятиву й якнайбільший розмах, коли б не вистачало 
сил, так тоді стягнути їх з других менш розгорнутих осередків, бо 
доцільніше мати сильно й добре поставлену меншу кількість осе
редків, ніж слабо, чи зле, більшу. Найгірше бути всюди й нігде.

2. Звернути увагу на найважливіші справи з погляду політич
ної організованости й державного конструктивізму; акцентувати 
й ініціювати такі акції, які ставитимуть Організацію в осередок 
уваги громадянства й орієнтуватимуть на неї,— акції мусять мати 
пригоже тло й знайти виконавців. Наші ідеї, напрямні роботи му



сять мобілізувати. Не летіти на заповнювання всіх браків, бо роз
губимося.

3. Основна й вирішна річ — знайти підхід до місцевого еле
менту.

4. Тому найважніше — не жити старим, пройденим, а рватись 
вперед, нове творити.

5. Кличі мусять бути ясні, прості, короткі, ядерні, конкретні, 
але не подрібні.

ЗАГАЛЬНИЙ ДОРОГОВКАЗ
Враховувати завжди великі потенції Революції, яких зараз схо

пити немислимо; тямити на ролю морального чинника Революції, 
бо, маючи на увазі тільки матеріяльні, ефективні сили, можна 
опортунізувати.

Боротьба і діяльність 
ОУН під час війни. Полі
тичні вказівки.— Відень,
б. р — С. 13.

168. Платформи Української Головної
Визвольної Ради

І. 1944 р.
1. Український національно-визвольний рух, створення Самос

тійної Української Держави та боротьба за її закріплення в 
1917—1921 рр. поглибили національну свідомість і посилили полі
тичну активність українських народних мас.

Упадок Української держави внаслідок чужого завоювання, 
зумовленого недостатнім внутрішнім об’єднанням українських на
ціональних сил, полегшив чужинцям запанувати на Україні. Це 
панування позначилось небувалим гнітом, масовим грабіжництвом 
українського народу, поверненням селянства і робітництва в справ
жнє кріпацтво разом з нещадною експлуатацією і винищенням 
міліонових мас голодом і терором. Це страшне і криваве лихоліт
тя продовж 25-ти років навчило українські народні маси, що ні
який чужий політичний та соціяльний устрій не піде їм на користь, 
і що тільки власне національна суверенна держава є єдиною пе
редумовою і запорукою нормального життя і розвитку нації та її 
культури, матеріяльного і духовного добробуту народних мас.

2. Сучасна війна між двома тотальними силами, московсько- 
більшовицьким та німецько-гітлерівським імперіялізмами, ведеть
ся за оволодіння в першу чергу українських земель, як вихідних 
позицій до панування в східній і навіть у всій Європі. Обидві ці



сили — непримиренні вороги ідеї української державности. Вони 
стоять на позиціях тотальної, колоніяльної експлуатації українсь
ких земель та їх населення. Вириваючи з рук українського народу 
всі матеріяльні і господарські засоби країни, зводять його до ста
новища темних рабів. Для цієї мети вони нещадно винищують на
ціональні українські сили, нищать національну культуру і націо
нальну свідомість у масах, колонізують край чужим населенням, 
а українське населення вигублюють, або вивозять за межі 
України.

3. Проте ця війна виснажує також наших ворогів і приводить 
їх до соціяльного і політичного розкладу. Це створює сприятливі 
умовини для визвольних прагнень поневолених народів та полег
шить їм остаточну перемогу.

4. Зважаючи на це, необхідно:
а) у вирі сучасної тотальної війни оборонити український народ 

та його провідні кадри перед фізичнгім знищенням;
б) повести його до боротьби за своє визволення і власну суве

ренну державу.
Для здійснення цих завдань потрібний єдиний всеукраїнський 

національний фронт, організований на основі об’єднання всіх дію
чих національних українських сил, які прагнуть до української су
веренної держави.

Тому за ініціятивою Української Повстанчої Армії (УПА), що 
утворилася в процесі збройної боротьби українського народу проти 
грабунків і насильств окупантів над мирним українським населен
ням, організувався з представників усіх українських земель та ук
раїнських політичних середовищ всеукраїнський провідний центр 
під назвою — УКРАЇНСЬКА ГОЛОВНА ВИЗВОЛЬНА РАДА 
(УГВР). II-

II- ЦІЛІ І ЗАВДАННЯ УГВР

1. Об’єднати і координувати дії всіх самостійницько-визволь
них сил українського народу на всіх землях України та поза ними 
для національно-визвольної боротьби проти всіх ворогів україн
ського народу, зокрема проти московсько-більшовицького і німець
ко-гітлерівського імперіялізмів, за створення Української Самос
тійної Соборної Держави (УССД).

2. Визначати ідейно-програмові напрями визвольної боротьби 
українського народу.

3. Керувати всією національно-визвольною боротьбою україн
ського народу, аж до здобуття державної незалежности і створен
ня органів незалежної державної влади на Україні.

4. Репрезентувати, як верховний всеукраїнський центр, сучасну 
політичну боротьбу українського народу в краю і за кордоном.



Українська Головна Ви
звольна Рада: Док —
Нью-Йорк — Київ — 
Львів, 1994.— С. 18—19.

169. Постанова Державного Комітету Оборони СРСР
про кримських татар

11 травня 1944 р.
Сов. секретно

Государственный Комитет Обороны 
Постановление № ГОКО—5858 сс от 11 мая 1944 г. 

Москва, Кремль
В период Отечественной войны многие крымские татары изме

нили Родине, дезертировали из частей Красной Армии, обороняю
щих Крым, и переходили на сторону противника, вступали в сфор
мированные немцами добровольческие татарские воинские части, 
боровшиеся против Красной Армии; в период оккупации Крыма 
немецко-фашистскими войсками, участвуя в немецких карательных 
отрядах, крымские татары особенно отличились своими зверскими 
расправами по отношению к советским партизанам, а также помо
гали немецким оккупантам в деле организации насильственного 
угона советских граждан в германское рабство и массового истреб
ления советских людей.

Крымские татары активно сотрудничали с немецкими оккупа
ционными властями, участвуя в организованных немецкой развед
кой, в так называемых «татарских национальных комитетах» и ши
роко использовались немцами для целей заброски в тыл Красной 
Армии шпионов и диверсантов. «Татарские национальные комите
ты», в которых главную роль играли белогвардейско-татарские 
эмигранты, при поддержке крымских татар направляли свою дея
тельность на преследование и притеснение нетатарского населения 
Крыма и вели работу по подготовке насильственного отторжения 
Крыма от Советского Союза при помощи германских вооруженных 
сил.

Учитывая вышеизложенное, Государственный Комитет Оборо
ны п о с т а н о в л я е т :

1. Всех татар выселить с территории Крыма и поселить их на 
постоянное жительство в качестве спецпоселенцев в районах Уз
бекской ССР. Выселение возложить на НКВД СССР. Обязать 
НКВД СССР (т. Берия) выселение крымских татар закончить к 
1 июня 1944 г.



2. Установить следующий порядок и условия выселения:
а) разрешить спедпереселенцам взять с собой личные вещи, 

одежду, бытовой инвентарь, посуду и продовольствие в количест
ве до 500 кг на семью.

Остающиеся на месте имущество, здания, надворные постройки, 
мебель и приусадебные земли принимаются местными органами 
власти; весь продуктивный и молочный скот, а также домашняя 
птица принимаются Наркоммясомолпромом, вся сельхозпродук
ция — Наркомзагом СССР, лошади и другой рабочий скот — Нар- 
комземом СССР, племенной скот — Наркомсовхозом СССР.

Приемку скота, зерна, овощей и других видов сельхозпродук
ции производить с выпиской обменных квитанций на каждый насе
ленный пункт и каждое хозяйство.

Поручить НКВД СССР, Наркомзему, Наркоммясомолпрому, 
Наркомсовхозу и Наркомзагу СССР к 1 июля с. г. представить в 
СНК СССР предложения о порядке возврата по обменным квитан
циям спедпереселенцам принятого от них скота, домашней птицы 
и сельскохозяйственной продукции:

б) для организации приема от сиецпереселенцев оставленного 
ими в местах выселения имущества, скота, зерна и сельхозпродук
ции командировать на места комиссию СНК СССР в составе 
<  ..>

в) обязать НКПС (т. Кагановича) организовать перевозку 
спецпереселенцев из Крыма в Узбекскую ССР специально сформи
рованными эшелонами по графику, составленному совместно с 
НКВД СССР. Количество эшелонов, станции погрузки и станции 
назначения по заявке НКВД СССР.

Расчеты за перевозки произвести по тарифу перевозок заклю
ченных.

г) Наркомздраву СССР (т. Митереву) выделить на каждый 
эшелон со спецпереселенцами, в сроки по согласованию с НКВД 
СССР, одного врача и двух медсестер с соответствующим запасом 
медикаментов и обеспечить медицинское и санитарное обслужива
ние спецпереселенцев в пути.

Наркомторгу СССР (т. Любимову) обеспечить все эшелоны со 
спецпереселенцами ежедневно горячим питанием и кипятком

3. Обязать секретаря ЦК КП (б) Узбекистана т. Юсупова, 
Председателя СНК УзССР т. Абдурахманова и Народного Комис
сара Внутренних дел УзССР т. Кобулова до 1 июня с. г. провести 
следующие мероприятия по приему и расселению спецпереселен
цев:

а) принять и расселить в пределах УзССР 140—160 тыс. чело
век спецпереселенцев — татар, направляемых НКВД СССР из 
Крымской АССР.



Расселение спедпереселенцев произвести в совхозных поселках, 
существующих колхозах, подсобных сельских хозяйствах, предпри
ятиях и заводских поселках для использования в сельском хозяй
стве и промышленности;

б) в областях расселения спедпереселенцев создать комиссии в 
составе председателя облисполкома, секретаря обкома и начальни
ка УНКВД, возложив на эти комиссии проведение всех мероприя
тий, связанных с приемом и размещением прибывающих спедпере
селенцев;

в) в каждом районе вселения спедпереселенцев организовать 
районные тройки в составе председателя райисполкома, секретаря 
райкома и начальника РО НКВД, возложить на них подготовку к 
размещению и организацию приема прибывающих спецпереселен- 
дев;

г) подготовить гуж — автотранспорт для перевозки спецпересе- 
лендев, мобилизовав для этого транспорт любых предприятий и 
учреждений;

д) обеспечить наделение прибывающих спедпереселенцев при
усадебными участками и оказать помощь в строительстве домов 
местными стройматериалами;

е) организовать в районах расселения спедпереселенцев спец- 
комендатуры НКВД, отнеся содержание их за счет сметы НКВД 
СССР*

ж) ЦК и СНК УзССР к 20 мая с. г. представить в НКВД 
СССР тов. Берия проект расселения спедпереселенцев по облас
тям и районам с указанием станций разгрузки эшелонов.

4. Обязать Сельхозбанк (т. Кравцова) выдавать спецпереселен- 
цам, направляемым в УзССР, в местах их расселения ссуду на 
строительство домов и на хозяйственное обзаведение до 5000 руб
лей на семью с рассрочкой до 7 лет.

5. Обязать Наркомзаг СССР (т. Субботина) выделить в распо
ряжение СНК Узбекской ССР муки, крупы и овощей для выдачи 
спецпереселенцам в течение июня — августа с. г. ежемесячно рав
ными количествами.

Выдачу спецпереселенцам муки, крупы и овощей в течение 
июня — августа с. г. производить бесплатно в расчет за принятую 
у них в местах выселения сельхозпродукцию и скот.

6. [об усилении автотранспортных войск НКВД]
7. [об отгрузке автобензина]
8. Обязать Главснаблес при СНК СССР (т. Лопухова) за счет 

любых ресурсов поставить НКПСу 75 000 вагонных досок по 
2,75 м каждая с поставкой их до 15 мая с. г., перевозку досок 
НКПСу произвести своими средствами.

9. Наркомфину СССР (т. Звереву) отпустить НКВД СССР в



мае с. г. из резервного фонда СНК СССР на проведение специаль
ных мероприятий 30 млн рублей.
Председатель Государственного Комитета Обороны

И. В. Сталин

Г у б о г л о  М. Н., Ч е р - 
в о н н а я С. М. Крымско- 
татарское национальное 
движение: Документы-
Материалы. Хроника.— 
Т. 2.— С. 44—46.

170. 3 постанови ЦК ВКП(б) про недоліки 
,в політичній роботі серед населення 
західних областей УРСР

21 вересня 1944 р.
<...>
Серйозним упущенням партійних організацій західних областей 

України є їх недостатня робота по викриттю фашистської ідеоло
гії і ворожої народу діяльності агентів німецьких загарбників — 
українсько-німецьких націоналістів, які останнім часом виявляють 
активність, поширюють значну кількість антирадянських газет, 
брошур і листівок, розпускають серед населення провокаційні чут
ки. В багатьох селах не проводяться доповіді та бесіди про анти
народну фашистську діяльність націоналістів, у ряді районів ос
таннім часом ослаблена робота по роз’ясненню звернення уряду 
України до учасників УНРА і УПА. Погано організовано інструк
тування комуністів, комсомольців, інтелігенції і агітаторів з питань 
ідейно-політичної боротьби проти українсько-німецьких націоналіс
тів. У деяких партійних і радянських працівників склалася помил
кова думка, нібито боротьба проти підривної антирадянської діяль
ності українсько-німецьких націоналістів є справою тільки військо
вих і адміністративних органів. Обкоми і райкоми не враховують 
у своїй роботі, що в умовах західних областей України, де насе
лення та інтелігенція десятиліттями виховувалися в дусі буржуаз
ної ідеології і лише півтора року жили при Радянській владі, особ
ливо неприпустимо недооцінювати ідейно-політичну боротьбу про
ти націоналізму.

Обкоми, міськкоми і райкоми КЛ(б)У західних областей Укра
їни незадовільно ведуть політичну роботу з інтелігенцією. Погано



організована робота з питань марксистсько-ленінського виховання 
інтелігенції, значна частина якої виховувалася в німецьких, авст- 
ро-угорських, польських і румунських школах у дусі буржуазної 
ідеології. Не організовано вивчення інтелігенцією досягнень соціа
лістичної культури в Радянському Союзі та роз’яснення ролі інте
лігенції в Радянській державі. Краща частина інтелігенції недос
татньо залучається до політичної роботи серед населення, до ідео
логічної боротьби проти фашистської націоналістичної ідеології. 
Партійні організації західних областей України випустили з ува
ги, що без виховання інтелігенції в радянському дусі, без залу
чення її до активної участі в державному і культурному будівни
цтві не можна успішно розв’язати завдання, які стоять перед пар
тійними і радянськими організаціями західних областей УРСР.

ЦК ВКП(б) постановляє:
< ...>
3. Зобов’язати партійні організації західних областей УРСР 

посилити політичну та ідеологічну боротьбу проти українсько-ні
мецьких націоналістів.

Партійні організації повинні викривати ідеологію і діяльність 
українсько-німецьких націоналістів як найлютіших ворогів україн
ського народу, як цепних псів гітлерівських імперіалістів і пока
зувати населенню, що саме ці вороги українського народу зри
вають відновлення нормального життя населення в західних об
ластях України.

Партійні організації зобов’язані широко використовувати в пре
сі і в усій агітаційно-пропагандистській роботі факти злочинств 
німецько-фашистських загарбників та їх лакеїв — українсько-ні
мецьких націоналістів, роз’яснювати населенню, що тільки Радян
ська держава, яка грунтується на дружбі народів, забезпечує тру
дящим західних областей України справжню свободу, матеріаль
ний добробут і швидке культурне піднесення.

4. Запропонувати ЦК КП(б)У і партійним організаціям захід
них областей УРСР організувати ідейно-політичну роботу серед 
міської та сільської інтелігенції; залучати її до активної участі в 
державному, господарському і культурному будівництві. Система
тично проводити збори інтелігенції з постановкою на них доповідей 
про Вітчизняну війну і міжнародні події, про життя Радянського 
Союзу, про досягнення соціалістичної культури і роботу радянсь
кої інтелігенції. Організувати для інтелігенції лекції та консульта
ції з історії і теорії більшовицької партії, історії СРСР і УРСР, 
марксистсько-ленінської філософії, з питань літератури і мисте
цтва.

Для успішного проведення ідейно-політичної роботи серед інте
лігенції західних областей України направити із східних областей 
УРСР на постійну роботу в навчальні заклади та культурно-освіт



ні установи західних областей УРСР необхідну кількість політично 
перевірених і підготовлених працівників у галузі науки й культури.

КПРС в резолюціях і рі
шеннях з’їздів, конферен
цій і пленумів ЦК.— 
Т. 6.— С. 127—130.

171. Німецька пам'ятка про рух опору 
на території України

Копія

З листопада 1944 р.

Секретної

ОУН -  УПА 
Суть і цілі УПА

УПА (Українська Повстанська Армія) — це військова органі
зація у теперішній час найсильнішого українського політичного 
руху, що називається ОУН (Організація Українських Націоналіс
тів), яка хоче створити Українську незалежну державу в боротьбі 
проти «окупантів» на українській національній території. Головним 
та історичним ворогом українського народу уважається Радянсь
кий Союз або Росія і Польща *.

ОУН — УПА переконана в тому, що українське питання стало 
міжнародною політичною проблемою, яка може бути вирішена по
зитивно в ході сучасної Другої світової війни під час конфлікту 
з Радянським Союзом, розв’язаним хоча б під керівництвом Німеч
чини або західних держав.

Походження і розвиток УПА
УПА була створена в кінці 1942 р. на Волині після об’єднання 

різних військових груп, що були до цього незалежними. Вона на 
початку 1944 р. поширилася на територію Галичини у формі УНС 
(Українська Національна Самооборона) й отримала тоді теперіш
ню структуру і політичну орієнтацію через приєднання до ОУН 
(Баидери), яка з авторитетом досягла визнання в українському 
політичному житті. Від неї (ОУН) УПА прийняла основний полі
тичний напрямок дії, який полягав у тому, щоб: а) вести безком

* Ця пам’ятка складена, коли вся Україна вже була окупована радянськими вій
ськами.



промісну боротьбу у військовому плані проти Радянського Союзу 
і Червоної армії; б) у політичному плані — зберегти національну 
субстанцію українського народу.

Організація і чисельний склад УПА

Поділ УПА на групи Захід, Північ і Схід, проведений улітку 
1944 року, відповідає історичним відмінностям українських тери
торій— Галичина, Волинь і Радянська Україна (в кордонах 
1939 р.), а також географічним особливостям військового харак
теру цього простору.

Організація військ і навчання переважно здійснюються за ні
мецькою моделлю.

Чисельний склад УПА можна оцінити приблизно:
а) в 80 тисяч— 100 тисяч бойовиків регулярної армії (військо

ве ядро, що пройшло військовий вишкіл);
б) цифри можливої загальної сили повстанської армії встано

вити неможливо. Українські дані коливаються між 400 тис. і 2 мі
льйонами вояків.

Діяльність УПА
Діяльність УПА підпорядкована політичній лінії ОУН. Після 

боротьби, що велась проти німців і, як виглядає ззовні, усунення 
конфронтації з поляками, головні зусилля докладаються до бо
ротьби проти Радянського Союзу і Червоної армії. Ця боротьба ве
деться переважно у формі обмеженої війни або партизанської вій
ни на радянський спосіб (напади, саботаж, агітація, знищення 
радянських службовців, пропаганда і т. ін.). За деякими ознаками 
можна припустити, що УПА ще не пустила в хід усі свої сили.

Діяльність ОУН становить серйозну проблему для радянського 
керівництва, що застосовує проти неї немалі сили (війська НКВД 
і військові одиниці аж до дивізії). Паралельно робляться спроби 
політичними поступками скерувати український націоналізм на 
рейки радянської політики.

К о с и к В. Україна і Ні
меччина у другій світовій 
війні.— С. 624—625.



172. Маніфест І з'їзду Народних комітетів 
Закарпатської України про возз'єднання 
Закарпатської України з Українською Радянською 
Соціалістичною Республікою

26 листопада 1944 р.

Настав радісний історичний день для Закарпатської України. 
З допомогою героїчної Червоної Армії скинуто німецько-мадярське 
іго. Покладено кінець багатовіковому пануванню мадяр і всіх чу
жоземців на ісконних українських землях Закарпатської України.

З’їзд Народних комітетів Закарпатської України приносить від 
імені всього населення Закарпатської України сердечну подяку 
доблесній Червоній Армії, яка вигнала німецько-мадярських оку
пантів і принесла на своїх бойових прапорах радість і щастя нашо
му народові.

Століттями перебуваючи у відриві від своєї матері-вітчизни1 
України, закарпатсько-український народ був приречений на злид
ні і вимирання. Селянство, яке становить переважну більшість за
карпатсько-українського народу, позбавлене було землі. Кров’ю 
і потом здобуті багатства нашого народу йшли мадярським та ін
шим чужоземним гнобителям. Мова наша переслідувалась, школи 
закривались, національна українська культура руйнувалась і зни
щувалась. Народ витіснявся з своїх земель чужоземцями і вими
рав. За століття, з 1826 р., змушені були, рятуючись від голоду, 
злиднів і животіння, емігрувати в чужі країни сотні тисяч закар
патських українців.

Розвал клаптевої Австро-Угорської монархії, в якій Закарпат
ська Україна була у колоніальному стані, не привів до національ
ного, економічного і культурного відродження Закарпатської 
України. Наша батьківщина опинилася знову відрізаною від 
своєї матері-вітчизни України. Так звана автономія Закарпат
ської України в межах Чехословацької республіки, проголошена 
Сен-Жерменським договором 1919 р., не була встановлена. Навіть 
у назві створеної на руїнах Австро-Угорщини Чехословацької рес
публіки не знайшлося місця для нашого закарпатсько-українсько
го народу. Від усіх керівних державних посад українці були усу
нуті.

Але найтяжчим для Закарпатської України був 1938 р. і 
послідуючі шість років мадярського рабства. Чехословацький уряд, 
відкуповуючись від насідання гітлерівської Німеччини, віддав нас 
у рабство мадярським фашистам. Без єдиного голосу протесту, без 
єдиного пострілу нами заплатили німецько-мадярським імперіа
лістам, щоб врятувати Чехословаччину. Закарпатська Україна 
була перетворена в дрібну розмінну монету на міжнародній арені.



Так з нами поступали тому, що, відірвані від своєї матері-віт- 
чизни Радянської України, ми були беззахисними. Так з нами 
змогли поступити тому, що не була доведена до кінця боротьба 
наша за возз’єднання Закарпатської України з Радянською Украї
ною, що ми залишилися поза великою сім’єю народів Радянської 
Росії.

Не раз за свою історію народ Закарпатської України піднімав
ся на боротьбу проти чужоземних гнобителів. Не згладились з 
пам’яті нашого покоління виступи народу за возз’єднання Закар
патської України з Радянською Україною. Народні збори в Мар- 
мароші 18 грудня 1918 р. і в Хусті 21 січня 1919 р., які репрезен
тували 420 громад, проголосили возз’єднання Закарпатської Украї
ни зі всією Україною. Спроби народу добитися своєї національної 
незалежності нещадно подавлялись. Назавжди залишаться в істо
рії мармароські процеси 1904, 1913—1914 рр., розстріл робітників 
у Хусті в 1929 р., розстріл демонстрантів у Хусті, Тур’я-Пасіці й 
інших селах 10 і 18 лютого 1932 р.

Вся історія Закарпатської України говорить, що наш народ, 
позбавлений національної незалежності, перебуваючи віками в 
рабстві, загине, коли залишиться в межах чужої держави. Або 
возз’єднання з Радянською Україною і національне відродження, 
або гніт, безправ’я і поступове вимирання народу Закарпатської 
України.

Тепер, коли народи Європи борються проти нацизму і гітлерів
ської тиранії, проти 'расової ненависті, за свою національну неза
лежність, було б величезною несправедливістю, коли б наш народ 
і надалі залишився злидарювати відірваний від своєї рідної мате
р і— Радянської України. Тільки возз’єднавшись з Радянською 
Україною в сім’ї братерських народів Радянського Союзу, ми за
безпечимо свободу національного розвитку, внутрішній господар
ський розквіт і зовнішню безпеку.

Закарпатсько-український народ, вирваний з німецько-мадяр
ського полону, вирішив раз і назавжди здійснити свою віковічну 
мрію і возз’єднатися з Радянською Україною. З цими думками він 
ішов на вибори сільських, районних і міських Народних комітетів 
з наказом їм — добитися возз’єднання Закарпатської України з 
Радянською Україною.

Спираючись на непохитну волю всього народу, висловлену в 
петиціях і постановах робітників, селян, інтелігенції і духівництва 
всіх міст і сіл Закарпатської України про возз’єднання Закарпат
ської України з Радянською Україною, І з’їзд Народних комітетів 
всієї Закарпатської України постановляє:

1. Возз’єднати Закарпатську Україну зі своєю великою 
матір’ю — Радянською Україною і вийти зі складу Чехословач- 
чини.



2. Просити Верховну Раду Української Радянської Соціалі
стичної Республіки і Верховну Раду Союзу Радянських Соціалі
стичних Республік включити Закарпатську Україну до складу 
Української Радянської Соціалістичної Республіки.

3. Обрати Народну Раду Закарпатської України як єдину 
центральну владу, що діятиме по волі народу на території Закар-'  
патської України.

4. Уповноважити і зобов’язати Народну Раду Закарпатської 
України здійснити рішення з’їзду про возз’єднання Закарпатської 
України з Радянською Україною.

Мукачеве, 26 листопада 1944 р. Прийнято одноголосно на
І з’їзді Народних коміте
тів Закарпатської Ук
раїни.
Советская Украина в го
ды Великой Отечествен
ной войны 1941—1945.— 
Т. 3.— С. 481—482.

173. Повернення раніше депортованих 
поляків в Україну

Серпень — листопад 1944 р.
Із доповідної записки заст. наркома внутрішніх справ Союзу 

РСР В. В. Чернишова і начальника відділу спецпоселень НКВС 
СРСР М. Кузнецова (листопад 1944 року).

«Наркому внутрішніх справ Союзу РСР Л. П. Берії.
Переселення колишніх польських громадян відповідно до по

станови РНК СРСР № 854-224с від 11 серпня 1944 року з пів
нічних і найпівденніших районів країни (Узбекистану і Казахста
ну.— М. Б.) на Україну закінчено. Переселено 28 363 чоловіки, із 
Казахстану — 9 721 чоловік, із Свердловської області — 5 958, із 
Красноярського краю — 3 112, із Омської — 2 091, Молотовської — 
1862, Кемеровської — 1088 чоловік.

В. В. Ч е р н и ш о в, М. К у зн е ц о в » .
Б у г а й  М. Ф. «За пові
домленням НКВС СРСР,
були переселені...»--
С. 26.



174. З довідки Управління в справах 
військовополонених Верховного командування 
вермахту, складеної про загальну кількість 
військовополонених станом на 31 грудня 1944 р.

У підлеглості

Головного коман
дування сухо

путних сил

Верховного 
командуван
ня вермахту

Всього

Взято в полон з початку війни 2 045 932 3 117 449 5 163 381
Звільнено 533 523 282 707 816 230
Втекло ? 66 694 ?
Вмерло, розстріляно та ін. втрати 1 335 569 1 890 668 3 226 237
Лишилося живими 176 840 877 980 1 054 820
3 них направлено на роботи 151 270 724 309 875 579

Крім того, у розпорядженні частин ВПС перебувало 100 185 радянських вій
ськовополонених. Отже, лишилося живими на початок травня 1944 р. 
1 155 055 чоловік. Всього з 22 червня 1941 р. до 31 грудня 1944 р. в полон 
потрапило 5-231 057 чоловік.

Родина.— 1991, — М 6—Т.-
C. 100.

175. Людські втрати під час другої світової війни

СРСР втратив 17—18 мільйонів людей (за офіційними даними 
27 мільйонів). Без України людські втрати СРСР становлять при
близно 9—12 мільйонів.

Що стосується національних республік, то офіційні цифри ви
казують лише втрати серед цивільного населення та військово
полонених: Україна— 5515000, Білорусь — 2 198000, Росія —
1 781 000, Литва — 666 000, Латвія — 644 000, Естонія — 125 000, 
Молдавія — 64 000. Враховуючи, що Росія втратила від 3 до 4 мі
льйонів солдатів на фронтах, загальне число російських втрат бу
ло б 5—6 мільйонів. Ця цифра менша, ніж цифра втрат України.



ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ ЖЕРТВ УКРАЇНИ 
І ГОЛОВНИХ КРАЇН (БЕЗ РОСІЇ)

ЧИСЛО ВТРАТ (У ТИСЯЧАХ)

військові цивільні разом %
населення

Україна 2500 5500 8000 19,1
Німеччина 4500 2000 6500 9,1
Польща 123 4877 5000* 19,6
Японія 2000 350 2350 3,4
Югославія 300 1400 1700 10,6
Франція 250 350 600 1,5
Італія 400 100 500 1.1
Румунія 300 200 500 3,7
Греція 100 350 450 6,2
Угорщина 136 294 430 4,6
Велика Британія 290 60 350 0,7
Чехо-Словаччина 46 294 340 3,0
Австрія 270 104 374 5,6
США 300 — 300 0,2
Голландія 12 198 210 2,4
Фінляндія 84 16 100 2,7
Бельгія 13 75 88 1,1
Канада 42 — 42 0,4
Болгарія 25 10 35 0,3
Австралія 35 — 35 0,5

* За офіційною статистикою, втрати Польщі становлять 6 028 000. Але в цьо
му числі включено втрати єврейського населення західних земель Білорусі й Ук
раїни, які вгорі фігурують у загальних цифрах цивільних втрат цих двох рес
публік.

К о си  к В. Україна і Німеччина у другій світовій війні.—
С. 626—627.

176. Евакуація українського населення 
з Польщі (1944— 1947 рр.)

ПОВІТИ ВЗЯТО НА ОБЛІК ЕВАКУЙОВАНО Осіб, %

І. ЖЕШУВСЬКЕ ВОЄВОД- родин 
GTBO
Перемишльський 
Сяніцький 
Лісківський 
Любачівський 
Ярославський 
Горлицький 
Всього по воєводству

осіб родин осіб

65 495 16 494 64 831 99,0
63 197 14 630 60 878 96,3
39 772 8764 39 505 99,3
44 042 9951 43 172 98,0
37 038 9292 36 666 99,0
17316 3620 15 058 87,0

266 860 62 751 260110 97,4

16 702 
15 047 

8989 
10 191 

9458 
3987 

64 373

ЗАО



ПОВІТИ ВЗЯТО НА ОБЛІК ЕВАКУЙОВАНО Осіб, %

II. ЛЮБЛІНСЬКЕ ВОЄВОД. родин осіб родин осіб
ство
Грубешівський 18984 69 937 18 653 68 656 98,1
Томаті вський 11 139 40 904 11097 40 742 99,6
Влодавський 7617 26 800 7296 25 030 93,0
Білгорайський 4819 18 034 4274 16 523 91,6
Люба рті вський 227 811 227 811 100,0
Замостянський 1648 5845 1543 5480 93,7
Холмський 9304 34 462 8965 33 195 96,3
Ярославський 1934 7676 1780 7270 94,7
Красноставський 1072 3515 874 2707 77,0
Радзінський 83 274 83 274 100,0
Всього по воєводству 56 827 208 258 54 795 200 690 96,3
III. КРАКІВСЬКЕ ВОЄВОД
СТВО
Ново-Сяніцький 4749 22 564 4554 20 093 90,0
Інші — — 354 1218 —
Всього 125 949 497 682 122 454 482 109 96,8

Населенням було залишено майна на суму 735 278 998 крб., в 
тому числі будівель на суму 615 718 506 крб.

Евакуйоване з території Польщі населення розподілялось за 
національністю: українців — 439 135 осіб, росіян — 23 846, біло
русів— 126, русинів— 18 759, інших національностей — 243 осо
би; за віком: чоловіків від 14 до 56 років — 129 585 осіб, жінок від 
14 до 56 років— 158 887; чоловіків і жінок від 56 років — 
51 730; дітей до 13 років — 141 907 осіб; за фахом: сільськогоспо
дарські працівники — 750 осіб, кустарі — 4447, промислові праців
ники— 1817, транспортні працівники — 733, службовці— 1176, 
священнослужителі — 287, вчителі — 759, наукові працівники — 
11, медичні працівники— 118, селяни — 288 444 (згідно зі ста
тистикою того часу, соціальний стан заносили в категорію фахів
ців), інші фахівці — 964, непрацюючі (переважно похилого ві
ку) — 182 603 особи.

Військо України.—1993.— 
№ 4.— С. 98—99.



177. Розселення евакуйованого населення 
по областях Української РСР (1944— 1947 рр.]

КІЛЬКІСТЬ

ОБЛАСТІ
родин осіб

Використано
вагонів

І. ЗАХІДНИЙ РЕГІОН УРСР
Тернопільська 41 105 173 360 16 544
Львівська 14 815 56 866 4893
Волинська 6498 22 346 2644
Дрогобицька 8043 33 445 1861
Станіславська 5158 19 749 2085
Рівненська 4682 17 102 2526
Всього 80 ЗОЇ 322 868 ЗО 553
II. СХІДНИЙ РЕГІОН УРСР
Ворошиловградська 1555 6782 611
Сталінська 3110 12 490 1183
Харківська 1068 4557 424
Дніпропетровська 6205 23 088 2784
Запорізька 9902 34 242 4339
Одеська 7234 25 945 3202
Кіровоградська 2428 10 250 1048
Миколаївська 4024 14 612 2056
Херсонська 4634 16 982 2293
Полтавська 1868 7947 928
Сумська 526 2116 204
Інші 99 230 9
Всього по областях 42 153 159 241 19 081
Всього по УРСР 122 454 432 109 49 634

Військо України.— Л Ш .— 
№ 4.— С. 99.

178. Звернення УПА до поляків

Спільна недоля — московський та німецько-австрійський імпе- 
ріялізми — била вже нераз на протязі історії обидва сусідні наро
ди. В цій імперіялістичній війні спільна доля спіткала нас уже з 
самого початку цієї війни. Як німецький, так і большевицький ім- 
періялізми пішли відразу на знищення українського й польського 
народів. А тепер, коли кровожадний імперіялізм Кремля заливає 
та плюндрує наші й Ваші землі, обидва народи стогнуть спільно 
під важким большевицьким ярмом.

І якраз тепер, коли імперіялістична війна зближається до 
свого кінця, коли на горизонті вже яскраво зарисовується англо- 
большевицький' конфлікт, коли ідеєю національних революцій, що 
спалахнуть при кінці цієї війни, живуть усі поневолені народи, ко-



ли неминучий і близький уже розвал тюрми народів — СССР, 
деяка частина польського суспільства, а передусім на прикордон
них польсько-українських землях, не розуміючи ваги сучасного 
епохального моменту, запрягла себе до імперіялістичного воза 
Кремля, накладає важкі кайдани рідному народові, та й нам, 
українцям, не дає жити. Де ж тут політичний розум у тих туполо
бих польських псевдополітиків, вірних слуг кровожадного Крем
ля? їхній цілковитий політичний анальфабетизм, у загальному 
нічим неоправдана політична ненависть до українського народу, 
веде до згубних наслідків цілий польський нарід у сучасному, 
та може привести до катастрофальних наслідків у майбутньому.

Зв’язувати долю свого народу в такий епохальний час з 
тими, що ще вчора (а навіть і сьогодні) масово нищили поль
ський нарід, з тими, що на їх руках не позасихала ще кров невин
них польських жертв Катиня, переповнених поляками в червні 
1941 р. «Бригідок», «Замарстинова», «Лонцького» та інших тюрем 
і далеких лагерів, коли то (червень — липень 1941 р.) помордова
но десятки тисяч у нічому невинних українців та поляків; служи
ти й прославляти ще й після цього катів свого народу, здібні хіба 
виродки, зрадники польського народу, за яких він мусить зараз 
соромитися. Бо хоч як кремлівські сатрапи відпираються від цьо
го, але жадна людина не сумнівається тепер у тому, що це діло 
кремлівських катів.

Поляки! Погляньте в недавнє минуле. Пригадайте большеви- 
цьку окупацію 1939—41 років! Пригадайте собі ще пропам’ятну 
зиму 1940 року, коли у худоб’ячих вагонах при 20 і більше ступе
нях морозу масово вивожено поляків у далекий Казахстан, на Си
бір та в інші табори СССР! А хто ж, як не сучасні Ваші «визволи
телі», мають на своєму чорному сумлінні тисячі дітей, матерів та 
стариків, що позамерзали тоді в час транспорту в вагонах, десят
ки тисяч здорових, сильних, що опісля згинули з голоду й нелюд
ської праці в далекому пустинному Казахстані та Сибіру? А хто, 
як не вони «визволителі», знищили опісля генерала Сікорського, 
що виступав за звільнення поляків з тюрем і таборів СССР, що 
знав прекрасно про умови поляків у Казахстані, що не міг дарува
ти большевикам Катиня?! Спитайте очевидців і тих «білих кру
ків», яким пощастило повернутись звідти, вони з сльозами на 
очах розкажуть Вам про ті звірячі облави, про кількатисячкіло- 
метрову їзду та про «щасливе-заможне» життя під сонцем сталін
ської конституції. Спитайте їх, кого туди висилали — магнатів, 
може чи шляхтичів? Повивозили туди, як самі добре знаєте, це 
передусім польських селян та трудову польську інтелігенцію. І в 
наявності всього того зграя зрадників та запроданців польського 
народу служить канаючій Москві?! За допомогою тих же поляків 
НКВД проводить звірячі облави на польські села, гонить молодь



гинути на фронтах за цілковите поневолення власного народу, за 
імперіялістичні інтереси Кремля!

Поляки! Пригляньтеся ближче до сучасної польської «Міліції 
Обивательської» та деяких урядовців адміністрації! їхнє знущан
ня над мирним українським населенням, безкарне грабування на
ших сіл, арешти та нелюдські тортури арештованих, тісна співпра
ця з ворогами, з НКВД, прибирає жахливих форм. Місцеве укра
їнство видержувало дотепер з надмірною терпеливістю у пасивній 
самообороні всі дотеперішні дошкульні удари розбещеної поль
ської міліції. Та, на жаль, наше терпеливе очікування інтерпре
тують собі як нашу слабість. Цим провокують вони нас до від- 
платних акцій, до непотрібного проливу крови, з чого, очевидно, 
скористає наш спільний ворог.

Тому ще раз апелюємо до тих поляків, яким дорога доля 
польського народу!

Опам’ятайте їх, бо вони не знають, що роблять! < ...>
Лютий, 1945 р.

Українські Повстанці
Українська Повстанська 
Армія: Збірка док. 1942— 
1950 рр.— Ч. 1.— С. 127— 
130.

178а. Сталін про російський «керівний народ»

Виступ І. В. Сталіна на прийомі у
Кремлі на честь командуючих військами
Червоної Армії

24 травня 1945 р.
Товарищи, разрешите мне поднять еще один, последний тост.
Я хотел бы поднять тост за здоровье нашего Советского наро

да и, прежде всего, русского народа.
Я пью, прежде всего, за здоровье русского народа потому, что 

он является наиболее выдающейся нацией из всех наций, входя
щих в состав Советского Союза.
‘ Я поднимаю тост за здоровье русского народа потому, что он 
заслужил в этой войне общее признание, как руководящей силы 
Советского Союза среди всех народов нашей страны.

Я поднимаю тост за здоровье русского народа не только пото
му, что он — руководящий народ, но и потому, что у него имеется 
ясный ум, стойкий характер и терпение.

У нашего правительства было не мало ошибок, были у нас мо
менты отчаянного положения в 1941—1942 годах, когда наша ар
мия отступала, покидала родные нам села и города Украины, Бе



лоруссии, Молдавии, Ленинградской области, Прибалтики, Каре
ло-Финской республики, покидала, потому что не было другого 
выхода. Иной народ мог бы сказать Правительству: вы не оправ
дали наших ожиданий, уходите прочь, мы поставим другое прави
тельство, которое заключит мир с Германией и обеспечит нам 
покой. Но русский народ не пошел на это, ибо он поверил в пра
вильность политики своего Правительства и пошел на жертвы, 
чтобы обеспечить разгром Германии. И это доверие русского на
рода Советскому правительству оказалось той решающей силой, 
которая обеспечила историческую победу над врагом человечест
ва,— фашизмом.

Спасибо ему, русскому народу, за это доверие!
За здоровье русского народа!

Сталин И. О. Великой 
Отечественной войне Со
ветского Союза.— М., 
1949.— С. 196—197.

179. Деклярація проводу Організації Українських Націоналістів
(С. Бендери) з приводу закінчення другої світової війни

Травень 1945 р.
З нагоди розвалу ганебної пам’яті німецького імперіялізму та 

у зв’язку з закінченням другої імперіялістичної війни в Европі, 
що замикає окремий період в історії, а далі у зв’язку з існуючою 
дійсністю на українських землях, що позначаються збройною бо
ротьбою народніх мас проти жорстокої большевицької окупації, 
як теж у зв’язку з зарисованням нової констеляції на міжнарод- 
ньому терені, що проявляє симптоми чергової третьої світової вій
ни,— Провід Організації Українських Націоналістів (ОУН) після 
аналізи міжнароднього й внутрішнього становища українського 
народу та в повній свідомості серйозности становища, в якому 
опинився український народ, і в свідомості історичної відповідаль- 
ности, яку бере на себе, видає оцю свою деклярацїю.

І

НАШІ ІДЕЙНО-ПОЛІТИЧНІ ОСНОВИ
У вогні нашої (ОУН) шістнадцятирічної визвольно-революцій

ної боротьби оформилися й утвердилися, зокрема, в другій світо
вій війні вартості, що для українського народу стали єдино неза
лежними правдами.

Основні з цих це:
1. Ідея української самостійної соборної держави, що є точно 

визначеним поняттям і не може бути відмінена жадними «совєт-



ськими Українами» чи іншого роду експозитурами чужого імпері- 
ялізму.

2. Українська нація, що є вихідною всіх чинностей і кінцевою 
всіх змагань. Всі намагання поставити український народ у під
рядне становище щодо таких понять, як кляса, раса чи союз на
родів, унаслідку ведуть до імперіялістичного поневолення.

3. Політична і військова революційна організація, що у ви
звольний період творить хребет народу і його провід. Без такої 
сили, опертої на народі і ним визнаваної, годі говорити про на
ціональну й політичну зрілість нації та вірити в успішність її зма
гань до власної незалежности. Суть не в назві організації, більш 
чи менш приємливій для широкого світу, а в змісті, що його орга
нізована українська суспільність визнає, а визвольно-революцій
ний провід реалізує. Український визвольно-революційний рух не 
був і не є тотожним поняттям з італійським фашизмом чи німе
цьким націонал-соціялізмом, бо в теорії і в практиці поставив се
бе в становище противника тих доктрин.

4. Незалежна політика і орієнтація на власні сили. Бездер
жавному народові в боротьбі за волю можна, а часто і треба мати 
союзників, але ніколи — імперіялістичних опікунів. Політична гру
па, яка узалежнює свою визвольну тактику від політики чужої 
держави, стає шкідливою для національно-визвольної справи.

5. Революційна стратегія й тактика визвольної боротьби, що 
єдина дотепер виправдала себе в українській дійсності. Всі на
магання українських партійних чинників легально-опортуністич
ним шляхом реалізувати визвольну концепцію покінчилися пов- 
ною невдачею. Революційний табір, хоч не здобув ще держави, то 
своїми діями й осягами видимо наблизив день її повстання і сьо
годні консеквентно реалізує обраний плян.

6. Прогресивна програма, що синтезує всі здорові соціяльні 
надбання минулого й сучасного та сміло накреслює органічні для 
народу напрямні в побудові нового змісту державного життя та 
нового безклясового суспільства.

7. Спільний фронт поневолених народів проти російсько-боль- 
шевицького імперіялізму як єдино реальний міжнародний чинник 
і союзник у визвольній боротьбі українського народу.

8. Міждержавна система, що включатиме вільні самостійні 
держави всіх народів без окремої супремації великих держав над 
малими (...)

Українська суспільно-по
літична думка в XX ст — 
Т. 3.— С. 104—105.



18 жовтня 1945 р.
Москва, Кремль, 

товарищу Сталину
Протест коммуниста-украинца.
Начавшееся к концу войны и продолжающееся сейчас прослав

ление героев русской великодержавности и угнетения Украины от 
Петра до Брусилова не может не вызвать на Украине реакции в 
виде воспевания героев самостийности от Мазепы до Петлюры 
и в свою очередь не может не породить уклонов в КП (б) У. Одних 
захлестнет волна украинского национализма, а другие под маской 
интернационализма будут действовать по принципу: «Бей украин
цев, спасай Великую Россию». Это давние знакомые: петлюровцы 
и малороссы.

Коммунист-украинец ( ) * является «типом лишнего челове
ка» на Украине. Это явление давнее. Я впервые остро ощутил это 
в 1926 г., после приезда на Украину т. Кагановича. Почувствовав 
себя, как коммунист-украинец, принадлежащий к «типу лишних 
людей» на Украине, я просил Вас отпустить меня в Китай, наде
ясь в китайской революции найти свое место. Найти свое место на 
баррикадах Шанхая подобно тургеневскому Рудину (типу лишнего 
человека николаевской России), нашедшему свое место на барри
кадах Парижа. Но Вы сочли более отвечающим Вашим целям со
слать меня в Сибирь, поручив при этом оклеветать меня и лишив 
возможности защищаться.

Но все же ни тюремные казематы, ни издевательства и надру
гательства надо мной, которые вынуждали прибегать даже к про
тестам голодовкой, не толкнули меня на последний шаг протес
та — на самоубийство, как это сделали другие коммунисты-укра
инцы Хвылевый, Скрыпник, Любченко. Я считал своим долгом 
коммуниста проявить максимум терпения, перенести все, чтобы 
добиться реабилитации. Считая себя неповинным перед партией, 
я в течение этих двенадцати лет проявил, кажется, немалую на
стойчивость, добиваясь реабилитации, но встречал упорное сопро
тивление в этом.

Теперь я вижу, что исчерпал все доступные мне средства борь
бы за реабилитацию и безрезультатно. У меня осталось последнее 
и единственное средство протеста против учиненной надо мной не
справедливости— самоубийство. Иду я на этот шаг не из боязни 
лишений, страданий, дальнейших издевательств и желания избе
жать их. Все это уже пережито и большего пережить нельзя.

* У документі пропуск.



Основной и главной причиной этого моего шага является ис
черпание всех средств в борьбе за реабилитацию и безнадежность 
дальнейшей борьбы. Но в последнее время к этим в некоторой сте
пени личным мотивам присоединились и мотивы сугубо политиче
ские — протест против нового курса национальной политики, кур
са русской великодержавной политики.

Уже Ваше выступление с комплиментами русскому народу и 
разделение народов Союза по уму, характеру и проч. заставило 
насторожиться. Но то, до чего договорился на днях Никита Хру
щев на торжестве годовщины освобождения Украины (передава
лось по радио), совершенно нетерпимо и требует самого энергич
ного протеста. Люди малороссийского типа, о котором я имел слу
чай говорить еще в 1926 г., всегда тянут раболепно-льстивую и 
вредную канитель о «старшем русском брате» и его помощи «млад
шему брату» — украинскому народу/Эта болтовня всегда вызыва
ла чувство возмущения, потому что политический союз народов и 
дружественные их отношения нельзя строить на «старшинстве» 
одного и унижении другого народа. На таком принципиальном 
фундаменте строится подчинение и угнетение одного народа дру
гим, а не их союз и равенство.

Но Никита Хрущев в своем малороссийско-лирическом экста
зе затянул уже не только о «старшинстве» русского народа над 
украинским и о помощи «младшему» украинскому народу, а за
выл о благодарности украинского народа русскому и за что же? 
Оказывается за ясный ум, стойкий характер и твердую волю рус
ского народа. В человеческих отношениях подобные речи счита
ются лестью и вызывают отвращение. Но в устах главы украин
ского правительства такая речь — это уже не личный припадок 
малороссийского раболепия. Это оскорбительно и унизительно для 
украинского народа.

Что же тогда представляет собой народ, от имени которого это 
говорится — украинский народ? Что он без ясного ума, без стой
кого характера, без твердой воли? Народ безвольных, бесхарак
терных дураков, которых спас умный, стойкий, русский народ, за 
что и приносится ему благодарность.

Да за эту речь Никиту Хрущева надо немедленно прогнать с 
его поста. Это оскорбление чести, достоинства украинского народа, 
это позор. Этот малорос до того распоясался, что перешел все 
пределы допустимого. Такого человека украинский народ не мо
жет терпеть на посту председателя Совнаркома Украины.

Но, к несчастью, это не случайность, не ( ) *, это и не ре
зультат усердия, не по разуму обнаглевшего малоросса. Это новая 
политическая линия в национальном вопросе. Это линия нацио

* У документі пропуск.



нально-политической кастрации украинского народа. Линия пре
вращения Украины в политически аморфное тело — в Малороссию. 

Против этого я поднимаю свой голос протеста.
18 октября 1945 г. Красноярск

Шумский
ЦДАГО України,—
Ф. 39,— On. 4.— Спр. 
237,— Арк. 44а, 446, 44в. 
Засвідчена копія.

181. До цілого культурного світуї

Відкритий лист українців, замешкалих за лінією Керзона *
«Ми — Народи Об’єднаних Націй — сповнені рішучости знову 

утвердити віру в основні права людини, в гідність і цінність люд
ської особи, в рівноправність чоловіків і жінок і в рівність прав 
великих і малих націй та створити умови, при яких може додер
жуватися справедливість і повага до зобов’язань, що виходять із 
договорів і інших джерел міжнароднього права, та сприяти с о ц і
а л ь н о м у  прогресові й поліпшенню умов життя при більшій свобо
ді, і з цією метою проявляти терпеливість і жити разом у мирі 
один з одним як добрі сусіди, вирішили об’єднати наші зусилля 
для здійснення цих цілей».

(Витяг із статуту міжнародньої Організації Об’єднаних Націй, 
ухваленого на конференції в Сан-Франціско).

Ми, українці, мешканці української етнографічної території, по
ложеної в горах Карпатах на захід від ріки Сяну, далі на північ 
над рікою Сяном і Солокією та на захід від ріки Буг,— території, 
яка рішенням Кримської Конференції осталась у рамах відновле
ної польської держави, звертаємось цією дорогою до амбасад і 
урядів Великобританії, Сполучених Штатів Америки, Франції, Шве
ції, Швейцарії, Туреччини та всіх інших європейських і позаєвро
пейських держав, звертаємось також особисто до пана Президента 
Трумена, до пана Прем’єра Етлі і їх Міністрів Закордонних Справ, 
які опрацьовували, ухвалювали і підписували статут Об’єднаних 
Націй,— звертаємось далі до всіх Голів і Достойників Християн
ських Церков, до Міжнароднього Червоного Хреста, до всіх Полі
тичних і Гуманітарних Поступових Організацій у всіх країнах і до 
сумління Цілого Прогресивного Людства з оцим відкритим листом 
в справі страшного безправ’я і насильства, яке чинять над нами,

* Цей лист-меморіал був вручений кур’єрами УПА всім закордонним представ
ництвам у Варшаві англійською, французькою і німецькою мовами.



під керівництвом большевиків, військо й органи теперішнього поль
ського уряду.

На основі рішення Кримської Конференції згадана територія 
на північ і захід від лінії Керзона має залишитися у рамках від
новленої польської держави. Згідно з цим, українському населен
ню, яке в числі приблизно одного мільйона живе від найдавніших 
віків історії на цих теренах, мають прислуговувати всі конститу
ційні й громадські права в польській державі.

Однак теперішній польський уряд, виконуючи сліпо волю і вка
зівки совєтських властей, від яких він є залежний, не погодився 
на те, щоб признати українцям які-небудь людські і громадські 
права, але вирішив насильно виселити ціле українське населення 
з його дотеперішніх, батьківських відвічних осель.

Тутешнє українське населення не хотіло і не хоче під жодною 
умовою покинути свої землі і своїх дотеперішніх осель. Діється 
це з різних зрозумілих людських причин, але найголовніше тому, 
що в рамках СССР, куди нас хочуть вивозити і де мешкає вся 
решта українського, понад 40*мільйонового народу, наш народ не 
має забезпечених жодних національно-політичних, релігійних ні 
соціяльних людських прав.

Український нарід терпить у рамках СССР нечуваний націо
нально-політичний і соціяльний гніт. Совєтський режим, у якому 
доводиться жити українському і другим народам,— це режим то
тальної диктатури і тиранії, в якому наших братів позбавлено всіх 
людських прав.

Тому з цілого приблизно мільйона українців, які мешкають за 
лінією Керзона, майже ніхто не хотів і не хоче від’їжджати добро
вільно до СССР. Ціле українське населення цих теренів вислови
лось майже однодушно за те, що не хоче виїжджати, але хоче 
остатися на своїх дотеперішніх місцях, у своїх батьківських осе
лях і хоче користати з належних йому громадських прав.

Однак теперішній польський уряд під натиском Москви, яка 
боїться залишити українців поза межами своїх безпосередніх не
людських винародовлюючих експериментів, вирішив викинути ук
раїнське населення насильно з його осель.

Офіційно ж в урядових договорах проголошено, що це є добро
вільне переселення.

Ми, українці, отже, дотримуємось цієї урядової постанови про 
добровільне переселення. Однак представники польського й боль- 
шевицького урядів намагаються перевести не добровільне пересе
лення, а примусове виселення. Большевицько-польські переселенні 
комісії проголошували впродовж цілого минулого року щораз нові 
реченці виїзду та провадили з тою метою широку пропаганду, але 
майже ніхто з українців не хотів виїжджати. Тоді представники 
польського й большевицького урядів почали організувати з-поміж



польського населення озброєні банди й наказувати їм нападати на 
українські села, щоб у цей спосіб змусити терором до виїзду.

Наслідком цього впродовж останнього року, а головно на весні 
1945 р. нападали на українські села численні польські озброєні 
банди, яким явно помагала урядова, державна міліція й інші уря
дові чинники. Ці озброєні банди, разом з міліцією і частинами вій
ська, спалили впродовж минулого року на цих теренах кількаде
сяти українських сіл, а багато більше пограбували і понищили. 
Діялись при тому страшні злочини масових мордів і вбивств. У де
яких селах вбили банди й державна міліція по сто, двісті й більше 
людей впродовж одного дня. Били до крови, тортурували і вби
вали також жінок, старих і дітей. Живих людей, часто навіть 
немовлят, кидали прямо в огонь.

Патронували тій людоїдській терористичній акції частини боль- 
шевицьких прикордонних військ НКВД, які переходили часто в 
різних місцях новоутворений кордон між Польщею і УССР, ста- 
ціонували на цьому боці та помагали всіляким польським теро
ристичним бандам ламати опір і оборону українського населення 
перед терором і виселенням.

Однак і цей довготривалий терор організованих банд держав
ної міліції не зламав волі українського населення залишитись на 
своїй землі.

Під натиском нечуваного терору записався на виїзд тільки не
великий процент людей. Але й ті, які записувались, робили це під 
примусом. Виїжджати, однак, не хотіли, тікали й ховалися. А ті, 
яких таки вивезли, повертали часто вже по короткому часі через 
кордон, до своїх рідних осель, якщо їм вдалося втекти з концен
траційних таборів, до яких большевики вивозять звідси україн
ське населення.

Українське населення, доведене до крайности, зорганізувало 
власними силами загальну збройну самооборону проти цих поль- 
сько-большевицьких банд. Ціле населення стало солідарно до рі
шучої оборони. Збройні частини Української Повстанської Армії 
(УПА) й самооборони відбивали з успіхом у багатьох випадках 
напади банд і міліції.

Також серед польського народу відозвались з часом розумні го
лоси, які засуджували терористичні протиукраїнські напади, як 
ганебні й шкідливі для інтересів польського народу.

При допомозі завзятої збройної самооборони українського на
селення і, з другої сторони, під впливом усвідомленої акції розум
ніших патріотичних кіл польської суспільности вдалося по довшо
му часі у місяцях травні і червні 1945 р. зліквідувати в більшості 
випадків терористичні напади банд і криваву польсько-українську' 
боротьбу.

Залишки терористичних банд діяли і діють досі тільки в тих



не дуже численних місцевостях, де польське населення підлягає 
впливам урядового комуністично-большевицького табору. У вели
кій більшості прикордонних українсько-польських теренів запану
вав влітку 1945 р. повний спокій. Мирне населення, як польське, 
так і українське, приступило перший раз за довгий час до нор
мальних польових робіт у взаємній сусідській згоді. З кожним 
днем наладнувались кращі відносини на цих теренах. На місце 
дотеперішньої боротьби, яка принесла шкоду обом народам, наро
джувалась приязнь і співпраця, які могли принести обом сторо
нам в майбутньому поважні користи. З цього ходу справ раділи 
всі чесні й розумні люди.

Але теперішній польський уряд, підлягаючи зовсім впливам і 
директивам червоної московської імперіялістичної політики, затри
вожився, що порозуміння та співпраця польських та українських 
національних чинників може вплинути дуже поважно на зміцнення 
визвольного протибольшевицького фронту поневолених народів 
СССР, які борються за своє визволення і державну незалежність. 
Тому в тих урядових большевицьких колах вирішили за всяку ціну 
виселити всіх українців, щоб тим розділити й порізнити обидва на
роди, бо це потрібне сьогодні імперіялістичній політиці Москви.

Коли не вдалася спроба перевести виселення українців при до
помозі терору міліції й організованих цивільних банд, польський 
уряд кинув у місяці вересні 1945 р. великі частини вій
ська до акції насильного виселення українців. В той спосіб роз
почалася з початком вересня нова хвиля терору проти українсько
го населення, тим разом уже зовсім явна, незамаскована заслоною 
невідповідальних банд, бо переводили цю акцію військові частини. 
Треба зазначити, що командирами цих частин польського війська 
є майже виключно большевицькі офіцери в польських мундирах. 
Військо те оточує ночами українські села, на взір сумної пам’яті 
гітлерівських душогубів в часі недавньої німецької окупації, і при
мушує опісля населення до виїзду.

Тому, що українці не хочуть ніде добровільно виїздити, вояки 
цього польського війська, за наказом згори, грабують усе майно, 
страшать масовими розстрілами, часто б’ють, гвалтують жінок, 
стріляють невинних жителів, силою викидають з хат та чинять всі
лякі інші насильства й злочини.

В місті Перемишлі арештували єпископа української греко-ка- 
толицької Церкви Коциловського, за прикладом і взірцем больше- 
виків, які арештували у Львові й вивезли на Сибір митрополита 
греко-католицької Церкви Иосифа Сліпого та всіх єпископів і ба
гато священиків, а греко-католицькі Церкви віддали православній 
Церкві, яка тепер не є взагалі вільною релігійною організацією, 
а замаскованою інституцією большевицької поліції (НКВД- 
НКҐБ). Заразом з єпископом Коциловським арештували також



багато інших інтелігентів, щоб примусити терором також україн
ську інтелігенцію виїхати до совєтського червоного «раю», якого 
всі наші люди бояться і ненавидять цілою душею, бо знають не 
з теорії комунізму, книжок і пропаганди, а зі страшного досвіду, 
який перейшов український народ, перебуваючи більше 25-ти ро
ків під большевицькою владою, що СССР — це одна велика тюр
ма народів і система безконечних концентраційних таборів, роз
стрілів та інших найстрашніших форм терору, властивих усім то
талітарним диктаторським режимам, доведеним до максимальних 
форм звиродніння.

Діються всі ті безправства й злочини над нашим народом в 
той час, коли всьому світові проголошено засади Атлантійської 
Хартії, чотири величні свободи президента Рузвельта, статут но
вої міжнародньої Організації Об’єднаних Націй, названий мініс
тром Стеттініюсом «світлою інституцією нового вільного світу», 
коли Президент Трумен проголошує початок Золотого Віку Свобо
ди Людства, а найвизначніші державні мужі Великобританії про
голошують ті самі величні засади й запевняють своїм словом і чес
тю, що будуть стояти твердо на сторожі права й справедливости в 
світі.

Тим часом у відношенні до українського народу, як цілості, і 
до нас, мешканців, положених за лінією Керзона, зламано явно й 
потоптано не тільки зобов’язання, наложені статутом нової міжна
родньої Організації Об’єднаних Націй, але знищено навіть най- 
скромніші засади християнської моралі й примітивної людської 
гуманности. Нам відмовляють навіть того права, яке має забезпе
чене в культурних демократичних країнах світу кожна звірина й 
кожна жива істота.

Нас викидають насильно з наших хат і сіл, б’ють до крови й 
до смерти жінок, дітей і старих, кидають у вогонь живих людей, 
навіть немовлят, відірваних від грудей матерів, арештовують на
ших священиків і єпископів, грабують наше майно, стягають з 
бідних сільських жінок останню подерту сорочку, змушують ви
їжджати проти нашої волі до СССР на поневіряння і загибіль. 
У нас є багато сіл, які цілими місяцями перебувають з усім своїм 
мізерним добром, з жінками й дітьми у вогких лісах, де в землі, 
в дебрах і водах змушені ховатися від дикого нелюдського терору, 
як у час нападів середньовічних кочових орд.

А роблять всі оті страшні гітлерівсько-неронівські злочини са
ме ті, які кричать облудно в усьому світі про свою «прогресив
ність», «соціяльний поступ», «світову революцію», що намагаються 
грати ролю «спасителів» людства від усього лиха й злиднів.

Ми, українці, жителі теренів, положених за лінією Керзона, 
боремося разом з цілим українським народом всіма силами проти 
цих насильств, не жалуючи трудів і крови, глибоко переконані в



тому, що наші безсмертні жертви в цій жорстокій боротьбі ви
йдуть на добро й користь усього людства, загроженого небезпекою 
тотальної тиранії, тим разом мальованої на червоно.

Одночасно звертаємося оцим відкритим листом до всього Куль
турного Світу в надії, що всі свободолюбні народи й усі культур
ні, гуманні люди, до яких дійде наш голос, відізвуться на нього 
та підтримають героїчну боротьбу нашого народу проти варвар
ського, людоїдського знищення, яким грозять нам большевицькі 
й польсько-большевицькі тирани.

В першу чергу звертаємо наш голос до тих представників ве
ликих західніх демократичних потуг, які проголосили й підписа
ли наведений у витягах, на початку цього листа, статут Організа
ції Об’єднаних Націй, в якому урочисто обіцяють вони боронити 
права народів і права людини.

Звертаємось до них з протестом, скаргою та гарячим апелем, 
щоб допомогли вони своїми силами перевести в життя проголошені 
від них великі засади людської волі й справедливости.
В місяці жовтні, 1945 р.

Представники
всіх верств українського населення 

за лінією Керзона
Українська Повстанська 
Армія: Збірка док. 1942— 
1950 рр.— Ч. 1.— С. 138— 
144.

182. Переселення українців, білорусів і литовців
з Польщі в СРСР та поляків з України,
Білорусії і Литви —  в Польщу
Записка Л. Берії Й. Сталіну
№ 1280(6)
15 листопада 1945 року

тов. Сталіну Й. В.
Направляю Вам доповідну записку тов. Селівановського про хід переселення 

українців із Жешувського воєводства Польщі і України.
Одночасно повідомляю дані про переселення українців, білорусів і литовців із 

Польщі в СРСР і поляків із України, Білорусії і Литви в Польщу (станом на 
1 листопада 1945 року)

Записалося на
по УРСР по БРСР по Лит. РСР Всього

виїзд в Польщу 
Виїхало до

717312 338 440 334 007 1 439 759

Польщі 
Записалося на

552 ПО 199 966 62 653 734 729

виїзд із Польщі 
Прибуло із

372 061 40 967 56 368 080

Польщі 295 345 29 622 24 324 991



РНК встановила кінцевий строк реєстрації бажаючих виїхати до Польщі 
польських громадян 31 грудня 1945 року, а строк їх виїзду— 15 червня 1946 ро
ку, і зобов’язала НКПС СРСР забезпечити переїзд евакуйованих в Польщу з 
1 листопада 1945 року до 15 червня 1946 року.

РНК доручила тов. Вишинському поставити перед польським урядом питання 
про усунення причин, які перешкоджають виїзду з Польщі в СРСР українського, 
білоруського і литовського населення, і про охорону переселенців на території 
Польщі.

Указом Президії Верховної Ради СРСР від 1 листопада 1945 року встанов
лено, що особи польської і єврейської національностей і члени їх сімей, які пере
селяються з СРСР в Польщу, визнаються такими, що вийшли з радянського гро
мадянства з моменту їх виїзду з СРСР.

Особи російської, української, білоруської, русинської і литовської національ
ностей, а також члени їх сімей, які переселяються із Польщі в СРСР, набувають 
радянського громадянства з моменту їх переїзду до СРСР.

Про стан по Жешувському воєводству нами проінформований НКІД тов. Мо
лотов і повідомлено тов. Хрущова з проханням вжити необхідних заходів.

Л. Б е р і я-

Б у г а й  М. Ф. «За повідом
ленням НКВС СРСР, були пе
реселені...» — С. 33.

183. Заходи НКВС СРСР проти ОУН і УПА

1945—1946 р.
З довідки співробітників Міністерст
ва внутрішніх справ СРСР та НКДБ

Товаришу Сталіну Й. В. 
товаришу Молотову В. ЛІ 

товаришу Берії Л . Я. 
товаришу Маленкову Г. AL

Протягом грудня 1945 року і в першій половині січня 1946 ро
ку у західних областях УРСР ліквідовано 154 організації і групи 
ОУН і УПА. Було проведено 6277 чекістсько-військових операцій 
по ліквідації бандитизму, заарештовано при цьому 3670 учасників, 
2374 — вбито, 2065 чоловік прийшли повинитися. Із захоплених — 
390 ватажків.

Вилучено зброї: станкових кулеметів — 6, ручних кулеметів — 
146, автоматів — 642, мінометів — 3, гвинтівок — 1668, гранат — 
1636, радіостанцій — 10.

У цей час на території областей Західної України у боротьбі 
проти збройних банд націоналістичного підпілля задіяпо 20 тис. 
бійців внутрішніх військ НКВС, більше 18 тис. бійців винищуваль
них батальйонів, 26 тис. бійців збройних груп сприяння.

До участі по ліквідації банд УПА і ОУН заохочувалися при
кордонні і конвойні війська НКВС, війська по охороні залізнич



них і промислових об’єктів, а також, за згодою командування 
Львівського, Прикарпатського військових округів, гарнізони час
тин Червоної Армії.

На підсилення органів і військ НКВС на час виборчої кампа
нії у західній області України відряджені 760 оперативних пра
цівників і 260 курсантів шкіл НКВС, перекинуто 2 полки і 5 окре
мих батальйонів військ НКВС. На підсилення органів НКДБ у 
ці області командировано 140 оперативних працівників.

С. Круглов
В. Меркулов

26 січня 1946 року.
Б у г а й  М. Ф. «За пові
домленням НКВС СРСР, 
були переселені...» —
С. 36—37.

134. Із Постанови ЦК КП(б)У «Про перекручення 
і помилки у висвітленні історії
української літератури в «Нарисі 
історії української літератури»

24 серпня 1946 р.
На початку 1946 р. вийшов з друку «Нарис історії української 

літератури», виданий Інститутом мови і літератури Академії наук 
УРСР під редакцією члена-кореспондента Академії наук УРСР 
С. І. Маслова і кандидата філологічних наук Є. П. Кирилюка. Ав
тори «Нарису» І. Н. Плісецький, М. М. Ткаченко, С. І. Маслов, 
€ . П. Кирилюк, І. І. Пільгук, С. М. Шаховський. < ...>

ІДК КП(б)У відзначає, що автори «Нарису» перекрутили марк
систсько-ленінське розуміння історії української літератури і по
дали її в буржуазно-націоналістичному дусі.

Історія української літератури висвітлюється в «Нарисі» поза 
зв’язком з боротьбою класів, як процес ізольований від цієї бо
ротьби. Автори «Нарису» ігнорують класову боротьбу як основний 
закон розвитку класового суспільства, і замість цього надають ви
рішальну роль в розвитку творчості письменників національному 
моментові.

Всупереч ленінській вказівці про те, що «є дві національні куль
тури в кожній національній культурі», в «Нарисі» затушовується 
різниця і суперечність між реакційними і прогресивними течіями 
в літературі і розвивається «теорія єдиного потоку» в українській 
літературі. Тим самим в «Нарисі» протискується теорія про без



класовість і безбуржуазність українського народу в минулому, яка 
становить суть буржуазно-націоналістичної концепції «школи» 
М. Грушевського.

Автори «Нарису», у відповідності з схемою М. Грушевського 
та його теорією про «виключність» українського народу, ігнорують 
спільність походження, єдність і взаємодіяння в історичному роз
витку російського і українського народів, їх мови і культури. Тому 
в «Нарисі» історія української літератури не показана у взаємо
зв’язку з іншими спорідненими літературами, особливо з росій
ською літературою.

Культура і література Київської Русі подані в «Нарисі» як 
тільки українські, всупереч науковим положенням, що розгляда
ють Київську Русь як спільне джерело культур трьох східно-сло
в’янських народів: російського, українського, білоруського. < ...>

В «Нарисі» затушували боротьбу між прогресивним і реакцій
ним напрямами в літературі, не піддали критиці політичні погля
ди ліберальної течії в українській літературі (П. Куліш, Б. Грін- 
ченко та ін.), вихваляючи буржуазно-націоналістичних письмен
ників початку XX ст. (Олесь), діячів контрреволюційної Централь
ної ради та Директорії (В. Винниченко, І. Стешенко), принизили 
роль і значення революційно-демократичної течії в українській лі
тературі (Шевченко, Леся Українка, Франко, Коцюбинський та 
ін.).

В «Нарисі» не знайшов правильного відображення вплив на 
українську літературу руху декабристів, діяльності Бєлінського,. 
Чернишевського, Добролюбова, великого пролетарського письмен
ника Горького, ігнорується такий вирішальний фактор у форму
ванні нової соціалістичної ідеології, як розвиток марксизму в Ро
сії і роль партії більшовиків.

В розділі «Українська радянська література» не показано ві
дображення в літературі боротьби партії і радянського народу за 
перемогу соціалістичного ладу в нашій країні, не показана роль 
літератури в формуванні соціалістичного світогляду радянських 
людей.

В цьому ж розділі не показана боротьба партії більшовиків 
проти ворогів народу — троцькістів, бухарінців, а також проти ук
раїнських буржуазних націоналістів — шумськістів, хвильовістів, 
скрипниківців, які намагалися використати літературу як один іа 
засобів відриву українського народу від великого російського на
роду і перетворення Радянської України в колонію німецького 
імперіалізму.

Перекручення й помилки, допущені в «Нарисі історії україн
ської літератури», об’єктивно допомагають найлютішим ворогам 
народу — українсько-німецьким націоналістам.



Поява такого шкідливого «Нарису» не зустріла належної від
січі з боку наукових установ і Спілки радянських письменників 
України.

Президія Спілки радянських письменників України і, зокрема, 
її голова т. М. Рильський не вжили ніяких заходів, щоб вчасно 
засудити в пресі, на зборах письменників проникнення чужих ра
дянській літературі тенденцій.

Партійні організації Інституту літератури Академії наук УРСР 
ї Спілки радянських письменників України ліберально, по-прими- 
vpeHCbKOMy поставились до оцінки перекручень і помилок, допуще
них в «Нарисі».

На партійних зборах не було дано належної відсічі авторам — 
членам партії Кирилюкові, Плісецькому і Шаховському, які не 
тільки не визнали і не розкритикували допущених перекручень 
та помилок, навіть захищали в своїх виступах ряд шкідливих 
тверджень.

Це говорить про те, що партійні організації Інституту літера
тури Академії наук УРСР і Спілки радянських письменників Ук
раїни послабили боротьбу на ідеологічному фронті, а в деяких ко
муністів, що працюють в галузі культури і мистецтва, притупилась 
політична пильність.

Вихід у світ «Нарису історії української літератури» свідчить 
про наявність серйозних хиб в роботі Інституту літератури Акаде
мії наук УРСР. В Інституті нема більшовицької критики хиб і по
милок в наукових працях.

Рукопис «Нарису історії української літератури» на вченій ра
ді Інституту літератури Академії наук УРСР не обговорювався, 
а загальне рецензування було доручено професору Дорошкеви- 
чу, який сам поділяв і захищав буржуазно-націоналістичні по
гляди.

ЦК КП(б)У вважає, що зазначені перекручення і помилки ста
ли можливими тому, що частина істориків і літераторів ще не пе
реборола вплив буржуазно-націоналістичної «школи» Грушевсько- 
го, а партійні організації інститутів історії і літератури АН УРСР 
зовсім недостатньо орієнтують наукові кадри на боротьбу за чис
тоту марксистсько-ленінської теорії, проти спроб відродити бур
жуазно-націоналістичні погляди в питаннях історії і літератури 
України.

Управління пропаганди ЦК КП(б)У не забезпечило належного 
контролю за роботою Інституту літератури АН УРСР і Спілки 
радянських письменників України.

ЦК КП(б)У постановляє:
1. ^Засудити перекручення і помилки, припущені в «Нарисі 

історії української літератури» Кирилюком, Шаховським, Плісець-



ким, Масловим, Пільгуком, Ткаченком, як! через «Нарис» пропа
гують буржуазно-націоналістичні погляди в питаннях історії і лі
тератури.

2. Доручити Управлінню пропаганди і агітації ЦК КП(б)У 
розгорнути в пресі і на зборах учених, письменників, діячів мис
тецтв, викладачів вищих і середніх шкіл критику буржуазно-націо
налістичних перекручень і помилок, допущених в «Нарисі історії 
української літератури».

Зобов’язати Управління пропаганди і агітації ЦК КП(б)У по
силити боротьбу проти всяких проявів ворожої буржуазно-націо
налістичної ідеології, піддати критиці буржуазно-націоналістич
ні перекручення історії української літератури Грушевським і йо
го «школою».

3. Вказати бюро партійних організацій Академії наук УРСР 
і Спілки радянських письменників України на їх ліберальне став
лення до перекручень і помилок, допущених в «Нарисі історії ук
раїнської літератури», і запропонувати їм обговорити це рішення- 
на партійних зборах. < ...>

7. Запропонувати партійним організаціям Академії наук УРСР 
і Спілки радянських письменників України посилити роботу щодо 
опанування марксистсько-ленінської методології науковими пра
цівниками Академії наук УРСР і письменниками, розгорнути прин
ципову, більшовицьку критику і самокритику в установах Акаде
мії наук УРСР і Спілки радянських письменників України з тим„ 
щоб запобігти надалі виходові з друку недоброякісних праць.

8. Доручити Управлінню кадрів ЦК КП(б)У, Управлінню про
паганди і агітації ЦК КП(б)У та Президії Академії наук УРСР 
розробити заходи щодо поліпшення роботи Інституту літератури 
Академії наук УРСР і зміцнення його кадрами.

Літ. газ.— 1946.— 5 верес.

№



185. З листа Президента Товариства культурних 
зв'язків з Україною (Канада) Голові делегації 
Українського Товариства культурних зв'язків 
із закордоном про участь делегації діячів 
культури УРСР у фестивалі в Едмонтоні

8 вересня 1946 р.

Вельмишановний Лука ХомичІ
Кількома наворотами зібрався я написати Вам дещо про вра

ження, яке викликала в Канаді в тих місцевостях, в яких я мав 
нагоду бути при стрічах, дорога нам делегація УТКЗ з України. 
А був я в Едмонтоні, Саскатуні та Вінніпегу, де мав велику приєм
ність запізнатися з кожним членом делегації зосібна. Від себе при
знаюся, що кожний член делегації вважається мною дорогим мені 
другом. Сподіваюсь, що почуття дружеськості є взаємне. В мене 
спомини про Вас всіх лишаться якнайкращі і незатерті на ціле жит
тя. Бо хоч в Канаді я прожив більшу частину свого життя і, здаєть
ся, повинен би цілком пристосуватись до тутешніх норм, вимог і зви
чок, я все відчував певну ворожнечу в ньому через брак живих 
зв’язків з рідним краєм. Життя українського інтелігента поза Ук
раїною не повне. Для українського інтелігента, головно того, який 
родився на Україні і там набув частину своєї освіти, жодна друга 
країна в світі і жодна друга культура не можуть заступити Украї
ни з її культурою. Поза Україною ми, українські інтелігенти, не 
живемо, але тільки животіємо.

Те саме з певними кваліфікаціями можна сказати і про кож
ного другого українця, живучого поза Україною. І тому якраз при
їзд Вашої делегації до Канади на запрошення ТУК з нагоди 
його фестивалю в Едмонтоні стався небувалою і важною своїми 
наслідками подією для українців доброї волі в Канаді. Це пер
ший раз в історії української громадськості в Канаді нав’язано 
прямі зв’язки з Україною як вільною державою. Були, правда, 
зв’язки і перед війною, але були вони або зв’язками з репрезен
тантами української еміграції в Європі, яка присвоювала собі пра
во репрезентувати український народ, хоч до того не мала права, 
або як і були ограничені зв’язки декого з Канади з деким з Украї
ни, то не були то зв’язки між людьми чи організаціями, про які 
можна було б сказати, що вони репрезентують загал українців на 
Україні і в Канаді. А цього літа УТКЗ з закордоном, яке має пов
не право репрезентувати український народ на Україні, вислало 
делегацію в складі п’яти осіб до Канади, де стрінули її урочисто 
і з любов’ю українці не тільки від ТУК, але українці різних полі
тичних та релігійних угруповань, стрінув їх український загал Ка
нади. Стрінули їх українці доброї волі. Українці, які в канадсько
г о



му житті поділені, не раз розсварені, але які в своїх серцях захо
вали любов до рідної матері України і які радіють з того факту, 
що Україна є державою, визнаною в цілому світі. Стрінули Вашу 
делегацію і такі, які мали сумніви про свободу і державну неза
лежність українського народу. На всіх тих людей Ваша делегація 
зробила якнайкраще враження. Тих, які люблять свій народ, гор
дяться його величезними досягненнями, вважаються рівними з дру
гими культурними народами, Ваша делегація дуже скріпила. Вони 
з подвоєною енергією будуть дальше працювати для українського 
народу, будуть обороняти його добре ім’я, будуть вияснювати його 
бажання другим народам, будуть плекати культурні вартості ук
раїнського народу в Канаді, будуть старатися тримати тісні куль
турні зв’язки з українським народом на Україні.

Для великої більшості тих, в яких були ще деякі сумніви про 
Україну та її народ, Ваша делегація ті сумніви знищила, приєд
навши тих людей до ідеї єдності українського народу. Багато з 
них тепер признаються: «Та ми зовсім не уявляли собі, щоби на 
Україні були такі гарні і визначні люди. Ми ніколи не думали, 
щоби вони говорили такою гарною українською мовою. Ми навіть 
і не мріяли, щоби так високо була поставлена українська пісня, 
щоби там були такі великі митці тієї пісні, як Зоя Гайдай та Іван 
Паторжинський...», «Ми ніколи не думали, що на Україні українці 
вільно радять собою, що там є стільки державної роботи, що там 
стільки високих шкіл, університетів, медичних інститутів, політех
нікумів і других професійних чи технічних училищ, що в них є 
українська викладова мова, що в них є такі високі вимоги і щодо> 
професорів, і щодо студентів...», «Нам і не снилось, що Україна 
така багата на свою індустрію, що вона займає в тому напрямі 
передове місце в Союзі, що вона тому й не* є жодною економічною 
колонією, що вона тепер по війні має стільки багато економічної 
допомоги від других союзних республік...»

Такі думки приходиться чути від багатьох людей, які мали на
году бачити і слухати делегацію. Взагалі, враження тих, які ба
чили і чули делегацію, якнайкраще. Вони були захоплені промо
вами Вашими, голово делегації, вони любили промови Семена 
Васильовича Стефаника, який був їм дуже близький, бо він з За
хідної України, звідки походить величезна більшість українців Ка
нади, їх чарував поет Малишко своїми поезіями, ядерними, бадьо
рими промовами про участь українського народу в боротьбі про
ти німецьких загарбників. Промова голови делегації в Вінніпегу в 
міській аудиторії в часі концерту зворушила всіх дуже глибоко. 
Багато з них були зворушені до плачу, але плачу радості, що, на
решті, український народ здобув належне собі місце в світі. А спі
ви Зої Гайдай і Івана Паторжинського! Вони промовляли і до тих, 
які на Україні родились і її ніяк не можуть забути, і до тих, які



вже в Канаді родились і які про Україну знають тільки з опові
дань своїх батьків. Ті співи поможуть затримати нашу молодь при 
українській культурі, бо ніде правди діти, асиміляція поступає за
надто скоро вперед, асиміляція не позитивного, але негативного 
характеру в Канаді відриває нашу молодь від української куль
тури в час, коли вона ще й не засвоїла собі в відповідній мірі анг
лосаксонської культури. Наша молодь через те в своїй більшості 
може ще більше відчуває порожнечу свого культурного життя, як 
її батьки. Велике спасибі Вам за те, що Ви взяли до нас Зою 
Гайдай і Івана Паторжинського!..

Щирий Ваш Василь Свис
тун
ЦДАВО України.— 
Ф. 5110.— On. 1.— Спр. 
113.— Арк. 44—45.

186. Із постанови ЦК КП(б)У «Про журнал «Вітчизна»

4 жовтня 1946 р.
ЦК КП(б)У відзначає, що літературно-художній журнал «Віт- 

зична» — орган Спілки радянських письменників України — ве
деться зовсім незадовільно.

Редакція «Вітчизни» (відповідальний редактор т. Яновський) 
не виконала постанови ЦК КП(б)У від 16 жовтня 1945 р., яка 
зобов’язувала редакцію в найкоротший строк усунути серйозні 
ідейно-політичні хиби і помилки, що мали місце в журналі «Ук
раїнська література», і рішуче піднести ідейно-художній рівень 
журналу. Замість цього редакція ще більш поглибила хиби і по
милки журналу, надаючи місце на своїх сторінках художнім тво
рам і статтям, в яких проповідуються буржуазно-націоналістична 
ідеологія, міщансько-обивательські погляди на життя, аполітич
ність і пошлість.

За останні півроку, поряд з вдалими і корисними творами ра
дянської літератури, у журналі вміщено ряд шкідливих творів і 
статей, в яких протягуються ворожі радянському суспільству ідеї 
і концепції.

Редакція «Вітчизни» систематично надавала свої сторінки для 
пропаганди буржуазно-націоналістичної ідеології. В статтях і ху
дожніх творах ряду письменників та літературознавців, надруко
ваних у «Вітчизні», в дусі буржуазно-націоналістичних концепцій 
Грушевського і Єфремова перекручувалась і спотворювалась істо
рія української літератури, проповідувалась національна обмеже



ність, ідеалізувались пережитки старовини в побуті та свідомості 
людей.

В журналі була видрукувана націоналістична стаття Л. Кова
ленка «Поет, новатор і патріот», присвячена творчості І. Котля
ревського. Повторюючи антинаукові буржуазно-націоналістичні 
твердження Грушевського і Єфремова, автор статті намагається 
довести, що головними і вирішальними в розвитку дореволюційної 
української літератури були не соціальні, а національні фактори. 
Цим самим автор відкрито протягує найреакційніші буржуазно- 
націоналістичні погляди і грубо перекручує як творчість Котля
ревського, так і загальну картину українського літературного про
цесу.

В статті І. Пільгука «Кирило-Мефодіївське братство і літера
турний процес 40—60 років» всіляко прикрашуються буржуазно-лі
беральні і консервативні діячі української літератури (Куліш, Кос
томаров, Білозерський), Кирило-Мефодіївське братство ставиться 
на одну дошку з революційно-демократичними організаціями, про
пагуються націоналістичні погляди на суть реалізму в дореволю
ційній українській літературі.

Культурне будівництво в 
Українській РСР. 1941— 
1950.— С. 266—267.

187. Жертви голодомору в Україні у 1946— 1947 рр.

Кількість громадян південних і східних теренів України, що померли 
внаслідок дистрофії (тис. чол.)*

Категорія Хворі (у тяж кій  
формі) Госпіталізовано Померло

Станом на 10 березня 1947 року
Дорослі 424 402 26 000 15 595
Діти 183 383 11 109 4373
Всього: 607 785 37 109 19 968

Станом на 20 березня 1947 року
Дорослі 422 241 28 203 16 325
Діти 19 666 11 498 445
Всього: 441 907 39 701 16 770

Станом на 31 березня 1947 року
Дорослі 387 572 36 562 16 750
Діти 248 272 13 457 205
Всього: 635 844 50 019 18 809

* Дані подаються по висхідній, тобто загальна цифра за весь період голод
станом на ЗО черв. 1947 р.



Категорія Хворі у тяжкій 
формі Госпіталізовано Померло

Станом на 5 квітня 1947 року
Дорослі 393 865 44 938 18 695
Діти 287 673 14 553 2528
Всього: 681 538 59 491 21223

Травень 1947 року (за місяць)
Загальна кількість
(йоділу не було): 66 155 15 350 699

Станом на 1 червня 1947 року
Всього: 769 916 96 848 24 168

Загальна кількість хворих, госпіталізованих І померлих під час голодомору
Хворих

8203145
Госпіталізовано 

298 518
Померло 
101 637

КІЛЬКІСТЬ ВИПАДКІВ КАНІБАЛІЗМУ НА ТЕРИТОРІЇ 
УКРАЇНИ У 1947 РОЦІ НА ГРУНТІ ГОЛОДОМОРУ

Станом на Зафіксовано випад
ків

Кількість трупів, 
що з’їли

Притягнуто до 
відп.

10 березня 29 47 23
15 березня 49 68 ЗО
20 березня 54 Немає даних Немає даних
25 березня 58 81 32
ЗО березня 66 97 41
5 квітня 75 107 53

15 квітня 89 125 69
ЗО квітня 9$ 138 84
ЗО травня ш 164 18
ЗО червня 189

Військо 
№ б.— С.

132
України,—1993{ 

107.



188. Боротьба за сина

Із журналістських записів М. Мушинки

Розповідь старої бабусі про «визволення» Західної України 
большевиками

Я — Хандон Юлія, 1910 року народження. В Союз Українок я 
вступила в 1930 році. Головою в той час була Мицик Параска. За
відував нами священик отець Юліян Левицький. Виховували нас 
в релігійному дусі. Вчили в’язанню, вишивці, куховарству, вихо
ванню дітей у садочку, шити одяг, малювати писанки, плести ко
шики. Ми ставили вистави до свята Св. Миколая. У нас була висо
ка культура спілкування і повага між собою.

Нам все так гарно пояснювали, що відтоді я стала шити собі 
і людям. Я шила пластунам все, що було потрібно. Так я набула 
спеціяльність кравчині. Між жінками нашого осередку панувала 
згода і повага. Що сказала голова Параска Мицик, те було для 
нас законом.

Не рекомендували нам ходити за покупками до жидів і поля
ків, а радили купувати в українських кооперативах. Кооперативи 
за це два рази на рік нам дарували презенти — на Різдвяні свята 
і дітям на св. Миколая.

Жити нам було весело і щасливо.
А коли в 1940 р. прийшла совєтська влада, то все те було зни

щено і заборонено. І почалося «нове життя».
Мій чоловік Осип і брат були в Повстанській Армії. Син Ми

рослав, йому було 16 років, помагав повстанцям, виконував їхні 
доручення. Одного нещасливого дня взимку 1947 р. увірвалися до 
нашої хати начальник КГБ Біловус з опергрупою і стали кричати: 
«Ґдє бандіти? Где твой муж і брат?»

Стали мене бити, вдарили по голові, кров залила мені очі. Син 
Мирослав хотів вискочити через вікно, щоби покликати допомогу. 
Та Білоус вистрелив у нього і син упав на підлогу. Ми всі почали 
плакати. А Біловус заревів: «Одного бандита я вже вбив; зараз і 
тебе уб’ю, таку то твою мать!»

Син Мирослав був поранений у груди, лежав і стікав кров’ю. 
Білоус тяжким чоботом став йому на груди, і кров бризнула йому 
в лице. Він озвірів і погрожував, що ще спалить нашу хату.

Але Бог допоміг нам вижити. Коли вони вийшли з хати, я ки
нулася до сина. Він ще слабенько дихав. Я омила йому рани, по
завивала як могла, бо й сама була тяжко ранена. Про те, що ста
лося, зв’язкові дали знати нашим людям в ліс.

Увечері прибули до нашої хати, де син лежав напівмертвий. 
Виходу іншого не було — треба було зробити терміново операцію.



Мій брат, по кличці Змагун-Гуцулик, зробив плян, як спасти сина. 
Вирішив за всяку ціну завезти Мирка до Стрия у лікарню. Викли
кав до себе односельчанина Лепкого Йосипа, який у той час робив 
шофером у лісництві, і поручив йому це завдання виконати, тобто 
доставити сина до Стрия в лікарню. Він це зробив, хоч то було ду
же небезпечно.

Синові зробили операцію, але ще не був кінець. Коли кагебісти 
дізналися, що син живий, приїхали до Стрия і намагалися зняти з 
нього протокол. Але син був після складної операції ще дуже сла
бий, і їм нічого не вдалося від нього дізнатися. Тоді вони наказа
ли директорові лікарні, щоб його тримати під суворим наглядом, 
мовляв пізніше вони складуть протокол на його арешт. Про це ді
зналися наші повстанці. Змагун зі своєю боївкою вирішив викрас
ти сина з лікарні за всяку ціну. Вони підключили Угеру Йосипа 
зі Стинави, який ще живе, і вони вночі викрали мого сина з лі
карні. Доставили сина у Стинаву* Вишню, і він був там у лісній 
шпитальці Урочище Пріцький потік цілу зиму. В Криївці його 
долікували і, коли була велика облава у Стинавах, мого сина від
правили зі шпитальки до села Синевідська Вишнього, а самі роз
містилися по одному по інших бункерах, щоби добути до весни, 
яка ось-ось прийде. Син знаходився в одній сім’ї в горішньому кін
ці, де я його час від часу відвідувала дуже обережно, щоб не ви
дати його кагебістам. Боже, який він був знищений, змарнілий! 
Мені сказали, що йому треба добре їсти, щоб він видужав. Я яйця 
з гнізда збирала, в пазуху клала і ще теплі йому носила. На випа
док небезпеки вони його застеляли в ліжку, а на ніч заносили в 
стодолу і до сусіди.

Але це ще не був кінець моїм сльозам і стражданням.
Через рік одної прекрасної неділі, а було це восьмого лютого 

1948 р., большевики накрили в лісі шпитальку, де був і мій чоло
вік по псевду Крук. Наші оборонялися. Цілий день точився смер
тельний бій. Коли набоїв у них уже не стало, то вони покінчили з 
собою, щоб не здатися ворогові в руки. їх було там десять воїнів, 
які тільки що закінчили медичний вишкіл на теренах Станіслав- 
щини і були направлені в наші краї, щоб лікувати поранених вої
нів. І не довелося їм, бідним, навіть приступити до роботи. Тіла 
вбитих покидали на вози, я і досі бачу, як колеса терли їхні руки, 
ноги і голови. А роблено це навмисне, щоб познущатися над уби
тими. Мертвих повезли в село Корчин, бо в цей час там знаходився 
їхній штаб. Скинули під читальню, з мітлою обмили їхні облич
чя від крови і зганяли людей, щоб впізнавали. Ніхто нікого «не 
впізнав». А опісля повезли їх в Сколе, де звозили сіх убитих з ра
йону, в той яр, де тепер було перезахоронения. Гора називається 
Альтанка. Скільки сліз я виплакала, яке горе пережила — про це 
знає лише Бог і я! Але і це ще не був кінець. Я з діточками ски-



талася по чужих хатах, бо мою хату розібрав гарнізон. З чужої 
хати мене і вивезли на Сибір. Мене з малими дітьми і старенькою 
мамою. Батько мій загинув десь між Оровом і Стинавою. Брата, 
Воркевича Дорка, вбили. Залишилася його жінка зі сином Зенком. 
Жінку вивезли, а хлопчика забрала баба Кавка з вагону. Він у неї 
і виховувався.

Тяжко жилося в чужині з діточками. Мама померла на Сибіру. 
Жили ми в голоді й холоді. Натерпілися нужди і горя. Поверну
лися ми додому в 1960 році. їхали ми з радістю і надією на добро. 
А тут нас не прописували, виганяли з села, відносилися до нас, як 
до собак. Лишилася я з дітьми під голим небом. Але світ не без 
добрих людей.

Масна Анна, мати нинішньої голови Союзу Українок, ризику
ючи бути ув’язненою, дала нам притулок: взяла нас на квартиру 
без прописки. Часто приходила міліція і виганяла нас із хати, але 
ми не йшли. Сина Богдана все ж таки вигнали на проживання у 
Херсон. А я залишилася доживати свій вік біля сина Мирослава, 
того самого, що його на моїх очах постріляв кагебіст. Син нині 
обраний головою Братства УПА.

Багато горя випало на мою долю, але я щаслива, що дожила 
до того часу, коли наша Україна стала самостійною. Дай, Боже, 
щоб ці грізні часи не повернулися! Все це я не вигадала, а роз
повіла щиру правду.

Шлях перемоги.— 1993.— 
З лип.

189. Переселення чехословацьких громадян 
української та російської національностей 
з Чехословаччини в СРСР і водночас громадян 
чеської та словацької національностей —  
з України до Чехословаччини

Доповідна записка міністра
внутрішніх справ СРСР С. Круглова Копія

тов. Сталіну Й. В. 
тов. Молотову В. М. 
тов. Берії Л. П.

1 липня 1947 року .
Міністерство внутрішніх справ СРСР доповідало, що оптація і 

переселення громадян чеської і словацької національності з УРСР 
до Чехословаччини і чехословацьких громадян української і росій
ської національності із Чехословаччини до СРСР, які проводилися 
на основі угоди між урядом Союзу РСР і урядом Чехословацької 
республіки від 10 травня 1946 року, закінчені.



За даними МВС Української РСР, на території УРСР зареєс
трувалися на виїзд до Чехословаччини 10 527 сімей у кількості 
34 122 чоловіки чеської і словацької національності.

Виїхали до Чехословаччини 10 275 сімей у кількості 33 077 чо
ловік, у тому числі:

із Ровенської області сімей 6258, чоловік 19 476; 
із Житомирської області сімей 1159, чоловік 4328; 
із Волинської області сімей 2434, чоловік 7695; 
із Кам’янець-Подільської області сімей 424, чоловік 1578.
Із загальної кількості зареєстрованих на виїзд до Чехословач

чини не виїхало 1045 сімей, із них 25 сім’ям у складі 112 чоловік 
було відмовлено у виїзді органами МДБ, 224 сім’ї у складі 757 чо
ловік від виїзду відмовилися і 176 чоловік в період оформлення на 
виїзд — померли.

Із Чехословаччини прибуло української і російської національ
ностей 11 672 чоловіки у складі 2679 сімей, яких розселили на те
риторії Ровенської області (1983 сім’ї — 8360 чоловік) і Волин
ської області (696 сімей — 3312 чоловік).

Міністр внутрішніх справ Союзу РСР 
С. Круглов.

Б у г а й  М. Ф. «За по
відомленням НКВС
СРСР, були переселе
ні...» — С. 35—36.

190. Використання спецпереселенців як робочої сили 
у східних регіонах країни

«Таємно
Довідка

про виконання постанови Ради Міністрів СРСР 
№ 3136 сс від 19 серпня 1948 року

Відповідно до постанови Ради Міністрів СРСР № 3136 від 
19 серпня 1948 року про направлення у північні райони Молотов- 
ської області Міністерству лісної промисловості СРСР 5000 спец- 
поселенців, яких виселяють за Указом Президії Верховної Ради 
Союзу РСР від 2 червня 1948 року, запланований один ешелон у 
кількості 700 чоловік відправлено 8 вересня з України за адресою 
Красновешерського ліспромгоспу тресту «Молотовбумліс».

У зв’язку з незначним надходженням останнім часом спецпосе- 
ленців за Указом від 2 червня ц. р. направити найближчим часом



решту 4300 чоловік на підприємства місцевої промисловості Мо- 
лотовської області неможливо.

Крім того, згідно з постановою Ради Міністрів СРСР № 2602— 
1078 с від 14 липня 1948 року МВС СРСР зобов’язане також пер
шочергово направити спецпоселенців у Кузнецький басейн і на 
будівництво нових шахт до повного забезпечення цього будівниц
тва робочою силою.

Станом на 7 листопада ц. р. на підприємства Кузнецького ба
сейну направлено 1897 чоловік спецпереселенців — «указників» і 
членів їх сімей і заплановано до відправлення в першій половині 
вересня 900 чоловік.

Начальник відділу спецпоселень МВС СРСР 
полковник Шиян.

7 вересня 1948 року».

Таким чином у східні райони країни уже прибувала значна 
частина населення Української РСР. Однак депортація не припи
нялася. З’явилися нові контингенти населення, які також пересе
лялися у віддалені місця.

«Копія 
Цілком таємна

товаришу Сталіну Й. В. 
товаришу Молотову В. М. 
товаришу Берії Л. П. 
товаришу Маленкову Г. М-

№ 4357/к
27.Х. 1948 р.

Міністерство внутрішніх справ СРСР доповідає, що постанова 
Ради Міністрів СРСР № 3785—1538 с від 6 жовтня 1948 року про 
виселення з Ізмайльської області Української РСР частини кур
кулів виконана.

Органами МВС 20 жовтня 1948 року за списками, затвердже
ними Виконкомом Ізмайльської обласної Ради депутатів трудя
щих, виселено 250 сімей куркулів у складі 1094 чоловіки, із них 
чоловіків — 342, жінок — 405 і дітей до 16 років — 347 чоловік.

Виселені куркулі і члени їх сімей 21 жовтня ц. р. направлені 
в Томську область для трудового використання у Тегульдетському 
ліспромгоспі Міністерства лісної і паперової промисловості СРСР.

Адміністрацією ліспромгоспу з допомогою органів УМВС Том
ської області підготовлені необхідні жилі приміщення для розмі
щення виселених куркулів.



Яких-небудь ексцесів під час проведення операцій по виселен
ню з Ізмайльської області куркулів не відзначено.

Міністр внутрішніх справ 
Союзу РСР С. Круглов».
Б у г а й  М. Ф. «За по
відомленням нквс 
СРСР, були переселе
ні...» — С. 39—40.

191. Загальна Декларація Прав Людини

10 ГРУДНЯ 1948 РОКУ 
ГЕНЕРАЛЬНА АСАМБЛЕЯ 

ОРГАНІЗАЦІЇ ОБ'ЄДНАНИХ НАЦІЙ 
ЗАТВЕРДИЛА І ПРОГОЛОСИЛА 

ЗАГАЛЬНУ ДЕКЛАРАЦІЮ ПРАВ ЛЮДИНИ
ПРЕАМБУЛА

Беручи до уваги, що визнання гідності, яка властива всім чле
нам людської сім’ї, і рівних та невід’ємних прав їх є основою сво
боди, справедливості та загального миру; і

беручи до уваги, що зневажання і нехтування правами людини 
призвели до варварських актів, які обурюють совість людства, і що 
створення такого світу, в якому люди будуть мати свободу слова 
і переконань і будуть вільні від страху і нужди, проголошено як 
високе прагнення людей; і

беручи до уваги, що необхідно, щоб права людини охороня
лись силою закону з метою забезпечення того, щоб людина не 
була змушена вдаватися як до останнього засобу до повстання 
проти тиранії і гноблення; і

беручи до уваги, що необхідно сприяти розвиткові дружніх від
носин між народами; і

беручи до уваги, що народи Об’єднаних Націй підтвердили в 
Статуті свою віру в основні права людини, в гідність і цінність 
людської особи і в рівноправність чоловіків і жінок та вирішили 
сприяти соціальному прогресові і поліпшенню умов життя при 
більшій свободі; і

беручи до уваги, що держави-члени зобов’язались сприяти у 
•співробітництві з Організацією Об’єднаних Націй загальній по
вазі і додержанню прав людини і основних свобод; і



беручи до уваги, що загальне розуміння характеру цих прав і 
свобод має величезне значення для повного виконання цього зобо
в’язання:

проголошує цю
Загальну Декларацію Прав Людини як завдання, до виконання 

якого повинні прагнути всі народи і всі держави з тим, щоб кож
на людина і кожний орган суспільства, завжди маючи на увазі 
цю Декларацію, прагнули шляхом освіти сприяти поважанню цих 
прав і свобод і забезпеченню шляхом національних і міжнарод
них прогресивних заходів, загального і ефективного визнання і 
здійснення їх як серед народів-держав — членів Організації, так 
і серед народів територій, що перебувають під їх юрисдикцією.

Стаття 1. Всі люди народжуються вільними і рівними у своїй 
гідності та правах. Вони наділені розумом і совістю і повинні дія
ти у відношенні один до одного в дусі братерства.

Стаття 2. Кожна людина повинна мати всі права і всі свободи, 
проголошені цією Декларацією, незалежно від раси, кольору шкі
ри, статі, мови, релігії, політичних або інших переконань, націо
нального чи соціального походження, майнового, станового або 
іншого становища.

Крім того, не повинно проводитися ніякого розрізнення на ос
нові політичного, правового або міжнародного статусу країни або 
території, до якої людина належить, незалежно від того, чи є ця 
територія незалежною, підопічною, несамоврядовуваною або як- 
небудь інакше обмеженою у своєму суверенітеті.

Стаття 3. Кожна людина має право на життя, на свободу і на 
особисту недоторканість.

Стаття 4. Ніхто не повинен бути в рабстві або у підневільному 
стані; рабство і работоргівля забороняються в усіх їх видах.

Стаття 5. Ніхто не повинен зазнавати тортур або жорстоких, 
нелюдських, або таких, що принижують його гідність, поводження 
і покарання.

Стаття 6. Кожна людина, де б вона не перебувала, має право 
на визнання її правосуб’єктності.

Стаття 7. Всі люди рівні перед законом і мають право, без 
будь-якої різниці, на рівний їх захист законом. Всі люди мають 
право на рівний захист від якої б то не було дискримінації, що по
рушує цю Декларацію, і від якого б то не було підбурювання до 
такої дискримінації.

Стаття 8. Кожна людина має право на ефективне поновлення 
у правах компетентними національними судами в разі порушен
ня її основних прав, наданих їй конституцією або законом.

ГЕНЕРАЛЬНА АСАМБЛЕЯ



Стаття 9. Ніхто не може зазнавати безпідставного арешту, за
тримання або вигнання.

Стаття 10. Кожна людина, для визначення її прав і обов’язків 
і для встановлення обгрунтованості пред’явленого їй кримінально
го обвинувачення, має право, на основі повної рівності, на те, щоб 
її справа була розглянута прилюдно із додержанням усіх вимог 
справедливості незалежним і безстороннім судом.

Стаття 11. 1. Кожна людина, обвинувачена у вчиненні злочину, 
має право вважатися невинуватою доти, поки її провинність не 
буде встановлена в законному порядку шляхомсприлюдного су
дового розгляду, при якому їй забезпечуються всі можливості для 
захисту.

2. Ніхто не може бути засуджений за злочин на підставі вчи
нення будь-якого діяння або за бездіяльність, які під час їх вчи
нення не становили злочину за раціональними законами або за 
міжнародним правом. Не може також накладатись покарання 
тяжче від того, яке могло бути застосоване в час вчинення зло
чину.

Стаття 12. Ніхто не може зазнавати безпідставного втручання 
у його особисте і сімейне життя, безпідставного посягання на не
доторканість його житла, тайну його кореспонденції або його честь 
і репутацію. Кожна людина має право на захист закону від такого 
втручання або таких посягань.

Стаття 13. 1. Кожна людина має право вільно пересуватися і 
обирати собі місце проживання у межах кожної держави.

2. Кожна людина має право покинути будь-яку країну, вклю
чаючи й свою власну, і повертатися у свою країну.

Стаття 14. 1. Кожна людина має право шукати притулку від 
переслідувань в інших країнах і користуватися цим притулком.

Це право не може бути використане в разі переслідування, яке 
в дійсності грунтується на вчиненні неполітичного злочину, або 
діяння, що суперечить меті і принципам Організації Об’єднаних 
Націй.

Стаття 15. 1. Кожна людина має право на громадянство.
2. Ніхто не може бути безпідставно позбавлений громадянства 

або права змінити своє громадянство.
Стаття 16. 1. Чоловіки і жінки, які досягли повноліття, мають 

право без будь-яких обмежень за ознакою раси, національності 
або релігії одружуватися і засновувати сім’ю. Вони користуються 
однаковими правами щодо одруження, під час шлюбу та під час 
його розірвання.

2. Шлюб може укладатися тільки при вільній і повній згоді 
сторін, що одружуються.

3. Сім’я є природним і основним осередком суспільства і має 
право на захист з боку суспільства та держави.



Стаття 17. 1. Кожна людина має право володіти майном як 
одноособово, так і разом з іншими.

2. Ніхто не може бути безпідставно позбавлений свого майна.
Стаття 18. Кожна людина має право на свободу думки, совісті 

і релігії; це право включає свободу змінювати свою релігію або 
переконання і свободу сповідувати свою релігію або переконання 
як одноособово, так і разом з іншими, прилюдним або приватним 
порядком в ученні, богослужінні і виконанні релігійних та риту
альних обрядів.

Стаття 19. Кожна людина має право на свободу переконань і 
на вільне їх виявлення; це право включає свободу безперешкодно 
дотримуватися своїх переконань та свободу шукати, одержувати і 
поширювати інформацію та ідеї будь-якими засобами і незалеж
но від державних кордонів.

Стаття 20. 1. Кожна людина має право на свободу мирних збо
рів і асоціацій.

2. Ніхто не може бути примушений вступати до будь-якої асо
ціації.

Стаття 21. 1. Кожна людина має право брати участь в управ
лінні своєю країною безпосередньо або через вільно обраних пред
ставників.

2. Кожна людина має право рівного доступу до державної 
служби в своїй країні.

3. Воля народу повинна бути основою влади уряду; ця воля 
повинна виявлятися у періодичних і нефальсифікованих виборах, 
які повинні провадитись при загальному і рівному виборчому пра
ві, шляхом таємного голосування або ж через інші рівнозначні 
форми, що забезпечують свободу голосування.

Стаття 22. Кожна людина як член суспільства має право на 
соціальне забезпечення і на здійснення необхідних для підтриман
ня її гідності для вільного розвитку її особи прав у економічній, 
соціальній й культурній галузях за допомогою національних зу
силь і міжнародного співробітництва та відповідно до структури 
і ресурсів кожної держави.

Стаття 23. 1. Кожна людина має право на працю, на вільний 
вибір роботи, на справедливі і сприятливі умови праці та на за
хист від безробіття.

2. Кожна людина, без будь-якої дискримінації, має право на 
рівну оплату за рівну працю.

3. Колений працюючий має право на справедливу і задовільну 
винагороду, яка забезпечує гідне людини існування, її самої та її 
сім’ї, і яка, в разі необхідності, доповнюється іншими засобами 
соціального забезпечення.

4. Колена людина має право створювати професійні спілки і 
входити до професійних спілок для захисту своїх інтересів.



Стаття 24. Кожна людина має право на відпочинок і дозвілля, 
включаючи право на розумне обмеження робочого дня та на опла
чувану періодичну відпустку.

Стаття 25. 1. Кожна людина має право на такий життєвий рі
вень, включаючи їжу, одяг, житло, медичний догляд та необхідне 
соціальне обслуговування, який є необхідним для підтримання здо
ров’я і добробуту її самої та її сім’ї, і право на забезпечення в 
разі безробіття, хвороби, інвалідності, вдівства, старості чи іншого 
випадку втрати засобів до існування через незалежні від неї об
ставини.

2. Материнство і дитинство дають право на особливе піклуван
ня і допомогу. Всі діти, народжені у шлюбі або поза шлюбом, по
винні користуватися однаковим соціальним захистом.

Стаття 26. 1. Кожна людина має право на освіту. Освіта по
винна бути безплатною, хоча б початкова і загальна. Початкова 
освіта повинна бути обов’язковою. Технічна і професійна освіта 
повинна бути загальнодоступною, а вища освіта повинна бути 
однаково доступною для всіх на основі здібностей кожного.

2. Освіта повинна бути спрямована на повний розвиток люд
ської особи і збільшення поваги до прав людини і основних сво
бод. Освіта повинна сприяти взаєморозумінню, терпимості і друж
бі між усіма народами, расовими або релігійними групами, і по
винна сприяти діяльності Організації Об’єднаних Націй по під
триманню миру.

3. Батьки мають право пріоритету у виборі виду освіти для 
своїх малолітніх дітей.

Стаття 27. 1. Кожна людина має право вільно брати участь у 
культурному житті суспільства, втішатися мистецтвом, брати 
участь у науковому прогресі і користуватися його благами.

2. Кожна людина має право на захист її моральних і матері
альних інтересів, що є результатом наукових, літературних або 
художніх праць, автором яких вона є.

Стаття 28. Кожна людина має право на соціальний і міжнарод
ний порядок, при якому права і свободи, викладені в цій Декла
рації, можуть бути повністю здійснені.

Стаття 29. 1. Кожна людина має обов’язки перед суспільством, 
у якому тільки й можливий вільний і повний розвиток її особи.

2. При здійсненні своїх прав і свобод кожна людина повинна 
зазнавати тільки таких обмежень, які встановлені законом виключ
но з метою забезпечення належного визнання і поваги прав і сво
бод інших та забезпечення справедливих вимог моралі, суспільно
го порядку і загального добробуту в демократичному суспільстві.

3. Здійснення цих прав і свобод ні в якому разі не повинно су
перечити меті і принципам Організації Об’єднаних Націй.

Стаття ЗО. Ніщо у тій Декларації не може бути витлумачено



як надання будь-якій державі, групі осіб або окремим особам 
права займатися будь-якою'діяльністю або вчиняти дії, спрямова
ні на знищення прав і свобод, викладених у цій Декларації.

Невичерпність демокра
тії.— К., 1994.— С. 105— 
109.

192. З доповідної записки Міністерства освіти УРСР 
Раді Міністрів УРСР про ліквідацію неписьменності 
і малописьменності у західних областях УРСР

27 серпня 1949 р.
...За народногосподарським планом передбачено навчити: не

письменних— 91200 осіб, малописьменних— 175 900. Разом — 
267 100 осіб.

Районні відділи народної освіти з допомогою вчителів, комсо
мольців і громадських організацій провели облік неписьменного 
та малописьменного населення віком від 16 до 50 років, склали й 
оформили персональні списки цих контингентів. Внаслідок пере
пису виявилося, що за станом на 1 серпня 1949 р. в західних, Із
маїльській, Чернівецькій і Закарпатській областях: 
обліковано неписьменних— 115 902, малописьменних— 195 582 
навчено неписьменних— 100 936, » — 134 477
треба навчити « — 14 966, » — 162 041.

В основному завершено ліквідацію неписьменності у Львівській, 
Ровенській, Тернопільській областях та в більшості районів Дро
гобицької та Чернівецької областей...

Для навчання неписьменних і малописьменних було організо
вано 3895 шкіл та 15 069 гуртків, в яких працювало 9382 вчителі 
і 13 675 культармійців. Для методичної допомоги культармійцям 
обласними і районними відділами народної освіти було виділено 
3519 громадських методистів з числа досвідчених учителів...

Заступник міністра освіти УРСР
А. Сушан

ЦДАВО України.— Ф.
2.— On. 8.— Спр. 2084.—
Арк. 93—94.



193. З доповідної записки Держплану УРСР Раді 
допомоги західним областям при Раді Міністрів УРСР 
про підсумки господарчого і культурного розвою 
західних областей України за десятиріччя 
після возз'єднання їх з Українською РСР

8 жовтня 1949 р.

...Десятилетие воссоединения украинского народа в едином Ук
раинском Советском государстве западные области УССР встре
чают выдающимися достижениями на всех участках хозяйственно
го и культурного строительства. В этих достижениях отражены 
результаты огромной работы, проведенной за годы Советской 
власти на освобожденных землях. Успехи послевоенного восстанов
ления и строительства, исторического значения сдвиги в социаль
ной структуре, экономике и культуре западных областей служат 
залогом еще больших дальнейших успехов в хозяйственном и куль
турном развитии молодых советских земель, включенных в общий 
поток социалистического строительства.

Одной из важнейших задач экономического развития запад
ных областей УССР является их индустриализация. При наличии 
густоты населения, значительных и разнообразных природных ре
сурсов (нефти и газа, гидроресурсов, соли поваренной и калийной, 
леса, местных видов топлива) и разнообразных видов сельскохо

зяйственного сырья промышленное развитие западных областей 
УССР в досоветский период было весьма ограниченным и однобо
ким...

Взятый советским правительством и партией курс на индустриа
лизацию западных областей УССР обеспечил им ускоренные тем
пы восстановления и развития промышленности.

Тогда, как в целом по УССР валовая продукция промышлен
ности в текущем году только приближается к довоенному уровню, 
в западных областях УССР объем валовой продукции промышлен
ности уже в 1948 г. на 44 % превысил уровень довоенного 1940 г. 
По предварительным данным, объем промышленного производ
ства в 1949 г. в западных областях УССР достиг уровня, соответ
ствующего превышению довоенных показателей на две тре
ти. < ...>

Изменение объема валовой продукции всей промышленности за
падных и Закарпатской областей УССР за послевоенный период 
выражается следующими показателями (в млн руб. в неизменен
ных ценах 1926/27 г.): 1945 г.— 459,1; 1946 г.— 675,7; 1947 г — 
930,8; 1948 г.— 1285,3; 1-е полугодие 1949 г.— 675,4.



По отдельным видам важнейших изделий достигнуто следую
щее увеличение выпуска за истекшие три года послевоенной пяти
летки по сравнению с довоенным 1940 г.:

Вид изделий
Единица
измере

ния

Годы

1940 1946 1947 1948 1948 в % 
к 1940

Бурый уголь тыс. т 102,3 67,5 187,7 259,3 253
Газ природный млн. м2 506,3 977,4 1138,5 1182,9 236
Озокерит т 467 852 1088 1298 278
Гипс строительный » 15 600 18432 23 101 26 498 170
Велосипеды шт. — 2590 7458 9790 —

Верхний трикотаж тыс. шт. 397,7 333,8 849,9 1585,3 398
Белье трикотажное « » 9,0 269,0 909,8 1840,3 —
Чулочно-носочное изделие тыс. пар 1716,0 1637,0 3272,0 7093,0 414
Обувь « » 926,0 564,0 1080,0 1564,0 169

...Воссоединенные западные области УССР включены в общий
поток социалистического хозяйственного и культурного строитель
ства Советской Украины и быстро преодолевают, благодаря не
устанному вниманию правительства и партии, свою былую отста
лость, наследие исторического прошлого. Вместе со всей совет
ской страной западные области УССР твердо стали на путь эко
номического подъема и расцвета социалистической культуры.

Заместитель председателя
Госплана Украинской ССР 

И. Я щук
ЦДАВО України.— Ф.
337.— On. 4.— Спр. 199.—
Арк. 152—156.

194. Листівка-звернення УПА

ГРОМАДЯНИНОВІ........................
Ви, як росіянин, являєтеся знаряддям московсько-большевиць- 

кого імперіялізму в Україні. При Вашій і Вам подібних москов
ських імперіялістів співдії сталінські верховоди завдали україн
ському народові величезної шкоди і величезних втрат та продов
жують завдавати їх і сьогодні.

Найважчий злочин сталінської кліки — це фізичне винищу
вання українського народу, що здійснюється такими варварськими 
методами, як вбивства, морди, вивози, влаштовування масових го- 
лодів. Одним із таких засобів був улаштований в жовтні 1947 р. 
масовий насильний вивіз українського населення в пустині Казах



стану і тайги Сибіру в жахливі умовини каторги. Відомо нам, що 
Ви і Вам подібні брали безпосередню чи посередню участь у цьо
му вивозі.

Щоб унеможливити Вашу дальшу злочинну діяльність супроти 
українського народу, взиваємо Вас в найкоротшому часі покинути 
теперішнє місце проживання і виїхати поза межі України. Невико
нання цього змусить нас покарати Вас смертю!
Д н я , ...................  1950 р.

Українські Повстанці
Українська Повстанська 
Армія: Збірка док.—
1942—1950 рр.— Ч. 1.— 
С. 199.

195. Про розвиток культури в Радянській Україні

Із повідомлення Державної планової комісії і статистичного 
управління Української РСР «Про підсумки виконання 

четвертого (першого післявоєнного) п’ятирічного плану 
Української РСР на 1946—1950 рр.»

5 липня 1951 р.
...У післявоєнні роки досягнуто дальшого розквіту культури 

українського народу, національної за формою і соціалістичної за 
змістом. Відбудована і значно розширена сітка науково-дослід
них закладів республіки. Сітка початкових, семирічних і середніх 
шкіл перевищила довоєнний рівень і в 1950 р. була більшою, ніж 
передбачено п’ятирічним планом. Число учнів у школах, техніку
мах та інших середніх учбових закладах України збільшилося за 
п’ятиріччя на 2 млн чоловік і досягло в 1950 р. 7200 тис. чоловік. 
За роки п’ятирічки відбудовано і заново збудовано 2276 шкіл на 
432 тис. учнівських місць. У вищих учбових закладах України у 
1950 р. навчалося 197 тис. студентів. За п’ять років навчальні за
клади України випустили 126 тис. спеціалістів з вищою освітою 
і 230 тис. з середньою освітою...

Рад. Україна.— 1951.—
5 лип.



196. Розподіл спецпоселенців з України
Станом на 1951 р .

Назва районів СРСР Число с і
мей

Число
членів
сім ’ї

Чоловіки Жінки Діти

Казахська РСР 2885 7128 1816 3756 1736
Бурят-Монпольська АРСР 62 І 2229 635 1003 591
Комі АРСР 1747 3177 659 1797 721
Удмуртська АРСР 160 564 151 305 108
Якутська АРСР 740 1847 550 1037 260
Алтайський край 3 6 2 4 ____

Красноярський край 3360 11441 3069 5434 2938
Приморський край 314 1215 369 495 351
Хабаровський край 7023 24 976 6866 11 167 6943
Амурський край 1543 56 004 1524 2532 1548
Архангельська обл. 1555 3539 670 2062 807
Вологодська обл. 6 6 — 6 ____

Іркутська обл. 3921 11 665 2946 5723 2996
Кемеровська обл. 9517 26 772 6944 13 160 6668
Кіровська обл. 639 1647 421 905 321
Мологовська обл. 3811 10 047 2421 5137 2489
Новосибірська обл. 94 176 51 92 33
Омська обл. 4509 11 265 3033 5554 2678
Свердловська обл. 32 94 19 50 25
Томська обл. 2162 7924 2191 3022 2081
Тюменська обл. 92 173 34 103 36
Челябінська обл. 1934 5860 1375 2001 1584
Читинська обл. 1573 4566 1292 2218 1056
Дальбуд — 15 11 4 —

Всього: 48 241 141 306 37 049 68 287 35 970
Б у г а й  М. Ф. «За повідом
ленням НКВС СРСР, були пе
реселені . . .» — С. 44.

197. Національний склад «другої еміграції»
(за даними органів репатріації станом на 1 січня 1952 р.)

Національність Чисельність % до загального числа

Росіяни 31 704 7,02
Українці 144 934 32,10
Білоруси 9856 2,18
Латиші 109 214 24,19
Литовці 63 401 14,04
Естонці 58 924 13,05
Інші 33 528 7,42
Всього 451 561 100

Родина,—1991.— № 6—7 — С. 
111.



198. Спеціальні провокативно-розвідувальні 
групи НКВД-МГБ

Найбільш підступним методом, який широко практикувався ре
пресивним апаратом радянської імперії у боротьбі з національно- 
визвольним рухом українського народу — було створення та вико
ристання так званих груп спеціального призначення органів 
НКВД — МГБ, що «діяли» під виглядом національних форму
вань — окремих загонів УПА, а потім боївок «СБ» ОУН (служби 
безпеки ОУН) протягом 1944—1953 років при кожному відділі РО 
Н К В Д -М ГБ.

Метою створення та діяльності провокативно-розвідувальних 
груп було проведення широкої агентурної роботи по виявленню 
чільних провідників ОУН, командування УПА, їхнього фізичного 
знищення; проникнення у структури центрального проводу ОУН, 
включно із закордоном, з метою дезорганізації політичної лінії; ор
ганізація політичних провокацій та вбивств мирного населення від 
імені ОУН — УПА з метою широкої компрометації національно- 
визвольної боротьби українського народу та опаплюження ідеї Са
мостійної Соборної Української Держави; організація нацькову
вання різних верств українського населення між собою, ворожне
чі, протиставлення Західної та Східної України з метою поглиб
лення розколу між народом, злому його єдності у русі спротиву 
сталінському режиму.

Організаційним моментом, що поклав на державну основу по
літичні провокації та замаскований фізичний терор українського 
населення, необхідно вважати листа тодішнього наркома внутріш
ніх справ УРСР Рясного за № 2070/сп від 20 вересня 1944 року 
на адресу секретаря ЦК КП(б) України Д. Коротченка. В цьому 
документі нарком мотивував необхідність розформування парти
занської дивізії імені С. Ковпака під командуванням генерал-ма
йора Вершигори та створення з її особового складу, тобто з ко
лишніх партизанів, спеціальних малих груп для боротьби з пов
станцями в західних областях України.

Партія з розумінням сприйняла ініціативу наркома внутрішніх 
справ, передбачивши далеко ідучі наслідки вакханалій, і невдовзі 
своєю постановою «О партизанской дивизии имени дважды Героя 
СССР генерал-майора Ковпака» освятила всі «визвольні дії» своїх 
мечоносців. Зокрема, в ній зазначалось:

«...1. Дивизию им. дважды Героя СССР Ковпака расформиро
вать, весь личный состав обратить на укомплектование органов 
НКВД в западных областях Украины и создание мелких отрядов 
для продолжения борьбы с бандитами.

2. Имущество и конный состав дивизии, согласно постановле



ния ЦК КП(б)У от 18.08.1944 г. за № 44/17 — оп использовать в 
органах НКВД.

3. Рясному доложить о результатах выполнения этого поста
новления к 1.10.1944 года». < ...>

У цій ситуації виникала гостра конфронтація не тільки між 
населенням України, а й, як не дивно, між державними інститу
ціями, що входили до складу карального механізму, зокрема, між 
прокуратурою, МВС, з одного боку, та МГБ (міністерство держ
безпеки) — з іншого. Зокрема, 15 лютого 1949 року тодішній про
курор військ МВС Українського округу полковник юстиції Кошар- 
ський за № 4/001345 на адресу секретаря ЦК КП(б) України 
М. Хрущова надіслав доповідну записку «Про факти грубого по
рушення соціалістичної законності в діяльності так званих спеці
альних груп МГБ».

У ній, зокрема, зазначалося: «...Министерством госбезопасности 
Украинской ССР и его Управлениями в Западных областях Украи
ны, в целях выявления вражеского, украинско-немецкого нацио
налистического подполья, широко применяются т. н. спецгруппы, 
действующие под видом бандитов «УПА».

Этот весьма острый метод оперативной работы, если бы он при
менялся умно, по-настоящему конспиративно и чекистски подго
товленными людьми, несомненно, способствовал бы скорейшему 
выкорчевыванию остатков бандитского подполья.

Однако, как показывают факты, грубо провокационная и не 
умная работа ряда спецгрупп и допускаемые их участниками про
извол и насилия над местным населением, не только не облегчают 
борьбу с бандитизмом, но, наоборот, усложняют ее, подрывают 
авторитет советской законности и, бесспорно, наносят вред делу 
социалистического строительства в Западных областях Украины...

...действия так называемых спецгрупп МГБ носят ярко выра
женный бандитский характер, антисоветский характер и, разуме
ется, не могут быть оправданы никакими оперативными сообра
жениями.

Не располагая достаточными материалами, так называемые 
спецгруппы МГБ действуют вслепую, в результате чего жертвой их 
произвола часто являются лица, не причастные к украинско-бан
дитскому националистическому подполью.

...Выступая в роли украинских националистов, участники спец- 
боевок идут дальше по линии искусственного, провокационного со
здания антисоветского националистического подполья.

...Грабежи, как и другие нарушения советской законности, 
оправдываются также оперативными соображениями и не только



рядовыми работниками МГБ, но и самим Л4инистром тов. Савчен
ко (тодішній Міністр міністерства держбезпеки Української 
РСР), который в беседе со мной заявил: «Нельзя боевки посылать 
в лес с консервами. Их сразу же расшифруют». < ...>

У зв’язку з цим тодішній міністр внутрішніх справ УРСР 
Т. Строкам змушений був 9 червня 1949 року за № 582/см на адре
су міністра внутрішніх справ СРСР Круглова надіслати доповід
ну записку, де зазначалося: «...За последнее время зарегистриро
вано ряд случаев, когда лица, состоящие в агентурно-оперативной 
сети органов МГБ западных областей Украины, являлись органи
заторами и участниками грабительских групп.

Работники МГБ вручают им оружие, тех, кто имеет связи с 
преступниками, не контролируют, не воспитывают, в результате 
чего они, действуя под видом ОУНовских бандитов, занимаются 
грабежами и кражами мирного населения, так:

— в ночь на 4.01.1949 г агенты-боевики Турковского РО МГБ 
Дрогобычской области Шельник Казимир Франковим и Кульгано- 
вич Иван Николаевич, совместно с конюхом РО МГБ — Скоба, 
вооруженные автоматом, двумя винтовками, полученными ими от 
райотдела МГБ, прибыли в с. Бережок, где под видом ОУН совер
шили вооруженное ограбление Лыло Степана в его доме.

— Группа агентов-боевиков Хустского окротдела МГБ Закар
патской области в составе Антонь Михаила, Антонь Филиппа, Лем
ко Петра, Тегза Василя под руководством агента-боевика Карме- 
люк в течение 1948 года на территории округа под видом ОУН 
совершила 13 вооруженных ограблений, в ряде случаев — тяжело 
избив потерпевших. Оружие было ими получено в Хустском окр. 
отделе МГБ». < ...>

Військо України.—
1992.— № 2—3.— С. 66— 
69.

199. Каральні військові підрозділи НКВД-МГБ

Найчисельніші сили в репресивному механізмі більшовицької 
державності, який було кинуто на боротьбу проти ОУН — УПА, 
становили каральні військові підрозділи НКВД — МГБ, які ви
конували жандармські функції у збройній боротьбі з українським 
народом — так звані «чекистско-войсковые операции» і масові де
портації мирного населення Західної України у глибинні райони 
радянської імперії протягом 1944—1950 років.

Одразу ж по витісненню гітлерівців із західних теренів Украї
ни планово розпочинається насаджування внутрішніх військ



НКВД, кинутих проти УПА, що опинилась в тилу Червоної Армії. 
Адже для існування радянської імперії військові підрозділи УПА 
становили реальну силу та загрозу, адже будь-яка національна 
державність може існувати лише поза межами імперії. Це усві
домили кремлівські вожді.

Уже навесні 1944 року на території Західної України була 
сконцентрована така кількість внутрішніх військ НКВД:

— Волинська область: одна стрілецька дивізія НКВД, три пол
ки та одна бригада; всього загальною чисельністю 5285 осіб.

— Рівненська область: одна стрілецька дивізія та чотири 
бригади; всього — 8754 особи.

— Львівська область: чотири бригади та один кавалерійський 
полк; всього — 6525 осіб.

— Тернопільська область: три бригади чисельністю 3057 осіб.
— Станіславська (нині Івано-Франківська) область: одна

бригада чисельністю 1328 осіб.
— Чернівецька область: дві бригади чисельністю у 1355 осіб.
Всього ж на той час у названих областях дислокуються вну

трішні війська загальною чисельністю 26304 особи з повним озбро
єнням та амуніцією і технікою.

Окрім цього, на територію Волинської та Рівненської областей, 
як зазначав у березні 1944 року тимчасово виконуючий обов’язки 
начальника внутрішніх військ НКВД СРСР генерал-лейтенант Кі- 
рюшин, «...по окончании оперативной командировки с Северного 
Кавказа — будут сосредоточены: 19 стрелковая бригада числен 
ностью 2278 чел. и 21 стрелковая бригада численностью 2958 че
ловек».

Репресивний апарат на боротьбу проти УПА кидає також тан
ковий батальйон 2-ї мотострілецької дивізії чисельністю 163 осо
би, у склад якого входило 22 танки.

Невдовзі з глибинних районів імперії проти УПА перекидають 
також п’ять бронепоїздів: № 46 — у Рівне, 73-й — у Кам’янку Стру- 
милову на Львівщині, 26-й — у Станіслав, 42-й — у Львів аж із 
Забайкалля та № 45 — у Тернопіль із Баку. Особовий склад цих 
бронепоїздів налічував 7700 осіб. < ...>

Окрім суто військових дій по фізичному винищенню повстанців, 
війська НКВД використовувалися і для примусового виселення 
українського населення зі своїх осель. Це трактувалось державни
ми чинниками як «дополнительные меры по борьбе с бандитиз
мом». Внаслідок цих заходів із території Галичини було депорто
вано:

— у 1944 р.— 4724 сімей у складі 12762 осіб,
— у 1945 р — 7393— 17497 осіб,



— у 1946 р.— 2612 — 6350 осіб,
— у 1947 р.— 26 612 — 76 586 осіб,
— у 1948 р.— 2623 — 8274 осіб,
— у 1949 р.— 6489 — 21 672 осіб,
усього: 50 453 сімей у складі 143 141 осіб. < ...>

Військо України.—
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200. Указ Президії Верховної Ради СРСР про передачу 
Кримської області із складу РРФСР до складу УРСР

Лютий 1954 р.
Враховуючи спільність економіки, територіальну близькість і 

тісні господарські і культурні зв’язки між Кримською областю і 
Українською РСР, Президія Верховної Ради Союзу Радянських 
Соціалістичних Республік постановляє:

Затвердити спільне подання Президії Верховної Ради РРФСР 
і Президії Верховної Ради УРСР про передачу Кримської області 
із складу Російської Радянської Федеративної Соціалістичної Рес
публіки до складу Української Радянської Соціалістичної Респуб
ліки.

Голова Президії Верховної Ради СРСР К. Ворошилов
Секретар Президії Верховної Ради СРСР М. Пєгов

Москва, Кремль, 19 лютого 1954 р.
Ведомости Верховного 
Совета СССР.— 1954.— 
9 марта.— С. 147.

201. Лист Кримського обкому КПУ Секретареві 
ЦК КП України О. І. Кириченку про заборону 
депортованим у 1944 р. громадянам повертатися в Крим

15 березня 1954 р.
Крымский обком партии просит Вас войти с ходатайством в 

ЦК КПСС о запрещении всем административно высланным в 
1944 г. возвращаться и проживать на территории Крымской обл. 

Проект письма на имя тов. Хрущева Н. С. прилагается *.
ЦДАГО України.— Ф.
1.— On. 24.— Спр. 3614.—

______  Арк. 1.
* Див. додаток.



Д о д а т о к

Секретарю ЦК КПСС тов. Хрущеву Н. С.
Одновременно с выселением из Крыма немцев и татар в 1944 г. 

в соответствии с постановлением Государственного Комитета Обо
роны Союза ССР за № 5984/сс от 2 июня 1944 г. подлежали вы
селению немецкие пособники из числа греков, армян и болгар.

Однако, в связи с военной обстановкой и невозможностью в ко
роткий срок проверить их деятельность на оккупированной тер
ритории, в 1944 г. были выселены на спецпоселение в Гурьевскую, 
Молотовскую, Свердловскую и Кемеровскую области и в Баш
кирскую АССР целиком семьями все проживающие в Крыму гре
ки, армяне и болгары в количестве 37 455 человек, из них:

греков 16 006 
армян 9821 
болгар 12 628

От выселенных болгар, греков и армян начиная с 1952 г. в цен
тральные органы и областные организации поступило 2019 заяв
лений об освобождении из спецпоселений.

После проверки по утвержденным МВД СССР заключениям по 
состоянию на 25 февраля 1954 г. освобождено из спецпоселений 
805 семей (2421 человек). По остальным заявлениям производится 
проверка.

В связи с тем, что освобожденным из спецпоселений лицам 
разрешается проживать в любой области СССР без ограничений, 
некоторые из них приезжают в Крым и требуют возвращения ото
бранных у них при выселении из Крыма построек и возмещения 
стоимости изъятого имущества.

Личное имущество выселенных в 1944 г. было реализовано и 
доход обращен в пользу государства.

Жилые и хозяйственные постройки были переданы колхозни
ка м-переселенцам, в пользовании которых находятся в настоящее 
время, поэтому их возврат вернувшимся в Крым спецпереселен- 
цам значительно ослабит личное хозяйство многих переселенческих 
семей и может привести к их выезду из Крыма.

Кроме того, учитывая, что Крымская обл. является погранич
ной и заселение ее бывшими спецпереселенцами нежелательно, 
считаем необходимым:

1. Запретить проживание в Крымской обл. всем лицам, высе
ленным в 1944 г. из Крыма и сейчас освобожденным из спецпо
селений.

2. Всем освобожденным из спецпоселений и уже прибывшим в 
Крым рекомендовать выехать на жительство в другие области Со
ветского Союза, их ходатайство о возврате отобранного при вы
селении имущества не удовлетворять.



3. Решить вопрос о компенсации освобожденным поселенцам 
с тем, чтобы дать им возможность устроиться и обзавестись хозяй
ством.

Секретарь ЦК КП Украины А. Кириченко
ЦДАГО України,— Ф.
1.— On. 24— Спр. 3614.— 
Ар к. 7—8.

202. СТ. БАНДЕРА: «В національній політиці Хрущов 
іде слідами Сталіна»

6 травня 1956 р.
Обговорюючи виступ Хрущова на XX з’їзді КПСС, Ст. Бандера в дій, другій 

з черги, своїй статті на тему з’їзду (надрукованій у тижневику «Шлях Перемо
ги», Мюнхен, рік III, чч. 19—20 (115—116) з 6-го травня 1956 р.) виявляє справ
жнє обличчя верховодів комуністичної партії, між ними Хрущова, як замаско
ваних послідовників Сталіна, зокрема в національному питанні.

Розголошений розрив теперішніх кремлівських диктаторів з 
культом Сталіна створює враження, що з цією зміною пов’язані 
пляни пом’якшити доцьогочасну систему всебічного терору й гноб
лення. Але під назвою сталінізм, подібно як під назвою ленінізм, 
треба розуміти цілу большевицьку систему, яка походить з марк- 
сівсько-ленінської доктрини, розвиненої і застосованої на ґрунті 
корінного московського імперіялізму й тиранії. Впровадив її в 
життя, як основу московсько-большевицької імперії, Ленін, а Ста
лін впродовж свого довголітнього володіння закріпив її й «удоско
налив» до крайніх меж. То ж не може бути справжнього розриву 
зі сталінізмом без істотних, докорінних змін в державно-політич
ному, суспільному, господарському ладі, а передусім в національ
ній політиці.

Як же виглядає тепер, у час відречення від сталінського куль
ту, національна політика большевиків у світлі їхніх засадничих 
стверджень і директив на XX з’їзді КПСС та проголошених ними 
ж повідомлень? Розглядаючи ці питання крізь призму офіційних 
большевицьких становищ і насвітлень, треба мати на увазі їхні 
пропаґандивні тенденції. Відомо ж, що большевики цілком не ра
хуються з правдою, стараються подавати інформації в такому 
оформленні й насвітленні, щоб зобразити свої пляни і свою систе
му в найкращому світлі. Тому при кожній оцінці, спертій на боль-



шевицькі джерела, необхідно узгляднювати значні поправки на 
гірше, якщо хочеться її наблизити до дійсного підбольшевицького 
стану.

Большевики стараються якнайменше говорити про національно- 
політичні питання поневолених народів як у складі СССР, так 
і т. зв. соціялістичного табору народніх демократій. Але те, що 
відносно цих питань сказав Хрущов на XX з’їзді КПСС, цілком 
виразно вказує на наміри Кремля втримати і ще більше затіснити 
сталінський, московсько-імперіялістичний, протинародній курс. 
Хрущов неоднократно підкреслив, що «комуністична партія без
устанно дбає про те, щоб міцніла і розвивалася братерська друж
ба між усіма народами Совєтського Союзу, бо ця дружба є не
похитна основа могутности совєтського державного ладу». А ві
домо ж, що братерською дружбою большевики цинічно називають 
найбільш нищівне московське поневолення народів. У Хрущова 
це виходить так, що «раніш пригноблені і відсталі нації старої 
Росії досягли величезних успіхів у своєму розвитку і зайняли 
рівноправне місце в дружній сім’ї народів Совєтського Союзу». 
Тобто політика комуністичної партії за володіння Леніна і Ста
ліна була для цих народів благодійною й вона має послідовно 
провадитися далі.

Хрущов найвиразніше підкреслив московсько-імперіялістичну 
суть національної політики КПСС при вияснюванні питання па
тріотизму й інтернаціоналізму. Посилаючись на цитату з Леніна, 
він підносить як позитивне явище «почуття національної гордости 
у великоруських пролетарів», їхню любов до своєї мови й батьків
щини. Таку саму позитивну оцінку й поручения дає Хрущов т. зв. 
совєтському, або соціялістичному, патріотизмові, тобто любові всіх 
поневолених народів і людей до їх тюрми — московсько-комуніс
тичної імперії СССР. Як третє основне почуття й наставления Хру
щов поручає соціялістичний, або пролетарський, інтернаціоналізм, 
яким большевики прикривають свої експансивно-загарбницькі тен
денції і дії у формі підривних комуністичних акцій і прямих мілі
тарних агресій. Большевики визнають тільки СССР за батьків
щину всіх закованих у ньому народів і тільки один совєтський 
патріотизм. Москалі ж, як панівна нація, мають право на свій влас
ний патріотизм. Натомість про можливість існування в СССР теж 
українського, білоруського, грузинського, туркестанського й ін
ших національних патріотизмів усіх «рівноправних у дружній 
сім’ї народів» — Хрущов навіть не заїкнувся. Бо ж такий патріо- 
тизм-націоналізм усіх народів, крім російського, большевики тав
рують як «буржуазний».

Рамки, які большевицька Москва залишає для національного 
розвитку поневолених народів, визначені сталінською формулою: 
«культура — національна формою, соціялістична змістом». А со-



ціялістична в большевицькому словнику значить обмосковлена, 
матеріялістична, марксистська. Хрущов виразно підкреслив, що 
ця сталінська формула далі важна й обов’язкова і в тому відно
шенні нема жодної зміни. Щоб не було ніяких неясностей щодо 
продовжування доцьогочасного антинаціонального, московсько-ім- 
періялістичного курсу, Хрущов з притиском заявив таке: «Ми по
винні давати рішучу відсіч усім проявам буржуазної ідеології, 
в тому числі й націоналізмові, оберігати чистоту нашої комуніс
тичної ідеології, безустанно добиватися ще більшого згуртування 
народів СССР, дальшого зміцнення їх великої дружби».

Не краще відношення Москви і в питанні господарських справ. 
Хоч і в них большевики застосовують ті ж самі методи затаюван
ня і перекручування фактів, то, не зважаючи на це, там дуже ви
разно віддзеркалюється московська колоніяльно-імперіялістична 
політика. Хрущовські заяви на XX з’їзді КПСС вимовно свідчать 
про те, що економічна політика больїиевиків уводить колоніяльну 
систему так само у відношенні до країн т. зв. народньої демокра
тії. Ця політика прямує до створення одноцілого підбольшевиць- 
кого соціалістичного бльоку, цілком відрізаного від решти світу 
і протиставного йому. Під покришкою взаємної співпраці і спеція- 
лізації проводиться щораз сильніша централізація з панівним ста
новищем Москви й повним узалежненням від неї всіх країн. Хру
щов у промові підкреслює, що економіка країн соціялізму має 
розвиватися «спеціялізовано», тобто однобічно, не за принципом 
їх власних потреб і можливостей, тільки залежно від московських 
імперіялістичних плянів і накинених вимог, прикриваних «діловою 
координацією плянів народнього господарства цілого соціялістич- 
ного табору».

Дві окремі мірки — становище метрополії для Москви і коло- 
ніяльна залежність країн «соціялізму і народньої демократії». Хру
щов намагається виправдати їх тією зміною, мовляв, СССР стояв 
сам «серед капіталістичного оточення» і тому мусів розвивати всі 
галузі тяжкої промисловости, а тепер існує співпраця соціялістич- 
них країн і їхня безпека спирається на індустріяльну могутність 
цілого соціялістичного табору. Домінуюче становище московської 
«метрополії» прислонюється твердженням буцімто СССР у велико
душний спосіб допомагає іншим соціялістичним країнам розвива
ти їх промисел у протилежність до засад капіталістичної еконо
мічної політики. Насправді ж Москва старається таким способом 
якнайбільше використати господарські спроможності васальних 
країн, розкладаючи поміж них часткові завдання своїх господар
ських плянів. Рівночасно вона хоче цілковито узалежнити ці краї
ни під економічним оглядом від себе, позбавляючи їхнє господар
ство змоги самостійно розвиватися й існувати без функційного по
в’язання з нею і з цілим большевицьким бльоком.



Такі ж самі засади господарського централізму, повного гос
подарського узалежнення й використовування застосовує Москва 
супроти неросійських народів у складі СССР. Усе господарське 
плянування й керівництво повністю зосереджене в Москві, в т. зв. 
союзних міністерствах. Хрущов говорить про це так: «Зберігаючи 
за союзними міністерствами загальне керівництво, визначення пля- 
нових завдань, контролі за їх виконанням, постачання устатку
вання, фінансування капіталовкладів, слід у той же час значно 
розширити права республіканських міністерств».

Отож всі керівні функції в господарстві, докладно перечисле
на так щоб не залишилось найменшої щілини і вони мають надалі 
залишатися безпосередньо в руках московської централі. Про ці 
справи Хрущов говорить детальніше, підмуровуючи економічне 
верховодство Москви на всі лади, напр.: «Говорячи про необхід
ність розширення прав союзних республік, ми повинні підкреслити 
необхідність централізованого плянового начала... Найважливішою 
умовою успішного розвитку нашої країни і кожної республіки Со- 
вєтського Союзу е згуртування зусиль усіх народів СССР, певна 
централізація нашого народнього господарства...» Розподіл між 
союзними республіками бюджетних коштів теж має бути центра
лізований в Москві.

Що ж належить до тих «розширених прав» союзних республік 
і їх республіканських міністерств? Хрущов дає цілком виразну 
відповідь: «Вони повинні в рамках, визначених загальносоюзними 
народньогосподарськими плинами, самі розв’язувати конкретні 
питання розвитку тих або інших галузей своєї економіки». Тобто: 
Москва встановляє пляни, накладає завдання, а республіки мають 
вже самі розв’язувати питання, як їх виконати і перевиконати. Це 
в Хрущова називається «ще більшим зміцненням суверенітету кож
ної республіки». Але рівночасно він не затаює, про що йде на 
ділі при тому «розширенні суверенітету»: це «допоможе на всю 
широчінь розгорнути ініціятиву у використанні місцевих ресур
сів»— тобто ще більш посилить перевиконання плянів москов
ської експлуатації.

Так звані союзні республіки в складі Совєтського Союзу — це 
ж, як усім відомо, тільки адміністраційні експозитури московської 
влади, що виконують доручення большевицького центру. Але на
віть при такому стані Москва боїться здати на них бодай цілість 
виконних функцій в адмініструванні господарством, зокрема про
мисловістю. Важливіші її галузі в усіх «союзних республіках» під
лягають безпосередньо Москві, керують ними союзні міністерст
ва теж в адміністраційно-виконному відношенні. І так за звідом- 
ленням Хрущова з усієї промислової продукції в Україні тільки 
62 % стояло під зарядом т. зв. республіканської промисловости. 
В такий спосіб Москва омотує і приковує Україну й інші на



роди до московської імперії з допомогою багатьох перехресних 
в’язань.

Завершенням сталінської національної політики, перебраної 
від царської Росії й удосконаленої Йосипом Вісаріоновичем, були 
методи народовбивства, масових заслань на далекі від національ
них територій простори, розпорошування й перемішування націй 
для ступневого послаблення і знищування їх біологічної субстан
ції та перетворювання їх у совєтський народ. Ці самі методи пере
брали і консеквентно продовжують наслідники Сталіна. Це ж не 
випадково зразу після XX з’їзду КПСС і під час кампанії розвін
чування Сталіна московські диктатори на чолі з Хрущовом і Бул- 
ганіном проголосили плян переселення з України і Прибалтики 
соток тисяч молоді. Це зроблено в таку пору з розмислом, щоб 
задокументувати незмінність большевицької протинаціональної 
політики, згідно з традиційними плянами московського імперія- 
лізму.

Б а н д е р а  Ст е п а н .
Перспективи української 
революції.— Видання 
ОУН, 1978.— С. 365—369.

203. Деклярація Антибольшевицького Бльоку Народів (АБН)
Квітень 1946 р.

В ім’я великої мети прогресу людства — волі народів і людини 
конечною є боротьба з большевизмом.

Большевизм, як тоталізм найгіршого типу, це — поруч з гіт- 
леризмом — найбільш вороже ідеї всякої свободи реакційне явище 
сучасної епохи. В основі большевизму, що виступає під прикрит
тям «демократичної» фразеології, так само, як і в основі фашизму, 
що криється під «національними» гаслами, лежить злочинна тео
рія й практика терористичної партійної диктатури, що виключає 
будь-яку свободу, демократію і національну гідність. Така дик
татура під назвою «диктатури пролетаріяту» в формі «радянської 
влади» панує в большевицькій самодержавній імперії — СССР, що 
є правдиво тюрмою народів Східної Європи й Азії та постра
хом народів цілого світу. Запровадивши в СССР бездушний полі* 
ційно-бюрократичний режим примусового «соціялізму» сталінсько
го зразка, що є потворною мішаниною державно-капіталістичної 
системи експлуатації людської праці і безглуздого комуністичного 
експериментаторства, большевизм ограбував народи СССР і три
має їх в путах нестерпного національно-політичного і соціяльно- 
економічного поневолення, в злиднях і голоді та безпросвітному 
духовому і фізичному рабстві, під тиском нечуваного терору. Як 
і нацизм, прагнучи до монопольного панування над світом, боль
шевизм культивує безоглядний мілітаризм та під гаслом «світової



комуністичної революції» і «визволення народів від капіталізму» 
здійснює найбільш небезпечний для всіх народів імперіялівм, що 
неминуче веде до руїнницьких війн та неспокою в усіх країнах. 
Большевицький тоталізм і імперіялізм загрожує всьому цивілізо
ваному людству, якого культуру і духові вартості брутально пере
креслює його ставка на примітивну матеріяльну силу.

Боротьба з большевизмом за свободу народів і людини, так са
мо, як і боротьба з нацизмом за цю ж саму мету,— це є найбільш 
прогресивний і революційний фактор сучасности. Після розгрому 
фашизму большевизм лишився єдиним оплотом реакції в світі. 
Його штурмують сьогодні в героїчній боротьбі поневолені або за- 
грожені ним свободолюбні народи, ті самі, що в недавньому часі 
штурмували і в спільній боротьбі розгромили націонал-соціялізм. 
В цій боротьбі, так само, як і в боротьбі з фашизмом, вирішуєть
ся доля не лише окремих народів. Від неї залежить рятунок або 
загибіль людства. Тому справа боротьби з большевизмом є спра
вою життя або смерти всіх свободолюбних народів і людей світу. 
І тому історичною необхідністю є об’єднання їх для спільної ан- 
тибольшевицької акції такого ж міжнароднього масштабу, як пере
можно завершена акція антифашистська. Невідкличним наказом 
часу є створення єдиного антибольшевицького фронту та єдиного 
координуючого центру боротьби з большевизмом.

Ідучи назустріч цьому наказові часу, ми — представники дер
жавно-політичних чинників та національно-визвольних антиболь- 
шевицьких центрів і організацій народів, поневолених або загро- 
жених большевизмом, народів, що боряться за свою свободу проти 
большевизму і в цій боротьбі є союзниками, об’єднуємо свої ви
звольні зусилля для досягнення спільної мети і творимо цим

АНТИБОЛЬШЕВИЦЬКИЙ БЛЬОК НАРОДІВ (АБН).

АБИ є об’єднання свободолюбних народів для спільної бороть
би з большевизмом. Його геополітичний засяг — вся підбольше- 
вицька Европа й Азія. Фіни, естонці, латиші, литовці, білоруси, 
поляки, словаки, чехи, мадяри, серби, хорвати, словінці, альбанці, 
болгари, румуни, українці, козаки Дону й інших козачих земель, 
калмики, північно-кавказькі народи, грузини, вірмени, азербай
джанці, туркестанці (туркмени, узбеки, таджики, казахи, киргизи, 
каракалпаки), народи т. зв. РСФСР, татари, башкіри, монголь
ські й інші народи Сибіру та Далекого Сходу — такі є народи, 
що їх охоплює АБН. Кожен з цих народів має свої окремі проб
леми до вирішення і свої особливі цілі, але для всіх них в АБН 
є головне одне: боротьба з большевизмом! Цій боротьбі повинно 
бути підпорядковане все інше в АБН. На свойому прапорі, як 
основну мету своєї боротьби, АБН підносить гасло:



ВОЛЯ НАРОДАМ! ВОЛЯ ЛЮДИНІ!

Боротьба за здійснення цього гасла означає боротьбу

проти:

тоталізму всіх видів — під назвою «соціялізму» — інтернаціональ
ного чи національного, під назвою «комунізму», в вигляді дикта
тури кляси, партії чи особи, з «демократичною» чи «національ
ною» зовнішністю;

імперіялізму і мілітаризму — в ім’я «світової революції», «ви
зволення» народів чи в ім’я панування «вищих» рас і націй, під 
стягом інтернаціонально-нігілістичних чи націонал-шовіністичиих 
ідей, «історичних прав», економічних законів, «релігійних» чи сві- 
тоглядових принципів;
національного поневолення — замаскованого в вигляді «радянської 
дружби народів» під проводом «великого» і «передового» народу 
чи одвертого, в вигляді прямого панування «народів-панів» над 
«народами-рабами»;
державно-політичних устроїв, насильно накинених народам шля
хом фальшування їх волі чи шляхом збройного насильства, нех
туючих права теж окремої людини;
соціяльно-економічних відносин, допускаючи експлуатацію людини 
людиною, клясові, кастові, партійні, чи якісь інші привілеї або 
обмеження під капіталістичною чи «соціялістичною» вивіскою; 
духово-культурного гніту, насильства над сумлінням і думкою лю
дини в ім’я накинених зверху теорій, доктрин чи вірувань; 
терору держави, кляси, партії, постійного страху людей перед ре
пресіями, тюрмами, концтаборами, каторжними роботами, заслан
нями і примусовими переселюваннями;
злиднів і голоду народніх мас, постійної безпросвітної боротьби 
людини за шматок хліба і існування в світі;

за:
демократію — правдиву, не сфальшовану і не поділену на «проле
тарську» і «буржуазну», чи якусь іншу «демократію», а демокра
тію, як дійсну владу всього народу, справжнє народовластя; 
суверенність і рівноправність всіх народів, без різниці раси і ве
личини, за принципом повного національно-політичного самови
значення і державного відокремлення народів; 
визволення народів з-під влади загарбників, відновлення їх само
стійних національних держав в етнографічних межах та направ
лення всіх кривд, заподіяних народам пануванням загарбників 
(зокрема, повернення до своїх етнографічних земель населення ви
тісненого звідти колонізаційною політикою загарбників); вільний



вибір народами форм своїх державно-політичних устроїв і здійс
нення всіх демократичних прав і свободи окремої людини; 
вільний вибір народами форм соціяльно-економічних відносин в 
своїх державах на ґрунті соціяльної справедливости та відповід- 
ности їх до реальних життєвих інтересів широких народніх мас і 
всебічних потреб кожної людини;
вільну духово-культурну творчість, дійсну, не паперову, а реаль
ну свободу сумління, думки, слова і творчого чину людини; 
звільнення людини від тиску всякого терору і забезпечення права 
кожної людини на хліб і гідне людське життя.

Борячись під цим прапором, АБН в сьогоднішній конкретній 
дійсності бореться конкретно

проти:
большевицької тюрми народів — СССР та большевицьких режи
мів у васальних державах і сателітах СССР;
большевицької тоталітарної системи в державно-політичній, соці- 
яльно-економічній і духово-культурній площині життя народів 
СССР та васальних держав і сателітів СССР; 
большевицького терору, злиднів і голоду народніх мас в СССР та 
васальних державах і сателітах СССР;

за:
зруйнування большевицької тюрми народів — СССР та ліквідацію 
большевицьких режимів у васальних державах і сателітах СССР; 
самостійні, соборні, ні від кого незалежні національні держави 
вільних народів на руїнах СССР і повернення повної незалежности 
васальним державам і сателітам СССР;
повну демократизацію всього державного і суспільного життя на
родів, визволених з-під большевизму, та новий справедливий со- 
ціяльний лад в їх вільних державах в інтересах народніх мас.

Маючи своїм першим і основним завданням — організувати і 
провадити погоджену і за єдиним пляном скоординовану анти- 
большевицьку визвольну боротьбу поневолених і загрожених боль
шевизмом народів, АБН прагне до того, щоб по остаточнім зни
щенні большевицької тиранії на світі запанував тривалий мир між 
народами, при якому кожен народ мав би цілковито запевнену 
безпеку своїх державних кордонів від усякої воєнної агресії, а 
всі люди в усіх країнах могли б жити в спокої, вільні від усякого 
страху війни і нужди. Тому в завдання АБН входить також ство
рення в майбутньому такої форми дружнього співжиття держав 
народів АБН, яка, не обмежуючи їх суверенітету, уможливить як
найтіснішу співпрацю між ними та забезпечить їх від усякої за
грози насильства як ззовні, так і внутрі. Такою формою може бу
ти створений на базі АБН бльок держав вільних народів, де б



узгіднювалась зовнішня і мілітарно-оборонна політика та здійс
нювалась господарська і всяка інша взаємодопомога ділком неза
лежних держав, не зв’язаних між собою жадним імперіяльним 
режимом.

Як об’єднання народів передусім для боротьби з большевиз
мом, АБН включає в себе перш за все всі активні революційні 
національно-визвольні сили народів, що стоять на становищі не
примиренної боротьби проти большевизму за здійснення проголо
шеної АБН мети. Шлях до здійснення мети, що його АБН вважає 
за вирішальний, є

ВИЗВОЛЬНА РЕВОЛЮЦІЯ НАРОДІВ
— революція національно-політична, соціяльна і культурна,
— революція народів в СССР та в країнах, опанованих больше
визмом,
— революція народніх мас — селян, робітників і трудової інте
лігенції, цих основних суспільних верств, що є постійними захис
никами свободи й незалежности своїх народів.

Ставлячи на Визвольну Революцію Народів в СССР та в опа
нованих большевизмом країнах, АБН об’єднує в єдиному анти- 
большевицькому фронті всіх, кому дорогі ідеали свободи народів 
і людини, включаючи до цього фронту всі здорові течії політичної 
думки і чину внутрі кожного народу, які б методи боротьби з 
большевизмом вони не застосовували, підпорядковуючи їх одній 
меті і одній стратегії боротьби за її досягнення.

Факторами політично-мілітарної сили й авангардом Визволь
ної Революції Народів АБН вважає революційні політичні органі
зації народів АБН і революційні повстанські армії цих народів. 
Також вояцтво Червоної армії, де є сини поневолених больше
визмом народів, потенціяльно творить собою армію поневолених 
народів і під впливом ідей АБН перетворить Червону армію в ар
мію Визвольної-Революції Народів. її ідейно-політичне ядро тво
рять уже сьогодні революційні політичні організації та повстан
ські армії народів АБН. Так само розраховує АБН і на вояцтво 
відповідників Червоної армії в васальних державах та сателітах 
СССР. Головною ж підставою сили Визвольної Революції Народів 
АБН вважає народні маси — невгасиме й невичерпне джерело ре
волюційної енергії, маси, що їх мобілізувати й організувати нав
коло ідей визвольно-революційної боротьби проти большевизму в 
єдиному антибольшевицькому фронті за реальні й конкретні їх 
життєві інтереси — є завданням об’єднаних в АБН національно- 
визвольних організацій.

Вирок історії над большевизмом вже винесено: большевизм му
сить зникнути з лиця землі, щоб людство могло жити в мирі, спо
кою, правді і добрі.



Смерть большевизмов!! — девіза нинішнього дня. На штурм 
большевизму встають усі свободолюбні народи і люди світу. Не
нависть до большевизму все більше єднає їх в одну згуртовану 
спільноту. Негідні большевицькі спроби підкорити всі народи сві
ту своєму впливові при допомозі облудних гасел своєї міжнарод- 
ньої агентури — Комінтерну — остаточно заламалися. Комінтерн, 
здемаскований як символ большевицької реакції і джерело всіх 
небезпек свободолюбним народам, нібито розв’язався, щоб під мас
кою нових форм діяльности вводити в новий блуд народні маси. 
Як протиставлення реакційному большевицькому Комінтернові по
стає революційний АБН — авангард Визвольної Революції Наро
дів. Відкидаючи фальшиве й підступне гасло Комінтерну — «Про
летарі всіх країн, єднайтеся!», АБН проголошує гасло: СВОБО
ДОЛЮБНІ НАРОДИ Я ЛЮДИ ВСЬОГО СВІТУ, ЄДНАЙТЕСЯ 
В БОРОТЬБІ ПРОТИ БОЛЬШЕВИЗМУ, ЗА ВОЛЮ НАРОДІВ 
І ЛЮДИНИ!  Комітет АБН закликає

всі європейські народи, поневолені або загрожені большевиз
мом,
всі азійські народи, так само поневолені і загрожені большевиз
мом,
всі свободюбні народи світу, без різниці раси, величини, релігії, 
мови,
також російський народ, що його для своїх цілей використовує 
большевизм, центром якого є Росія, всі прогресивні сили людства, 
всіх, хто прагне волі, кому дорога свобода людини й людська гід
ність

до боротьби

в братерській згоді й злагоді
проти ворога всякої свободи — большевизму!

Комітет АБН кличе
до спільної, плянової, скоординованої, за одним пляном реалізо
ваної політичної і мілітарної стратегії антибольшевицької бо
ротьби,
до взаємної допомоги на всіх ділянках і всіх відтинках життя і 
боротьби народів, поневолених і загрожених большевизмом, на 
зовнішньому і внутрішньому форумах,
до усунення всяких ворожнеч і роз’єднюючих спорів поміж наро
дами, що стоять у боротьбі проти большевизму та справедливого 
мирового поладнання спірних справ поміж ними, 
до внутрішнього з’єднання в визвольній боротьбі усіх сил кож
ного народу, що бореться проти большевизму, до лав єдиного ан- 
тибольшевицького фронту всіх об’єднаних сил народів, до остан-



нього вирішального бою з большевицькою тиранією, за волю на
родів і людини!

Комітет
Антибольшевицького Бльоку Народів (АБН)

Антибольиіевицький 
Бльок Народів: Збірка
док. 1941—1956 рр.— Ви
дання закордонних час
тин ОУН, 1956.— С. ЗО— 
37.

204. Розподіл населення України за національністю 
та мовою

1959 р.
У тому числі вважають рідною мовою

Усього мову своєї мову не своєї націон.
нацІЗн. україн. 1 російс. 1 інші мови

Усе населення, 41 869 046 38 135 986 489 914 3 213 249 29897
у тому числі:
українці * а 32 158 493 30 072 351 — 2 075 527 10615
росіяни . 7 090 813 6 958 859 130 591 — 1363
євреї . . • * 840 311 142 241 23 410 671 443 3217
поляки 363 297 68 194 248 626 45 287 1190
білоруси 290 890 106 983 26 581 157 164 162
молдавани 241 650 200 542 16 046 24 409 653
болгари . 219 409 177 254 5362 36 044 749
угорці 149 229 146 995 1227 819 188
греки . . 104 359 8259 2908 92 846 346
румуни . 100 863 85 048 12917 1222 1676
татари 61 527 38 418 1272 21 740 97
вірмени . 28 024 11 621 646 15 599 158
гагаузи . 23 530 21 114 174 1629 613
цигани 22 515 8551 6201 3668 4095
чехи . . 14 539 7721 3471 3040 ЗО 7
словаки . 13 991 8613 2149 244 2985
грузини . 11 574 7307 365 3889 13
мордва 11 397 3599 329 7463 6
чуваші 8925 3892 216 4803 14
литовці . 8906 4565 369 3908 64
узбеки 8472 7026 203 1191 52
латиші 6919 2165 389 4337 28
азербайджанці 6680 4621 220 1816 23
казахи • в 4694 3309 155 1209 21
естонці • » 4181 1388 126 2660 7



Усього

У тому числі вважають рідною мовою

мову своєї 
націон.

мову не своєї націон.

україн. російс. інші мови

народності Да-
гестану . . . 3823 2612 93 1045 73
албанці . . . 3809 2879 63 813 54
башкири . . . 3345 1922 89 1099 235
осетини . . ., . 3325 1645 107 1542 31
караїми . . . 3301 231 27 3004 39
удмурти . . . 2828 1100 64 1654 10

Итоги Всесоюзной переписи на*
селения 1959 года: Украинская
ССР.--  М., 1963 С. 168—169.

205. Переднє слово В. Чорновола до книги
«Лихо з розуму»

1967 р.

У серпневі й вересневі дні 1965 року ніщо, здавалося, не по
рушувало звичного ритму життя на Україні. Газети писали про 
чергові перемоги на трудових фронтах, передова московської 
«Правди» закликала зміцнювати дружбу народів і застерігала, 
що партія нікому не дозволить перешкоджати прогресивним про
цесам взаємозближення народів і обміну кадрами. У київському 
театрі ім. Івана Франка йшла прем’єра п’єси Стельмаха «Правда 
і кривда», і глядачі аплодували безстрашному героєві, який од
ним лишень словом правди переміг криводушців-енкаведистів.

Тимчасом чомусь не повернулися з літньої відпустки критик 
Іван Світличний, науковець-психолог Михайло Горинь, вчитель 
Михайло Озерний, студент Ярослав Геврич... Не повідомивши при
чин, не вийшли на роботу науковий працівник Львівського музею 
українського мистецтва Богдан Горинь, викладачі Львівського 
університету Михайло Осадчий та Михайло Косів, київські інже
нери Олександр Мартиненко та Іван Русин...

Помалу поповзла чутка, що близько тридцяти викладачів ву
зів, художників, науковців раптом перебралися із-за кафедр, пи
сьмових столів, з лабораторій в помешкання з подвійними грата
ми на вікнах. То в одну, то в іншу українську родину з’являлися 
люди з насупленими обличчями, перевертали вверх дном квартиру, 
забирали книжки старих видань, листи, рукописи. Розсильні при
носили сірі клаптики паперу з категоричною вимогою: «Вам необ
ходимо явиться к следователю Н. в качестве свидетеля». У зловіс
ну гру були втягнені вже сотні...

Але не кожен прислухався до чуток, офіційно нічого не пові-



домлялося — й імена заарештованих ще деякий час по інерції жи
ли попереднім життям. У періодиці тривала дискусія з приводу 
рецензії М. Косіва; «Літературна Україна» надрукувала статтю 
Масютка про спотворення географічних назв; журнал «Мистецтво» 
в жовтневому номері вмістив репродукцію картини П. Заливахи 
«Дівчина з Полтавщини», в книгарнях продавалися ілюстровані 
художником книжки; на одеську адресу С. Караванського надхо
дили відгуки на укладений ним «Словар рим української мови»; 
на семінарі для працівників преси мовознавці АН УРСР аналізу
вали навесні 1966 року газетні та журнальні замітки М. Озерного 
та С. Караванського про мову, у сільських клубах ще демонстру
вали кіножурнал, в якому можна було побачити М. Гориня в ла
бораторії Львівського заводу автовантажників.. Всього цього не 
могли вже знати автори статей і герої кінонарнсів, відгороджені 
від світу грубими кам’яними мурами.

Про те, як велося слідство, як штукувалися звинувачення, зі
брано чималий фактичний матеріял, з яким ознайомлено керівні 
партійні та радянські органи і окремих представників української 
громадськості» *. Через 5—8 місяців « » ** двадцять осіб
стало перед судом, звинувачені в антирадянській націоналістичній 
пропаганді та агітації, а дехто ще й в «організаційній діяльності». 
Та баї Навіть ті, з кого за довгі місяці витиснули каяття, на суді 
відмовилися визнати, що читали «заборонену» книжку або стат
тю саме тому, що хотіли цим «підривати чи ослаблювати радян
ський лад» (а саме за це карає пред’явлена заарештованим ст. 62 
Кримінального кодексу УРСР).

Не поцікавившися переконаннями, намірами людини, засудити 
її за читання якоїсь книжки чи статті •— факт нечуваний в юри
дичній практиці переважної більшості країн світу і цілком несу
місний з ратифікованою Радянським Союзом «Декларацією прав 
людини». Але гляньмо на справу тверезіше. Чи ж за тих декілька 
зарубіжних книжок, які науковець Михайло Горинь прочитав сам 
і дав прочитати кільком найближчим знайомим, теж переважно 
науковцям, одержав він шість років (не місяців, років!) таборів 
суворого режиму? А може це тільки привід, хоч і сумнівний з точ
ки зору міжнародних правових норм, щоб поквитатися з люди
ною за ті переконання, які вона ні від кого не приховувала? І чи 
не тому, поглумившись над законом, п’ятнадцять осіб із дев’ят
надцяти судили таємно від людського ока, а двадцятого заслали 
без всякого суду і слідства?

* Див., напр.: М. Осадчий. За що і як мене судили; В. Чорновіл. Правосуддя чи 
рецидиви терору? (з додатком документів); вступні уваги Світличного до пода
них ним матеріалів справи групи Лук’яненка та ін.
** Два слова в лапках — не можна відчитати на оригінальному машинописі.— 
Видавництво.



Звикла за останні десятиліття до періодичних погромів, україн
ська інтелігенція досить мляво зреагувала на чергове кровопус
кання. Все ж школа тридцятих років марно не минулася. У ви
сокі інстанції пішли запити, підписані авторитетними людьми. Мо
лодь всіма засобами демонструвала свою солідарність із заареш
тованими. Під час судових процесів у Києві та Львові виникали 
стихійні маніфестації, протести. Тому було вжито нейтралізуючих 
заходів. Невеличкій частині творчої інтелігенції прочитали доку
мент, наведені в якому довільно вирвані із слідчих протоколів 
фрази повинні були підтвердити, що всі засуджені сприймають 
кару як справедливу реакцію на їхні вчинки. А з однієї високої 
трибуни було заявлено, що ніякої організованої акції проти укра
їнської інтелігенції не проводилося, що заарештували всього лиш 
декількох злочинців, які не мають ніякого відношення до творчих 
спілок.

Дійсно, імена більшості суджених мало або й нічого не гово
рять широким колам української громадськості, зокрема тим, хто 
щиро хотів би піднести голос на захист несправедливо покараних 
і добиватися їх реабілітації або хоча б амністії з нагоди 50-річчя 
Радянської влади.

...Якби можна було скласти середню типову біографію засудже
них в 1966 році за «антирадянську націоналістичну пропаганду та 
агітацію», вона могла б бути такою: засуджений Н. на день ареш
ту мав 28—ЗО років, він виходець із селянської або робітничої 
родини, відмінно закінчив середню школу, поступив у вуз (де
хто— після армії), де був активним учасником наукових гуртків; 
як кращий студент одержав добре призначення, писав дисертацію 
(або й захистив її), публікувався в періодиці (або й видав книж
ку). Якщо навіть мав технічний фах, цікавився літературою і 
мистецтом, вболівав за стан рідної мови й культури. Ще не одру
жений або ж одружився незадовго до арешту і має малу дитину.

Майже всі засуджені вкладаються в цю схему. Помітніше ви
ступають з неї тільки П. Заливаха, Є. Кузнецова, Д. Іващенко, 
М. Масютко та С. Караванський. Двоє перших в дитинстві чи в 
юності потрапили за межі України, і поворот на Батьківщину був 
пов’язаний у них з відчутною ломкою усталеного духовного світу. 
Війну пройшли М. Іващенко та М. Масютко. Останній встиг скуш
тувати і терору 30-х років, і «пильності» початку 50-х. Та найтяж
чі випробування приготувала доля С. Караванському, людині 
непосереднього таланту, яка покутувала помилку молодості 17 ро
ками сталінських і післясталінських таборів і яку після 5 років 
активного літературного життя без слідства і суду послали доси
джувати канібальський 25-річний строк.

Більшість із «призову 1965 року» опинилася за гратами, коли 
вихідна їхньої творчості круто зносилася вгору < ...>



...Зрештою, всі ті, кого повезли у 1966 році в Мордовію плести 
«авоськи» чи робити тумбочки, жили до арешту активним інте
лектуальним життям: виступали в пресі, працювали над дисер
таціями, числилися добрими фахівцями.

Організатори чергової кампанії проти української інтелігенції 
прорахувалися. На цей раз вони мають справу з людьми високої 
освіти, що виховані в радянських умовах і суть марксизму-лені- 
нізму вміють збагнути з першоджерел, а не з принагідно підібра
них цитат; з людьми, умудреними гірким досвідом ЗО—40-х років. 
Тому-то, незважаючи на нелегкі умови табірного утримання, всі 
засуджені продовжують нарощувати свій інтелектуальний потен
ціал, турбуються тими ж нерозв’язаними проблемами, що й до 
арешту. І нічого, крім карцерів та «бурів», не можуть протиста
вити їхній переконаності не вельми грамотні «вихователі», з яких 
дехто має брудні руки ще з «добрих сталінських часів».

Лихо з розуму (Портре
ти двадцяти «злочин
ців»): 36. матеріалів
уклав Вячеслав Чорно- 
віл.— Париж, 1967.—
С. 13—16, 24.

206. Голові Ради Національностей 
Верховної Ради СРСР

від поета-перекладача Караванського 
Святослава Йосиповича, засудженого 
без суду і слідства на 8 років та 7 мі
сяців за оскарження дискримінаційної 
практики прийому до вузів УРСР

К Л О П О Т А Н Н Я
Питання взаємовідносин між національностями — це ті питан

ня, які у першу чергу мають цікавити Раду Національностей Вер
ховної Ради СРСР.

Однак за останні тридцять років Рада Національностей роз
глянула дуже мало актуальних національних проблем. Діяльність 
Ради Національностей до 1953 року, коли всі радянські державні 
органи одноосібно заступав генсек Сталін, звичайно, не можна ні 
критикувати, ні засуджувати. Це був період, коли Рада Націо
нальностей існувала виключно формально і ніякої державної 
роботи фактично не виконувала. Та, на жаль, ця інерція безді
яльності тяжить над Радою Національностей, яка мала б узя
тися за подолання цілої низки залишків культу особи Сталіна,



які ще й досі гальмують і підривають дружбу народів СРСР.
Дружба народів СРСР може з успіхом розвиватися і міцніти, 

коли всі нації та народи Радянського Союзу матимуть рівні права 
в усіх галузях громадського та політичного життя. Це аксіома, 
яку не треба доводити. Саме це і змушує мене звернутися до Ра
ди Національностей з клопотанням вжити заходів до усунення 
кричущих залишків національної дискримінації, які ще мають 
місце у нашому житті.

У першу голову звертаю вашу увагу на дискримінацію єврей
ського населення. У першу голову тому, що ставлення до єврей
ської національності — це той лакмусовий папірець, який засвід
чує ступінь інтернаціональної свідомості даного суспільства. За
криття єврейських культурних установ: газет, шкіл, театрів, видав
ництв; розстріли діячів єврейської культури, дискримінаційна 
практика прийому євреїв до вищих та середніх навчальних закла
дів — це все явища, що розквітли буйним цвітом за часів культу 
особи Сталіна. Здавалося б, що засудження культу мусило б 
покласти край і цим дискримінаційним явищам. Та, на жаль, цьо
го не сталося. М. С. Хрущов для заспокоєння громадської думки 
за кордоном (на громадськість всередині країни він зважав ма
ло) змушений був реабілітувати невинно розстріляних та невинно 
засуджених діячів єврейської культури. На цьому він і поставив 
крапку. А де єврейські театри, газети, видавництва, школи? В Оде
сі, де живе 150 000 єврейського населення, нема ні одної* єврей
ської школи. А практика прийому до вузів? Знову таки в Одесі, 
що налічує 25 % єврейського населення, у вузах вчаться 3—5 % 
євреїв. Це та норма, яка негласно існує при прийомі до вузів. 
Єврейській молоді, що подавала документи до вузів у інших міс
тах Союзу, відповідають: «А в Одесі ж є такий учбовий заклад — 
вступайте до «свого» вузу». І це тоді, коли молодь з Уралу, Сибі
ру, Москви, Тули, Саратова вчиться у вузах Одеси — їй надають 
спеціально збудовані для цієї мети гуртожитки, а місцева єврей
ська молодь (як рівно і українська та молдавська) має дуже об
межені права на освіту.

Хіба ці факти можуть сприяти дружбі народів?
Навпаки, ці факти сприяють виробленню у євреїв свідомості, 

що вони неповноцінна, нерівноправна національність і штовхають 
її на шлях сіонізму. І треба визнати, що ніколи ідеї сіонізму не 
мали такої популярності серед єврейського населення, як зараз. 
Це — наслідок дискримінації єврейської меншості.

Не менше кричущими фактами національної дискримінації є 
факти поголовного виселення за межі своїх республік та ліквіда
ції державності кримських татар і німців Поволжя.

Виселення татар з Криму— акт кричущої несправедливості, 
і ніякі аргументи на його захист не можуть його виправдати. Як



це так, у XX віці суспільство, що прагне збудувати найсправед- 
ливіший лад на землі, виселює з історичних земель 900 000-ний 
народ за «зраду Батьківщини» окремих його представників? Кому 
дано право у XX віці витягати з архівів імперіалістичних відно
син такі аргументи, що, мовляв, «історично» ці землі не татарські, 
а руські? Коли бути послідовним у такого роду міркуваннях, то 
Хабаровський, Приморський краї та Амурську область треба зараз 
же передати Китайській Народній Республіці, бо ці землі росій
ські царі-імперіалісти силоміць відібрали у китайського народу.

Хіба знищення державності кримських татар, розсіяння їх по 
просторах Казахстану і Сибіру, позбавлення їх шкіл, газет, теат
рів рідною мовою сприяє зближенню між народами?

А німці Поволжя? Чим вони завинили перед суспільством за 
злочини Гітлера? Хіба ж це марксистський підхід до розв’язання 
складних проблем — міряти людей не соціальною, а національною 
міркою? Хіба лозунг «Пролетарі всіх країн, єднайтеся!» не стосу
ється євреїв, кримських татар і німців Поволжя? У Радянському 
Союзі нема ж євреїв-буржуїв, татар-капіталістів і німців-поміщи- 
ків. Є самі тільки трудящі.

Як можна виховувати молодь у дусі інтернаціоналізму, коли 
на її очах цілі національності позбавляють прав на державну ав
тономію і прав на освіту і рідною і нерідною мовами? Про яке 
«зближення» може бути мова між людиною, яку виселили з рідно
го дому і рідного краю, та людиною, яка цей дім і цей край зай
няла?

В одному ряду з цими явищами стоять і хиби, які припущено 
в практиці відновлення національної державності чечен, інгушів, 
калмиків, карачаївців та інших народів. Цей акт справедливості 
щодо дрібних національностей не обійшовся без ляпсусів, які під
креслюють малим народам, що вони не повністю рівноправні. Згід
но з установленим порядком сім’ям несправедливо висланих націо
нальностей не повертають їх нерухомої власності: будинків, домів, 
хат, і вони, повернувшися на дідівську землю, мусять купувати свої 
будинки у місцевих органів влади або будувати собі нові. Чому 
так? Людей же вислали несправедливо. Отже, давши право на 
повернення, указ Верховної Ради не забезпечив шляхів до його 
здійснення. В результаті багато чечен, інгушів та представників 
інших національностей не повертаються на батьківщину. Хіба та
ка практика повернення сприяє дружбі народів? Це все одно, що 
подарувати людині дорогий торт, повиїдавши з нього весь шоко
лад. Хіба такий подарунок можна сприйняти як подарунок?

За період культу особи ряд кричущих несправедливостей було 
вчинено і до народів Прибалтики.

До таких несправедливостей належить поголовне виселення 
естонського населення з прикордонних районів Естонії на Сибір,



уся провина яких полягала в тому, що вони проживали в прикор
донній місцевості. Можна ж було виселити це населення в другий 
район Естонської республіки. Аж ні, населення містечка Сіламяе 
було виселене на Сибір.

У 1940 році, як відомо, Латвійська республіка добровільно при
єдналася до Радянського Союзу, отже, ніяких репресій до війсь
ковиків латвійської армії не слід було припускати. Однак, як не 
дивно, у 1941 році офіцерів латвійської армії було запрошено на 
тактичні заняття, звідки вони так і не повернулися — їх було ін
терновано і їх дальша доля невідома. Факт лишається фактом, 
що з цих офіцерів ні одна жива душа не повернулася додому, як 
рівно і ті тисячі латишів, яких безпідставно було репресовано і 
вислано у 1940—1941 рр. Постає думка, що за часів свавілля Бе
рн ці радянські громадяни могли бути різними шляхами знищені 
у таборах. Цей факт, який сам по собі є злочином проти людянос
ті, не може служити зміцненню дружби народі?, і щоб не припус
тити подібних фактів у майбутньому, саме тепер настав час про
вести розслідування, а в разі потреби зробити відповідні розкопки 
та ексгумацію трупів, і притягнути до кримінальної відповідаль
ності винуватців загибелі тисяч радянських громадян латвійсько
го походження.

Великої шкоди дружбі народів завдавали й завдають перекру
чення національної політики в одній з найбільших республік 
С РСР— на Україні. Проведена після 1937 року русифікація укра
їнських вузів була засуджена і переглянута частково — на Захід
ній Україні, тоді як на Східній Україні вищу школу і понині пов
ністю русифіковано. Така політика аргументується різницею, яка 
нібито існує між Східною та Західною Україною. Якщо це так, то 
навіщо ж тоді український народ возз’єднався в єдиній Україн
ській Радянській державі? Очевидно, для того, щоб увесь україн
ський народ, позбавлений колись державності, виховувався і роз
вивався як єдиний національний організм. А проте в галузі освіти 
єдина республіка підрозділяється на дві частини. Така практика 
не тільки не сприяє дружбі народів, а, навпаки, розколює єдиний 
народ на два народи, аналогічно до того, як єдину національ
ність— осетин розбито на дві республіки: Південно- та Північ
но-Осетинську АРСР, а бурят-монголів поділено на Бурят-Мон- 
гольську АРСР і на Усть-Ординський та Агінський національні 
округи. Таке розбиття одної національності на частини не здру
жує, а, навпаки, розколює народи.

Великої шкоди дружбі народів завдає і відсутність амністії 
учасникам народного повстання 1943—1949 рр. на Україні, в Лит
ві, Латвії та Естонії, спрямованого проти культу особи Сталіна 
та терору Берії. Ще й досі в Комі АРСР (Воркута, Інта, Печора), 
на Сибіру (Іркутська, Кемеровська області, Красноярський край),



у Казахстані та на Колимі живуть великі масиви українців, ли
товців, латишів, естонців, висланих за підозру у причетності до 
виступів проти культу особи в 1943—1949 рр.

Ні для кого не секрет, що несправедливі акти проти українсь
кого народу: розстріли українських діячів Чубаря, Косіора, Затон- 
ського, Любченка, розстріли письменників Микитенка, Близька, 
Фальківського та десятків інших, безпідставне виключення КПЗУ 
з Комінтерну, винищення та виселення протягом 1939—1953 рр. 
української інтелігенції міста Львова, масове примусове виселен
ня українців на Сибір, примусова русифікація українського насе
лення Кубані, Білгородщини, Стародубщини — ці всі факти не 
могли не викликати обурення народу, яке вилилося у народне 
повстання 1943—1949 рр. Більшість учасників і просто очевидців 
(а таких більше) цього повстання і досі живуть за межами своїх 
республік. Для забезпечення істинної дружби народів СРСР, що 
базується на забутті старих суперечок, ці жертви культу особи 
Сталіна слід повернути на території своїх республік.

Істинна дружба народів вимагає і широкої амністії всім тим 
в’язням, які досі (по 15, 18 і 20 років!) гниють у тюрмах і табо
рах за участь у виступах проти культу особи Сталіна та терору 
Берії. Якщо дружба народів СРСР — дружба справжня, то вона 
має базуватися на гуманних, дружних відносинах між народами, 
а не на національній ненависті та братовбивстві. Через десятки 
років після подій 43—49 рр. табори й тюрми СРСР ще набито в’яз
нями— учасниками повстання. Саме з метою не припустити звіль
нення цих осіб збережено в СРСР варварський 25-річний строк 
покарання. Цей строк зараз відбувають переважно українці, 
литовці, латиші, естонці, білоруси, молдавани. Чому їм нема 
прощення? Адже тих, хто приклав руку до масових знищень ра
дянських громадян у 1937—1939 роках, ми тепер великодушно про
щаємо, мовляв, був такий час, люди не винні, що виконували вка
зівки згори. Чому ж нема такого прощення жінкам-українкам Ка
терині Зарицькій, Галині Дідик та Одарці Гусяк, засудженим на 
25 років тюремного ув’язнення? Хіба припустимо тримати по 18— 
20 років у Володимирській тюрмі жінок: Катерину Зарицьку з 
1947 року, Галину Дідик та Одарку Гусяк з 1950 року? Свого ча
су М. С. Хрущов засудив нелюдський розстріл вагітної револю
ціонерки в Албанії, а хіба можна з позицій цього осуду схвалюва
ти утримування жінок по 18 і більше років у кам’яній могилі?

Справжній дружбі народів суперечить і практика заселення 
міст національних республік російським населенням. Так в Укра
їнській РСР систематично, рік у рік збільшується російське насе
лення і зменшується українське. Аналогічні національні міграції 
відбуваються в Литві, Латвії, Естонії, Білорусії, Молдавії, Казах
стані, Киргизії та інших національних республіках. Така колоні



зація суперечить дружбі народів. Наприклад, поява на Україні 
великих мас російського населення (відставні офіцери, відставні 
працівники КГБ та інші привілейовані категорії громадян), які 
селяться у містах і захоплюють усі вигідні посади, роботи і про
фесії, призводить до того, що корінне українське населення від
тискається на низькооплачувані роботи чорноробів, санітарів, двір
ників, грузчиків, будівельних та сіль. госп. робітників. Таке без
церемонне заселення відвічних українських земель не обіцяє 
нічого, крім національної ворожнечі. Згадаймо різанину між наро
дами у 1917—1920 рр. на Кавказі та в Середній Азії. А 1958 рік, 
коли повернених на свою рідну землю чечен та інгушів російське 
населення м. Грозного зустрічало лозунгами: «Геть чечен та ін
гушів з Кавказу!», «Хай живе сталінська національна політика!» 
Хіба це не чисто колонізаторське ставлення до споконвічних жи
телів даної місцевості, до законних господарів даної землі? Хіба 
це не ганебний вияв міжнаціональної ворожнечі? Хіба це не яскра
вий доказ того, що політика колонізації національних республік 
веде не до дружби, а до ворогування між народами? Не можна 
обстоювати дружбу народів і заразом обстоювати політику пере
мішування націй і розподіл між ними соціальних функцій вироб
ництва і керівництва. Отже, з позицій істинної дружби народів 
треба переглянути політику перекачування національних меншо
стей на Сибір і заселення національних республік немісцевим, пе
реважно російським або русифікованим населенням.

Не менше кричущий залишок культу особи, який має пряме 
відношення до взаємовідносин національностей, є і так звана сис
тема паспортної прописки, яка існує в Радянському Союзі. Згідно 
з цією системою, людина має проживати там, де їй дозволять ор
гани міліції, і не має права вільного пересування по країні або, 
вірніше, має право пересуватися на Сибір, на Урал, в Казахстан, 
а не має права жити у так званих «режимних» містах. Так, жи
тель України не має права вільно селитися і жити у Києві, Одесі, 
Львові, житель Литви у Вільнюсі та Каунасі, житель Латвії у Ри
зі. Чому? Яка загроза безпеці комуністичного суспільства від того, 
що в Києві житимуть українці? А Радянський же Союз підписав 
у 1948 році міжнародну конвенцію про права людини, де є пункт 
про свободу вільного пересування всередині країни, фактично ж 
цієї свободи нема, бо жителі нац. республік не мають права се
литися в містах своєї республіки. Дискримінаційна система про
писки, що існує зараз, відкриває шлях до заселення міст нац. рес
публік немісцевим, переважно російським населенням. Така прак
тика викликає антагонізм між місцевим населенням і русифікова
ним населенням міст. Такий антагонізм дає себе знати в усіх 
національних республіках.

До фактів національної дискримінації слід зарахувати і «по-



милки» при визначенні кордонів національних республік. Так, до 
складу БРСР не включено великі райони, заселені білорусами, 
у Смоленській та Брянській областях, до складу УРСР не вхо
дить Краснодарський край, частина Воронізької, Білгородської та 
район Таганрога Ростовської області. Зі складу Молдавської РСР 
виключено землі, заселені молдаванами в Одеській області, із скла
ду Вірменської РСР виключено Горно-Бадахшанську А. О. *

Ну, а щодо автономних республік, то тут поділ земель прове
дено, як робив колись лев у байці Езопа. До складу Мордовської 
АРСР не включено частину Пензенської області і місто Пензу, за
селені мордвою. До складу Татарської АРСР не включено великі 
території Ульяновської та Оренбурзької областей, заселені тата
рами. Сама батьківщина Муси Джаліля перебуває в Оренбурзькій 
області. До складу Удмуртської АРСР не включено частину Кі- 
ровської області, заселену удмуртами. А які підстави були виклю
чати Виборг зі складу Карельської АРСР? Штучно розбивати на
род комі на дві республіки — Комі АРСР та Комі — Перм’яцький 
національний округ, подібно до Осетії та Бурят-Монголії?

Розвиток і зміцнення дружби народів СРСР вимагають, щоб 
ці питання було якнайшвидше розглянуто і якнайсправедливіше 
розв’язано.

Зі свого боку пропоную такі заходи:
1. Припинити всі види національної дискримінації єврейського 

населення.
2. Відновити державність кримських татар і німців Поволжя.
3. Повернути нерухоме майно сім’ям несправедливо висланих 

і репатрійованих тепер народів.
4. Повернути несправедливо висланих на Сибір представників 

народів Прибалтики, Західних України та Білорусії, Молдавії.
б. Провести розслідування безслідного зникнення латвійських 

військовослужбовців.
6. Провести широку амністію усім жертвам культу особи Ста

ліна.
7. Звільнити жінок-мучениць: Катерину Зарицьку, Галину Ді- 

дик і Одарку Гусяк.
8. Розглянути питання дискримінаційного становища українсь

кого населення Кубані, Білгородщини та Стародубщини і вжити 
заходів до усунення його.

9. Усунути всі елементи дискримінації національностей у галу
зі народної освіти на Україні, в Білорусії, Молдавії та інших рес
публіках.

10. Засудити практику виселення нац. республік на Сибір і за
селення їх російським населенням.

* Мається на увазі, очевидно, Нагірно-Карабахська А. О. (Ред.) •



11 Переглянути систему паспортних обмежень і засудити пас
портну дискримінацію, яка суперечить міжнародній конвенції і 
підриває дружбу народів.

12. Переглянути кордони національних республік з метою вста
новлення точних етнографічних границь.

13. Провести широке обговорення всіх зачеплених тут питань 
на сторінках преси.

10.4.1966 року
Лихо з розуму (Портрети 
двадцяти «злочинців»)
С. 144—153.

207. Останнє слово Михайла Гориня'
на закритому судовому засіданні Львівського обласного суду

16 квітня 1966 р.
Громадяни судді! Керуючись рішенням суду з приводу моєї 

заяви про участь в судовому процесі без захисника, я надіявся 
відповідно до слів головуючого виступати в судовій дискусії нарів
ні з моїм адвокатом. Оскільки цього не сталося, я зупинюся на 
деяких положеннях обвинувального висновку і обвинувальної про
мови державного звинувача.

...Хіба можна серйозно говорити про підрив радянської влади, 
коли основні документи читали не більше двох-трьох людей? Май
же за рік «Вивід прав України» прочитало 2 людей, «Наукові за
писки Товариства ім. Шевченка» — 2 людей, «Україна — сучасне 
і майбутнє» — 1 чоловік — і то рідний брат, «Сучасна література 
в УРСР» — 2 людей, в тому числі брат. Хіба за цей період згадані 
книги не могли прочитати без фотографування 50—100 близьких 
знайомих, тільки передаючи книгу з рук в руки, якби я ставив собі 
за мету підрив радянської влади?

Крім того, щоб прийти до такого висновку, слід встановити, чи 
поділяв я ідеї згаданих документів? Чи пропагував їх, чи, може, 
критично до них ставився? На основі показів свідків, суд міг пере
конатися, що я критикував ряд документів... Я давав читати деякі 
документи людям, які мають вищу освіту, в переважній більшості 
займаються науковою роботою і можуть відповідно оцінити їх. 
Суд повинен врахувати дух стосунків людей науки, де обмін різ
ною літературою зовсім не означає солідарності з ідеями цієї літе
ратури. Проте я не заперечую, що читав ці твори з певним інтере
сом, бо в них піднімалися ті питання, які мене цікавили, хоч з їх 
трактуванням я не зовсім погоджувався.

Що відноситься до таких статей «Невже це так безперечно?»,



«Думи і роздуми збентеженого читача», то я з ними згідний був 
тоді, згідний і сьогодні. Статті «З приводу процесу над Погру- 
жальським», «Українська освіта в шовіністичному зашморзі» ціка
вили мене своїм фактичним матеріалом, але їх політичних узагаль
нень я не поділяв. Я вважаю, що стаття «З приводу процесу над 
Погружальським» ходила з успіхом по руках, тому що українська 
преса мовчала про підпал бібліотеки. Я вважаю це помилкою уря
ду УРСР. Адже інформація — таке ж народне багатство, як поля, 
ліси, фабрики, вона належить народові і нею повинен розпоряджа
тися тільки народ.

В обвинувальному висновку мене звинувачується в антирадян- 
ських націоналістичних поглядах. А державний звинувач дозволив 
собі порівнювати мою діяльність з діяльністю українських буржу
азних націоналістів. Я заявляв і заявляю, що мені чужі націоналіс
тичні погляди. Я виховувався на творах Шевченка, Франка в та
кій же мірі, як і на творах Добролюбова, Герцена та Огарьова. 
їх я вважаю своїми духовними батьками. І першою книгою, яку я 
купив для своєї бібліотеки, була книга критичних статей Добро
любова. На судовому процесі жоден свідок не стверджував, що 
я проповідував націоналістичні погляди чи захоплювався націо
налістичною літературою. Навіть свідок Старак не підтвердив сво
їх показань, даних на попередньому слідстві.

Всі чотири питання, які я давав кожному свідкові, і їх відпо
віді на ці питання говорять, що я не проповідував антирадянських 
ідей, не вів розмов в антирадянському дусі, не ставив питання про 
підрив радянської влади. Що відноситься до кваліфікації об’єк
тивних фактів поширення літератури, то їх не можна розглядати 
без суб’єктивної мотивації вчинків. Я ще раз заявляю, що мені не 
чужі ні ідеологія, ні філософія, ні законодавство, ні суспільний 
та державний устрій радянської держави. І якщо я критикував, 
то не радянське законодавство, а його порушення в щоденному 
житті, критикував не радянський суспільний лад, а окремі сторо
ни громадсько-політичного і господарського життя нашої країни.

Так, я вважав, що затримується вирішення матеріяльного і пра
вового становища колгоспного селянства. Преса шуміла про доб
робут колгоспників, а вони отримували на трудодні грами і ко
пійки. Це стало причиною поголовного злодійства на селі. Поло
ження ще ускладнилося тим, що колгоспник не мав права виїхати 
з колгоспу без довідки голови сільської ради і голови колгоспу. 
Не маючи пашпорту, будучи залежним від сільської адміністрації, 
колгоспник морально був пригніченим. Всі заяви про докорінні 
зміни в сільському господарстві залишалися тільки заявами.

Я вважаю, що має місце викривлення національної політики 
щодо українського народу. Тут державний звинувач заявив, що 
національна проблема вирішена. Мед би вашими вустами пити,



державний звинувач. Чи можна вважати рішеною національну 
проблему, наприклад, у Російській Федерації, де сотні тисяч ук
раїнських дітей не мають можливості отримувати хоч би восьми
річну освіту на рідній мові? А росіянам створена така можливість 
на Україні! Чи мають практичне значення для українців в Росії 
закон про право навчання на рідній мові, те положення з програ
ми КПРС, в якому дослівно говориться, що кожний громадянин 
має повну свободу говорити, виховувати, навчати своїх дітей будь- 
якій мові? Я думаю, що для мешканців Воркути, Далекого Сходу, 
Кубані, Центральної Росії — словом, тих місць, в яких живуть не 
одиниці, а тисячі українців, це не має практичного значення. Адже 
українських шкіл там нема.

Незадовільним є національне мовне будівництво на Україні. 
Коли в 90-х роках в Київ приїжджав один із французьких вчених, 
він із здивуванням заявив: «Але ж я ніде не чув у Києві україн
ської мови». Про це з сумом писала Русова Франкові. Цікаво, що 
він сказав би про мовне спілкування в українській столиці в 
1966 році? І не тільки в Києві!

У свій час Ленін вимагав надзвичайної уваги при вирішенні 
питання мовного будівництва, заявляючи, що великодержавний 
шовінізм використовуватиме всі можливості для ущемлення інте
ресів національних меншостей, які дуже боляче сприймають най
менший натяк на посягання на їх національні права, добре пам’я
таючи політику царської Росії. Чомусь ці положення Леніна за
буваються! А не слід би!

Адже не випадково російський царизм робив наступ на націо
нальні мови, бо добре розумів, що мовна проблема — це політич
на проблема. Ми ще не забули валуєвських циркулярів, емських 
указів і т. ін. (що «украинского языка не было, нет и быть не 
может») А українські актори Кропивницький, Садовський, Сакса- 
ганський перед кожною п’єсою повинні були ставити російську на 
стільки ж дій, або водевіль. Так російський царизм прививав смак 
до російської мови і насильно вчив українців забувати рідну мову. 
Тому сьогодні кожний свідомий громадянин на Україні особливо 
боляче сприймає порушення ленінських принципів у мовному бу
дівництві. А такі факти вже є. В журналі «Коммунист» № 48 за 
1965 рік надрукована стаття Ю. Дешерієва, М. Коммарі, М. Ме- 
лік’яна «Развитие и взаимное обогащение языков народов СССР», 
в якій автори наводять дані з останнього перепису населення в 
1959 році, згідно з яким 10,2 млн. чоловік неросійської національ
ності перейшли на російську мову спілкування. Чи слід цим фак
том пишатися? Чи не слід дослідити причини, які породили тип 
громадянина, а вірніше людину без роду і племені, для якого «все 
равно какой язык». Сьогодні українська мова, завтра російська,



а згодом з такою ж легкістю можна переключитись на англійську 
чи німецьку. Мені огидний тип такого безбатченка!

Державний звинувач заявив, що він теж проти такого типу, 
що з людьми такої категорії ведеться боротьба. Як бачимо, слабо 
ведеться, коли їх в 1959 році було 10,2 млн. чоловік.

Говорячи про любов до рідної мови, державний звинувач зая
вив, що не слід забувати російської, пославшись на вірш Шашке- 
вича «Рідна мова». Хочу пояснити, що під «руською» мовою Шаш- 
кевич розумів українську, бо в той час слово «українська» взага
лі не вживалося або вживалося дуже рідко.

Заявляю, я не проти російської мови як мови міжнаціонально
го спілкування, але я проти тих теорій акад. Білодіда, Камморі і 
К°, які проповідують двомовність національних меншостей, а 
якийсь Кравців в газеті «Радянська Україна» пішов далі, заявив
ши, що перехід на російську мову спілкування е прогресивним 
явищем. Хіба можна байдуже проходити повз такі псевдотеорії?

Державний звинувач у своєму виступі заявив, що йому не чу
жий патріотизм, що він любить українську пісню, слухав україн
ських бандуристів ще у 20-х роках, коли вони кликали на бороть
бу з Петлюрою. А чи знає державний звинувач, де ділися ті бан
дуристи і їхні бандури?

Привілейоване становище російської мови на Україні породжує 
вилазки шовіністичних елементів типу доцента Київського медін
ституту Тельнової, письменника Аксьонова. Саме з цим треба бо
ротися. Ось ті питання, які я критикував. Чи це дає підстави зви
нувачувати мене в буржуазному націоналізмові, а державному 
звинувачу проводити паралель між мною і українськими буржу
азними націоналістами минулого та й тими, які сьогодні за кор
доном?

Третьою проблемою, яка весь час хвилювала мене, були втрати 
української культури в період сталінського деспотизму. Мене зав
жди обурювало, як громадяни з почуттям громадського обов’язку, 
як члени партії з почуттям партійного обов’язку могли спостеріга
ти злочин, бути свідками злочину і не виступати проти нього. Са
ме тоді народилась обивательська мораль «моя хата зкраю». Під 
впливом репресій широкі маси трудящих відійшли від участі в по
літичному житті країни. Політика варилася виключно на кухні 
Й. Сталіна, який, за висловом Леніна, любив «гострі страви». Цю 
мораль офіційно возвів в рамки державної поведінки Микита Хру
щов, проголосивши на з’їзді, що він знав про злочини Сталіна, але 
боявся виступити проти нього, бо міг загинути та ще й з тавром 
зрадника Батьківщини. Цю заяву зробив лідер партії, голова уря
ду! Що ж тоді говорити про рядових громадян? Тому я заявив, 
що залишки духу сталінізму ще збереглися в громадському і по



літичному житті, що цей дух слід витісняти, залучаючи до актив
ного політичного життя широкі маси трудящих. Що тільки при ви
сокому почутті громадського обов’язку кожної людини можна га
рантувати себе від повторення того, що було в 30-х роках.

Державний звинувач заявив, що не можна охаювати сталін
ського періоду повністю, адже при участі Сталіна народ досягнув 
успіхів у соціялістичному будівництві. А чи треба це вважати за
слугою Сталіна?

Це — пам’ятник народу, який у таких важких умовах зумів 
творчо працювати Де ви знайдете в історії випадок, державний 
звинувач, щоб деспотизм однієї людини міг скасувати волю до 
творчої праці мільйонів? Цього не міг зробити Петро І, цього не 
зробив Сталін, цього навіть не міг зробити Гітлер. Хіба ці загаль
новідомі істини вам треба нагадувати, державний звинувачу?

Тому я заявляю, що цей період був дуже важким для україн
ського народу, української культури та й не тільки української. 
Дуже жаль, що ті, чиїми руками робилися ці злочини, хто допус
тив злочини проти людяності в таборах Півночі, Далекого Сходу, 
Середньої Азії, сьогодні отримують державні пенсії, займають дер
жавні посади і не понесли за це відповідальності хоча б у виді 
всенародного осуду.

Державний звинувач називає це дрібними недоліками і висту
пає в ролі захисника сталінського свавілля. Невдячна роль! Він 
обурюється, що хтось, крім уряду, смів критикувати те, що «ми 
самі критикуємо». З якого це часу встановлено монополії на кри
тику беззаконня? — питаю вас, державний звинувачу. Державний 
звинувач поблажливий до деспотизму И. Сталіна. А чи знає він, 
що в 30-і роки на Україні загинуло чи назавжди замовкло більше 
200 діячів української культури, а в дні війни їх загинуло кілька 
десятків? Що ж тоді страшніше було для української культури — 
дні війни чи дні миру?

Тому я заявляю, що боротьба проти сталінізму тільки почала
ся. А назавжди поховати можливість відродження деспотизму і 
беззаконня Сталіна можна лише тоді, коли в політичному житті 
країни братиме участь весь народ, коли буде створений надійний 
механізм контролю за урядом, а вибори в першу чергу будуть пе
ретворені в один із видів такого контролю, коли ініціатива щодо 
зміни політики в господарських і культурних ділянках належати
ме не тільки «верхам», але й «низам», коли зміна матеріального 
становища колгоспників залежатиме не від доброго настрою Ко- 
сигіна, а знаходитиметься в руках самих колгоспників, коли, на- 
кінець, виросте в душі кожного громадянина почуття громадського 
обов’язку на зміну почуттям обивателізму, які так широко куль
тивуються.

Я виклав достатньо повно мої думки з приводу окремих недо



ліків у нашому суспільстві. Вихований на моралі Шевченка, Фран
ка, Добролюбова, Герцена, я не міг проходити мимо цих фактів. 
Я вважав, що несу відповідальність перед майбутнім поколінням 
за все, що робиться. 1 я критикував їх. Державний звинувач на
магався емоціонально нагнітити обстановку в судовому засіданні. 
Я ж переконаний, що пройде багато часу і такі питання вирішу
ватимуться не в залах судових засідань, а в дискусійних клубах 
з більшою користю для справи.

Я ще раз заявляю, що був і залишаюся радянським громадя
нином. Антирадянські погляди мені чужі. На розгляд суду зали
шаю тверезо і об’єктивно розглянути цю справу.

Лихо з розуму (Портре
ти двадцяти «злочин
ців»).— С. 37—44.

208. ІВАН ДЗЮБА. Виступ у Бабиному Яру 
(у 25-у річницю розстрілу у Бабиному Яру)

29 вересня 1966 р.
Є речі, є трагедії, перед безмірністю яких будь-яке слово без

силе і про які більше скаже мовчання — велике мовчання тисяч 
людей. Може й нам годилося б тут обійтися без слів і мовчки ду
мати про одне й те ж. Однак мовчання багато говорить лише там, 
де все, що можна сказати, вже сказане. Коли ж сказане ще дале
ко не все, коли ще нічого не сказано — тоді мовчання стає спіль
ником неправди й несвободи. Тому ми говоримо, і мусимо гово
рити, де можна й де не можна, використовуючи всяку з нагод, які 
трапляються нам так нечасто.

І я хочу сказати кілька слів — одну тисячну частину з того, про 
що я сьогодні думаю і що мені хотілося б тут сказати. Я хочу 
звернутися до вас як до людей — як до своїх братів по людству. 
Я хочу звернутися до вас, євреїв, як українець — як член україн
ської нації, до якої я з гордістю належу.

Бабин Яр — це трагедія всього людства, але сталася вона на 
українській землі. І тому українець не має права забувати про 
неї так само, як і єврей. Бабин Яр — це наша спільна трагедія, 
трагедія перш за все єврейського і українського народів.

Цю трагедію приніс нашим народам фашизм.
Однак не треба забувати, що фашизм починається не з Баби

ного Яру і ним не вичерпується. Фашизм починається з неповаги 
до людини, а кінчається знищенням людини, знищенням народів, 
але не обов’язково тільки таким знищенням, як у Бабиному Яру.

Уявімо собі на хвилину, що Гітлер переміг би, німецький 
фашизм переміг. Можна не сумніватися, що вони створили б блис-



куче і «процвітаюче» суспільство, яке досягло б високого госпо
дарського і технічного розвитку, знало б усі ті наукові та інші до
сягнення, які знаємо й ми. І, певно, безсловесні раби фашизму 
згодом «освоїли» б космос і літали на інші планети репрезентува
ти людство й земну цивілізацію. І цей режим усе б зробив для 
того, щоб утвердити свою «правду», щоб люди забули, якою ці
ною куплено такий «прогрес», щоб історія виправдала або ж за
була безмірні злочини, щоб нелюдське суспільство здалося лю
дям нормальним і навіть найкращим у світі. І вже не на руїнах 
Бастилій, а на осквернених, утрамбованих товстим шаром піску 
і забуття, місцях народних трагедій стояв би офіційний напис: 
«Тут танцюють».

Тому ми повинні судити про те чи інше суспільство не за його 
зовнішніми технічними досягненнями, а за тим, яке місце займає 
і що значить у ньому людина, як ціняться в ньому людська гід
ність і людська совість.

Сьогодні в Бабиному Яру ми згадуємо не тільки тих, хто тут 
загинув. Ми згадуємо мільйони радянських воїнів — наших бать
ків, які віддали своє життя в боротьбі проти фашизму. Ми згадує
мо про жертви й зусилля мільйонів радянських людей усіх націо
нальностей, які самовіддано працювали для перемоги над фашиз
мом. Ми повинні думати про те, щоб бути гідними їхньої пам’яті, 
щоб бути гідними того обов’язку, який накладає на нас пам’ять 
про безліч людських жертв, надій, поривань.

Чи гідні ми цієї пам’яті? Мабуть, ні, якщо і досі серед нас зна
ходять місце різні форми людиноненависництва і в тому числі та, 
яку ми називаємо затертим, збаналізованим, але страшним сло
вом — антисемітизм. Антисемітизм — явище «інтернаціональне», 
він існував і існує в усіх суспільствах. На жаль, не вільне від 
нього і наше суспільство. В цьому може й не було б нічого див
ного, адже антисемітизм — плід і супутник вікового безкультур’я 
і неволі, перше і неминуче породження політичного деспотизму, і 
долається він — у масштабах цілих суспільств — нелегко і нешвид
ко. Але дивує інше: те, що протягом повоєнних десятиліть проти 
нього по суті не велося дійової боротьби, більше того, він часом 
штучно підживлювався. Схоже, що забуваються вказівки Леніна 
про боротьбу з антисемітизмом, як забуваються ленінські вказівки 
про національний розвиток України.

А в часи Сталіна були одверті, очевидні спроби зіграти на вза
ємних упередженнях частини українців і частини євреїв, спроби 
під виглядом єврейського буржуазного націоналізму, сіонізму тощо 
обрубувати єврейську національну культуру, а під виглядом укра
їнського буржуазного націоналізму — українську національну 
культуру. Ці хитро обмислені кампанії завдали шкоди обом наро
дам і не сприяли їх здруженню, вони тільки додали ще один при



крий спомин у тяжку історію обох народів і в складну історію 
їх взаємин.

До цих споминів ми мусимо звертатися не для того, щоб роз’я
трювати старі рани, а щоб до кінця вигоювати їх.

Як українцеві, мені соромно, що і серед моєї нації — як і серед 
інших націй — є антисемітизм, є ті ганебні, негідні людськості 
явища, які звуться антисемітизмом.

Ми, українці, повинні в своєму середовищі боротися з будь- 
якими проявами антисемітизму чи неповаги до єврея, нерозуміння 
єврейської проблеми.

Ви, євреї, повинні в своєму середовищі боротися з тими, хто 
не поважає української людини, української культури, українсь
кої мови, хто несправедливо вбачає в кожному українцеві прихо
ваного антисеміта.

Ми повинні вижити всяке людиноненависництво, пересилити 
всякі непорозуміння і всім своїм жйттям вибороти справжнє бра
терство.

Здавалося б, кому як не нам зрозуміти один одного і кому як 
не нам подати людству зразок братерського співжиття? Історія 
наших народів настільки схожа в своєму трагізмі, що в біблійних 
мотивах свого «Мойсея» Іван Франко відтворив шлях українсько
го народу в шатах єврейської легенди, а Леся Українка одну з 
найсильніших своїх поезій про трагедію України почала словами: 
«І ти колись боролась, мов Ізраїль...».

Великі сини обох народів заповідали нам взаєморозуміння і 
дружбу. З українською землею пов’язане життя трьох найбільших 
єврейських письменників — Шолома Алейхема, Іцхока Переца і 
Менделе Мойхер-Сфоріма. Вони любили цю землю і вчили творити 
на ній добро. Блискучий єврейський публіцист Володимир Жабо- 
тинський виступав на боці українського народу в його боротьбі 
проти російського царизму і закликав єврейську інтелігенцію під
тримувати український національно-визвольний рух та українську 
культуру.

Одним із останніх громадянських актів Тараса Шевченка був 
відомий виступ проти юдофобської політики царського уряду. Ле
ся Українка, Іван Франко, Борис Грінченко, Степан Васильченко 
та інші видатні українські письменники добре знали і високо ціну
вали велич єврейської історії та єврейського духу, з щирим уболі
ванням писали про страждання єврейської бідноти.

В минулому у нас не тільки сліпа ворожнеча і прикрі непоро
зуміння, хоч їх було і багато. В минулому — і зразки мужньої 
солідарності та взаємодопомоги в боротьбі за спільні ідеали сво
боди і справедливості, за кращу долю своїх націй.

Цю традицію ми, теперішнє покоління, і повинні продовжува
ти. протиставивши її поганій традиції недовіри і недомовок.



На жаль, є ряд факторів, які не сприяють укоріненню і поши
ренню отієї благородної традиції солідарності.

Серед них — відсутність справжньої публічності, гласності в 
національних справах, в результаті чого навколо болючих питань 
створюється своєрідна «змова мовчання». Добрим прикладом для 
нас тут могла б бути постановка цієї справи в братній соціаліс
тичній Польщі. Відомо, якими складними були відносини поляків 
та євреїв у минулому. Тепер же не лишилося й сліду колишньої 
недоброзичливості. В чому «секрет» такого успіху? По-перше, по
ляків і євреїв здружило спільне лихо в другій світовій війні. Але 
лихо і в нас було спільне. По-друге — і цього в нас, на жаль, не
має — в соціалістичній Польщі міжнаціональні відносини є пред
метом наукового соціологічного вивчення та публічного громад
ського обговорення, предметом постійної уваги і втручання преси, 
літератури тощо,— а це все і створює атмосферу доброго і успіш
ного національного та інтернаціонального виховання.

Про таке — дійове, а не тільки на словах — виховання повинні 
дбати і ми, докладаючи всіх своїх сил. Ми не можемо залишати 
поза увагою фактів антисемітизму, шовінізму, неповаги до будь- 
якої національності, хамського ставлення до будь-якої національ
ної культури і національної мови. Хамства у нас багато, і в бага
тьох воно починається з відмови від самого себе, від своєї націо
нальності, культури, історії, мови, хоч така відмова не завжди 
буває добровільною і не завжди людина в ній винна.

Шлях до справжнього, а не фальшивого братерства — не в са
мозабутті, а в самопізнанні. Не зрікатися себе і пристосовуватися 
до інших, а бути собою і шанувати інших. Євреї мають право бути 
євреями, українці мають право бути українцями у повному і гли
бокому, а не тільки формальному значенні цих слів. Хай євреї 
знають єврейську історію, єврейську культуру, мову і гордяться 
ними Хай українці знають українську історію, культуру, мову і 
гордяться ними. Хай вони знають історію і культуру один одного, 
історію і культуру інших народів, вміють цінити себе і інших — як 
своїх братів

Досягти цього важко, але краще прагнути до цього, ніж бай
дуже махнути рукою і плисти за хвилею асиміляторства і присто
совництва добра од яких не буде, а буде лише хамство, блюзнір
ство і приховане людиноненависництво.

А ми повинні всім своїм життям заперечити цивілізоване лю
диноненависництво і суспільне хамство. Нічого важливішого за 
це зараз для нас немає, бо інакше всі суспільні ідеали втрачають 
свій сенс.

Це наш обов’язок перед мільйонами жертв деспотизму, це наш 
обов’язок перед кращими людьми українського і єврейського наро
дів, які закликали до взаємопорозуміння й дружби, це наш обо



в’язок перед українською землею, на якій нам жити разом, це наш 
обов’язок перед людством.

Лихо з розуму (Портрети 
двадцяти «злочинців»).— 
С. 303—308.

209. Довідка Комітету Державної Безпеки, Прокуратури 
і Міністерства охорони громадського порядку 
Української РСР про виселених з Криму громадян 
татарської та інших національностей, 
надіслана Першому секретареві ЦК КПУ Шелесту П. Ю.

15 квітня 1967 р.
Выселение из Крымской обл. лиц татарской национальности 

проводилось согласно постановлению Государственного Комитета 
обороны СССР от 11 мая 1944 г. за № 5859 сс.

Операция по выселению татар проведена в ночь с 18 на 19 мая 
1944 г., в ходе которой выслано 44 006 семей в количестве 
188 626 человек.

Наряду с выселением крымских татар, в июле 1944 г. были вы
сланы на основании постановлений Государственного Комитета 
обороны СССР № 5984 сс от 2 июня и № 6100 от 22 июня 1944 г. 
армяне, греки, болгары и лица других национальностей в количе
стве 12 171 семьи — 44 636 человек.

Таким образом, из Крыма всего выселено 56 177 семей в коли
честве 231 262 человека.

Выселенные из Крыма лица освобождены со спецпоселения на 
основании Указов Президиума Верховного Совета СССР от 27-го 
марта 1956 г. (греки, болгары, армяне) и от 28 апреля 1956 г. 
(татары) без права возвращения в места, откуда они были высе
лены, и без возвращения конфискованного имущества.

Совет Министров УССР 15 декабря 1956 г. принял постановле- 
ни за № 1501-05 о нецелесообразности расселения на территории 
Запорожской, Николаевской, Одесской и Херсонской областей та
тар и лиц других национальностей, которые ранее проживали в 
Крымской обл., а сейчас возвращаются с мест спецпоселения.

В соответствии с постановлением Совета Министров СССР от 
5 июля 1954 г. № 1439-649 с «О снятии некоторых ограничений в 
правовом положении спецпоселенцев» сняты с учета спецпоселе
ния дети спецпоселенцев до 16-летнего возраста включительно, без 
применения к ним в дальнейшем ограничений, установленных для 
спецпоселенцев.

При освобождении со спецпоселения всем совершеннолетним 
было объявлено под расписку, что снятие с них ограничений не



влечет за собой права на возвращение к прежним местам житель
ства. Однако некоторая часть выселенных настоятельно ходатай
ствует о разрешении проживать в Крыму, а часть из них самоволь
но возвращается на жительство.

На протяжении 1965—1967 гг. поступило и рассмотрено УООП 
Крымской обл. 343 таких заявления, по 3 из них просьба удовле
творена. За все время после освобождения со спецпоселения 
(1956 г.) в порядке исключения разрешено проживание и пропис
ка 15 человекам из числа крымских татар, остальным в прописке 
отказано согласно Указу Президиума Верховного Совета СССР.

Отдельные бывшие спецпоселенцы и их дети, которым отказа
но в прописке и проживании в Крыму, и сейчас обращаются с жа
лобами в различные инстанции.

В МООП УССР 10 апреля с. г. поступила жалоба, авторы кото
рой называют ее протестом. В жалобе излагается просьба возвра
тить всех крымских татар к прежнему месту жительства. В част
ности в ней говорится: «но до тех пор, пока крымскотатарский 
народ не будет возвращен на родину — в Крым, до тех пор он бу
дет вести за это решительную борьбу».

К жалобе приложены подписи 600 граждан, якобы проживаю
щих в Ленинабадской обл.

Имели место также случаи, когда крымские татары, приезжая в 
Крым и претендуя на имущество, угрожали отдельным гражда
нам, поселившимся в их домах или построившим дома на принад
лежавших им ранее участках.

По данным переписи населения в 1939 г. в Крыму проживало 
1 123 806 чоловек, в т. ч.: русских — 557 449, татар — 218 492, укра
инцев — 153 478, евреев — 65 312, немцев — 51031, греков — 
20 652, болгар — 15 294, армян — 12 888, белоруссов — 6713, поля
ков— 5084, цыган — 2064, эстонцев — 1900, молдаван— 1483, ла
тышей — 888 и других национальностей.

После выселения крымских татар с 1944 г. в Крым по переселе
нию прибыло 101 707 семей численностью 406 828 человек, в т. ч.: 
из областей РСФСР— 162 096 человек, из областей Украины — 
244 734 человека.

На 1 января 1967 г. в Крымской обл. насчитывается 
1 630 939 человек населения, в т. ч.: русских — 957 273, украин
цев — 453 651, белоруссов — 23 632, евреев — 28 411 человек.

По состоянию на 29 июля 1966 г. кроме Крыма на территории 
УССР проживает 247 человек крымских татар, из них в Запорож
ской обл.— 200, Одесской— 18, Донецкой — 16, Харьковской — 
13 человек.

В связи с изложенным считали бы:
1. Нецелесообразным ставить вопрос об отмене ранее изданных 

Указов Президиума Верховного Совеїа СССР, которым запрещено



выселенным из Крыма возвращаться к прежним местам жительст
ва и не возвращается конфискованное у них имущество.

2 Учитывая, что в отдельных случаях запрещение ранее вы
сланным возвращаться в Крым не вызывается необходимостью-- 
полагали бы возможным поставить вопрос перед Президиумом 
Верховного Совета СССР о предоставлении права Крымскому обл
исполкому разрешать таким лицам проживать на территории Кры
ма без возвращения им конфискованного имущества.

В. Никитченко 
Ф. Глух 

И. Головненко
ЦДАГО України.—
Ф. 1.— On. 24.— Спр.
6321 — Арк. 12—15.

210. Розподіл населення Української РСР 
за національністю та мовою

1970 р .
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Казахи ................... 7555 5630 1681 202 42 412 5042 347 83
Латиші . . * • • • • 7421 2646 4375 392 8 1098 2555 1008 33
Удмурти ............... 4910 1977 2821 107 5 884 1775 358 23
Естонці ................... 4571 1704 2739 123 5 814 1547 412 14
Осетини ................... 4554 2018 2308 160 68 649 1911 411 126

Народи Дагестану 4387 2465 1743 105 74 409 2233 288 119
з них лезгини . . . . 1708 780 822 54 52 168 748 150 76
М а р і й ц і .................. 4243 2347 1828 64 4 639 2157 200 18
Караїми ................... 2596 190 2352 12 42 ПО 193 383 114

Інші національності 77457 35907 34580 5382 1588 2509 28664 10039 933 
И то ги  Всесоюзной переписи населе-

ния 1970 года.— М .. 1973.—  Т . 4 . -  С .
152— 153.

211. Постанова бюро Львівського обкому КП України 
про посилення комуністичної пропаганди

29 травня 1970 р.
Цілком таємно

ЦК КП України в постанові від 28 квітня 1970 р. «Про недолі
ки в роботі партійних і радянських органів Львівської обл. по при
пиненню протизаконної діяльності залишків уніатського духовен
ства» звернув увагу Львівського обкому КП України і облвикон
кому на недостатню роботу партійних комітетів і радянських ор
ганів по припиненню протизаконної діяльності залишків уніатсь
кого духовенства і зобов’язав докорінно поліпшити роботу серед 
трудящих, посилити науково-атеїстичне виховання, вжити рішучих 
заходів до припинення протизаконної діяльності залишків уніат
ського духовенства, вирішити питання про закриття нелегальних 
монастирів та використання приміщень, що належали знятим з 
реєстрації релігійним громадам, посилити контроль за дотриман
ням законодавства про культи.

Вважаючи цілком правильною критику ЦК КП України, бюро 
обкому партії відзначає, що останнім часом у Городоцькому, Яво-



рівському, Самбірському, Миколаївському, Перемишлянському, 
Нестеровському та в ряді інших районів області активізувалась 
діяльність уніатів, частина з них допускає злісне порушення ра
дянського законодавства про культи, самочинно захоплює церков
ні приміщення, створює нелегальні монастирі, а подекуди намагає
ться вести антирадянську, націоналістичну пропаганду.

Партійні ж організації не завжди реагують на ці прояви, не 
дають їм належної принципової оцінки, слабо залучають комуніс
тів, інтелігенцію до антирелігійної роботи. Окремі члени партії 
примиренськи ставляться до релігії, а іноді і самі виконують 
релігійні обряди. В окремих районах зменшилась кількість лек
цій на атеїстичні теми, не ведеться індивідуальна робота з вірую
чими.

Все це приводить до того, що в ряді населених пунктів вплив 
релігії на окрему частину людей залишається ще істотним. В об
ласті продовжує лишатися досить високою релігійна обрядність, 
ростуть доходи церкви, активізовуються нелегальні сектантські 
групи.

Бюро обкому КП України п о с т а н о в л я є :
1. Постанову ЦК КП України «Про недоліки в роботі партій

них і радянських органів Львівської обл. по припиненню протиза
конної діяльності залишків уніатського духовенства» прийняти до 
неухильного виконання.

Засудити випадки притуплення політичної пильності, примирен
ського ставлення окремих партійних, радянських та адміністратив
них органів до проявів українського буржуазного націоналізму, 
національної обмеженості та протизаконної діяльності залишків 
уніатського духовенства і сектантства.

Заходи по поліпшенню інтернаціонального, атеїстичного вихо
вання трудящих, посиленню боротьби проти буржуазно-націона
лістичних пережитків у деякої частини населення та протизакон
ної діяльності уніатів і сектантів затвердити.

2. Зобов’язати міськкоми, райкоми КП України, виконкоми 
міських і районних Рад депутатів трудящих, первинні партійні, 
профспілкові, комсомольські організації докорінно поліпшити ідей
но-політичну роботу серед трудящих, рішуче посилити інтернаціо
нальне та науково-атеїстичне виховання населення, зокрема мо
лоді.

3. Міськкомам, райкомам КП України, первинним партійним 
організаціям, виконкомам міських, районних і сільських Рад депу
татів трудящих, облпрофраді, обкому комсомолу, обласним управ
лінням КДБ, внутрішніх справ, культури, кінофікації, обласним 
відділенням народної освіти, охорони здоров’я, редакціям обласних 
газет, комітету по радіомовленню і телебаченню, обласній проку
ратурі, облсуду, організації товариства «Знання» до 15 червня



1970 р. розробити конкретні заходи по поліпшенню інтернаціональ
ного, атеїстичного виховання трудящих, посиленню боротьби про
ти буржуазно-націоналістичних пережитків у деякої частини насе
лення та повному припиненню протизаконної діяльності уніатів 
і сектантів.

4. Міськкомам, райкохмам КП України вжити заходів до підви
щення відповідальності партійних організацій та керівників під
приємств і установ, колгоспів і радгоспів за морально-політичний 
стан в колективах, поліпшення індивідуальної роботи з особами, 
які в минулому були учасниками націоналістичного і уніатського 
підпілля.

Закріпити кваліфікованих і досвідчених агітаторів для роботи 
з особами, які не позбулися націоналістичних і релігійних пере
житків, а також з тими, хто підтримує систематичні зв’язки з ро
дичами і знайомими, що проживають у капіталістичних країнах, 
прослуховують ворожі радіопередачі.

5. Виконкомам міських і районних Рад депутатів трудящих, 
обласній прокуратурі, обласним управлінням КДБ, внутрішніх 
справ, обласному суду посилити контроль за дотриманням радян
ського законодавства про релігійні культи, притягати до адмініст
ративної і кримінальної відповідальності осіб, які продовжують 
протизаконну діяльність, самочинно захоплюють приміщення зня
тих з реєстрації церков і костелів, створюють різного роду неле
гальні релігійні угрупування, влаштовують релігійні зборища, по
ширюють нелегальну антирадянську, націоналістичну і релігійну 
літературу, підпільно виготовляють і спекулюють предметами 
культу.

Міськкомам, райкомам КП України, виконкомам міських і ра
йонних Рад депутатів трудящих доповісти обкому КП України і 
облвиконкому до 15 липня ц. р. про використання знятих з реєст
рації культових приміщень.

Звернути увагу хміськкомів, райкомів КП України, первинних 
партійних організацій, виконкомів міських і районних Рад депу
татів трудящих на неприпустимість будь-якого адміністрування по 
відношенню до віруючих, які не допускають протизаконних і ан
тигромадських дій.

6. Редакціям обласних, міськрайонних, районних і багатоти
ражних газет, обласного і місцевого радіомовлення, студії теле
бачення систематично висвітлювати в пресі, радіо і по телебачен
ню питання інтернаціонального і атеїстичного виховання населен
ня, боротьби проти буржуазної ідеології, і зокрема українського 
буржуазного націоналізму та релігійного дурману.

7. Міськкомам, райкомам КП України, обласній прокуратурі, 
обласним управлінням КДБ, внутрішніх справ, обласному суду про



хід виконання цієї постанови доповісти обкому КП України 1 лис
топада 1970 р.

Секретар Львівського Обкому КП України В. Кудевол

ЦДАГО України,—■
Ф. 1 — On. 17 — Спр.
123.— Арк. 40—41.

212. Постанова ЦК КП України про заходи 
щодо посилення пропагандистської роботи по викриттю 
антирадянської і антикомуністичної діяльності 
міжнародного сіонізму

16 березня 1971 р.
Враховуючи різке посилення ворожої Радянському Союзу, краї

нам соціалістичної співдружності, комуністичному і робітничому 
рухові діяльності міжнародного сіонізму, ЦК КПРС 18 лютого 
1971 р. прийняв постанову «Про заходи по посиленню боротьби з 
антирадянською і антикомуністичною діяльністю міжнародного сіо
нізму».

Цією постановою на відповідні радянські відомства і організа
ції покладено завдання послідовно вести роботу по осудженню 
сіонізму як однієї з форм національної дискримінації і расової не
нависті.

ЦК КПРС визнав доцільним створити при Союзі радянських 
товариств дружби і культурного зв’язку з зарубіжними країнами 
секцію по зв’язку з прогресивними єврейськими організаціями і 
групами за кордоном з числа відомих діячів науки і культури та 
покласти на неї проведення пропагандистських акцій з метою про
тидії антирадянській і антикомуністичній діяльності міжнародного 
сіонізму.

На виконання цієї постанови ЦК КПРС, ЦК КП України по
становляє:

1. Зобов’язати обкоми, міськкоми, райкоми партії, первинні 
партійні організації посилити роботу по викриттю антирадянської 
і антикомуністичної діяльності міжнародного сіонізму, особливо 
серед громадян єврейської національності. З цією метою організу
вати читання лекцій, проведення політінформацій, бесід, тематич
них вечорів, ширше практикувати методи індивідуальної роботи.

2. Редакціям громадсько-політичних журналів, республікансь
ких і обласних газет публікувати матеріали, в яких викривати 
ідеологію і діяльність міжнародного сіонізму, розкривн і и його зв’яз
ки з імперіалізмом, насамперед США, з ворожими підривними



центрами, які діють проти Радянського Союзу та інших соціаліс
тичних країн.

Повніше і яскравіше пропагувати ленінську національну полі
тику КПРС, принципи радянського патріотизму і пролетарського 
інтернаціоналізму.

Українському відділенню АПН організувати надсилку листів 
радянських громадян єврейської національності в американські 
органи преси, в яких би викривалися наклепницькі вигадки сіоніс
тів про антисемітизм в СРСР та засуджувалася провокаційна ді
яльність сіоністських організацій.

3. Зобов’язати Державний Комітет Ради Міністрів УРСР по 
телебаченню і радіомовленню посилити викриття сіоністської про
паганди, залучати до участі в радіо і телепередачах найбільш під
готовлені наукові і пропагандистські кадри, а також організувати 
виступи осіб єврейської національності і реемігрантів з Ізраїлю.

4. Комітетові по пресі при Раді Міністрів УРСР разом з Інсти
тутом історії партії ЦК КП України — філіалом Інституту мар- 
ксизму-ленінізму при ЦК КПРС та Академією наук УРСР пере
глянути плани видавництв, передбачивши випуск книг і брошур 
про торжество ленінської національної політики в СРСР і Україн
ській РСР, розквіт всіх націй і народностей нашої країни, а також 
про злочинну діяльність і фашистську ідеологію міжнародного 
сіонізму.

5. Доручити Академії наук УРСР здійснити наукові досліджен
ня, які викривали б реакційну суть і небезпеку сіонізму, викори
стання його імперіалістичними силами США та інших західних 
країн в антикомуністичних цілях.

6. Зобов’язати правління товариств «Знання» УРСР посилити 
в лекційній пропаганді серед трудящих і насамперед серед єврей 
ського населення республіки викриття політики та ідеології сіо 
нізму. Поліпшити підготовку і перепідготовку лекторських кадрів 
систематично проводити конференції, семінари і консультації лек 
торів, які виступають з проблем ідеологічної боротьби.

7. Уповноваженому Ради в справах релігії при Раді Міністрів 
СРСР по Українській РСР систематично вести роботу серед іудей
ських священнослужителів з метою активізації їх роботи по осу
дженню і викриттю антирадянської діяльності міжнародного сіо
нізму.

8. Доручити Міністерству закордонних справ УРСР через пред
ставництва УРСР при ООН і її спеціалізовані установи вести ро
боту в напрямку можливого офіційного осудження міжнародного 
сіонізму.

Постійно викривати агресивні дії Ізраїлю, порушення ним між
народно-правових норм, негативну позицію в питаннях роззброєн 
ня, відмову підписати Договір про нерозповсюдження ядерно



зброї і дати згоду на створення безатомної зони в районі Близько
го Сходу і Африки.

В органах ЮНЕСКО засуджувати порушення Ізраїлем конвен
ції 1954 р. про збереження культурних цінностей під час збройних 
конфліктів, виступати проти надання субсидій і стипендій міжна
родним єврейським неурядовим організаціям, протидіяти прове
денню заходів ЮНЕСКО на території Ізраїлю, домагатися макси
мального скорочення участі Ізраїлю і міжнародних (єврейських) 
організацій в конференціях ЮНЕСКО, обмеження їх співробітни
цтва з ЮНЕСКО, використовувати інформаційну сітку цієї органі
зації для викриття агресивної діяльності Ізраїлю і міжнародного 
сіонізму.

9. Доручити Укрпрофраді, ЦК ЛКСМУ, Міністерству культури 
УРСР, Українському товариству дружби і культурного зв’язку 
з зарубіжними країнами, республіканському комітету захисту ми
ру, іншим громадським організаціям і відомствам, що підтриму
ють відносини із зарубіжними прогресивними організаціями, по
стійно проводити роз’яснювальну роботу, спрямовану на засу
дження агресивної політики Ізраїлю і міжнародного сіонізму

10. Партійним, комсомольським і радянським органам респуб
ліки посилити роботу по протидії спробам Ізраїлю і міжнародних 
сіоністських центрів справляти вплив на окремих нестійких гро
мадян єврейської національності. Оперативно розглядати питання 
про перебування в державних установах, відомствах, науково-до
слідних інститутах осіб, які надсилають або підписують різні лис
ти і заяви антирадянського змісту в зарубіжну пресу.

ЦДАГО України.—
Ф. 1.— On. 10,— Спр.
814.— Арк. 27—ЗО.

213. Постанова Центрального Комітету КПРС 
про політичну роботу серед населення 
Львівської області *

7 жовтня 1971 р.
Заслушав доклад первого секретаря Львовского обкома партии 

т. Куцевола В. С., ЦК КПСС отметил, что благодаря ленинской 
политике партии, братской помощи народов СССР трудящиеся 
Львовской обл. в исторически короткий срок осуществили под ру
ководством партийной организации коренные социалистические 
преобразования в экономике и культуре. В области по сравнению

* Виклад.



с 1940 г. объем промышленного производства возрос в 32,5 раза. 
Успешно развивается колхозное и совхозное производство. Значи
тельно повысилось благосостояние трудящихся. Партийная орга
низация области выросла в один из крупных отрядов нашей пар
тии и накопила немалый опыт в решении хозяйственно-политиче
ских задач и идейно-воспитательной работы среди населения. Вы
полняя указания XXIV съезда КПСС, партийные комитеты и пер
вичные парторганизации развернули социалистическое соревнова
ние рабочих, колхозников, интеллигенции за успешное претворе
ние в жизнь заданий девятой пятилетки.

Вместе с тем ЦК КПСС указал, что содержание и размах поли
тической работы среди трудящихся Львовской обл. еще не отвеча
ют требованиям XXIV съезда партии. Пропагандистская и мас
сово-политическая работа не всегда увязывается с жизнью, с 
конкретными задачами коллективов трудящихся, настроениями и 
запросами людей. В политическом воспитании населения недоста
точно эффективно используются важнейшие средства агитационно
массовой и культурно-просветительной работы, печать, радио, те
левидение.

Партийные организации еще не добились, чтобы в центре по
литической работы стояли вопросы воспитания у всех трудящихся 
высокой сознательности и идейности, ясного понимания того, что 
от самоотверженного труда каждого человека зависит успешное 
выполнение задач, поставленных XXIV съездом КПСС, а утвер
ждение коммунистической морали во всех областях жизни требует 
непримиримой борьбы с антиобщественными явлениями, с пере
житками прошлого. В мобилизации трудовой энергии трудящихся, 
их воспитании, повышении активности рабочих и служащих в 
управлении производственными и общественными делами слабо 
еще используется социалистическое соревнование. Усилия сорев
нующихся в отдельных коллективах недостаточно нацеливаются 
на укрепление трудовой и общественной дисциплины, трудящие
ся слабо привлекаются к разработке условий соревнования и обя
зательств, проверке их выполнения. В ряде парторганизаций мало 
уделяется внимания воспитанию бережливого отношения к социа
листической собственности, в коллективах не создается обстанов
ка, исключающая расхищение народного добра.

Некоторые партийные комитеты и первичные организации не
достаточно учитывают особенности области и ее историческое 
прошлое, постоянно ведущиеся подрывные действия зарубежных 
антисоветских и националистических центров, не проявляют на
стойчивости и должного умения в проведении повседневной целе
направленной работы по преодолению отрицательных явлений, 
связанных с влиянием буржуазной пропаганды и националистиче
скими пережитками.



Мало уделяется внимания пропаганде достижений ленинской 
национальной политики, путей дальнейшего развития и сближения 
социалистических наций, принципов социалистического интерна
ционализма. Это направление в идейно-политической работе в ус
ловиях Львовской обл. является особенно необходимым.

ЦК КПСС считает совершенно недопустимым, что в течение 
ряда лет отдельные научные работники, преподаватели вузов в 
своих книгах и статьях поднимали на щит, обеляли и приукраши
вали некоторых идеологов украинского буржуазного национализ
ма. В освещении исторического прошлого авторы отдельных пуб
ликаций отступают от принципа партийности, сглаживают остроту 
классовой борьбы, допускают идеализацию патриархальщины. 
Этим проявлениям, наносящим прямой ущерб идейно-политиче
скому воспитанию трудящихся, и особенно молодежи, своевремен
но не было дано принципиальной партийной оценки. Обком и 
Львовский горком партии продолжительное время мирились с эти
ми ошибочными тенденциями, не организовали публичной крити
ки идеологически вредных работ и раскрытия подлинного облика 
идеологов украинского буржуазного национализма, как неприми
римых врагов украинского народа и враждебных марксизму-ле
нинизму и Советской власти.

Среди населения недостаточно ведется работа по воспитанию 
атеистического мировоззрения, в силу чего влияние религии оста
ется еще значительным. Партийные организации глубоко не ана
лизируют причин все еще высокой религиозной обрядности, остро 
не реагируют на факты примиренческого отношения некоторых 
коммунистов и комсомольцев к религии. Слабо поставлено атеисти
ческое воспитание в школах, средних специальных и высших учеб
ных заведениях. Без должной активности ведется внедрение новых 
советских традиций и обрядов. Атеистическая тема недостаточно 
представлена в репертуаре театров, на страницах литературного 
журнала «Жовтень», почти полностью отсутствует в творчестве 
львовских художников.

Партийные организации ряда высших учебных заведений глу
боко не вникают в содержание учебного процесса, научной дея
тельности профессорско-преподавательского состава, допускают 
серьезные пробелы в идейно-политическом воспитании студенчест
ва. Среди некоторой части преподавателей и студентов имеют мес
то проявления аполитичности, националистических взглядов, нару
шения норм социалистической морали.

Обком, горкомы, райкомы, первичные парторганизации еще не 
добились, чтобы все руководящие работники регулярно выступали 
с политическими докладами перед трудящимися, слабо привлека
ют к идейно-воспигательной работе инженерно-технические кадры, 
специалистов сельского хозяйства. Партийные комитеты и первич



ные организации не предъявляют высокой требовательности к кад
рам за состояние политической работы, нередко оценивают дея
тельность коллективов без глубокого анализа их морально-поли
тического состояния, не проявляют достаточной заботы о повыше
нии эффективности проводимых мероприятий.

ЦК КПСС признал уровень идейно-политической работы среди 
населения Львовской обл. как по размаху, так и по содержанию 
недостаточным и обязал Львовский обком партии в соответствии 
с требованиями XXIV съезда КПСС принять меры к улучшению 
всей идейно-политической работы. Обеспечить глубокое изучение 
решений съезда коммунистами и всеми трудящимися, широкую 
пропаганду марксизма-ленинизма, последовательно формировать 
у рабочих, колхозников, интеллигенции и молодежи коммунисти
ческое мировоззрение. Активно использовать все формы и методы 
идеологической работы в целях развития трудовой и политической 
активности масс, улучшения социалистического соревнования. Це
леустремленно и настойчиво воспитывать у трудящихся коммуни
стическое отношение к труду и общественной собственности, ук
реплять сознательную дисциплину и организованность. Подчинить 
всю организаторскую и идейно-воспитательную работу успешному 
выполнению задач, поставленных XXIV съездом КПСС.

ЦК КПСС подчеркнул, что проведение широкой политической 
работы среди населения области, дальнейшее укрепление ее связи 
с жизнью — первостепенная задача обкома партии, всей областной 
партийной организации.

Обкому, горкомам, райкомам партии, первичным партийным ор
ганизациям поручено неустанно улучшать работу по воспитанию 
трудящихся в духе советского патриотизма, гордости за великие 
свершения советского народа, в духе интернационализма, братской 
дружбы народов СССР, вести наступательную борьбу против лю
бых проявлений национализма и национальной ограниченности. 
Ярко и убедительно раскрывать преимущества социалистического 
строя, коренные социально-экономические и культурные измене
ния в жизни трудящихся области за годы Советской власти, на 
конкретных примерах показывать, что успехи в коммунистическом 
строительстве являются результатом сотрудничества и взаимопо
мощи всех народов нашей страны. Широко пропагандировать мар
ксистско-ленинскую теорию национального вопроса, национальную 
политику КПСС и ее достижения, всесторонний расцвет и посте
пенное сближение социалистических наций, взаимное обогащение 
их культур, развитие национальных языков и русского языка как 
средства межнационального общения. В политической работе сле
дует постоянно учитывать непрекращающиеся подрывные действия 
зарубежных антисоветских и националистических центров, влия
ние буржуазной идеологии.



Рекомендовано партийным комитетам, советским, профсоюз
ным, комсомольским и другим общественным организациям акти
визировать антирелигиозную работу среди населения, совершен
ствовать ее формы и методы, полнее использовать в этих целях 
печать, радио, телевидение, культурно-просветительные учрежде
ния. Следует умело формировать атеистическое общественное мне
ние, больше проявлять заботы о внедрении и распространении но
вых, социалистических традиций и обрядов. Настойчиво бороться 
против примиренческого отношения некоторых коммунистов и ком
сомольцев к религии.

ЦК КПСС обязал обком партии коренным образом улучшить 
идейно-политическое воспитание интеллигенции. Активнее привле
кать ее к политической работе в массах, решительно преодолевать 
существующее у части интеллигенции пассивное отношение к об
щественной жизни и воспитанию трудящихся. Улучшить руковод
ство творческими организациями, 'учреждениями культуры и ис
кусства. Воспитывать у художественной интеллигенции чувство 
высокой ответственности перед партией и народом за создание 
произведений, отображающих актуальные проблемы жизни нашего 
общества, образы передовых людей, глубоко идейных по содер
жанию, художественно выразительных по форме.

Обком, горкомы и райкомы партии обязаны повседневно на
правлять внимание партийных организаций на совершенствование 
коммунистического воспитания молодежи, формирование ее высо
ких морально-политических качеств, развитие производственной и 
общественной активности. Улучшать работу партийных и комсо
мольских организаций вузов, техникумов и школ, усиливать их 
влияние на учебно-воспитательный процесс, подготовку квалифи
цированных специалистов, повысить их организующую роль в 
идейной и трудовой закалке студенческой и учащейся молодежи.

Обкому партии поручено поднять требовательность к партий
ным организациям, Советам, профсоюзам, комсомолу, учреждени
ям культуры за содержание, идейную направленность и организа
цию политической работы, за выполнение принимаемых решений 
по идейно-политическим вопросам. Добиваться, чтобы все партий
ные, советские, хозяйственные органы, профсоюзные, комсомоль
ские организации, все руководящие кадры повседневно занима
лись коммунистическим воспитанием трудящихся. Обеспечить не
разрывное единство в осуществлении задач социально-экономиче
ского развития и идейно-политического воспитания людей.

Партийным организациям необходимо настойчиво повышать 
эффективность проводимых идеологических мероприятий, реши
тельно изживать элементы формализма в политической работе, по
вседневно координировать и направлять деятельность всех идео
логических учреждений. Осуществлять дифференцированный ПОД-



ход к различным группам населения, умело сочетать массовые и 
индивидуальные формы воспитания, доходить до каждого челове
ка Совершенствовать массово-политическую работу по месту жи
тельства трудящихся, больше уделять внимания школам коммуни
стического труда. Повышать роль и ответственность трудовых кол
лективов в деле коммунистического воспитания, развития актив
ности трудящихся.

Обкому партии предложено постоянно улучшать качественный 
состав идеологических работников, строго соблюдая принцип под
бора кадров по политическим и деловым признакам. Проявлять 
постоянную заботу о повышении их идейно-теоретического уровня 
и профессионального мастерства.

Об идеологической рабо
те КПСС: Сб. док.—  М ,  
1983.— С. 207—211.

214. Лист поета В. Стуса Першому секретареві 
ЦК КП України П. Ю. Шелесту

18 січня 1972 р.

Шановний Петре Юхимовичу!

У житті бувають ситуації, коли виникає прагнення говорити, 
як на духу. Сьогодні, сидячи в слідчому ізоляторі УКДБ, я відчу
ваю саме таку ситуацію.

Колись Шевченко писав:
Я так люблю 
мою Україну убогу, 
що проклену святого бога, 
за неї душу погублю.

Я повторив би ці слова, замінивши слово «Україна» словом 
«істина, як справедливість».

У мене загострене, може, навіть, хворобливо загострене почут
тя справедливості, яку я завжди хотів бачити повною, ідеальною. 
Я вважаю, що така справедливість повинна бути в нашій країні, 
яка для народів усього світу мусить правити за взірець. До цього 
зобов’язує нас 50-літня практика першопроходців соціалізму і ко
мунізму. Доля світового соціалізму і комунізму багато залежить 
від того, який соціалізм і комунізм збудуємо ми.

Отож, мені завжди ходило про те *, щоб справедливість у на
шій країні була найвищою, про те, щоб збудований нами соціалізм

* Так в документі.



був більш соціалістичний, а будований комунізм — більш комуніс
тичний

І коли я бачив факти несправедливості, особливо ж практику, 
коли чесній, принциповій, добрій людині живеться гірше, ніж не
чесній, безпринципній, недобрій, і гірше живеться якраз через її 
найкращі людські властивості, я тоді доходив розуміння, що це — 
дуже небезпечна практика, яка може призвести до ширшого роз
кладу найціннішої людської субстанції. І тоді я доходив розумін
ня, що, так будуючи комунізм, ми самі утруднюємо собі дорогу 
до нього.

Думаю, що засуджена партією практика культівських років 
значною мірою спонукала комуністів інших країн до вироблення 
самостійного модулю соціалізму — з тим, щоб уникнути багатьох 
наших утрат, помилок, несправедливостей. Бо Сталін, зробивши 
чимало доброго для нашої країни, воднораз зробив чимало такого, 
чого йому історія ніколи не вибачить. Він, будуючи соціалізм, ба
гато погрішив проти нього.

Ідучи за цим почуттям загостреної справедливості, я неоднора
зово намагався з’ясувати в офіційних інстанціях незбагненні для 
мене парадокси доби. Я звертався до ЦК ЛКСМУ, парткому Спіл
ки письменників, до працівників ЦК КПУ. І ніхто з них не відпо
вів мені щирим словом на мої щирі запити.

Я не націоналіст. Навпаки, я вважав за потрібне робити так, 
аби серед певної частини українців розвіяти дурман самозакоха
ності, антисемітизму, загумінкової обмеженості. Так, за потрібне я 
вважав робити так, щоб серед певної частини росіян, євреїв і т. д. 
розвіяти дурман неповаги до української мови, культури, історії, 
неповаги до праці селянина, що гречно причащає усіх нас хлібом 
і сіллю від своїх мозолів.

Я намагався завжди обставати за слабших, чесніших, принци
повіших, мужніших, хоч і не в усьому годився з їхньою позицією.

Прагнення високої справедливості і повної істини, прагнення 
зробити людину людянішою, а соціалізм — більш соціалістич
ним— ось що завжди лежало в основі моїх учинків. І коли Ви 
повірите мені, тоді можете зрозуміти і окремі гримаси, викликані 
почуттям безсилого гніву, болю, обурення, коли я не міг заступити 
дороги перед злом, несправедливістю і неправдою.

Мені досить тяжко жилося. Маю старих батьків (татові — 80, 
мамі — 70 років), маю хвору дружину і хворого сина. Можливо, 
я мусив би дбати, передусім, про них. Але мені завжди здавалося, 
що дбаючи про загал, я дбатиму і про них. Так колись писав 
І. П. Котляревський:

Де общее добро в упадку, 
забудь отця, забудь і матку, 
спіши повинність ісполнять.



Коли я маю свої заперечення до тих чи інших сторін нашого 
життя, то тільки з єдиною метою — повніше використати ті мо
гутні запаси соціального прогресу, які містить у собі наш суспіль
ний і державний лад. Тільки для того, щоб наша країна стала ще 
кращою, ще гуманнішою, забезпечуючи людям усього світу висо
ку віру в здійснення найвищих ідеалів Добра і Справедливості.

Вважаю, що єдиний мій гріх у тому, що я надміру прагнув 
абсолютної справедливості, яка сьогодні, може, ще не зовсім мож
лива. Це, сказати б, неюридична кваліфікація мого «злочину» 
(юридичну Вам дадуть більш компетентні особи).

Отож, я не прошу помилування. Мушу тільки сказати, що ок
ремі фрази, рядки, слова були кинені мною згарячу, в нападі гні
ву, а гнів — злецький дорадця. Од нього я прагну «звільнювати
ся, як од скверни», але не завжди міг змільнитися: занадто часто 
зі мною поводилися не те що не по-радянському, а просто не по- 
людськи. Ось тільки один випадок. В травні 1966 р. зусиллями
С. Д. Зубкова, заступника директора Інституту літератури АН 
УРСР, мене було звільнено з архіву. Я лишився напризволяще, 
хоч дружина ходила вже з сином і треба було щось їсти. Я пішов 
у метробуд, ганяв вагонетки, але звільнили і звідти, бо я мав вищу 
освіту. Коли я зазнав виробничої травми, в кадрах заявили мені 
про звільнення з роботи. В такі хвилини я міг бути злим і неспра
ведливим у своїх віршах чи статтях, хоч, певна річ, і не мусив би 
на несправедливість відповідати несправедливістю. Я тільки пояс
нюю, а не виправдовуюсь. І таких фактів було чимало.

Висловлю останнє своє прохання. Дуже Вас прошу — зробити 
так, щоб люди, які щиро прагнуть робити добро для рідного на
роду і його культури, могли це робити на повну силу, з цілкови
тою віддачею своїх ясних розумів і чесних душ. Повірте мені, що 
ситуація, за якої люди, що багатьом здаються націоналістами, на
клепниками, дармоїдами і т. д., і т. п., а мені особисто здаються 
безпартійними комуністами в найкращому значенні цього слова, 
ця ситуація потребує старанного з’ясування, розуміння, глибшого 
вивчення і прояснення.

Я вірю, що ви хочете справедливості і добра. Прошу повірити 
і мені, що я хочу (і щиро, затято, до смерті хочу!) тієї ж самої 
справедливості і того ж таки добра — для трудівника, для люди
ни, для людства, хай буде більше взаєморозумінь, а не непоро
зумінь.

З повагою Василь Стис
18.1.1972 р.

ЦДАГО України.—
Ф. 1 — On. 32 — Спр. 
456.— Арк. 18—21.



215. Висновок Комісії ЦК КП України про лист
І. Дзюби та доданий до нього матеріал 
«Інтернаціоналізм чи русифікація», 
надіслані до ЦК КП України

15 лютого 1972 р.
Центральний Комітет КП України постановою від 7 лютого 

1972 р. доручив комісії в складі тт. А. Д. Скаби (голова),
В. Ю. Євдокименка, Ю. О. Збанацького, В. П. Козаченка, 
Л. П Нагорної, П. О. Недбайла, В. А. Чирка, М. 3. Шамоти та 
П. Й. Ящука розглянути листа І. Дзюби, адресованого першому 
секретареві ЦК КП України т. Шелесту П. Ю. та голові Ради Мі
ністрів УРСР т. Щербицькому В. В. та доданий до цього листа ма
теріал «Інтернаціоналізм чи русифікація?» *, надіслані до ЦК КП 
України і Ради Міністрів УРСР в 1966 р.

Уважно проаналізувавши згаданий лист та матеріал І. Дзюби, 
а також вивчивши матеріали зарубіжної антирадянської преси і 
радіо за період з 1966 по 1972 р., комісія прийшла до висновку, що 
підготовлений Дзюбою матеріал «Інтернаціоналізм чи русифіка
ція?» є від початку й до кінця пасквілем на радянську дійсність, 
на національну політику КПРС і практику комуністичного будів
ництва в СРСР.

Цей матеріал має явно виражений антирадянський, антикому
ністичний характер, а його автор стоїть на відверто ворожих, бур
жуазно-націоналістичних позиціях. Прикриваючись псевдонауко
вою фразеологією, Дзюба фактично прагне підірвати дружбу 
радянських народів, насамперед російського та українського, по
сварити їх між собою, настроїти проти КПРС, проти принципів 
пролетарського інтернаціоналізму, які лежать в основі її націо
нальної політики.

Маскуючи цю мету, Дзюба хоче видати себе за справжнього 
марксиста, оборонця ленінської національної політики в перші ро
ки Радянської влади, яку нібито пізніше було підмінено політи
кою русифікації. При цьому він вдається до прийомів, запозичених 
з арсеналу буржуазно-націоналістичної пропаганди. Дзюба нама
гається довести, що нібито український народ під впливом русифі
каторської політики КПРС втрачає свої риси як нації (стор. 31), 
всіляко нав’язує читачеві думку про національну кризу на Україні 
(стор. 32), звинувачує партію в тому, що у нас проведена «нещад
на ревізія ленінської національної політики», «взяли гору антиле- 
нінські, антикомуністичні тенденції в національному питанні»

* Праця «Інтернаціоналізм чи русифікація?» з передмовою і післямовою автора 
1990 р. і його листом 1965 р. опубліковані журналом «Вітчизна» за 1990 р. № 5, 
6, 7, 8.



(стор. 62), що практика в національному питанні «далеко не зав
жди» відповідає теорії (стор. 47). Приписуючи партії неіснуючі 
форми і методи розв’язання національного питання, він твердить, 
що вирішення національного питання в СРСР на сучасному етапі 
по суті «ллє воду на млин наших ворогів» (стор. 47).

Такий підхід є наклепом на нашу партійну і державну політи
ку в національному питанні, спрямованим на те, щоб викликати 
незадоволення і недовір'я до партії і уряду, посіяти сумнів у їх 
спроможності правильно вирішувати національне питання. Все це, 
як свідчить детальний аналіз, потрібно Дзюбі для того, щоб ожи
вити збанкрутілі ідеї українського буржуазного націоналізму, за
позичуючи при цьому нові методи і аргументи у сучасних антико- 
муністів і ревізіоністів усіх мастей.

Автор розглядає національне питання позакласово, ізольовано, 
у відриві від загальної боротьби між капіталізмом і соціалізмом, 
без врахування реальних суспільних процесів, що відбуваються в 
нашому суспільстві. Через все писання Дзюби послідовно прово
диться облудна думка про те, що в становищі українського наро
ду, починаючи з XVIII століття, нічого не змінилося, що Радян
ський Союз по суті і економічно, і політично, і ідеологічно став 
спадкоємцем Російської імперії.

Головне для Дзюби — це відкинути все те, що зроблено в на
шій країні в галузі економіки, науки і культури для розквіту Сою
зу РСР і кожної радянської республіки. Всі багатства і цінності, 
якими український народ володіє спільно з іншими братніми на
родами, політичні успіхи Радянського Союзу, зокрема на міжна
родній арені, широка участь трудящих Української РСР у вироб
ленні і здійсненні політики СРСР,— все це Дзюба категорично 
відкидає.

Те, що належить Радянському Союзу, те, що ним здійснюєть
ся — не належить українцям та іншим братнім народам, а при
своюється виключно росіянами, робиться тільки в їх інтересах,— 
така наскрізна думка дзюбиних писань. Щоб полегшити собі спра
ву, Дзюба відбирає в українського народу все те, чим він по праву 
пишається, чого він досяг, будуючи комунізм. Українська соціа
лістична нація внаслідок такої «операції» має постати перед сві
том заштатною, відірваною від сучасної цивілізації. Зрозуміло, що 
своїми викладками на цю тему Дзюба апелює до західного обива
теля, шукаючи у нього співчуття до України, захисту її від «гено
циду».

Широкі екскурси в минуле, численні довільно підібрані цитати 
з різних джерел про національний гніт, якого зазнавав українсь
кий народ за царизму, паралелі з Ірландією, Польщею тощо ма
ють одне призначення: довести, що як було тоді, так є й тепер, що 
як була Україна «жертвою і в’язнем імперії», так і залишилася.



При цьому він повністю розкриває своє справжнє нутро і не стримує 
себе в доборі слів і виразів: «гангренозна русифікаторська дія» 
(стор. 171), «інтернаціоналізм грабіжника» (стор. 127), «оскоплен
ня народів» (стор. 228), «поліцейський інтернаціоналізм» (стор. 
242), «недєлімая казарма» (стор. 254), «душогубська політика» 
тощо.

Дзюба будь-що намагається довести, що Україна зазнає еконо
мічної експлуатації з боку, як він пише, Москви, що їй великої 
«шкоди завдає економічний зверхцентралізм», який сковує ініціа
тиву на місцях і розвиток продуктивних сил республіки. В цих 
твердженнях неважко помітити відгомін горезвісних волобуєвщи- 
ни, шумськізму і хвильовизму.

Таким чином, нав'язлива писанина Дзю би про пригнічене ста
новище України в складі СРСР спрямована на дискредитацію 
Союзу РС Р як нової, вищої форми р б ’єднання суверенних союзних 
республік, яка забезпечує їм найкращі умови для економічного і 
культурного розвитку. Фальсифікація дійсного стану справ, пере
кручення фактів, тенденційний підхід до аналізу процесів і явищ 
нашої дійсності, що безперечно завдає шкоди авторитету СРСР 
і дружбі радянських народів, свідчать про те, що в цих питаннях 
він по суті стоїть на ворожих, антирадянських позиціях.

Дзюба безпідставно звинувачує нашу партію в тому, що вона 
відійшла від ленінського вчення в національному питанні, що во
на виявляє зневажливе ставлення до нього. Фальсифікаторська 
суть цих тверджень цілком очевидна і не потребує будь-яких до
казів. Вона потрібна Дзюбі для того, щоб заявити, що в той же 
час (тобто в останні десятиріччя!) «тим потужніше розгортався 
процес русифікації і асиміляції» (стор. 53).

Слід підкреслити, що ця теза у кожному розділі «праці» Дзю
би повторюється на різні лади. Він твердить про «поглинання» ро
сійською нацією інших націй, підмінюючи цим поняттям дружбу і 
братерство, зближення радянських народі в (стор. 64), всіляко на
голошує на боротьбі Леніна проти великоруського шовінізму, але 
майже зовсім обходить його боротьбу проти місцевого націоналіз
му, націоналістичних ухилів.

На багатьох сторінках Дзюба спеціально зупиняється на питан
ні про те, як царизм здійснював ідеологічне прикриття колоніза
торської політики щодо України та інших поневолених народів Ро
сійської імперії. Вичитавши в Каткова, Аксакова, Струве слова 
про імперію як «єдину батьківщину», «сім’ю народів», «єдинокров
не братерство» тощо, Дзюба тут же запитує: чи не те саме гово
риться в нинішній пропаганді (як він висловлюється — в «газет
ній жуйці») і чи не з тією самою метою, і чи не ті самі колоніалі- 
стські наміри прикриваються? І всією системою своїх міркувань



відповідає недвозначно: те саме говориться, з тією самою метою, 
те саме прикривається.

Отже, Дзюба проводить лінію якоїсь зверхності, особливого 
привілейованого становища російського народу в Союзі РСР, про
тиставляє його українському народові, що кінець-кінцем розрахо
вано на послаблення дружби між ними, розпалювання недовір'я і 
ворожнечі. Це — відверта фальсифікація справжнього розвитку со
ціалістичних націй, відносин дружби і братерства народів СРСР, 
національної політики партії на сучасному етапі.

Так само тенденційно і фальсифіковано змальовує Дзюба роз
виток і досягнення української радянської культури. У літературі, 
в театрах, кіно, музеях, скрізь, куди не глянь, твердить він, панує 
примітив, убогість, «сірятина», «хуторянщина». 1 в цьому він зви
нувачує партію та уряд, їх політику «мародерства» (стор. 179) по 
відношенню до культурної спадщини українського народу. Нега
тивна оцінка сучасного стану в українській культурі викликана у 
Дзюби саме її соціалістичним змістом. Тому й не дивно, що він 
прямо стає на захист «другої культури» — від Мазепи до Хвильо
вого *, яка мала явно виражений антимосковський, антинародний 
характер.

Із спекулятивною метою наводяться також списки письменни
ків, що були свого часу репресовані. Одне те, що вони репресова* 
ні, робить їх в очах Дзюби видатними діячами культури, кращи
ми синами народу, які здобували йому славу. Куди поділись тво
ри Косинки, Драй-Хмари, Зерова і т. п.? Чому ховають від людей 
ці надбання? — допитується Дзюба, хоча не може не знати, що 
вже в середині 60-х років кращі з них були видані. Як літератур
ний критик, він добре знає, що більшість з названих ним письмен
ників насправді літератори середнього таланту і своїми творами 
не принесли слави нашій літературі. У ряді їх творів виразно зву
чить скепсис щодо того, чи є соціалізм тим, що «мужикові» по
трібне. Нині більшість творів письменників того ряду, які названі 
у Дзюби, являють лише певний історичний інтерес. Справжні здо
бутки української радянської літератури створені не ними, і вони, 
ці здобутки, ніколи не були вилучені з народного вжитку.

З позицій буржуазного націоналізму розглядає Дзюба і пи
тання про мову. Існування другої мови — російської — у вжитку 
народів СРСР, всупереч фактам, він вважає прямою загрозою цим 
мовам і народам, двомовність називає «зашморгом на шиї наро
дів» (стор. 253) і т д.

В дусі національного фанатизму робляться Дзюбою й відступи 
в галузі психології. Так, на його думку, людина, що потрапила в 
інше національне середовище і обставинами життя змушена прий

* У тексті слово «Хвильового» закреслено і написано «Петлюри».



няти мову цього середовища, є вже неповноцінна людина, непри
датна для творчої діяльності, якою б не була обрана нею галузь.

Всі творчі імпульси, все багатство особистості, твердить Дзюба 
слідом за буржуазними психологами, закладені у підсвідомості, 
у світі асоціацій, що нагромаджуються досвідом предків на націо
нальній основі. Всякий «відступ» від національного, від національ
ної мови означає крах особистості. Певно, що кожен українець, як 
тільки він заговорить по-російськи, викликає у Дзюби підозру в 
неповноцінності або щонайменше в схильності до «зради».

Виступаючи проти вивчення і побутування в міжнаціональному 
вжитку народів нашої країни другої (російської) мови, Дзюба 
не хоче рахуватися з тим, що такий підхід вів би до послаблення 
міжнаціональних зв’язків, створення штучних труднощів у госпо
дарському, політичному і культурному житті. І це робиться тоді, 
коли більше ніж піввіковою нашою історією доведено, що наяв
ність другої мови не усуває потреби в першій, рідній мові, не 
ущемлює її прав і не звужує поля її дії. Цього Дзюба не помічає, 
як не помічає й багато чого іншого, коли воно не вкладається в 
його концепцію.

Таким чином, можна зробити висновок, що Дзюба в своїй 
«праці» вдається до фальсифікаторських маніпуляцій в питанні 
про розвиток культури і мови. Його заяви про «другосортність» 
української культури, про її штучне стримування і збіднення 
«...багатьма заходами, грубим адмініструванням, троглодитським 
культурним рівнем і «глубокоэшелонированной» бюрократичною 
«пильністю», невтомним автоматично-пресєкательним рефлексом...» 
(стор. 179) є безпідставними В той же час вони розраховані на 
дезорієнтацію нашого народу та світової громадськості про 
справжній стан культурного розвитку Радянської України, пере
гукуються з твердженнями українських буржуазних націоналістів 
за кордоном.

Намагаючись замаскувати своє справжнє обличя буржуазного 
націоналіста, Дзюба широко вдається до шарлатанських прийомів 
використання висловлювань класиків марксизму-ленінізму з на
ціонального питання, спотворення і перекручення змісту їх творів, 
підтасування партійних документів.

Звертаючись до праць В. І. Леніна, Дзюба часто використовує 
один з найбезсоромніших способів фальсифікації: всупереч всьому 
духові ленінізму, вириває з контексту окремих ленінських творів 
тільки те, що може, як здається Дзюбі, служити на користь його 
концепції. Це — безсоромна спроба протягти під виглядом ленін
ських ідей власні націоналістичні думки. Послухати Дзюбу, так 
В. І. Ленін ніколи нічого не говорив про революцію, про соціа
лізм, про дружбу народів та інтернаціоналізм, про єдність корін
них інтересів народів нашої країни. За Дзюбою виходить, що



В І. Ленін і партія займалися національним питанням тільки у 
тому розумінні, в якому його сприймає Дзюба, тобто в розумінні 
боротьби проти русифікації, проти великодержавного шовінізму. 
Все, що говорилося В. І. Леніним і партією про місцевий націо
налізм і його органічну ворожість інтересам соціалістичних націй, 
все, що робили В. І. Ленін і партія для забезпечення економічної 
і політичної рівності націй, Дзюбою замовчується, ігнорується, 
відкидається.

Тенденційний ̂ відбір тільки тих висловлювань і документів, де 
говориться про небезпеку великодержавного шовінізму, про важ
ливість національного питання в багатонаціональній державі, 
спрямовується Дзюбою на те, щоб створити враження, ніби 
В. І. Ленін і партія сумнівалися в тому, чи вдасться розв’язати 
національне питання в нашій країні, чи зможе СРСР гарантувати 
рівноправність і суверенність кожної союзної республіки.

Сучасна політика Комуністичної партії, особливо те, що вона 
не проводить українізації як у 20-х роках, не вирішує питання 
про приєднання до України Кубані, Дону, ряду районів Воронезь
кої і Курської областей, де проживають і українці,— все це оці
нюється Дзюбою як відступ Комуністичної партії Радянського 
Союзу від ленінської національної політики.

Не може не викликати обурення і метод добору цитат, засто
сованих Дзюбою. Цитати з Енгельса чи з Герцена, наприклад, по
даються в такому контексті, що не залишається ніякого сумніву, 
в чию адресу направляє Дзюба їх слова про великодержавний роз
бій, грабіжництво, колонізаторство. Як правило, вони переадресо
вуються з XIX століття в сучасність, з відносин Англії з Ірлан
дією, Росії з Польщею перекидаються на сучасні відносини Укра
їнської РСР з Радянським Союзом.

У своїх писаннях Дзюба доходить до того, що збирає докупи 
навіть базарні плітки і обивательські розмови і підносить їх на 
рівень документальних доказів для звинувачення Комуністичної 
партії у «забутті заповітів», в «обмані народу», в «зраді інтересів 
народу». Комуністів же він називає не інакше як «партійними чи
новниками», «партійними бюрократами», «кар’єристами» і т. п.

Не задовольняючись «препаруванням» творів класиків марксиз- 
му-ленінізму, документів партії, тенденційним добором фактів, 
Дзюба претендує також на роль «теоретика» з національного пи
тання, прагне будь-що довести, нібито комуністична справа зале
жить насамперед від національної.

«Марксизм-ленінізм,— твердить він,— підпорядкувавши націо
нальну справу загальнопролетарській справі, справі революції і 
комунізму, тим самим не применшив, а збільшив її значення й 
вагу, оскільки ясно встановив, що без справедливого її розв’язан
ня неможливе суспільство справедливості — комунізм, і зобов’язав



нас дбати про збагачення й поліпшення національно-культурних 
здобутків, які складуть загальнолюдську скарбницю, а не обрізу
вати їхній розріст і підсікати коріння» (стор. 41).

Перша частина цього твердження з марксистсько-ленінської 
точки зору є правильною, але вона Дзюбою використовується для 
маскування зовсім протилежного змісту, бо далі він уже підпоряд
ковує— навпаки — справу комунізму «національній справі» (без  
справедливого її розв’язання неможливе суспільство справедли
вості —  комунізм...»).

Що Дзюба «національну справу» ставить понад усе, свідчить 
такий його висновок: «Національна справа — це справа всього 
народу і справа кожного громадянина: це корінний інтерес усього 
народу і громадянства»... Тут уже й згадки нема про соціальні ін
тереси, про будівництво комуністичного суспільства!

У ставленні до національного питання Дзюба визнає лише дві 
позиції: російського шовінізму і захисту української «національ
ної справи», нехтуючи ленінською позицією пролетарського інтер
націоналізму. При цьому він перекручує принципове питання — 
ставлення комуністів до здійснення права націй на самовизначен
ня. Наводячи вислів В. І. Леніна: «Якщо великоруський комуніст 
наполягає на злитті України з Росією, його легко запідозрять ук
раїнські комуністи в тому, що він захищає таку політику не з мір
кувань єдності пролетарів у боротьбі з капіталом, а через пере
суди старого великоруського націоналізму, імперіалізму», Дзюба 
це ленінське положення витлумачує в такий спосіб: «Критерієм 
щирості й інтернаціоналізму в цьому питанні для Леніна було 
одно: визнання чи невизнання за Україною безумовного права на 
цілковите відділення, на повну державну самостійність, Ленін 
це право визнавав беззастережно...» (стор. 128—129).

На початку свого «витвору» І. Дзюба наводить відоме в мар
ксистсько-ленінській літературі визначення нації. Але далі фактич
но його відкидає і в повній відповідності з основними постулатами 
буржуазного націоналізму тлумачить поняття нації, національного 
почуття, національної свідомості, національної психіки як щось 
незмінне, одвічне, закладене в підсвідомості людей. Роблячи екс
курси в історичне минуле, він виключає з національного життя 
класову боротьбу, ігнорує ленінську думку про існування за капі
талізму двох націй в кожній нації і двох культур в кожній націо
нальній культурі. Коли ж у Дзюби мова заходить про радянський 
час, тоді поза характеристикою національного життя українського 
народу залишаються соціалістична революція, успіхи в будівницт
ві соціалізму, перемога над гітлерівським фашизмом, тобто все те, 

„що стало предметом законної гордості кожної соціалістичної нації 
СРСР. Істинно національним Дзюба вважає тільки те, що відріз



няє один народ від іншого, і це специфічне — приймає за постій
ну, незмінну величину.

Саме таким чином Д зю ба обгрунтовує свою антиленінську 
«теоретичну» платформу для нападок на Союз Радянських Соціа
лістичних Республік як багатонаціональну соціалістичну державу 
трудящих, на Комуністичну партію Радянського Союзу, її ідеоло
гію  і політику, на соціалістичну культуру, на весь спосіб життя 
радянського народу. Оскільки викладені Дзюбою погляди в його 
«праці» піддають ревізії національну політику нашої партії, він, 
по суті, претендує на роль ідеолога не тільки націоналістично на
строєних елементів на Україні, а й в  інших союзних республіках.

Твердячи без кінця, що на Україні порушуються ленінські 
принципи національної політики, Дзюба висуває вимогу прове
дення дискусії з національного питання. Цілком зрозуміло, що він 
та його прихильники сподіваються, що така дискусія стала б їх 
своєрідним судом над партією, шельмуванням її політики і ідеоло
гії в дусі войовничого антикомунізму, засобом розпалювання во
рожнечі між народами, «зведенням рахунків» з російським на
родом.

В кінці листа до тт. П. Ю. Шелеста і В. В. Щербицького Дзю
ба заявляє, що він і його однодумці немовбито не ставлять пи
тання про вихід України з Союзу Радянських Соціалістичних Рес
публік. Проте, в усьому рукописі саме це питання й ставиться — 
де натяками на особливе, вільне становище Румунії, Югославії і 
навіть африканських країн, а де й прямо висловленою думкою про 
те, що державне об’єднання, яким є Радянський Союз, не забез
печує інтересів України і його треба докорінно перебудувати, а то 
й просто ліквідувати. При цьому Радянську Армію Дзюба змальо
вує як один з найстрашніших чинників колонізації, русифікації, 
денаціоналізації, а міста наші називає «гігантською русифікатор
ською м’ясорубкою» (стор. 171).

З усього наведеного вище видно, що до якого б питання Д зю ба  
не звернувся, всюди він прагне добитися заздалегідь поставленої 
мети: фальсифікувати ленінське вчення і політику партії з націо
нального питання, принизити соціалістичні досягнення українсько
го народу, скомпрометувати Комуністичну партію як провідну си
лу радянського суспільства, захитати друж бу народів Радянського  
Союзу.

Коли до цього додати, що в «трактаті» Дзюби підібрані всякі 
плітки і вигадки, які видаються за свідчення очевидця, особисто 
потерпілої людини, що по його сторінках щедро розсипані бру
тальні слова про радянські порядки, про те, що радянський народ 
не знає, що таке демократія і що таке справжня свобода, коли до
дати до цього заяви про могутні сили, які начебто піднімаються 
на захист покривджених, ображених національних почуттів, то



стане цілком зрозумілим, чому антирадянська й антикомуністична 
прогіаганда з захопленням прийняла писання Дзюби.

Майже одночасно з виходом в 1968 р. книжки Дзюби україн
ською мовою у видавництвах «Пролог» і «Сучасність» з’явилися 
її видання англійською і французькою мовами: у лондонському 
видавництві Вайденфельда і Ніколсона та у видавництві Парті 
Пріс у Монреалі (Канада). Недавно ця «праця» видана групою 
італійських ревізоністів італійською мовою (видавництво Самона 
е Савелі, Рим) під назвою «Придушення національностей у Ра
дянському Союзі». Уже ці факти свідчать про те помітне місце, 
яке зайняла ця «праця» в арсеналі антикомунізму. «Секрет» такої 
її популярності серед буржуазних націоналістів, антикомуністів і 
ревізіоністів полягає в антирадянській спрямованості книжки «Ін
тернаціоналізм чи русифікація?»

Буржуазно-націоналістичні «теоретики» добре розуміють 
справжнє призначення того комуфляжу, яким Дзюба прикриває 
свій перехід на позиції буржуазного світогляду. Буржуазній про
паганді ідеї Дзюби особливо припали до смаку тому, що нинішній 
її курс,— не стільки огульне спростування марксизму-ленінізму, 
скільки його словесне «визнання» як фону для наклепів на політи
ку КПРС, на світовий комуністичний рух. В цьому плані «праця» 
Дзюби для ідеологів імперіалізму — справжня знахідка і тому, що 
протягування буржуазних ідей за ширмою ленінських цитат до
ведено в ній до віртуозності, і тому, що «твір» Дзюби вийшов з 
Радянської України.

Запеклий антикомуніст і буржуазний націоналіст Степан Олій
ник в передмові до книжки «Інтернаціоналізм чи русифікація?», 
випущеній видавництвом «Сучасність» в 1968 р., заявив, що ця 
книга «являє собою своєрідний докір новій українській еміграції, 
що протягом 20-літнього перебування за кордоном у відносно віль
них умовах не спромоглася дати працю подібної сили і вартості» 
(стор. 17).

Буржуазні ідеологи намагаються створити навколо Дзюби оре
ол «борця за національну ідею». Його відносять до числа «світлих 
голів сучасного відродження в Україні», «найвизначніших пред
ставників українського опозиційного руху» («Українське слово», 
№ 1536, 9.V.1971 р.), називають «людиною доби», «чимось на зра
зок українського народного героя» (щоденник «Америка» № 71,
18.VI.1968 р.). Журнал «Сучасність» (№ 4, 1971 р.) твердить, ніби 
Дзюба разом з кількома своїми однодумцями «започаткував но
вий період в культурно-громадському житті на Україні». Буржуаз
но-націоналістична газета «Українське слово» вихваляє Дзюбу і 
Мороза за те, що вони «дали початок новій системі мислення лля 
молодого покоління в Україні», виступивши проти «псевдоінтерна-



ціоналізму совєтського імперіального зразка», реабілітувавши са
ме «поняття націоналізму» (№ 1536, 9.V.1971 р.).

Зробивши Дзюбу виразником інтересів українського народу, 
буржуазна пропаганда намагається представити його і у вигляді 
борця за права всіх національних меншостей в СРСР. Всіляко рек
ламуючи і підносячи на щит націоналістичну платформу Дзюби, 
вона намагається використати її для підриву єдності народів 
СРСР, їх дружби і співробітництва. Буржуазні ідеологи вбачають 
у його писаннях лінію на ліквідацію Союзу РСР, і саме це їх при
ваблює в його книзі. Дзюба неодноразово фігурує на сторінках не
щодавно виданої в Лондоні книги «Фермент в Україні» (1971 р.), 
в передмові до якої говориться: «Українці мають безсумнівне пра
во думати про себе як про відрубну й незалежну націю, так само 
як, скажемо, рівні їм числом поляки або менші від них словаки, 
їхні сусіди» (Цит. за газ. «Українське слово», Париж, 
29.VIII.1971 р.).

Ідейки Дзюби потрібні буржуазній пропаганді як зброя в ідео
логічній боротьбі проти світу соціалізму, для підриву позицій 
СРСР у світовій соціалістичній співдружності. У статті «Міжна
родно-політична вага документів з України» (мова йде про «пра
цю» Дзюби), надрукованій у газеті «Наш клич» (Буенос-Айрес, 
27.III.1968 р.), говориться: «Тепер іде велика гра між Москвою 
і її сателітами, а в тій грі ці останні безперечно беруть під увагу 
досвід України. Завдяки найважливішим документам, вони мо
жуть ближче приглянутись справі і поробити належні висновки 
щодо їх взаємовідносин з Москвою».

Десятки буржуазно-націоналістичних газет, що видаються за 
кордоном, в один голос визнають, що книжка Дзюби допомогла їм 
підняти й оживити цілий ряд проблем, до яких останнім часом їх 
співвітчизники-емігранти явно втратили інтерес. «Праця» Дзюби, 
як «авторитетне» свідчення «українського комуніста», допомагає 
буржуазній пропаганді гальванізувати ідеологічні міфи про «ра
дянський колоніалізм», «про примусову советизацію» неросійсь
ких народів, про «народовбивство» і «терор» в СРСР, посилити 
свої нападки на соціалізм як суспільний лад, на Комуністичну 
партію як керівну і спрямовуючу силу радянського суспільства.

Таким чином, Дзюба своєю «працею» «Інтернаціоналізм чи ру
сифікація?» активно сприяє зміцненню позицій буржуазної пропа
ганди у боротьбі проти соціалістичної ідеології, завдає шкоди 
справі комуністичного будівництва. Не можна не бачити, що поя
ва закордонних видань «праці» Дзюби певною мірою ускладнила 
нашу боротьбу проти буржуазної ідеології, зокрема проти фальси
фікації нею національної політики КПРС, національних взаємо
відносин в СРСР. Вони активно (хоч і без прямих посилань) ви
користовуються у боротьбі проти нашої країни міжнародними сіо



ністськими центрами, які все більше блокуються з українськими 
буржуазними націоналістами. Цілком ясно, що нині, в рік відзна- 
чення 50-річчя утворення Союзу РСР, «праця» Дзюби буде вико
ристана як своєрідний «прапор» всіма пропагандистами антикому- 
нізму і антирадянщини.

Слід також відмітити, що видання «праці» І. Дзюби «Інтерна
ціоналізм чи русифікація?» за кордоном та поширення її «самви- 
давом» на території республіки значною мірою, на нашу думку, 
сприяли активізації націоналістично настроєних елементів з ідей
но нестійкої частини молоді та з інтелігенції. Як відомо, після по
ширення «праці» Дзюби з’явилося чимало антирадянських паск
вілів і пронаціоналістичних «трактатів», написаних під впливом 
ідей і за прикладом Дзюби. Серед них можна було б назвати пи
сання В. Мороза, В. Чорновола, С. Караванського, І. Світличного, 
Є. Сверстюка та ін. Характерним Bt цьому плані є визнання укра
їнської націоналістичної газети «Українське слово», яка, розгля
даючи Дзюбу як ідейного натхненника В. Мороза, пише: «...Дум
ки, загально кинені Дзюбою, широко розгорнув й умотивував у 
своїх писаннях Валентин Мороз («Українське слово», 9.V.1971 р.).

Отже, маскуючись під ленінізм і одночасно всіляко перекручую
чи ленінську національну політику партії та проголошуючи від
верто націоналістичні ідеї і принципи, «праця» Дзю би «Інтерна
ціоналізм чи русифікація?» стала своєрідним каталізатором діяль
ності тих, хто підпадає під вплив бурж уазної пропаганди, розділяє  
націоналістичні погляди, стоїть на ворожих, антирадянських пози
ціях або скочується до них.

В и с н о в к и

1. Лист Дзюби і доданий до нього матеріал «Інтернаціоналізм 
чи русифікація?», надіслані до ЦК КП України, являють собою 
виклад поглядів сформованого українського буржуазного націо
наліста, вони є злісним наклепом на ленінську національну полі
тику КПРС і практику національного будівництва в Радянському 
Союзі, підступною спробою, прикриваючись посиланнями на кла
сиків марксизму-ленінізму і всіляко перекручуючи їх положення, 
пропагувати ідеї і принципи українського буржуазного націо
налізму.

2. Додана до листа «праця» Дзюби «Інтернаціоналізм чи ру
сифікація?» носить відверто антирадянський характер. Вона спря
мована, насамперед, на підрив Союзу Радянських Соціалістичних 
Республік, братерської дружби радянських народів, на протистав
лення і розпалювання ворожнечі між українським і російським на
родами. Дзюба навмисне і свідомо перекручує і фальсифікує роз
виток та досягнення економіки і культури Радянської України,



прагнучи будь-що довести її «колоніальне становище», по сугі 
повторює і всіляко намагається «аргументувати» основні твер
дження буржуазної та націоналістичної пропаганди, змикається з 
поглядами запеклих антикомуністів.

3. Дзюба зводить злісні наклепи на Комуністичну партію і Ра
дянський уряд, вдається до безсоромних фальсифікацій, намагаю
чись будь-що довести, нібито наша партія відступила від ленінсь
ких настанов у розв’язанні національного питання. Це розрахова
но на те, щоб викликати незадоволення політикою КПРС, підірва
ти авторитет нашої партії в масах, поширювати і підживлювати 
націоналістичні тенденції і погляди серед певної, ідейно нестійкої 
частини людей.

4. «Праця» Дзюби «Інтернаціоналізм чи русифікація?» написа
на з антинаукових позицій. Твори класиків марксизму-ленінізму, 
партійні документи та інші матеріали в ній фальсифікуються, під
тасовуються для того, щоб обгрунтувати «концепцію» автора «пра
ці», яка відбиває ідеї і настанови українського буржуазного на
ціоналізму.

5. Розглянуті матеріали свідчать про цілковиту ідейну спорід
неність Дзюби з буржуазними «теоретиками» в національному пи
танні. Ідеологи антикомунізму твердять, що рушійною силою в су
часному світі є не інтернаціональна, а національна ідея, що в су
спільному житті нині скрізь беруть гору не інтернаціоналістичні, 
а націоналістичні тенденції. Ці ж самі ідейки протягує в своїй 
книжці Дзюба. Вся буржуазна пропаганда спеціалізується на по
шуках аналогій в національній політиці СРСР і царської Росії. 
Це ж робить і Дзюба. Ідеологи буржуазії не шкодують сил для 
конструювання суперечностей між теоретичною постановкою на
ціонального питання в марксизмі-ленінізмі і практикою розв’язан
ня національного питання в СРСР. Ці ж неіснуючі суперечності 
«відшукує» і Дзюба.

6. «Праця» Дзюби «Інтернаціоналізм чи русифікація?» широ
ко використовується нашими ворогами в ідеологічній боротьбі про
ти соціалізму, поширюється «самвидавом» серед ідейно нестійкої 
частини молоді і інтелігенції республіки, завдає шкоди справі ко
муністичного виховання радянських людей.

Комісія: Скаба А. Д., Євдокименко В. Ю., Збанацький Ю. О., Ко
заченко В. П., Нагорна Л- П., Недбайло Г. О., Нирко В. А., Шамо
та М. 3., Ящук П. Й.
15 лютого 1972 р.

Ц ДАГО України.—
Ф. 1 On.  16.— Спр. 
161.— Арк. 42—57.



216. Витяг з протоколу засідання Політбюро 
ЦК КП України з питань посилення боротьби 
проти націоналістичної діяльності та пропаганди

11 жовтня 1972 р.

С л у ш а л и :
Инфорімация председателя КГБ при Совете Министров УССР 

о ходе следствия по делам на лиц, привлеченных к уголовной от
ветственности за враждебную антисоветскую националистическую 
деятельность, и работе по предотвращению распространения поли
тически вредной «самиздатовской» литературы.

П о с т а н о в и л и :
1. Информацию т. Федорчука В. В. по этому вопросу принять 

к сведению.
2. Поручить т. Маланчуку В. Е. и т. Федорчуку В. В. с учетом 

обмена мнениями, состоявшегося на заседании, разработать и вне
сти на рассмотрение Политбюро практические меры по улучшению 
работы идеологических учреждений, дальнейшему усилению борь
бы с проявлениями враждебной антисоветской националистиче
ской деятельности, обратив при этом особое внимание на:

а) усиление борьбы с подрывной деятельностью зарубежных 
буржуазных националистических центров, стремящихся возродить 
националистическое подполье на территории Украины, и значи
тельное повышение уровня работы идеологических учреждений рес
публики, ведущих контрпропаганду на зарубеж;

б) усиление контроля за идейным содержанием издаваемой в 
республике политической и художественной литературы, публикуе
мых в газетах и журналах статей, лекций и докладов, особенно к 
50-летию образования Союза ССР;

в) улучшение работы с кадрами в институтах: истории партии 
ЦК КП Украины — филиала института марксизма-ленинизма при 
ЦК КПСС; истории Украины; археологии; философии; языкозна
ния АН УССР, издательствах и других идеологических учрежде
ниях республики.

3. Товарищам Маланчуку В. Е. и Федорчуку В. В. подготовить 
информацию в ЦК КПСС о проводимой в республике работе по 
пресечению попыток ведения враждебной деятельности национали
стическими и другими антисоветскими элементами.

4. Заслушать в декабре с. г. на Политбюро сообщение предсе
дателя КГБ при Совете Министров УССР о деятельности зару
бежных националистических центров, их связях с националистиче



ски настроенными лицами в республике и мерах по усилению борь
бы с ними.

Секретарь ЦК КП Украины В. Щербицкий
ЦДАГО України.—
Ф. 1.— On. 16.— Спр. 
163.— Арк. 1—2.

217. Постанова ЦК КП України про книгу 
П. Ю. Шелеста «Україно наша Радянська»

20 лютого 1973 р.
1. Согласиться с выводами о серьезных методологических, 

идейных ошибках и существенных недостатках книги П. Е. Шелес
та «Україно наша Радянська», изложенными в письме в ЦК КП 
Украины директора Института литературы АН УССР, академика 
АН УССР Н. 3. Шамоты, академика-секретаря Отделения эконо
мики, истории, философии и права АН УССР, академика АН 
УССР Б. М. Бабия и заместителя директора Института истории 
АН УССР, член-корреспондента АН УССР А. Г. Шевелева.

Отметить, что книга «Україно наша Радянська» по ряду важ
ных принципиальных вопросов отходит от партийных, классовых 
позиций В ней не дается четкого классового анализа и оценки 
отдельных исторических явлений, идеализируется украинское ка
зачество и Запорожская Сечь, не показаны острота и сложность 
классовой борьбы на Украине в послеоктябрьский период, борьба 
партии за чистоту и боеспособность своих рядов, против уклонов 
от ленинской генеральной линии, в том числе и против уклонов 
в национальном вопросе.

Достижения республики в экономике, науке и культуре рас
сматриваются в значительной мере в отрыве от общих успехов 
СССР, не раскрывается сотрудничество украинского народа с рус
ским и другими братскими народами нашей страны.

Книга «Україно наша Радянська» не способствует воспитанию 
трудящихся в духе советского патриотизма и пролетарского интер
национализма, усилению борьбы против буржуазной идеологии, 
в частности против украинского буржуазного национализма.

2. Отметить, что книга П. Е. Шелеста «Україно наша Радян
ська», как и другие его издания — «Історичне покликання молоді», 
«Комуніст — активний боєць партії», «Ідеї Леніна перемагають» 
были опубликованы им с нарушением установленного порядка, без 
ведома ЦК КПСС п ЦК КП Украины.

Разъяснить партийному активу республики серьезные методо



логические, идейные ошибки и существенные недостатки книги 
П. Е. Шелеста «Україно наша Радянська».

Подготовить и опубликовать в журнале «Коммунист Украины» 
рецензию на книгу П. Е. Шелеста «Україно наша Радянська». 
Считать необходимым после этого изъять указанную книгу из биб
лиотечных фондов республики.

4. Поручить отделам пропаганды и агитации, науки и учебных 
заведений, культуры ЦК КП Украины осуществить необходимые 
меры по повышению ответственности руководителей издательств, 
научных учреждений, высших учебных заведений, средств массовой 
информации за идейно-теоретическую направленность печатных 
изданий и публикаций, неуклонное соблюдение классового подхода 
при анализе общественных явлений. Обеспечить коренное улучше
ние состояния научной и литературно-художественной критики.

Секретарь ЦК КП Украины В. Щербицкий
Ц ДАГО України.—
Ф. 1.—  On. 16.—  Спр.
166.—  Арк. 9— 10. Оригі
нал.

218. Записка секретаря ЦК КП України
В. Ю. Маланчука з пропозиціями щодо посилення
боротьби проти націонал-комунізму *

Раніше 10 квітня 1973 р. ** 
ЦК КП України

За останні роки в діяльності ідеологічних центрів імперіалізму 
все більшого значення надається так званому націонал-комуніз- 
мові, спрямованому проти ідеології марксизму-ленінізму, дружби 
народів і пролетарського інтернаціоналізму. Це обумовлено тією 
обставиною, що саме націоналізм сьогодні став спільним знамен
ником всіх різновидів «лівого» і правого опортунізму та різних 
модифікацій антикомунізму, помітне місце серед яких якраз і зай
має націонал-комунізм.

За рубежем, особливо українською націоналістичною емігра
цією, активно досліджуються ідейно-політичні платформи та до
свід практичної антирадянської діяльності укапістів і боротьбистів,

* Питання обмежилось обговоренням на засіданні Секретаріату від 13 квітня 
1973 р. і рішенням винести на розгляд Політбюро, проте там воно не розгля
далось.
** Дата встановлена за суміжними документами.



видано багато статей і брошур на цю тему, зокрема «Документи 
українського комунізму», «Сторінки з історії Комуністичної партії 
України», «Микола Скрипник» та ін. В антирадянській пропаганді 
активно використовуються такі типові представники націонал-ко- 
мунізму, як Шахрай і Лапчинський. В 1967 р. в Нью-Йорку було 
перевидано пасквілянтську книжку С. Мазлаха і В. Шахрая «До 
хвилі (що діється на Україні і з Україною)». Ватажки ряду за
рубіжних угруповань українських буржуазних націоналістів лемен
тують про можливість реалізації ідей націонал-комунізму на Ук
раїні «навіть в умовах радянського ладу» шляхом відриву її від 
Союзу РСР.

Все це зумовлює необхідність рішучого посилення боротьби 
проти ідеології націонал-комунізму, грунтовного і всебічного ви
криття ворожої марксизму-ленінізму ідейно-теоретичної сутності і 
політичного спрямування націонал-комунізму всіх різновидностей, 
особливо українського. При цьому важливо розкрити ідейно-полі
тичну спорідненість і наступність доктрин сучасних трубадурів на
ціонал-комунізму з поглядами їх попередників, зокрема бороть
бистів та різних націонал-ухильницьких елементів в КП (б) У, їх 
теоретичну неспроможність і політичну шкідливість.

У відповідності з дорученням Політбюро ЦК КП України та 
на основі обміну думками на Секретаріаті ЦК КП України вношу 
такі пропозиції щодо посилення боротьби проти націонал-комуніз
му як різновидності ідеології і політики антикомунізму:

1. Доручити Інституту історії партії ЦК КП України — філіалу 
Інституту марксизму-ленінізму при ЦК КПРС та Вищій партійній 
школі при ЦК КП України підготувати і провести у жовтні ц. р. 
наукову конференцію з питань критики ідеології і політики анти
комунізму. Матеріали конференції видати окремим збірником у 
Політвидаві України.

2. На протязі 1974—1975 рр. підготувати і видати такі книги: 
Політвидаву України — «Націонал-комунізм — різновидність ідео
логії антикомунізму», видавництву «Наукова думка» — «Класові 
та гносеологічні корені націонал-комунізму», «Історичний досвід 
боротьби КПРС за утвердження ідеології пролетарського інтерна
ціоналізму в період будівництва соціалізму».

3. В журналах «Комуніст України», «Під прапором ленінізму», 
академічних та міжвідомчих вузівських журналах і виданнях, рес
публіканських і обласних газетах надрукувати статті, в яких би 
розвінчувалась ідеологія націонал-комунізму. В «Українському 
історичному журналі» видрукувати окрему статтю, присвячену кри
тиці ідейно-хибних, політично-шкідливих концепцій книги С. Маз
лаха і В. Шахрая «До хвилі». Особлива увага має бути приділена 
критиці сучасних форм націонал-комунізму.

4. Науково обгрунтовано показати досвід боротьби КПРС і КП



України проти націонал-комунізму в новому виданні «Нарисів іс
торії Комуністичної партії України», багатотомній «Історії Укра
їнської РСР» та інших наукових працях.

5. Республіканському товариству «Знання» здійснити конкретні 
заходи до розширення і поглиблення критики ідеології і політики 
антикомунізму засобами лекційної пропаганди. Зокрема, на допо
могу лекторам і доповідачам партійних комітетів підготувати текс
ти лекцій, в яких би викривалась справжня природа, класова сут
ність і політична спрямованість націонал-комунізму.

Пропоновані заходи, безумовно, не вичерпують названої проб
леми і можуть розглядатися лише як початок систематичної і три
валої роботи, спрямованої на виконання завдань, поставлених в 
доповіді Генерального секретаря ЦК КПРС Л. І. Брежнєва «Про 
п’ятидесятиріччя Союзу Радянських Соціалістичних Республік» в 
галузі наукової розробки питань розвитку національних відносин 
в СРСР, поліпшення інтернаціонального і патріотичного вихован
ня трудящих, посилення боротьби з буржуазною ідеологією, зо
крема, українським буржуазним націоналізмом, за чистоту мар
ксистсько-ленінської теорії.

В. Маланчук
ЦДАГО України.—
Ф. 1.— On. 16.— Спр.
168.— Арк. 3—5.

219. Інформація ЦК КП України Центральному 
Комітету КПРС про ідеологічну роботу

23 квітня 1973 р.
Совершенно секретно

В 1967—1971 гг. на Украине стало отмечаться заметное ожив
ление националистических элементов, инспирируемое зарубежны
ми антисоветскими центрами. Возросла враждебная обработка ин
теллигенции и молодежи в направлении критики национальной 
политики КПСС, призывов к сопротивлению якобы проводимой 
«насильственной русификации» Украины, разжигания антирусских 
настроений, обоснования «исторической несправедливости» вос
соединения Украины с Россией, «неравноправного» положения 
УССР в составе Союза ССР и т. п.

Эта по своему существу, содержанию и направленности анти
советская деятельность зачастую велась под прикрытием лозунгов 
«национал-коммунизма», маскировалась рассуждениями о необхо
димости соблюдения ленинских положений по национальному во
просу, ярким проявлением чего являлся пасквилянтский трактат



киевского литературного критика И. Дзюбы «Интернационализм 
или русификация?», фальсификаторская статья историка М. Брай- 
чевского «Присоединение или воссоединение?», широко реклами
руемые за рубежом, распространяемые и пропагандируемые среди 
определенных кругов интеллигенции и молодежи республики

Пользуясь отсутствием надлежащего отпора, националистиче 
ские элементы организовывали ежегодные сборища у памятников 
Шевченко в гг. Киеве и Каневе (например, 22 мая, в день переза
хоронения праха Т. Г. Шевченко), у могил националистических 
деятелей во Львове. Националистические проявления встречали 
поддержку у определенного круга творческой интеллигенции, осо
бенно из окололитературной среды, ряда преподавателей учебных 
заведений и научных сотрудников институтов АН УССР (филосо
фии, истории, языкознания, литературы, археологии и др.)

Инспираторами указанных националистических проявлений вы
ступала часть оставшихся на враждебных позициях бывших Гла
варей, участников и активных пособников банд оуновского ноо,- 
полья (на Украине их проживает свыше 130 тыс. человек), а іак- 
же группа украинских националистов из числа интеллигенции — 
т. н. «шестидесятники»: Дзюба, Светличный, Сверстюк, Франко 3., 
Шумук, Стус и др.— в г. Киеве; Чорновол, Осадчий, Гель, супруги 
Калинец — в г. Львове; Строкатая — в г. Одессе и другие, имев
шие сообщников в некоторых других городах республики. Неко
торые из них ранее уже привлекались к ответственности за анти
советскую деятельность.

Перечисленные лица проводили активную националистическую 
обработку своего окружения, главным образом молодежи, зани
мались изготовлением, распространением в республике и переда
чей за рубеж документов враждебного содержания. В целях спло
чения единомышленников наладили выпуск нелегального антисо
ветского журнала «Украинский вестник». В 1970—1972 гг. изгото
вили шесть номеров этого журнала, из которых пять — изданы за 
рубежом

Они установили и поддерживали регулярную связь с зарубеж
ными центрами ОУН через приезжавших на Украину эмиссаров, 
по нелегальным каналам и, в частности, через своих сообщников 
в ЧССР Мурашко, Бачу, Троцкого и Коцурову, которые впослед
ствии были арестованы МВД ЧССР и осуждены. Организованная 
Светличным, Сверстюком, Чорноволом и их сообщниками неле
гальная передача за рубеж антисоветских и клеветнических доку
ментов использовалась центрами ОУН для создания видимости 
наличия на Украине «политической оппозиции».

Светличным, Чорноволом и другими был создан специальный 
«общественный фонд» на расходы, связанные с националистиче
ской деятельностью, средства в который регулярно поступали из-



за рубежа в виде посылок, сертификатов, денег, а также от сочув
ствующих лиц и т. п. Как заявила Франко 3., деньги в этот «фонд» 
вносили писатели А. Малышко, О. Гончар, В. Пьянов, переводчик 
Кочержинский, историки М. Брайчевский, Е. Компан и др.

Для связи с националистическими элементами в Киеве и дру
гих городах республики в последнее время на Украину приезжало 
свыше 40 эмиссаров зарубежных националистических центров. 
Один из эмиссаров ОУН-бандеровцев, подданый Бельгии Я. До- 
бош, прибывший в СССР в январе 1972 р. и имевший встречи с 
Франко 3., Светличным, Селезненко и др., был пойман с полич
ным и арестован.

В связи с делом Добоша и за проведение антисоветской дея
тельности были арестованы Светличный, Дзюба, Сверстюк, Анто
нюк, Селезненко, Шумук, Сергиенко, Плахотнюк, Стус, Светлич
ная Н., Плющ, Холодный, Чорновол, Осадчий, Гель, Калинец И. 
и Шабатура С.

У арестованных изъято около тысячи антисоветских, национа
листических и других враждебных документов, в том числе «Про
грамма украинской национальной коммунистической партии», в 
которой обосновывается необходимость создания нелегальной пар
тии для объединения антисоветских сил на борьбу за «самостоя
тельную Украину». Установлено, что ее написал житель г. Киева 
Рубан В. Ф., 1942 года рождения, беспартийный, фанатично нацио
налистически настроенный, в 1967 г. исключенный из Киевского 
госуниверситета за изготовление «самиздатовской» литературы, 
находившийся в близких связях со Светличным, Сверстюком и 
Дзюбой. Рубан арестован.

Преступная антисоветская деятельность арестованных следст
вием полностью доказана. Они осуждены к различным срокам ли
шения свободы, за исключением Светличного и Сверстюка, дела 
на которых в настоящее время рассматриваются судами. Судеб
ные процессы показали, что следствие проведено качественно, при 
строгом соблюдении требований закона, сами процессы проведены 
на должном политическом уровне. На открытом процессе И. Дзю
ба, считавшийся националистически настроенными элементами нх 
«идеологом», осудил свою преступную деятельность и заявил, что 
порывает с национализмом, пишет книгу с критикой его идеологии 
и своего трактата «Интернационализм или русификация?». Такая 
позиция Дзюбы вызвала растерянность в среде националистически 
настроенных лиц.

Наряду с репрессивными мерами в отношении инспираторов 
националистических проявлений проводились мероприятия по раз
венчанию идеологии украинского национализма, по отрыву из-под 
ее влияния политически неустойчивых лиц. В результате кропот
ливой работы с Франко 3. она выступила с открытым письмом в



газете «Радянська Україна» и по телевидению с разоблачением 
происков зарубежных националистических центров и осуждением 
своей преступной деятельности. Аналогичная работа проведена с 
арестованными Селезненко и Холодным, которые также заявили о 
раскаянии в совершенных преступлениях и выступили с открытыми 
письмами в республиканской прессе. С учетом этого от уголовной 
ответственности они освобождены.

В г. Киеве была проведена пресс-конференция, на которой До- 
бош разоблачил подрывную деятельность против СССР зарубеж
ных националистических центров и арестованных националистиче
ских элементов. Пресс-конференция передавалась по радио и теле
видению. В зарубежной националистической прессе арест и выдво
рение Добоша из СССР расценивается как «провал», серьезно 
скомпрометировавший зарубежные центры ОУН-бандеровцев.

В результате осуществления изложенных выше мероприятий 
активность в среде оставшихся на свободе националистических 
элементов заметно снизилась, часть из них вовсе прекратила анти
советскую деятельность.

Однако некоторые единомышленники арестованных пытаются 
продолжать подрывную работу на более конспиративной основе, 
рекомендуют своим связям «в ответ на репрессии удесятерить уси
лия, чтобы пробуждать национальное сознание», стремятся во
влечь в «движение» «новых людей».

Сотрудники Института философии АН УССР Пронюк и Лисовой, 
бывшие члены КПСС, которые, по имеющимся данным, составля
ли т. н. «запасную» редакцию «Украинского вестника», предприни
мали попытки взять на себя руководство оставшимися на сво
боде единомышленниками арестованных и с этой целью изготови
ли, размножили и пытались распространить «открытое письмо» 
антисоветского содержания. С учетом их враждебной деятельнос
ти в прошлом органами КГБ они арестованы. Следствие закон
чено и дело по их обвинению передано в судебные органы.

В последнее время раскрыта националистическая группа из 
чгисла студентов Львовского госуниверситета, участники которой — 
Попадюк, Микитка, Хвостенко, Сварник, Худой, Филонов, Долин
ская и др. вели агитацию за отторжение Украины от СССР. В ав
густе 1972 г. они распространили антисоветские листовки в г. Ива
но-Франковске и г. Стрые Львовской обл., в декабре того же года 
изготовили 5 экз. злобного антисоветского нелегального журнала 
«Поступ». В марте 1973 г. отпечатали на пишущей машинке 320 
антисоветских листовок, при распространении которых в ночь на 
28 марта были задержаны с поличным. Попадюк и Микитка, как 
организаторы враждебных проявлений, арестованы. Действия ос
тальных участников этой группы обсуждены на комсомольских и



студенческих собраниях, часть из них исключена из университета 
и членов ВЛКСМ.

Кроме того, установлено, что в г. Львове существовало еще две 
националистические группы, одну из которых создал осужденный 
в 1972 г. за антисоветскую деятельность Рокецкий, а вторую — 
студент Львовского госуниверситета Слука. Названные национа
листические группы предпринимали попытки к организационному 
объединению. В ходе изучения причин возникновения указанных 
групп установлено, что работа по интернациональному воспитанию 
студентов со стороны ряда преподавателей госуниверситета ведет
ся неудовлетворительно. Львовским обкомом партии предпринима
ются меры по улучшению воспитательной работы среди студентов 
и профессорско-преподавательского состава университета и других 
учебных заведений.

В г. Коломые Ивано-Франковской, обл. также разоблачена на
ционалистическая группа. Руководитель этой группы — Гринь- 
кив Д., бывший член КПСС, и три участника ее — Чупрей Р., Шов- 
ковый И. и Мотрук И., бывшие члены ВЛКСМ, арестованы. При 
обыске у них изъято 6 стволов оружия, более 600 патронов и раз
личная антисоветская литература. Остальные участники этой груп
пы профилактирозаны с участием общественности.

В ночь на 22 января с. г. в г. Чорткове Тернопольской обл. 
были вывешены 4 националистических флага и 17 антисоветских 
националистических листовок. Совершила это враждебное прояв
ление националистическая группа во главе с Сапиляком и Мар- 
мусом. Наиболее активные участники этой группы арестованы.

Сообщая о фактах националистических, антисоветских прояв
лений отдельных лиц и групп, считаем необходимым подчеркнуть, 
что морально-политическая обстановка в этих областях, коллекти
вах и в целом в республике нормальная, здоровая, а указанные 
лица и группы не имеют сколько-нибудь существенной опоры и 
поддержки у трудящихся.

В то же время ЦК КП Украины сделал необходимые полити
ческие и практические выводы из критики Политбюро ЦК КПСС 
в марте прошлого года по поводу допущенных ошибок и недостат
ков в деле интернационального воспитания трудящихся, примирен
ческого отношения к проявлениям национализма, предпринимает 
решительные меры к их устранению. За это время на ряде прове
денных ЦК КП Украины совещаний и активов всесторонне обсуж
дались вопросы улучшения идеологической работы, интернацио
нального воспитания трудящихся, усиления борьбы против прояв
лений враждебной буржуазной идеологии, в том числе украинско
го буржуазного национализма. Они нашли широкое отражение в 
ходе прошедших в марте— апреле с. г. областных, городских, 
районных партийных активов, собраний первичных партийных ор



ганизаций, посвященных организационным и пропагандистским ме
роприятиям по изучению и пропаганде материалов торжественного 
заседания, посвященного 50-летию образования СССР, и доклада 
на нем Генерального секретаря ЦК КПСС т. Л. И. Брежнева.

О необходимости дальнейшего повышения уровня идеологиче
ской работы, усиления борьбы с проявлениями национализма и 
национальной ограниченности шла речь 17—18 апреля с. г. на пле
нуме ЦК КП Украины, обсуждавшем вопрос о задачах по дальней
шему улучшению работы с кадрами в свете решений XXIV съезда 
КПСС. Участники пленума решительно осудили имевшие в прош
лом место факты примиренческого отношения к националистиче
ским элементам и проявлениям.

Участники пленума остро критиковали книгу т. Шелеста П. Е. 
«Україно наша Радянська», содержащую серьезные идейные и 
методологические ошибки, наносящую вред делу интернациональ
ного воспитания кадров. Члены ЦК полностью поддержали поста
новление Политбюро ЦК КП Украины, в котором дана принципи
альная оценка этой книге, а также одобрили рецензию на нее, 
опубликованную в журнале «Коммунист Украины», № 4 за 1973 г.

ЦК КП Украины систематически рассматривает вопросы, свя
занные с повышением уровня и действенности идейно-политической 
работы, осуществлением целенаправленных мер по улучшению 
классового, интернационального воспитания трудящихся, в част
ности интеллигенции и молодежи. Так, заслушан отчет Львовско
го обкома партии о ходе выполнения постановления ЦК КПСС 
«О состоянии политической работы среди населения Львовской об
ласти», о работе издательства «Дніпро», о марксистско-ленинской 
учебе кадров в партийной организации г. Черкассы и др.

Серьезное внимание уделяется вопросам улучшения деятель
ности ряда идеологических организаций, учреждений науки и куль
туры, укрепления их компетентными, идейно стойкими кадрами. 
Укреплено руководство союзов писателей и художников Украины, 
принимаются меры к улучшению состава руководящих органов му
зыкально-хорового и театрального обществ.

С учетом имевшихся недостатков и ошибок в идейно-теоретиче
ской, научной деятельности принимаются меры к укреплению ру
ководства институтов археологии, истории, философии, искусство
ведения, фольклора и этнографии АН УССР, ряда вузов, к усиле
нию партийной прослойки и повышению роли первичных партий
ных организаций учреждений науки и культуры, творческих сою
зов.

Усилен контроль за работой издательств, редакций журналов и 
газет, радио и телевидения. Пересмотрены планы издания общест
венно-политической и художественной литературы, производства 
фильмов, репертуар театров.



ЦК КП Украины в феврале с. г. рассмотрел вопрос об усиле
нии информационно-пропагандистской работы на заграницу и про
тиводействии идеологическим диверсиям буржуазных и буржуаз
но-националистических центров. Укреплено, в частности, руковод
ство обществ дружбы и культурных связей с зарубежными стра
нами, культурных связей с украинцами за рубежом. Учитывая 
предпринимаемые за границей попытки извратить сущность про
веденных процессов над националистическими элементами, усили
вается работа по информированию нашей и зарубежной общест
венности о подлинном характере их деятельности. Так, положи
тельную реакцию встретила опубликованная 13 марта с. г. в 
газете «Радянська Україна» статья «Турист по поручению», разо
блачавшая связи некоторых литераторов с представителями зару
бежных националистических центров. Предполагается опублико
вать материалы по итогам процессов н,ад И. Дзюбой, И. Светличным.

Разрабатываются меры по разоблачению и усилению критики 
«национал-коммунизма».

Коммунистами и общественностью республики, в том числе раз
личными слоями интеллигенции, меры против проявлений украин
ского национализма восприняты с одобрением, как правильные, 
своевременные и необходимые.

ЦК, обкомами КП Украины принимаются дальнейшие меры по 
усилению борьбы со всеми проявлениями враждебной антисовет
ской националистической деятельности, по укреплению организа
ций и учреждений идеологического фронта, активизации всей ра
боты по интернациональному воспитанию трудящихся, разъясне
нию им сущности и достижений ленинской национальной политики 
КПСС.

Секретарь ЦК КП Украины В. Щербицкий
23 апреля 1973 г.

ЦДАГО України.—
Ф. /.— On. 17.— Спр.
128.— Арк. і —8.

220. Повідомлення про створення Української 
Громадської Групи Сприяння виконанню 
Гельсінкських Угод

11 листопада 1976 р.
У відповідь на заклик Групи Сприяння виконанню Гельсінк

ських Угод в СРСР творити національні групи 9 листопада 
1976 року в Києві була створена Українська Група Сприяння у 
складі:



Олесь Бердник Оксана Мешко
Петро Григоренко Микола Руденко (керівник
Левко Лук’яненко Групи)

Ніна Строката й інші.
Згідно з просьбою українських однодумців представником Гру

пи в Москві погодився бути П. Григоренко.
В ніч на 10 листопада на квартирі керівника Группи поета Ми

коли Руденка невідомі особи влаштували погром.
Хулігани закидали вікна градом каміння. Член Групи Оксана 

Мешко, в’язень беріївських таборів, яка знаходилася на квартирі 
Руденка, була поранена каменем. Викликана на місце події мілі
ція відмовилась складати акт.
11 листопада (1976 р.)

Петро Григоренко 
Микола Руденко

Українська суспільно-по
літична думка в XX ст.— 
Т. 3.— С. 284—285.

221. Декларація Української Громадської Групи
Сприяння виконанню Гельсінських Угод

Кожна людина має право на свободу 
переконань і на вільне їх виявлення; це 
право включає свободу безборонно до
тримуватись своїх переконань, а також 
свободу шукати, отримувати й поширю
вати інформацію та ідеї будь-якими за
собами і незалежно від державних кор
донів.

Загальна Деклярація 
Прав Людини, ст. 19

Ми, українці, живемо в Европі, яка впродовж першої половини 
XX століття двічі була сплюндрована страхітливими війнами. Ці 
війни заливали кров’ю українську землю так само, як і землі ін
ших європейських країн. Ось чому ми вважаємо неправомірним 
той факт, що Україна, котра є повноправним членом ООН, не бу
ла представлена окремою делегацією на Гельсінкській Нараді з 
питань безпеки та співпраці в Европі.

А проте ми беремо до уваги, що за Договором від 27 грудня 
1922 року про створення СРСР всі міжнародні угоди, підписані



урядом Радянського Союзу, діють також на території України. 
Звідси випливає, що Деклярація Прав Людини, а також Декляра- 
ція Принципів, котрими держави — учасники Гельсінської На
ради мають керуватися у своїх взаєминах, поширюються також на 
український народ.

Досвід показує, що виконання Гельсінських Угод (особливо в 
гуманітарній частині) не може бути забезпечене без участи широ
кої громадськости країн-учасниць. Виходячи з цього, 9 листопа
да 1976 р. була створена Українська Громадська Група Сприяння 
виконанню Гельсінських Угод. Оскільки гуманітарні статті При
кінцевого Акту Наради з питань безпеки та співпраці в Европі 
повністю грунтуються на Загальній Деклярації Прав Людини, 
Українська група Сприяння ставить за мету:

1) Сприяти ознайомленню широких кіл української громад
ськости з Деклярацією Прав Людини. Домагатися, щоб цей 
міжнародний правовий документ став основним у відноси
нах поміж Особою і Державою.

2) Виходячи з переконань, що мир між народами не можна 
забезпечити без вільних контактів поміж людьми, а також 
без вільного обміну інформацією та ідеями, активно сприя
ти виконанню гуманітарних статей Прикінцевого Акту На
ради з питань безпеки і співпраці в Европі.

3) Домагатися, щоб на всіх міжнародних нарадах, де мають 
обговорюватись підсумки виконання Гельсінських Угод, 
Україна як суверенна європейська держава і член ООН бу
ла представлена окремою делегацією.

4) 3 метою вільного обміну інформацією та ідеями домагати
ся акредитування на Україні представників зарубіжної пре
си, створення незалежних прес-аґентств тощо.

Своїм головним завданням Група вважає ознайомлення урядів 
країн-учасниць і світової громадськости з фактами порушень на 
терені України Загальної Деклярації Прав Людини та гуманітар
них статей, прийнятих Гельсінською Нарадою. З цією метою Гру
па Сприяння:

а) приймає письмові скарги про порушення Прав Людини і ро
бить усе необхідне, щоб ознайомити з ними уряди, які під
писали Гельсінські Угоди, а також світову громадськість;

б) опрацьовує зібрану інформацію про правовий стан на Укра
їні та згідно зі ст. 19 Загальної Деклярації Прав Людини 
поширює її незалежно від державних кордонів;

в) вивчає факти порушення Прав Людини стосовно українців, 
котрі живуть в інших республіках, щоб надати тим фактам 
широкого оприлюднення.



Група у своїй діяльності керується не політичними, а лише гу
манітарно-правовими мотивами. Ми свідомі того, що багаторічна 
бюрократизація державного життя, котра дедалі зростає, здатна 
викликати протидію нашим законним прагненням. Але ми також 
добре знаємо, що бюрократичне тлумачення Прав Людини не ви
черпує того, що несуть у собі міжнародні правові документи, під
писані урядом СРСР. Ми приймаємо ці документи в їхньому пов
ному обсязі — без бюрократичних перекручень та свавільних урі
зань з боку службових осіб чи державних установ. Ми глибоко 
переконані, що лише таке розуміння Загальної Деклярації Прав 
Людини і Гельсінкських Угод здатне створити справжнє відпру- 
ження у міжнародних відносинах. Саме цій великій меті повинна 
бути присвячена гуманітарно-правова діяльність нашої Групи.

Члени Української Громадської Групи Сприяння 
виконанню Гельсінкських Угод:

Ім’я та прізвище 
Олесь Бердник

Петро Григоренко

Іван Кандиба

Левко Лук’яненко

Оксана Мешко 
Микола Матусевич

Мирослав Марино- 
вич
Микола Руденко 
(Керівник групи) 
Ніна Строката 
Олексій Тихий

9 листопада 1976 р.

Підпис Адреса
Київ 159, бульвар Лихачо- 
ва, 8—6, кв. 16.
Москва, Г-21, Комсомольський 
проспект. 14, кв. 96, 
тел. 246-27-37.
Львівська обл., с. Пустомйти, 
вул. Шевченка, 176.
Чернігів, вул. Рокосовсько- 
го, 41-6, кв. 41, тел. 33913.
Київ 86, вул. Верболозна, 16.
Київ, вул. Леніна, 43, кв. 2, 
тел. 24-11-48.
Київська обл., Васильківський 
р-н., с. Калинівка, тел. 246100.
Київ 84, Конча-Заспа, 1, кв. 8, 
тел. 614853.

Донецька обл., Костянтинівсь- 
кий р-н., хутір їжевка.

Підписаний примірник зберігає 
Група Сприяння 
Микола Руденко

Українська суспільно-по
літична думка в XX ст.— 
Т. З.— С. 282—284.



222. Розподіл населення Української РСР 
за найчисельнішими національностями та мовою

1979 р.
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усе населення, 4960933343885938 5218014 423890 81491 2361883 19779168 364709S 73249
у тому числі:

у к р а їн ц і ................... 3648895132493647.3986665 — 8639 2117612 18881240 — 30872
росіяни ..................  Ю471602 10329583 — 140347 1672 98165 — 3122155 21801
євреї ......................  634154 57179 563511 12437 1027 31914 60271 267890 2547
б іл о р у с и ................... 406098 142727 227312 35978 81 54958 127108 66822 227
м о лд аван и ...............  293576 234739 41432 16646 759 19639 152066 34187 164
поляки ......................  258309 36543 49755 170754 1257 — 103964 43627 1164
болгари ................... 238217 162693 67980 6787 757 -  139534 17419 2455
у г о р ц і ......................  164373 158978 2167 3140 88 — 54698 15777 27
румуни ................... 121795 49910 3753 12532 55 600 — 58565 7400 9923
гр е к и ..........................  104091 9221 92319 2429 122 — 9659 25122 328
т а т а р и ...........................  90542 50579 38607 1223 133 12388 47117 6447 474

Численность и состав населения 
С С С Р : По данным Всесоюзной пере
писи населения 1979 г. С т а т и с т . 
сборник^— М .,  1985,— в. 102— 103.

223. Інформація ЦК Компартії України 
Центральному Комітету КПРС про хід виконання 
Постанови ЦК КПРС і Ради Міністрів СРСР 
«Про додаткові заходи по поліпшенню вивчення 
російської мови в загальноосвітніх школах 
та інших учбових закладах союзних республік»

26 травня 1983 р.
Секретно

Выполняя постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР, 
министерства и ведомства, партийные и советские органы, первич
ные партийные организации и педагогические коллективы учебных 
заведений Украинской ССР осуществили конкретные меры, на
правленные на создание условий для повышения уровня препода
вания и изучения русского языка — языка дружбы и братства на
родов СССР, средства межнационального общения.



Ход выполнения указанного постановления обсужден на пар
тийных собраниях и педагогических советах учебных зазедений, 
совещаниях работников народного образования. Проведены науч
но-практические конференции, а также семинары-практикумы для 
учителей, методистов русского языка и литературы, заведующих 
соответствующими кафедрами вузов.

В соответствии с Основными направлениями реформы общеоб
разовательной и профессиональной школы усовершенствованы 
программы по русскому языку и литературе для всех типов школ, 
изданы новые — для школ с углубленным изучением русского язы
ка и литературы и факультативных курсов. Обновлена тематика 
спецкурсов и спецсеминаров для студентов филологических фа
культетов высших учебных заведений. В школах с национальным 
языком обучения, профтехучилищах и техникумах производится 
деление классов и групп на подгруппы. Повсеместно определены 
опорные школы и училища передового опыта по обучению русско
му языку. Возросло число школ с углубленным изучением русско
го языка, факультативными занятиями по этому предмету охваче
но 295 тыс. учащихся национальных школ. Приняты меры по ши
рокому вовлечению учащихся школ и других учебных заведений в 
кружковую работу, участию их в тематических вечерах, читатель
ских конференциях, олимпиадах и конкурсах.

Внесены необходимые дополнения в перспективные планы науч
ных исследований с учетом разработки актуальных проблем тео
рии и практики обучения русскому языку. Создан республиканский 
межведомственный научный сборник «Русское языкознание». За
вершен выпуск комплектов учебно-методической литературы к 
учебникам русского языка для всех типов общеобразовательных 
школ — всего 33 наименования. Увеличены тиражи детской худо
жественной литературы, а также наглядных пособий по русскому 
языку для национальных детских дошкольных учреждений.

Больше внимания пропаганде русского языка как языка друж
бы народов стали уделять средства массовой информации. Введе
ны специальные радио- и телепередачи по обучению русскому 
языку учащихся и детей дошкольного возраста.

Усилено внимание к вопросам подбора, подготовки и перепод
готовки педагогических кадров. Все преподаватели техникумов, 
профтехучилищ и 97,7 % учителей школ имеют высшее образова
ние. Прием студентов на факультеты русского языка и литературы 
увеличился на 635 человек и будет доведен в текущем году до 
3500 человек. В 9 пединститутах организована подготовка для 
школ с нерусским языком обучения учителей начальных классов, 
учителей иностранного языка с дополнительной специальностью 
«Русский язык и литература в национальной школе». Практиче
ский курс русского языка введен в качестве обязательного пред



мета во всех педагогических институтах и училищах. Расширен 
прием в аспирантуру

В республике продолжается подготовка учителей русского 
языка и литературы из числа лиц коренной национальности Ка
захской ССР, Узбекской ССР и Туркменской ССР. В 1984 г. в 
вузы Украины их было принято 500 человек, на годичную ста
жировку— 150 человек, в том числе 20 человек из Молдавской 
ССР С сентября прошлого года факультетам, осуществляющим 
подготовку учителей русского языка и литературы для союзных 
республик, выделено дополнительно 124 штатные единицы профес
сорско-преподавательского состава.

Решены вопросы повышения квалификации учителей началь
ных классов, русского языка школ с национальным языком обуче
ния, а также преподавателей профтехучилищ на двухмесячных 
курсах при институтах усовершенствования учителей, педагогиче
ских институтах и университетах В прошлом году их переподго
товлено более 15 тыс., в том числе 210 человек — из союзных рес
публик. При трех педучилищах организована переподготовка вос
питателей детских дошкольных учреждений с молдавским и вен
герским языками обучения.

Проведена значительная работа по укреплению материальной 
базы школ, профессионально-технических училищ, средних и выс
ших педагогических учебных заведений. Повсеместно оборудованы 
кабинеты русского языка и литературы, в школах с молдавским, 
венгерским, польским языками обучения они полностью обеспече
ны аппаратурой. В текущем году вводится в эксплуатацию учеб
ный корпус Винницкого пединститута, продолжается строительст
во корпусов педвузов в Сумах и Харькове, а также общежитий 
Черкасского и Винницкого пединститутов. Выделены средства для 
начала строительства учебных корпусов двух пединститутов и двух 
институтов усовершенствования учителей.

С 1 сентября текущего года в г. Львове будет открыта респуб
ликанская специальная школа-интернат с углубленным изучением 
русского языка и усиленной военно-физкультурной подготовкой 
учащихся.

В бюджете на содержание учреждений просвещения, начиная 
с 1984 г., ежегодно предусматриваются ассигнования в сумме 
2,5 млн руб. на повышение ставок заработной платы учителей на
чальных классов, ведущих занятия по русскому языку, учителей 
русского языка и литературы 4—10 классов. Увеличен стипенди
альный фонд на 357 тыс. руб. для выплаты повышенной стипен
дии студентам, занимающимся по специальности «Русский язык и 
литература».

Ход выполнения постановления ЦК КПСС и Совета Минист
ров СССР по улучшению изучения русского языка в общеобразо-



вательных школах и других учебных заведениях республики про
должает находиться на контроле.

Секретарь ЦК Компартии Украины В. Щербицкий
ЦДАГО України.—
Ф. L— On. 25.— Спр. 
2811.— Арк. 45—48.

224. З Програми КПРС (нова редакція 1986 р.)

ДАЛЬШИЙ РОЗКВІТ І ЗБЛИЖЕННЯ СОЦІАЛІСТИЧНИХ
НАЦІЙ І НАРОДНОСТЕЙ
У своїй діяльності КПРС усебічно враховує багатонаціональний 

склад радянського суспільства. Підсумки пройденого шляху пере
конливо свідчать: національне питання, яке залишилося від мину
лого, в Радянському Союзі успішно розв’язано. Для національних 
відносин у нашій країні характерні як дальший розквіт націй і на
родностей, так і їх неухильне зближення, яке відбувається на осно
ві добровільності, рівності, братерського співробітництва. Тут не
припустиме ніяке штучне підштовхування, як і стримування незрі
лих об’єктивних тенденцій розвитку. Цей розвиток несе з собою у 
віддаленій історичній перспективі повну єдність націй.

КПРС виходить з того, що в нашій соціалістичній багатонаціо
нальній державі у процесі спільної праці і життя більше ста націй 
і народностей закономірно виникають нові завдання по вдоскона
ленню національних відносин. Партія розв’язувала і розв’язуватиме 
їх на основі випробуваних принципів ленінської національної по
літики. Вона висуває такі основні завдання в цій галузі:

— всемірне зміцнення і розвиток єдиної союзної багатонаціо
нальної держави. КПРС і далі послідовно боротиметься проти 
будь-яких проявів місництва та національної обмеженості і відно- 
час постійно дбатиме про дальше підвищення ролі республік, ав
тономних областей і автономних округів у розв’язанні загально
народних завдань, про активну участь трудящих усіх національ
ностей у роботі органів влади і управління. На основі творчого 
застосування ленінських принципів соціалістичного федералізму і 
демократичного централізму збагачуватимуться форми міжнаціо
нальних відносин в інтересах усього радянського народу і кожної 
нації і народності;

— нарощування матеріального і духовного потенціалу кожної 
республіки в рамках єдиного народногосподарського комплексу. 
Поєднання ініціативи союзних і автономних республік, автономних 
областей і автономних округів з централізованим управлінням у



загальносоюзному масштабі дасть змогу раціональніше використо
вувати ресурси країни, місцеві природні та інші особливості. Не
обхідно послідовно поглиблювати поділ праці між республіками, 
вирівнювати умови господарювання, заохочувати активну участь 
республік в економічному освоєнні нових районів, розвивати між
республіканський обмін кадрами робітників і спеціалістів, розши
рювати й поліпшувати підготовку кваліфікованих працівників із 
громадян усіх націй і народностей, які проживають у республіках;

— розвиток соціалістичної за змістом, різноманітної за націо
нальними формами, інтернаціоналістської за духом єдиної культу
ри радянського народу на базі кращих досягнень і самобутніх 
прогресивних традицій народів СРСР. Зростання і зближення на
ціональних культур, зміцнення їх взаємозв’язків роблять дедалі 
плодотворнішим взаємне збагачення, відкривають радяньским лю
дям найширші можливості для прилучення до всього цінного, що 
народжене талантом кожного з народів нашої країни.

І надалі забезпечуватимуться вільний розвиток і рівноправне 
використання всіма громадянами СРСР рідних мов. Водночас ово
лодіння поряд з мовою своєї національності російською мовою, 
добровільно прийнятою радянськими людьми як засіб міжнаціо
нального спілкування, розширює доступ до досягнень науки, тех
ніки, вітчизняної і світової культури.

Партія виходить з того, що послідовне проведення ленінської 
національної політики, всемірне зміцнення дружби народів — 
складова частина вдосконалення соціалізму, перевірений суспіль
ною практикою шлях до дальшого процвітання нашої багатона
ціональної соціалістичної Батьківщини.

Матеріали XXVII з ’їзду 
КПРС.— К., 1986.—
С. 185—187.

225. Із Статуту товариства української мови 
імені Тараса Шевченка

Квітень 1989 р.
1.1. Товариство української мови імені Тараса Шевченка — до

бровільна громадська організація. < ...>
2.1. Діяльність товариства спрямована на утвердження україн

ської мови в усіх ділянках суспільного життя УРСР, всебічний 
її розвиток, охорону її чистоти й самобутності.

2.2. Товариство виступає за:
а) надання українській мові статусу державної мови в Укра

їнській РСР, за фактичне його утвердження й дотримання 
в усіх ділянках суспільного життя;



б) вільне здійснення прав рідної мови всіма національностями 
в Українській РСР;

в) створення сприятливих умов для національно-культурного 
розвитку українського населення в інших республіках Сою
зу РСР;

г) піднесення авторитету та значення української мови й ук
раїнської національної культури в країнах розселення ук
раїнців.

2.3. Товариство виступає за демократизм у мовній політиці. Ви
знаючи російську мову як мову міжнаціонального спілкування в 
Союзі РСР, Товариство виступає за утвердження української мо
ви як мови міжнаціонального спілкування в Українській РСР.

2.4. Для здійснення статутних цілей Товариство:
а) залучає широку громадськість до роботи в популяризації 

й поширенні української мови серед населення Української 
РСР, Союзу РСР і зарубіжних країн;

б) організовує лекції, диспути з питань розвитку української 
мови та літератури;

в) сприяє передплаті й поширенню української преси та книги 
серед населення УРСР, СРСР та зарубіжних країн;

г) бере активну участь в організації та проведенні свят укра
їнської мови;

д) сприяє відродженню й розвитку культурних традицій укра
їнського народу;

е) сприяє вивченню історії, сучасного стану та перспектив 
функціонування української мови;

є) допомагає в опрацюванні української наукової, технічної та 
ділової термінології;

ж) сприяє розвиткові художнього та науково-технічного пере
кладу.

2.5. Товариство має періодичний друковний орган та видає ін
ші матеріали стосовно діяльності Товариства на виконання статут
них положень.

Українська мова І літера
тура в школі.— 1989.— 
№ 4.



226. ООН про права меншин

ДОДАТКИ
Додаток I

Процедури подання скарг
Організація Об’єднаних Націй передбачає процедури, якими 

можуть скористатися представники меншин, котрі вважають, що 
права людини й основні свободи порушуються. Вони мають такі 
можливості:

«Процедура 1503»
Систематичні порушення

Встановлена відповідно до резолюції 1503 Економічної та Со
ціальної Ради Організації Об’єднаних Націй. Повідомлення про 
ситуації, що стосуються великої кількості людей протягом велико
го відтинку часу, подаються до Підкомісії з питань попередження 
дискримінації і захисту меншин.

Процедура факультативного протоколу
Встановлена у Факультативному протоколі до Міжнародного 

пакту про громадянські й політичні права. Комітет з прав люди
ни може отримувати й розглядати повідомлення від окремих осіб, 
які стверджують, що їх права людини були порушені державою.

Ліквідація расової дискримінації
Окремі особи або групи осіб, що заявляють про порушення їх 

прав, викладених у Міжнародній конвенції про ліквідацію усіх 
форм расової дискримінації, можуть звернутися до Комітету Орга
нізації Об’єднаних Націй з питань ліквідації расової дискриміна
ції з письмовим проханням розглянути їх скаргу.

Додаткова інформація про використання цих процедур (вклю
чаючи обмеження) міститься у «Викладенні фактів № 7» (Про
цедури представлення та розгляду повідомлень). У цій публікації 
описуються й інші процедури звернення із скаргами на порушен
ня прав людини, передбачені Організацією Об’єднаних Націй, 
Міжнародною організацією праці (МОП) і Організацією Об’єдна
них Націй з питань освіти, науки та культури (ЮНЕСКО).



Додаткові матеріали з прав меншин

Alfredsson, Gudmundur, Equality and non-discrimination: mi
nority rights. Council of Europe document (H/Coll (90)6).

Capotorti Francesco. Study on the rights of persons belonging to 
ethnic, religious and linquistic minorities. Human Rights Study Se
ries N 5 (United Nations publication, Sales N E. 91. XIV. 2.). 
Асбьєрн Ейде. Можливі шляхи і засоби поліпшення мирного і 
конструктивного вирішення проблем, пов’язаних з меншинами. До
повідь про хід роботи, що подана Підкомісією з питань попере
дження дискримінації і захисту меншин на її сорок другій сесії 
(Е/с N. 4 (Sub. 2) 1990/46). Попередня доповідь представлена 
Підкомісією з питань попередження дискримінації і захисту мен
шин на її сорок третій сесії (Е/с N. 4 (Sub. 2) 1991/43).

Клер Пеллі. Можливі шляхи і засоби поліпшення мирного і 
конструктивного розв’язання ситуацій, пов’язаних з расовими, на
ціональними, релігійними та мовними меншинами. Робочий доку
мент, представлений Підкомісією з питань попередження дискри
мінації та захисту меншин на її сорок першій сесії (Е/с N. 4 
(Sub. 2) 1989/43).

Робоча група з питань прав осіб, що належать до національ
них, етнічних, релігійних та мовних меншин. Доповідь представле
на Комісією з прав людини на її сорок сьомій сесії (Е/с N. 4) 
1991/53 і Corr. 1).

Додаток III

Декларація про права осіб, приналежних 
до національних або етнічних, релігійних 

та мовних меншин *

Генеральна Асамблея.
Знову підтверджуючи, що однією з основних цілей Організації 

Об’єднаних Націй, проголошених в її Статуті, є заохочення і роз
виток поваги до прав людини і основних свобод для всіх без різ
ниці раси, статі, мови або релігії;

знову підтверджуючи віру в основні права людини, гідність І

* Текст, прийнятий Комісією з прав людини на її сорок восьмій сесії у 1992 р. 

17* біб



цінність людської особистості, рівноправність чоловіків і жінок та 
рівноправність великих і малих націй;

прагнучи сприяти реалізації принципів, що містяться у Статуті 
Організації Об’єднаних Націй, Загальній декларації прав люди
ни, Конвенції про попередження злочинів геноциду та покарання 
за нього, Міжнародній конвенції про ліквідацію всіх форм расо
вої дискримінації, Міжнароднім пакті про економічні, соціальні 
та культурні права, Декларації про ліквідацію всіх форм нетер
пимості і дискримінації на основі релігії або переконань і в Кон
венції про права дитини, а також в інших відповідних міжнарод
них документах, які були прийняті на світовому або регіонально
му рівні, в міжнародних договорах, укладених між окремими дер
жавами — членами Організації Об’єднаних Націй;

керуючись положеннями статті 27 Міжнародного пакту про 
громадянські і політичні права, що стосуються прав осіб, прина- 
лежних до етнічних, релігійних або мовних меншин;

вважаючи, що заохочення і захист прав осіб, приналежних до 
національних або етнічних, релігійних та мовних меншин, сприя
ють політичній і соціальній стабільності держав, у яких вони про
живають;

підкреслюючи, що постійне заохочення і здійснення прав осіб, 
приналежних до національних або етнічних, релігійних та мовних 
меншин як невід’ємної частини розвитку суспільства в цілому і в 
демократичних межах на основі верховенства закону, сприяло б 
зміцненню дружби і співробітництва між народами і державами;

вважаючи, що Організація Об’єднаних Націй повинна відігра
вати важливу роль у тому, що стосується захисту меншин;

беручи до уваги роботу, проведену до цього часу, в рамках си
стеми Організації Об’єднаних Націй, зокрема комісією з прав лю
дини, Підкомісією з питань попередження дискримінації і захисту 
меншин, а також органами, створеними на виконання Міжнарод
них пактів про права людини та інших відповідних міжнародних 
договорів у галузі прав людини і з питань заохочення та захисту 
прав осіб, приналежних до національних або етнічних, релігійних 
та мовних меншин;

враховуючи значну роботу, проведену міжурядовими і неуря
довими організаціями щодо захисту меншин, а також щодо заохо
чення і захисту прав осіб, приналежних до національних або ет
нічних, релігійних та мовних меншин;

визнаючи необхідність забезпечення ще ефективнішого впро
вадження в життя міжнародних договорів про права осіб, прина
лежних до національних або етнічних, релігійних та мовних 
меншин;

проголошує цю Декларацію про права осіб, приналежних до 
національних або етнічних, релігійних та мовних меншин;



1. Держави охороняють на своїх відповідних територіях існу
вання і національну або етнічну, культурну, релігійну та мовну 
самобутність меншин і заохочують створення умов для розвитку 
цієї самобутності.

2. Держави вживають належних законодавчих та інших захо
дів для досягнення цих цілей.

Стаття 2
1. Особи, приналежні до національних або етнічних, релігійних 

та мовних меншин (далі називаються особами, приналежними до 
меншин), мають право користуватися здобутками своєї культури, 
сповідувати свою релігію і відправляти релігійні обряди, а також 
використовувати свою мову в приватному житті та публічно, віль
но і без втручання або дискримінації в будь-якій формі.

2. Особи, приналежні до меншин, мають право активно брати 
участь у культурному, релігійному, суспільному, економічному та 
державному житті.

3. Особи, приналежні до меншин, мають право активно брати 
участь у прийнятті рішень на національному і, за необхідності, 
регіональному рівні, що стосуються тієї меншини, до якої вони на
лежать, або тих регіонів, де вони проживають, у формі, що не 
суперечить національному законодавству.

4. Особи, приналежні до меншин, мають право створювати свої 
власні асоціації і забезпечувати їх функціонування.

5. Особи, приналежні до меншин, мають право встановлювати 
і підтримувати без будь-якої дискримінації вільні і мирні контак
ти з іншими членами своєї групи, з особами, приналежними до 
інших меншин, а також контакти через кордони з громадянами ін
ших держав, з якими вони зв’язані національними, етнічними, ре
лігійними та мовними узами.

Стаття З
1. Особи, приналежні' до меншин, можуть здійснювати свої 

права, у тому числі права, закріплені у цій Декларації, як інди
відуально, так і разом з іншими членами своєї групи без будь- 
якої дискримінації.

2. Ніякі збитки не завдаються жодній особі, приналежній до 
тієї чи іншої меншини, внаслідок використання або невикористан
ня прав, викладених у цій Декларації.

Стаття 4
1. Держави, за потреби, вживають заходів для забезпечення 

того, щоб особи, приналежні до меншин, могли повною мірою і



ефективно використовувати усі свої права людини і основні свобо
ди без будь-якої дискримінації і на основі повної рівності перед 
законом.

2. Держави вживають заходів для створення сприятливих умов, 
що дають змогу особам, приналежним до меншин, виражати свої 
особливості і розвивати свої культуру, мову, релігію, традиції й 
звичаї, за винятком тих випадків, коли конкретна діяльність здійс
нюється на порушення національного законодавства і суперечить 
міжнародним нормам.

3. Державам слід вживати відповідних заходів для того, щоб, 
коли це можливо, особи, приналежні до меншин, мали достатні 
можливості для вивчення своєї рідної мови або навчання на своїй 
рідній мові.

4. Державам, за потреби, слід вживати заходів у галузі освіти 
з метою стимулювання вивчення .історії, традицій, мови та куль
тури меншин, що проживають на їх територіях. Особи, приналеж
ні до меншин, повинні мати належні можливості для здобуття 
знань, накопичених суспільством у цілому.

5. Державам слід розглянути питання щодо вжиття належних 
заходів, аби особи, приналежні до меншин, мали змогу брати 
участь повною мірою в забезпеченні економічного прогресу і роз
витку своєї країни.

Стаття 5
1. Національна політика і програми плануються і здійснюють

ся за належного врахування законних інтересів осіб, приналеж- 
них до меншин.

2. Програми співробітництва і допомоги між державами пла
нуються й здійснюються за належного врахування законних інте
ресів осіб, приналежних до меншин.

Стаття 6
Державам слід співробітничати у питаннях, що стосуються 

осіб, приналежних до меншин, включаючи обмін інформацією, до
свідом, з метою заохочення взаєморозуміння і довір’я.

Стаття 7
Державам слід співробітничати з метою заохочення поваги 

прав, викладених у цій Декларації.
Стаття 8
1. Ніщо у цій Декларації не перешкоджає виконанню держава

ми їх міжнародних зобов’язань щодо осіб, приналежних до 
меншин. Зокрема, державам слід сумлінно виконувати обов’яз
ки й зобов’язання, які вони прийняли на себе відповідно до між



народних договорів й домовленостей, учасниками яких 
вони є.

2. Здійснення прав, проголошених у цій Декларації, не завдає 
шкоди здійсненню усіма особами загальновизнаних прав людини 
й основних свобод.

3. Заходи, що вживаються державами з метою забезпечення 
ефективного здійснення прав, викладених у цій Декларації, не 
вважаються prima facie, що суперечить принципу рівноправності, 
закріпленому у Загальній декларації прав людини.

4. Ніщо у цій Декларації не може бути витлумачене як дозвіл 
здійснення будь-якої діяльності, що суперечить цілям і принципам 
Організації Об’єднаних Націй, включаючи принципи поваги суве
ренної рівності, територіальної цілісності і політичної незалеж
ності держав.

Стаття 9
Органи і спеціалізовані установи Організації Об’єднаних На

цій сприяють повному здійсненню прав і принципів, закріплених 
у цій Декларації, в межах своїх відповідних сфер компетенції.

227. Закон Української Радянської Соціалістичної
Республіки про мови в Українській РСР

Українська РСР визнає життєдайність та суспільну цінність 
усіх національних мов і беззастережно гарантує своїм громадянам 
національно-культурні та мовні права, виходячи з того, що тільки 
вільний розвиток і рівноправність національних мов, висока мовна 
культура є основою духовного взаємопорозуміння, культурного 
взаємозбагачення та зміцнення дружби народів.

Українська мова є одним з вирішальних чинників національ
ної самобутності українського народу.

Українська РСР забезпечує українській мові статус державної 
з метою сприяння всебічному розвиткові духовних творчих сил 
українського народу, гарантування його суверенної національно- 
державної майбутності.

Виховувати у громадян, незалежно від їхньої національної на
лежності, розуміння соціального призначення української мови як 
державної в Українській РСР, а російської мови як мови міжна
ціонального спілкування народів Союзу РСР — обов’язок держав
них, партійних, громадських органів та засобів масової інформації 
республіки. Вибір мови міжособового спілкування громадян Укра
їнської РСР є невід’ємним правом самих громадян.



І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

С т а т т я  1. Завдання законодавства про мови в Українській 
РСР

Законодавство Української РСР про мови має своїм завданням 
регулювання суспільних відносин у сфері всебічного розвитку і 
вживання української та інших мов, якими користується населен
ня республіки, в державному, економічному, політичному і гро
мадському житті, охорону конституційних прав громадян у цій 
сфері, виховання шанобливого ставлення до національної гідності 
людини, її культури і мови, дальшого зміцнення дружби і співро
бітництва народів Союзу РСР.

С т а т т я  2. Державна мова Української РСР

Відповідно до Конституції Української РСР державною мовою 
Української Радянської Соціалістичної Республіки є українська 
мова.

Українська РСР забезпечує всебічний розвиток і функціону
вання української мови в усіх сферах суспільного життя.

Республіканські і місцеві державні, партійні, громадські орга
ни, підприємства, установи і організації створюють всім громадя
нам необхідні умови для вивчення української мови та поглибле
ного оволодіння нею.

С т а т т я  3. Мови інших національностей в Українській РСР

Українська РСР створює необхідні умови для розвитку і ви
користання мов інших національностей у республіці.

В роботі державних, партійних, громадських органів, підпри
ємств, установ і організацій, розташованих у місцях проживання 
більшості громадян інших національностей (міста, райони, сіль
ські і селищні Ради, сільські населені пункти, їх сукупність) 
можуть використовуватись поряд з українською і їхні національ
ні мови.

У разі, коли громадяни іншої національності, що становлять 
більшість населення зазначених адміністративно-територіальних 
одиниць, населених пунктів, не володіють в належному обсязі на
ціональною мовою або коли в межах цих адміністративно-терито
ріальних одиниць, населених пунктів компактно проживає кілька 
національностей, жодна з яких не становить більшості населення 
даної місцевості, в роботі названих органів і організацій може ви
користовуватись українська мова або мова, прийнята для всього 
населення.



Мовами міжнаціонального спілкування в Українській РСР в 
українська, російська та інші мови.

Українська РСР забезпечує вільне користування російською 
мовою як мовою міжнаціонального спілкування народів Сою
зу РСР.

С т а т т я  5. Право громадян користуватися будь-якою мовою
Громадянам Української РСР гарантується право користувати

ся своєю національною мовою або будь-якою іншою мовою.
Громадянин вправі звертатися до державних, партійних, гро

мадських органів, підприємств, установ і організацій українською 
чи іншою мовою їх роботи, російською мовою або мовою, прийня
тою для сторін.

Відмова службової особи прийняти і розглянути звернення 
громадянина з посиланням на незнання мови його звернення тяг
не за собою відповідальність за чинним законодавством.

Рішення по суті звернення оформляється українською мовою 
чи іншою мовою роботи органу або організації, до якої звернувся 
громадянин. За бажанням громадянина таке рішення може бути 
видане йому в перекладі російською мовою.

С т а т т я  6. Обов’язок службових осіб володіти мовами ро
боти органів і організацій

Службові особи державних, партійних, громадських органів, 
установ і організацій повинні володіти українською і російською 
мовами, а в разі необхідності — і іншою національною мовою в 
обсязі, необхідному для виконання службових обов’язків.

Незнання громадянином української або російської мови не є 
підставою відмови йому у прийнятті на роботу. Після прийняття 
на роботу службова особа повинна оволодіти мовою роботи орга
ну чи організації в обсязі, необхідному для виконання службових 
обов’язків.

С т а т т я  7. Охорона фондів і пам’яток мов
Українська РСР забезпечує примноження і збереження фон

дів і пам’яток української мови, інших національних мов в науко
во-дослідних установах, архівах, бібліотеках, музеях, а також їх
ню охорону та використання.

С т а т т я  8. Захист мов
Будь-які привілеї чи обмеження прав особи за мовною озна

кою, мовна дискримінація неприпустимі.
Публічне приниження чи зневажання, навмисне спотворення 

української або інших мов в офіційних документах і текстах, ство-



рення перешкод і обмежень у користуванні ними, проповідь во
рожнечі на мовному грунті тягнуть відповідальність, встановлену 
законом.

С т а т т я  9. Організація і контроль за виконанням Закону про 
мови в Українській РСР

Організація виконання Закону Української РСР про мови в 
Українській РСР покладається на Раду Міністрів Української 
РСР.

Контроль за виконанням цього Закону покладається на Ради 
народних депутатів Української РСР.

II. МОВА ДЕРЖАВНИХ, ПАРТІЙНИХ, ГРОМАДСЬКИХ.
ОРГАНІВ, ПІДПРИЄМСТВ, УСТАНОВ І ОРГАНІЗАЦІЙ

С т а т т я  10. Мова актів органів державної влади та управ
ління

Акти найвищих органів державної влади та управління Україн
ської РСР приймаються українською мовою і публікуються укра
їнською і російською мовами.

Акти республіканських міністерств і відомств, місцевих орга
нів державної влади та управління Української РСР приймаються 
і публікуються українською мовою, а в разі необхідності — публі
куються і іншою національною мовою.

Написи на печатках, штампах, штемпелях, офіційних бланках 
державних, партійних, громадських органів, підприємств, установ 
і організацій в Українській РСР виконуються українською мовою 
або українською і російською мовами.

С т а т т я  11. Мова роботи, діловодства і документації
В Українській РСР мовою роботи, діловодства і документації, 

а також взаємовідносин державних, партійних, громадських орга
нів, підприємств, установ і організацій є українська мова.

У випадках, передбачених в частині другій статті 3 цього Зако
ну, мовою роботи, діловодства і документації поряд з українською 
мовою може бути і національна мова більшості населення тієї чи 
іншої місцевості, а у випадках, передбачених у частині третій 
цієї ж статті^—мова, прийнята для населення даної місцевості.

С т а т т я  12. Мова взаємовідносин республіканських і місце
вих органів з союзними органами та органами інших республік

Мовою взаємовідносин республіканських і місцевих державних, 
партійних, громадських органів, підприємств, установ і організа
цій з союзними органами є російська мова.



Мовою взаємовідносин зазначених органів, підприємств, уста
нов і організацій з органами, підприємствами, установами і орга
нізаціями інших союзних республік є російська мова або мова, 
прийнятна для сторін.

С т а т т я  13. Мова технічної і проектної документації
Технічна і проектна документація в Українській РСР виготов

ляється українською або російською мовою.
С т а т т я  14. Мова документів, які посвідчують статус грома

дянина Української РСР
Офіційні документи, які посвідчують статус громадянина (пас

порт, трудова книжка, документи про освіту, свідоцтво про наро
дження, про одруження, а також документи про смерть особи), 
виконуються українською і російською мовами.

С т а т т я  15. Мова з’їздів, конференцій та інших форумів
Мовою з’їздів, сесій, конференцій, пленумів, засідань, зборів, 

нарад, інших зібрань державних, партійних, громадських органів, 
підприємств, установ і організацій в Українській РСР є україн
ська мова.

У випадках, передбачених в частині другій статті 3 цього За
кону, мовою сесій, конференцій, пленумів, засідань, зборів, на
рад, інших зібрань органів і організацій поряд з українською мо
вою може бути і національна мова більшості населення тієї чи 
іншої місцевості, а у випадках, передбачених в частині третій 
цієї ж статті,— мова, прийнята для населення даної місцевості.

Мовою міжреспубліканських, всесоюзних та міжнародних фо
румів, що відбуваються на території Української РСР, є мова, ви
значена учасниками форуму.

Учасниками місцевих, республіканських, міжреспубліканських, 
всесоюзних з’їздів, конференцій, нарад, інших зібрань органів і 
організацій гарантується право вибору мови виступу із забезпе
ченням перекладу на мову роботи відповідного форуму.

С т а т т я  16. Мова документів про вибори народних депутатів

Документація про вибори народних депутатів місцевих, респуб
ліканських і союзних органів державної влади оформляється 
українською мовою.

Документація про вибори народних депутатів СРСР подається 
до Центральної виборчої комісії російською мовою.

Виборчі бюлетені друкуються українською мовою або іншою 
мовою, прийнятою в діловодстві відповідної Ради народних де
путатів.



В Українській РСР у всіх сферах обслуговування громадян 
вживається українська або інша мова, прийнята для сторін.

С т а т т я  18. Мова судочинства
Судочинство в Українській РСР здійснюється українською 

мовою.
У випадках, передбачених в частині другій статті 3 цього За

кону, судочинство може здійснюватись національною мовою біль
шості населення тієї чи іншої місцевості, а у випадках, передба
чених в частині третій цієї ж статті,— мовою, прийнятою для на
селення даної місцевості.

При розгляді в судах кримінальних і цивільних справ особам, 
які беруть участь у справі і не володіють мовою судочинства, за
безпечується право ознайомлення з матеріалами справи, участь у 
судових діях через перекладача, право виступати в суді рідною 
мовою.

Слідчі і судові документи вручаються особам, які беруть участь 
у справі, на їхню вимогу, в перекладі рідною мовою або іншою 
мовою, якою вони володіють.

С т а т т я  19. Мова провадження у справах про адміністратив
ні правопорушення

Провадження у справах про адміністративні правопорушення 
в Українській РСР здійснюється українською мовою.

У випадках, передбачених в частині другій статті 3 цього За
кону, провадження у справах про адміністративні правопорушен
ня здійснюється національною мовою більшості населення тієї чи 
іншої місцевості, а у випадках, передбачених у частині третій цієї 
ж статті,— мовою, прийнятною для населення даної місцевості.

Якщо особа, що притягається до адміністративної відповідаль
ності, не володіє мовою, якою здійснюється провадження, вона 
може виступати рідною мовою і користуватись допомогою пере
кладача.

С т а т т я  20. Мова нотаріального діловодства
Нотаріальне діловодство в державних нотаріальних конторах і 

виконавчих комітетах міських, селищних і сільських Рад народних 
депутатів ведеться тією мовою, якою в даній місцевості здійснює
ться судочинство.

Коли особа, що звернулася за вчиненням нотаріальної дії, не 
знає мови, якою ведеться діловодство, тексти оформлюваних до
кументів мають бути складені також в перекладі (переклад здійс
нюється в установленому законом порядку) російською чи іншою 
мовою.



Арбітражне провадження у справах з участю сторін, які зна
ходяться на території Української РСР, здійснюється українською 
мовою.

Арбітражне провадження у справах, в яких бере участь сторо
на, що знаходиться на території іншої союзної республіки, здійс
нюється російською мовою.

Матеріали справи, оформлені українською мовою, в Держав
ний арбітраж СРСР або державний арбітраж іншої союзної рес
публіки надсилаються в перекладі російською мовою.

С т а т т я  22. Мова прокурорського нагляду
Акти прокурорського нагляду Української РСР складаються 

українською мовою. Цією ж мовою у зв’язку із здійсненням про
курорського нагляду ведеться листування з державними, коопе
ративними та громадськими підприємствами, установами і органі
заціями, розташованими на території Української РСР.

Мовою зносин органів Прокуратури Української РСР з Проку
ратурою СРСР та іншими союзними органами, з органами проку
рорського нагляду інших союзних республік є російська мова.

С т а т т я  23. Мова юридичної допомоги
Юридична допомога громадянам і організаціям подається укра

їнською мовою або мовою, прийнятою для сторін.

С т а т т я  24. Мова міжнародних договорів та угод
Мовами двосторонніх міжнародних договорів Української РСР, 

а також угод громадських органів, підприємств, установ і органі
зацій Української РСР з громадськими органами, підприємства
ми, установами та організаціями інших держав є українська мова 
та мова іншої сторони договору чи угоди. III.

III. МОВА ОСВІТИ, НАУКИ, ІНФОРМАТИКИ І КУЛЬТУРИ

С т а т т я  25. Мова виховання та одержання освіти
Вільний вибір мови навчання дітей є невід’ємним правом гро

мадян Української РСР.
Українська РСР гарантує кожній дитині право на виховання 

і одержання освіти національною мовою.
Це право забезпечується створенням мережі дошкільних уста

нов та шкіл з вихованням і навчанням українською та іншими на
ціональними мовами.



В Українській РСР виховання в дитячих дошкільних устано
вах, в тому числі в дитячих будинках, провадиться українською 
мовою.

У місцях компактного проживання громадян інших національ
ностей можуть створюватись дитячі дошкільні установи, де вихо
вання дітей провадиться їхньою національною або іншою мовою.

В дитячих дошкільних установах в разі необхідності можуть 
створюватись окремі групи, в яких виховання провадиться іншою 
мовою, ніж в установах в цілому.

Ст а т т я  27. Мова навчання і виховання в загальноосвітніх 
школах

В Українській РСР навчальна і виховна робота в загально
освітніх школах провадиться українською мовою.

У місцях компактного проживання громадян інших національ
ностей можуть створюватись загальноосвітні школи, навчальна і 
виховна робота в яких провадиться їхньою національною або ін
шою мовою.

У випадках, передбачених в частині третій статті 3 цього Зако
ну, можуть створюватись загальноосвітні школи, в яких навчаль
на і виховна робота провадиться мовою, спільно визначеною бать
ками школярів.

У загальноосвітніх школах можуть створюватись окремі класи, 
в яких навчальна і виховна робота провадиться відповідно укра
їнською мовою або мовою населення іншої національності.

Вивчення в усіх загальноосвітніх школах української і росій
ської мов є обов’язковим.

Порядок вивчення української мови особами, які прибули з ін
ших союзних республік, або їх звільнення від її вивчення визна
чається Міністерством народної освіти Української РСР.

Ст а т т я  28. Мова навчання в професійно-технічних учили
щах, середніх спеціальних і вищих навчальних 
закладах

В Українській РСР навчальна і виховна робота в професійно- 
технічних училищах, середніх спеціальних і вищих навчальних за
кладах провадиться українською мовою, а у випадках, передбаче
них частинами другою і третьою статті 3 цього Закону, поряд з 
українською — і національною мовою більшості населення.

Для підготовки національних кадрів в цих закладах можуть 
створюватись групи з навчання в них відповідно національною 
мовою.

В цих навчальних закладах можуть створюватись групи і з



російською мовою навчання для громадян Української РСР, які 
поряд з українською і російською мовами вивчали в загально
освітніх школах і національну мову, для громадян з інших союз
них республік та іноземних громадян, а також у випадках, визна
чених відповідними органами державного управління. Цими ж 
органами визначаються й навчальні заклади з російською мовою 
навчання.

В усіх групах з російською мовою навчання та неукраїномов- 
них навчальних закладах, незалежно від їхнього відомчого підпо
рядкування, забезпечується вивчення української мови.

С т а т т я  29. Вступні екзамени з мови
Абітурієнти, які вступають до вищих і середніх спеціальних 

навчальних закладів республіки, складають вступний екзамен з 
української мови.

Абітурієнти — громадяни Української РСР, які поряд з україн
ською і російською мовами вивчали в загальноосвітніх школах і 
національну мову, а також абітурієнти з інших союзних респуб
лік при вступі до навчальних закладів в групи з українською мо
вою навчання складають заліковий вступний екзамен з україн
ської мови, а в групи з російською мовою навчання — конкурсний 
вступний екзамен з російської мови.

Абітурієнти, що вступають до вищих і середніх спеціальних 
навчальних закладів, в яких здійснюється підготовка національ
них кадрів, складають конкурсний вступний екзамен з своєї на
ціональної мови.

Порядок складання вступних екзаменів в окремих вузах та по
рядок їх складання особами, які не атестовані з української мови, 
визначається Міністерством вищої і середньої спеціальної освіти 
Української РСР.

С т а т т я  ЗО. Мова у сфері науки
В Українській РСР результати науково-дослідних робіт оформ

ляються українською або російською мовою.
Виконавці науково-дослідних робіт можуть вибирати мову пуб

лікацій наукових результатів.
В періодичних наукових виданнях, які публікуються україн

ською мовою, виклад основних положень наукових результатів по
дається російською та іншими мовами. В періодичних наукових 
виданнях, які публікуються російською або іншою мовою, виклад 
основних положень наукових результатів подається українською 
мовою.

С т а т т я  31. Мова інформатики
В Українській РСР інформатика здійснюється на основі укра

їнської та російської мов.



Комп’ютери, які використовуються в роботі державних, пар
тійних, громадських органів, науково-дослідних, конструкторських 
установ, засобів зв’язку, у сфері торгівлі, обліку, постачання, в за
кладах освіти й культури, повинні забезпечувати можливість пра
цювати з україномовними і російськомовними текстами.

С т а т т я  32. Мова у сфері культури
Українська РСР гарантує функціонування української мови, 

а також інших національних мов у сфері культурного життя рес
публіки.

З метою широкого ознайомлення громадян республіки з досяг
неннями культури інших народів СРСР, а також світової культу
ри Українська РСР забезпечує переклади українською мовою та 
іншими національними мовами і видання художньої, політичної, 
наукової і іншої літератури, а також переклади українською мо
вою і публічну демонстрацію фільмів та інших аудіовізуальних 
творів.

Українська РСР забезпечує розвиток україномовного кіно- і 
театрального мистецтва.

IV. МОВА ІНФОРМ АЦІЇ ТА ЗВ ’ЯЗКУ
С т а т т я  33. Мова засобів масової інформації
В Українській РСР мовою офіційних засобів масової інформа

ції є українська мова.
Мовою офіційних засобів масової інформації можуть також бу

ти мови інших національностей.
С т а т т я  34. Мова роботи пошти і телеграфу
Поштово-телеграфна кореспонденція від громадян, державних, 

партійних, громадських органів, підприємств, установ і організа
цій для пересилання в межах республіки приймається українською 
або російською мовою.

Пошта і телеграф забезпечуються конвертами, листівками, 
бланками і т. ін., написи на яких виконані українською та росій
ською мовами.

С т а т т я  35. Мова оголошень і повідомлень
Тексти офіційних оголошень, повідомлень, плакатів, афіш, рек

лами і т. ін. виконуються українською мовою. Поряд з текстом, 
викладеним українською мовою, може бути вміщено його пере* 
клад іншою мовою.

С т а т т я  36. Мова маркування товарів
Маркування товарів, етикетки на товарах, інструкції щодо ко

ристування товарами, виробленими в Українській РСР, виконую
ться українською мовою.



Маркування товарів для вивозу за межі Української РСР 
здійснюється українською або російською мовою.

Назви у товарних знаках подаються українською мовою і ін
шими мовами не перекладаються.

V. МОВА НАЗВ

С т а т т я  37. Мова назв державних, партійних і громадських 
органів і організацій

Офіційні назви державних, партійних, громадських органів, 
підприємств, установ і організацій утворюються і подаються укра
їнською мовою. З правого боку (або внизу) ці назви можуть по
даватися в перекладі іншою мовою.

С т а т т я  38. Мова топонімів і картографічних видань
В Українській РСР топоніми (назви населених пунктів, адмі

ністративно-територіальних одиниць, вулиць, майданів, річок 
і т. ін.) утворюються і подаються українською мовою. Топоніми 
можуть передаватись також національною мовою більшості насе
лення тієї чи іншої місцевості.

Відтворення українських топонімів іншими мовами здійснює
ться у транскрипції.

Топоніми з-поза меж Української РСР подаються українською 
мовою у транскрипції з мови оригіналу.

Картографічні видання, призначені для використання в Україн
ській РСР, готуються і публікуються українською мовою.

С т а т т я  39. Мова власних імен
Громадяни Української РСР користуються правом іменуватись 

'згідно з національними традиціями. їхні імена передаються з на
ціональної мови українською мовою у транскрипції. VI.

VI. СПРИЯННЯ н а ц і о н а л ь н о -к у л ь т у р н о м у
РОЗВИТКОВІ УКРАЇНЦІВ, ЯКІ ПРОЖИВАЮ ТЬ ЗА МЕЖАМИ

УКРАЇНСЬКОЇ РСР

С т а т т я  40. Сприяння національно-культурному розвиткові 
українців, які проживають за  межами Україн
ської РСР

На основі угод з іншими союзними республіками Українська 
РСР сприяє національно-культурному розвиткові українців, які 
проживають в цих республіках.

Українська РСР подає згідно з нормами міжнародного права 
всебічну допомогу, за їх бажанням, освітнім школам, науковим



установам, національно-культурним товариствам українців, грома
дянам українського походження, які проживають в зарубіжних 
країнах, у вивченні української мови та проведенні наукових до
сліджень з українознавства, сприяє навчанню громадян україн
ського походження в навчальних закладах Української РСР.

Відомості Верховної Ради 
УРСР. Додаток № 45.— 
К., 1989.— 28 жовт.—
С. 58—66.

227а. З промови Голови Уряду УНР в екзилі

Експозе Голови Уряду УНР 
достойного Івана Самійленка 
у зв’язку з його номінацією 

19 червня 1989 р.

Високоповажний Пане Президенте!
Служба Україні і українському народові — це найсвятіше й 

найбільш благородне, що може бути в житті свідомої української 
людини. Ось чому я маю виключну приємність прийняти Вашу но
мінацію на становище Голови Уряду УНР в екзилі. < ...>  Ось 
чому новий склад Уряду УНР буде намагатись концентрувати 
свою найголовнішу увагу на наступних проблемах:

1. Дальша консолідація наших самостійницьких сил в діяспо- 
рі на базі ДЦ УНР в екзилі є і буде нашим невідкладним за
вданням.

2. Гасло «Лицем до України», себто координація наших ви
звольних акцій з самостійницьким визвольним рухом в поневоле
ній окупантом Україні буде одним із першочергових завдань на
шого Уряду.

3. Перебудова нашої зовнішньої політики на ближчу і дальшу 
мету має базуватись на загальнонаціональному інтересі та на грун
товно опрацьованих плянах нашої політики і стратегії. Вільний 
світ, а зокрема офіційний Вашінгтон, мусять знати, що українська 
визвольна проблема не є внутрішньою справою Москви, а про
блемою всієї Европи і світу. Ми мусимо діяти в цьому напрямку 
в один голос, інакше з нами ніхто не буде рахуватись.

4. Ми будемо пропагувати ідеї УНР у світі, який мусить зро
зуміти, що сьогодні не стоїть питання усамостійнення України 
чи ні, а відновлення її державної незалежности, знищеної у війні 
з комуно-московським агресором-окупантом.
БЗО



5. Ми будемо працювати в цьому дусі, зокрема з нашою мо- 
лоддю-будучністю України, пам’ятаючи, що майбутнє України бу
де залежати від того, як буде підготовлена наша зміна.

6. Ми будемо невтомно викривати перед світом злочини, по
повнені окупантом в Україні, зокрема допомагати успішному за
вершенню дослідження народовбивчого голоду 1932—1933 рр. та 
притягнення до відповідальности злочинців України і всього люд
ства.

7. Уряд буде рішуче дотримуватись в щоденній його діяльності 
принципів «Тимчасового Закону» ДЦ УНРеспубліки, зокрема 
ст. 17/12, ст. 17/13 та ст. 25/2, а також резолюції Десятої Сесії 
УНРади.

8. Ми вітаємо нових членів Уряду, зокрема тих, які поверну
лись до УНРади внаслідок консолідаційних переговорів з 
КУПЛЮ. Ми уділимо максимум уваги для створення гармонійної 
і продуктивної праці в Уряді в дусі заповітів, які залишив нам 
Симон Петлюра.

Зрозуміло, що здійснення всіх цих запроектованих плянів і по
бажань буде можливе лише при умові, «Коли кожен свідомий 
українець і українка, що перебувають у вільному світі, як говорив 
Владика Мстислав у його привіті, стануть щирими звеличниками 
та активними творчими прихильниками Української Народным 
Республіки».

Ми маємо діло з підступним і рафінованим ворогом України, 
з яким нам доля судила жить по-сусідству. Для нього Україна є 
власність, терен для наживи й визиску та імперіяльної напищеної 
величі і слави. Для нас же Україна є душа і серце, наша духова 
рідна хата. І якщо ті напищені імперською недугою росіяни люб
лять свою Росію, а не люблять справедливости, то вони заслуго
вують лише на презирство, бо любов до своєї країни є неподільна 
з любов’ю до справедливости. Ми, українці, не визнаємо величі, 
побудованої на крові жертв і на обмані окупантом. Ми не шукає
мо нічого іншого, як лише єдиної правди і справедливости.

Історія покаже, що жертвенність наших батьків ніколи не 
загине, тому що ціллю їх було не підкоряти й поневолювати інші 
народи чи здобувати владу для себе, але боронити свою свободу 
та природні права українського народу.

Я належу до цього народу. Я є гордий його живучістю. Народу, 
який хоч і робив помилки, падав, але ніколи не корився, не тра
тив своєї надії, він тихо, але певно лікував свої рани, готував і 
готує себе до недалекого світлого майбутнього. І ми є певні: 
Він — Український Народ — переможе. Допоможи ж нам, Боже!

Слава Українській Народній Республіці — нашому символу



державної суверенности, нашому легальному обличчю перед сві 
том! Слава Україні!

Державний центр VHP в 
екзилі: Статті і матеріа
ли .— Філадельфія — Ки
їв — Ваиіінгтон, 1993.-~С
187—191.

228. Етнічний склад населення України

Станом на 1989 р.
За даними всесоюзного перепису 1989 року, 
в Україні проживало 51 471 499 чоловік, у тому числі:

абазинів — 113, 
австрійців — 64 
алеутів — 25, 
алтайців — 150, 
арабів — 1240, 
балкарців — 244, 
белуджі — 45, 
бурятів — 849, 
в’єтнамців — 472, 
дарчинців — 1550, 
долганів — 182, 
євреїв горянських— 135, 
іжорів — 9, 
італійців — 316, 
казахів — 10 505, 
карелів — 2276, 
кетів — 8, 
комі — 3959, 
коряків — 52, 
кумиків — 868, 
латишів — 7142, 
лівів — 6,
молдаван — 324 525, 
народів Індії і Пакистану 
персів — 228, 
рутульців — 75, 
абхазів — 990, 
агулів — 78,

албанців — 3343, 
англійців — 58, 
асірійців — 2759, 
башкирів — 7402, 
білорусів — 440 045, 
венсів — 169, 
голландців — 43, 
грузинів — 23 540, 
дунчан — 140, 
євреїв грузинських — 56, 
інгушів — 466, 
ітельменів — 2, 
калмиків — 635, 
карачаївців — 342, 
киргизів — 2297, 
коміпермяків — 2146, 
кримчаків — 679, 
курдів — 238, 
лезгинців — 4810, 
мансів — 37, 
мордовців — 19 332, 
німців — 37 849, 
ногайців — 331,

175, поляків — 219 179, 
сербів — 637, 
аварців — 2677, 
адигейців — 688, 
азербайджанців — 36 961



американців — 11, удегейців — 24,
вірменів — 54 200, українців — 37 419 053,
афганців — 19 825, хакасів — 299,
болгарів — 233 800, циганів — 47 917,
угорців — 163 111, чеченців — 1844,
гагаузів — 31 967, евенків — 111,
греків — 98 594, естонців — 4208,
євреїв — 468 326, таджиків — 4447,
євреїв середньоазіатських— ПО, тувинців — 94,
іспанців — 729, удмуртів — 8583,
кабардинців — 939, фінів — 1086,
караїмів — 1404, ханти — 91,
каракалпаків — 273, черкесів — 447,
китайців — 679, чувашів — 20 395,
корейців — 8669, евенів — 25,
кубинців — 520, якутів — 619,
лакців — 1035, татар — 86 875,
литовців — 11 278, турків — 262,
марійців — 7368, узбеків — 20 333,
нанайців — 39, французів — 168,
ненців — 204, хорватів — 156,
осетинів — 6345, чехів — 9122,
румунів — 134 825, чукчів — 22,
росіян — 11 355 582, ескімосів — 3,
словаків — 7943, японців — 23,
татар кримських — 46 887, інших національностей — 3904.

Веч. Київ.— 1992.— 1 лип.

229. Питома вага російського етносу у складі 
населення республік СРСР за переписом 1989 р.

Республіки Всього (тис. 
чол.)

Росіяни (тис. 
чол.) %

Україна 51 452 11 356 22,1
Білорусія 10 152 1342 13,2
Узбекистан 19 810 1653 8,3
Казахстан 16 464 6228 37,8
Грузія 5401 341 6,3
Азербайджан 7021 392 5,6
Литва 3675 344 9,4
Молдавія 4335 562 13,0
Латвія 2667 906 34,0
Киргизия 4258 917 21,5
Та джикистан 5093 388 7,6
Вірменія 3305 51,6 1,6
Туркменистан 3523 334 9,5
Естонія 1565 475 30,3



Згідно з даними перепису населення 1989 р., до Росії прибуло 
громадян усіх національностей 4 541 989, а вибуло 3 806 716 чоло
вік. На 1000 чоловік: прибуло 42, вибуло 35.

За даними, одержаними з Федеральної міграційної служби Ро
сії (ФМС), з 1989 р. до листопада 1992 р. з російськомовного на
селення, що прибуло до Росії, 480 000 біженців і 80 000 мігрантів. 
За період з червня 1992 р. до листопада біженців і мігрантів на
лічується від 100 до 110 тис. чоловік.

ФМС утворено в червні 1992 р. її очолює Т. М. Регент. 
З 14 червня до кінця року ФМС було виділено 3 млрд рублів на 
надання допомоги біженцям. У 1993 р. планувалося виділити 20— 
24 млрд рублів.

Огонек.— 1993.— № 7.

230. З Програми Комуністичної партії
України (КПУ— КПРС)

< ...>  Головною метою діяльності Компартії України є благо 
народу України, його національне відродження.

Враховуючи історичний досвід, Компартія України усвідомлює, 
що все це може бути досягнуто лише за умови утвердження дер
жавного суверенітету України в оновленому Союзі рівноправних 
соціалістичних держав.

Комуністична партія заявляє про свою вірність ідеалам Жовт
ня, соціалістичному вибору українського народу. Ідейно-теоретич
ною основою нашої діяльності є випробувані життям і часом фун
даментальні ідеї і принципи, методологія марксизму-ленінізму. 
Рішуче виступаємо як проти догматизації, канонізації цього гума
ністичного за своєю суттю вчення, так і проти намагань дискре
дитувати його.

Ми вважаємо своїм обов’язком дальший творчий розвиток тео
рії соціалізму з урахуванням сучасних умов, всієї прогресивної 
суспільної думки, історичного досвіду людства у XX столітті.

Компартія України, виражаючи і захищаючи корінні інтереси 
робітничого класу, трудового селянства, інтелігенції, службовців, 
наполегливо виборюватиме право на роль політичного авангарду 
народу України. І

І
Людина і суспільство, соціальна політика

Компартія республіки повністю усвідомлює: гуманний, демо
кратичний соціалізм стане реальністю лише в тому разі, якщо бу
дуть створені гідні людини умови її повсякденного життя і твор-



чої діяльності. Всю свою політику вона підпорядковує інтересам 
народу України, забезпеченню його духовного розвитку, соціаль
ного благополуччя, громадянських прав і свобод, надійних гарантій 
їх реалізації, прилученню кожного жителя республіки до культур
ної скарбниці української нації, народів СРСР і всього людства, 
формуванню нового ставлення до праці і своїх обов’язків перед 
суспільством.

Свободу особи, її права і гідність розглядаємо як вищі життє
ві цінності. Компартія України добиватиметься їх надійного зако
нодавчого, матеріального і політичного захисту.

Першорядними завданнями вважаємо утвердження соціальної 
справедливості, забезпечення рівноправності незалежно від расо
вої, національної і релігійної приналежності, авторитету чесної, 
добросовісної праці, принципу розподілу матеріальних благ за її 
результатами. Ми проти незаконних пільг і привілеїв, проти зрів
нялівки, будь-яких форм паразитування, групового егоїзму. < ...>

Важливий напрям діяльності Компартії України — послідовне 
здійснення перебудови вищої і середньої школи, приведення її у 
відповідність до вимог життя суспільства, розробка та практична 
реалізація нової демократичної концепції освіти, в якій національ
ні історичні і культурні традиції, моральний досвід українського 
народу, національних груп, що проживають на території республі
ки, були б органічно включені в систему навчання та виховання. 
Комуністи мають повернути громадську думку на користь пріори
тетності розвитку освіти, її фінансування, матеріально-технічного 
забезпечення.

Ми — за широку гуманізацію освіти та виховання, кардиналь
не оновлення змісту і системи викладання суспільствознавчих дис
циплін. Школа, училище, вуз повинні виховувати творчу, високо
культурну особу, професійно здатну до активної праці на благо 
суспільства, формувати патріота, громадянина Радянської України 
і СРСР. < ...>

Сучасна політика Компартії України в сфері культури спрямо
вана на широку демократизацію і гуманізацію культурного жит
тя, бережливе ставлення до культурної спадщини народу України, 
його звичаїв і традицій, їх відродження як самобутнього явища 
світової цивілізації. Ми проти адміністративного втручання в куль
турний процес, за свободу творчості, всебічний розвиток талантів, 
ставлення до них як до національного надбання.

Ми послідовно проводитимемо курс на утвердження статусу 
української мови як державної, задоволення мовно-культурних 
потреб людей всіх національностей, що проживають на території 
республіки.

Оволодіння поряд з мовою своєї національності російською 
мовою розглядаємо як важливий засіб прилучення населення рес



публіки до досягнень науки, техніки, вітчизняної і світової куль
тури, взаємозбагачення культур народів СРСР.

Будемо добиватися державного піклування про українську 
культуру та мову за межами України, надання постійної допомо
ги у збереженні рідної мови і культури українським етнічним гру
пам за кордоном.

У своїй політичній діяльності по відродженню і розвитку на
ціональної культури Компартія України розраховує на активну 
співпрацю з художньою інтелігенцією, творчими спілками, акаде
мічними установами та вузами. < ...>

Сучасні політичні партії 
та рухи на Україні: Ін- 
форм.-довід. матеріали.— 
К., 1991.— С. 15—20.

231. З Програми Ленінської Комуністичної Спілки
Молоді України (молодь за демократичний соціалізм]

4. Наші першорядні завдання
Відродження Спілки відчувається в умовах переходу суспіль

ства від тоталітарного стану до демократичного, повернення 
України і Радянського Союзу в світову цивілізацію. Це важкий, 
болісний шлях. Попереду серйозні випробування.

Інтереси молоді сьогодні вимагають від нас активних дій, спря
мованих на:

— реалізацію права законодавчої ініціативи для внесення до 
державних органів законопроектів і пропозицій, насамперед тих, 
що стосуються молоді, формування бюджетів республіки та її ре
гіонів з урахуванням соціально-економічних, культурних та інших 
запитів молодого покоління;

— забезпечення гарантій молодій людині у виборі форм здо
буття освіти, створення різноманітних типів учбових закладів, 
умов для інтелектуального розвитку та підтримки талановитої мо
лоді;

— відродження українського села, його пріоритет при розроб
ці державних соціально-економічних та культурних програм, ство
рення умов, які б виключали виснажливу працю селян, подолан
ня обмежень в доступі сільської молоді до культури, науки, освіти;

— розробку дієвої системи забезпечення трудової зайнятості і 
підвищення кваліфікації молоді, створення умов для її високо
продуктивної і якісної праці;

— забезпечення права молодої людини на перше місце робо
ти, створення додаткових робочих місць для молоді, надання до
помоги по безробіттю, яка гарантує прожитковий мінімум;



— формування у молоді високої громадянськості та патріо
тизму, готовності до захисту Батьківщини, поетапне переведення 
Збройних Сил на професійний принцип комплектації із збережен
ням до здійснення цього переведення загального військового обо
в’язку та запровадженням альтернативної служби;

— радикальну зміну житлової політики у республіці, розши
рення пільгового житлового субсидіювання молодих сімей, приско
рений розвиток МЖК та МЖБК;

— розвиток молодіжної індустрії та сфери послуг, господар
сько-економічної діяльності комсомолу, створення умов для повно
цінного дозвілля молоді, занять спортом і туризмом;

— протидію здійсненню на Україні екологічно шкідливих про
ектів, запровадження кваліфікованої незалежної екологічної екс
пертизи, підвищеного оподаткування екологічно шкідливих ви
робництв, забезпечення гласності в питаннях екології;

— розробку й ухвалення Законів СРСР та УРСР про зону 
екологічного лиха, соціальну захищеність прав населення, яке 
живе на території радіоактивного забруднення після аварії на 
ЧАЕС;

— відродження і розвиток культури і мови, народних домів і 
наукових інституцій українського народу, а також інших народів, 
що проживають в республіці;

— відродження народних свят, традицій, обрядів, промислів, 
символіки, усього, що визначає національну самобутність народів 
України;

— відновлення справжньої, достовірної історії України, увіч
нення пам’яті жертв голоду та масових репресій;

— вирішення урядом республіки та Союзу РСР питання про 
необхідність і можливість передачі Україні всіх національних свя
тинь, які знаходяться в музеях Москви, Ленінграда та в інших 
місцях;

— пропаганду здорового способу життя, цінності сімейних 
взаємин, формування сексуальної культури молоді, запроваджен
ня системи статевого виховання дітей та підлітків.

Ці завдання наша Спілка вирішуватиме разом з усією молод
дю, виходячи з її конкретних потреб, широко інформуючи юнаків 
і дівчат про свою діяльність, про політичну оцінку заходів держав
них органів та громадських організацій, що зачіпають інтереси 
молодого покоління. < ...>

Сучасні політичні партії 
та рухи на Україні.—  
С. 318—320.



232. Інформація про Пласт і програмові документи 
Пласту

Осінь 1911-го, а також 1989 р.
Пласт — організація не нова. її засновано в Україні восени 

1911 р. як український національний різновид скаутінгу. Пізніше 
ідея пластового життя розцінювалась як альтернатива офіційній 
ідеї комсомольської та піонерської організацій.

1989 р. можна вважати роком другого народження Пласту. 
В його опікунську раду, яку очолив І. Юхновський, ввійшли
О. Гринів, І. Гринів, І. Деркач та інші.

При активній допомозі Українського науково-дослідного інсти
туту поліграфічної промисловості, фабрики білових паперів та 
фабрики «Атлас» у Львові надруковано 5 тисяч примірників «Під
ручної книги пластуна і пластунки»/ яку мають члени цієї моло
діжної організації в Канаді. У планах — будівництво міжнарод
ного табору в Карпатах. В серпні 1990 р. у Львові відбувся пер
ший випуск школи провідників Пласту.

Пласт охоплює дітей та молодь у віці від 6 до 24 років. Більш 
старші, вік яких не регламентується, хто хоче своїми знаннями і 
досвідом допомогти молоді нести в широку громадськість пласто
вий спосіб життя, становлять уклад пластових сеньйорів.

Пластуном має право стати лише той, хто визнає християн
ські цінності, що впродовж тисячоліття плекались українським 
народом. З цього випливає і активний патріотизм пластуна. Най
вища мета Пласту — Велике Завтра, а безпосередня — вихована 
людина. Засобом виховання виступає українознавство, природо
знавство, релігієзнавство, мистецтво, техніка, спорт.

Пласт розуміє вірність Україні в нинішніх умовах як визнан
ня ідеї незалежності. Керівники Пласту підкреслюють, що Пласт 
не є молодіжною організацією якоїсь партії, вважають її струк
турно позапартійною і звернулись до всіх громадсько-політичних 
партій і рухів України з проханням: ні за яких ситуацій не роз
глядати Пласт як можливу підструктуру своїх організацій. 
В той же час це не заперечує його вихованцям працювати в май
бутньому в тій політичній партії, яка бореться чесними методами 
за інтереси свого народу.

19—21 жовтня 1990 р. у Моршині відбувся крайовий з’їзд пла
стунів України.

СТАТУТ МОЛОДІЖНОГО ТОВАРИСТВА «ПЛАСТ»
І. Загальні положення:
1. Молодіжне товариство «Пласт» — добровільна юнацько-гро

мадська організація.



2. Пласт є спадкоємцем прогресивних традицій Українського 
Пласту.

3. Пласт здійснює свою діяльність у відповідності з Конститу
цією УРСР, чинним законодавством і на основі даного Статуту.

4. Пласт має свою емблему, вимпел, значок, інші атрибути.
II. Мета організації:
втілити пластівський спосіб життя серед молоді України, най

вищим змістом якого є служіння своєму народові і Україні.
III. Завдання Пласту:
виховати повноцінну, всебічно розвинуту молоду людину, дати 

освіту, Україні — людину обов’язкову. Пластова ідеологія і Пла
стовий закон визначають цей обов’язок як служіння народові, 
Батьківщині, іншим, собі.

Основою Пластового світогляду є християнська мораль.

Пластовий гімн 

ЦВІТ УКРАЇНИ І КРАСА
Цвіт України і краса,
Скобів орлиний ми рід,
Любимо сонце, рух і життя,
Любимо волю і світ.
Пласт наша гордість і мрія,
Любій Отчизні наш труд,
Буйний в нім порив і надія,
В Пласті росте новий люд.

Браття, пора нам стати в ряд, 
Стяг пластовий підняти,
Славу Вкраїні придбатьі 
Сонце по небу колує, (двічі) 

Знають і хмари свій шлях,
Вітер невпинно мандрує 
По України полях.
Ми ж сонця ясного діти,
Вольного вітру брати,
Мали в безділлі змарніти,
Цілі життя не знайти?І 
Браття, пора нам...

ПЛАСТОВИЙ ОБІТ

В пожежах всесвітніх, у лунах кривавих 
Під громом гармат, у важкій боротьбі,



На лицарську честь і на предківську славу 
Вітчизні обіти складаю такі.
Плекатиму силу і тіла, і духа,—
Щоб народ мій вольним, могутнім зростав,
Щоб в думах журливих невольнича туга 
Замовкла, а гордо щоб спів наш лунав.
Красу я і щастя по всій Україні 
Щиритиму, власний забуду свій труд,
Щоб чола розхмарив і випрямив спини,
Щоб зір зняв до неба відроджений люд.
Я працю й невдачі, всі злидні й недолю 
Прийму як завдання великої гри,
З життям поборюсь, як з трудами у полі,
Мину обережно зрадливі яри.
А летом крил скоба під хмари полину 
І бистро розгляну всю землю мою,
Помірю тернисті шляхи України,
До щастя Вітчизну мою поведу.

ПЛАСТОВА ПРИСЯГА

«Присягаюсь своєю честю, що робитиму все, що в моїй силі, щоб: 
Бути вірним Богові і Україні,
Помагати іншим,
Жити за пластовим законом і слухатись пластового проводу».

Сучасні політичні партії 
та рухи на Україні.— 
С. 329—332.

233. Інформація про Студентське братство

Травень 1989 р.

Ідея створення Студентського братства виникла весною 1988 р. 
на факультеті журналістики Львівського державного університету. 
Але остаточно група ініціаторів з числа студентів різних вузів 
згуртувалась під час кампанії по виборах народних депутатів 
СРСР.

Установча конференція Студентського братства м. Львова про
йшла у травні 1989 р. Було обрано Раду організації, прийнято 
Статут. В роботі конференції брали участь секретарі обкому ком
сомолу, студенти українського походження з Канади. Студентське



братство м. Львова увійшло на правах колективного члена в ре
гіональну організацію Руху.

21 вересня 1990 р. на мітингу, скликаному Студентським брат
ством м. Львова, було повідомлено, що група львівських студентів 
голодуватиме у Києві перед Верховною Радою республіки під ло
зунгом «Воля — або смерть!», протестуючи проти підписання ново
го союзного договору.

Студентське братство м. Львова також поставило ряд вимог 
перед адміністрацією вищих та середніх навчальних закладів, за
грожуючи в разі їх невиконання у встановлені строки закликом 
студентів до проведення страйків у найрадикальніших формах.

На сьогодні також діють Студентські братства м. Івано-Фран
ківська, Ужгорода, студентська спілка «Щире братство» м. Рівно
го та інших, які дещо відрізняються в своїх програмних заявах та 
діях. Так, серед акцій, що проведені Студентським братством 
м. Івано-Франківська,— активна участь в передвиборній кампанії, 
участь в акції «Дзвін-90», вечір, присвячений пам’яті УПА, що 
започаткував серію заходів, які переросли в День воїнів УПА. 
Ціль братства — формування демократичної народної інтелігенції. 
Зараз СБ м. Івано-Франківська розробляє комплексну програму 
українізації дозвілля молоді, ставлячи в докір нинішнім органі
заціям та партіям те, що вони не цікавляться конкретною 
людиною. СБ започаткувало відродження Пласту в м. Івано-Фран
ківську, активно співпрацює зі спілкою «Українська молодь Хри
стова». СБ користується матеріальною підтримкою НРУ, розрахо
вує на підтримку підприємств та кооперативів. До співпраці з 
комсомолом, СНУМом відношення серед членів Студентського 
братства неоднозначне.

Сучасні політичні партії 
та рухи на Україні.— 
С. 337.

234. Інформація про створещя і перший рік 
діяльності Народного Руху України 
та витяг з Програми НРУ

НРУ — МАСОВА СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНА ОРГАНІЗАЦІЯ
Установчий з’їзд НРУ відбувся 8—10 вересня 1989 р. у Києві. 

Його делегати репрезентували близько 280 тис. активних учасни
ків. Створена на з’їзді організація дістала назву «Народний рух 
України за перебудову». Було прийнято Програму та Статут НРУ. 
Головою НРУ було обрано поета І. Драча. У лютому 1990 р. НРУ 
було офіційно зареєстровано у Раді Міністрів УРСР. Організації



НРУ існують в усіх областях республіки. У роботі з населенням 
НРУ велику увагу приділяє організації і проведенню масових за
ходів, мітингів, походів. На виборах до Рад всіх ступенів НРУ ви
ступав найбільш серйозною опозицією Компартії України.

У більшості областей республіки НРУ видає свою пресу. Почи
наючи з березня ц. р. видається друкований орган НРУ — «Народ
на газета».

25—28 жовтня 1990 р. у Києві проходили Другі Всеукраїнські 
Збори (з’їзд) НРУ. його делегати представляли згідно з офіційни
ми даними Руху 632 828 членів НРУ. Називалася на з’їзді і загаль
на кількість прихильників НРУ — близько 5 млн чоловік. Основна 
кількість делегатів з’їзду (56,7% )— представники Львівської, 
Тернопільської, Івано-Франківської областей та м. Києва. Пере
валена більшість делегатів з’їзду — українці (95%). За соціаль
ним станом 68 % делегатів — інженерно-технічні працівники, служ
бовці, наукова та творча інтелігенція. Вони представляли понад 
40 різних політичних та громадських організацій, серед них 14 пар
тій. Найчисленнішими з них на зборах були ТУМ ім. Шевченка 
(25,3 %) та УРП (12,6%).

Делегатами зборів були 418 народних депутатів різних рівнів, 
у т. ч. 5 — СРСР, 18 — УРСР, 117 — обласних, 215 міських та 
108 районних Рад. Окрему групу склали колишні члени УПА — 
15 чоловік.

На зборах були заслухані доповідь голови НРУ І. Драча «Про 
політичну ситуацію в Україні і завдання Руху», 11 співдоповідей 
та 6 звітів. У їх обговоренні взяли участь понад 90 чоловік.

Головна увага у доповідях, звітах та виступах була зосередже
на на таких питаннях: майбутнє НРУ в умовах багатопартійності, 
вимога повної незалежності України і неприйняття ідеї нового Со
юзного договору, створення української національної армії, між
конфесійні стосунки.

Серед першочергових завдань НРУ, про які говорилося на збо
рах, делегати особливо виділили необхідність розширення його 
соціальної бази, нарощування впливу серед населення, в першу 
чергу на рівні районів і сіл.

На зборах було розглянуто і прийнято доповнення і зміни до 
Програми та Статуту НРУ. Із назви організації вилучено слова 
«за перебудову». Головною метою діяльності визнається віднов
лення державної незалежності України. Відкидається ідея співро
бітництва з КПРС. Акцентується увага на необхідності перетво
рення НРУ в об’єднання всіх опозиційних сил республіки. Створе
но нову ланку керівництва НРУ — Політичну Раду, а також пере
йменовано Президію НРУ у Центральний провід.

Гострі суперечки викликало на зборах НРУ обговорення поло
ження про членство у Русі. Представники львівської делегації



вимагали відзначити у Статуті, що «КПРС — найлютіший ворог 
народу і що член КПРС не має права бути членом Руху» (С. Хма
ра). Більшістю голосів прийнято формулювання в такій редакції: 
індивідуальним членом НРУ не може бути член політичної органі
зації, керівні органи якої знаходяться за межами України. Асоціа
тивними членами НРУ не можуть бути організації, мета і програ
ма яких суперечить програмі Руху.

Головою НРУ був переобраний І. Драч. Першим заступником 
голови НРУ став М. Горинь, який очолив Політичну Раду — новий 
орган, до якого входитимуть представники асоціативних членів 
Руху — партій і громадських організацій,— для вироблення узго
дженої політичної лінії. Характерна деталь — за Статутом керів
ник Політради, як і голова НРУ, мають бути позапартійними. Од
нак М. Горинь відмовився припинити своє членство в УРП, моти
вуючи тим, що його вік вже не дозволяє міняти свої політичні 
переконання. Делегати погодилися з цим мотивуванням.

До Центрального проводу НРУ, крім І. Драча і М. Гориня, 
були обрані: М. Поровський (голова Координаційної ради НРУ),
І. Заєць (голова Ради колегій), О. Бураковський (голова Ради на
ціональностей), С. Конєв, О. Доній (один із керівників Української 
студентської спілки), О. Лавринович, Л. Скорик, В. Бурлаков (го
лова Секретаріату НРУ), С. Головатий, С. Сеник (голова Львів
ського крайового НРУ), Г. Бондаренко (Луганськ), О. Цимбалюк 
(Одеса), М. Яковина (Івано-Франківськ).

З ПРОГРАМИ НРУ
В останнє десятиріччя XX ст. наше суспільство входить у стан 

гострої всеохопної кризи. Вона стала наслідком насильницького 
впровадження тоталітарного соціалізму; узурпації комуністичним 
апаратом влади Рад; відчуження людини від засобів і продуктів 
виробництва; жорстокого й абсурдного диктату центральних ві
домств; вихолощення суверенітету республік і перетворення місце
вого самоврядування у фікцію; підступного проведення під машка- 
рою «інтернаціоналістської» фразеології — імперської політики де
націоналізації народів, уніфікації, механічного переміщування ет
носів та ігнорування їхніх життєвих інтересів.

XX ст. принесло українському народові як великі надії на дер
жавне й національно-культурне відродження, так і тяжкі націо
нальні трагедії. Після розпаду Російської та Австро-Угорської 
імперій в Україні було відновлено національну державність про
голошенням Української Народної Республіки, а згодом і Західно
української Народної Республіки. У складних історичних умовах 
цей процес був перерваний насильницьким шляхом. Україна стала 
частиною СРСР, що сформувався як унітарна держава з єдиним 
центром і єдиною правлячою партією, яка запровадила тоталітар-



ну систему й довела народи до межі економічної, екологічної й 
духовної катастрофи.

Терор проти селянства під гаслами «розкуркулення» та приму
сова колективізація; штучний голод 1933 року з мільйонами жертв; 
майже цілковите винищення національної інтелігенції в добу ста
лінських репресій; придушення будь-якого вияву національної 
самосвідомості під виглядом «боротьби проти українського буржу
азного націоналізму», неодноразові депортації мільйонів українців; 
грубі порушення прав людини й народу; паплюження національної 
історії і культури; плюндрування історичних святинь українського 
та інших народів, міграційна політика, спрямована на послідовне 
зменшення абсолютної і відносної частки українців серед насе
лення України; цілковите витіснення української мови майже з 
усіх ділянок суспільного життя республіки; байдуже, а то й вороже 
ставлення до національно-культурного розвитку українців за ме
жами своєї Батьківщини; непоправне знищення природи в ряді 
регіонів України; чорнобильська трагедія — такі далеко не всі зло
чини розбудованого під керівництвом КПРС тоталітарного режиму 
проти українського народу.

Коли врахувати ще руїну часів громадянської війни, голод 
1921—1922 років, звірства німецько-фашистських окупантів, голод 
1946—1947 років, то можна уявити масштаби втрат українського 
народу в XX ст.

Запобігти загальнонаціональній катастрофі неможливо без змі
ни політичної системи, усунення монополії комуністичної партії і 
утвердження політичного й економічного плюралізму, без об’єд
нання зусиль всіх патріотичних й перейнятих почуттям історичної 
відповідальності сил України незалежно від місця проживання, на
ціональної і релігійної приналежності, партійності, соціального 
стану, культурно-освітнього цензу, статі і віку. Формою такого 
згуртування є НАРОДНИЙ РУХ УКРАЇНИ.

ПРИНЦИПИ, ЦІЛІ, НАПРЯМКИ І СПОСОБИ ДІЯЛЬНОСТІ

1. У своїй діяльності Народний Рух України (далі Рух) керує
ться принципами гуманізму, демократії, гласності, плюралізму, со
ціальної справедливості, виходячи з інтересів усіх громадян неза
лежно від національності. Рух згуртовує їхню патріотичну енергію, 
виявляє їхню волю до політичного, економічного та культурного 
відродження України.

Головною метою діяльності Рух визначає:
— відновлення парламентським шляхом державної незалеж

ності України, побудову демократичного й гуманного суспільства, 
в якому буде досягнуто справжнє народовладдя, добробут народу 
й умови для гідного життя людини, відродження та всебічного роз-



витку української нації, забезпечення національно-культурних по
треб усіх етнічних груп республіки.

3. Рух ставить перед собою цілі:
а) всіляко сприяти відродженню людини як морально відпові

дальної особистості;
б) сприяти розвитку національно-державного будівництва, 

скерованого на перетворення України в незалежну, правову дер
жаву, покликану забезпечити вільний розвиток особистості, захист 
прав людини і нації, безперешкодне здійснення демократичних 
свобод;

в) домагатися радикальної перебудови економіки України на 
засадах економічної самостійності з урахуванням регіональних і 
структурних особливостей;

г) вести наполегливу боротьбу проти політики денаціоналізації, 
домагатися необхідних умов для вільного розвитку і самозбере
ження українського народу; сприяти духовному відродженню укра
їнської нації на основі всебічного розвитку української мови й 
культури, формування історичної пам’яті й національної свідомос
ті громадян, виховання почуття національної гідності;

д) сприяти всебічному розвиткові мов і культур національних 
меншостей та етнічних груп, що проживають на території респуб
ліки, стояти на захисті їхніх життєвих прав та інтересів. < ...>

— Нації — основні суб’єкти людської цивілізації, історично пер
спективні спільноти людей. Національне розмаїття — підвалини 
багатоваріантності розвитку людства, його життєздатності та жит
тєстійкості, їхній вільний розвиток — запорука цивілізації;

вищим ступенем зрілості нації є національна державність. 
Лише в умовах політичної, економічної, культурної незалежності 
можливий вільний розвиток націй. Збереження нації гарантується 
за умови узгодженого суверенного розвитку політично-економічно
го, культурного та екологічного буття;

— реалізація всієї повноти національних прав різних етнічних 
груп, які населяють Україну, невіддільна від усвідомлення ними 
того, що Україна є споконвічною для української нації і єдиною 
в світі територією, де можливі повновартісні існування й розвиток;

— важливим інтегруючим чинником етнічних спільностей є 
мова і національна свідомість. Національна мова — першооснова, 
першоджерело культури, фундамент національного буття народу, 
загальнолюдська цінність. Зникає національна мова — умирає на
род як нація.

Виступаючи за повагу до національної гідності, проти націо
нального нігілізму, Рух вважає несумісною зі своїми принципами 
пропаганду расової та національної винятковості, шовіністичних і 
націоналістичних поглядів. < ...>

1. Рух змагатиметься за цілісність та безперервність розвитку



національних культур, виступатиме проти їх вульгаризаторської 
ідеологізації, спрощеного поділу на прогресивні й реакційні.

Унаслідок колоніальної політики царизму, а потім грубих по
рушень загальнолюдських принципів національного буття в часи 
сталінізму і брежнєвщини, винищення значної частини української 
творчої та наукової інтелігенції, штучного звуження сфери вжи
вання української мови, запровадження під виглядом офіційності 
російської мови лиховісної двомовності, тобто насадження русифі
кації, культура українського народу втратила свою цілісність, по
руйновано процеси її розвитку, розірвано культурний зв’язок поко
лінь. Нині український народ стоїть перед необхідністю відроджен
ня національної культури, всебічного розвитку української мови — 
визначального чинника існування нації. < ...>

НАЦІОНАЛЬНЕ ПИТАННЯ
1. Рух визнає одним із найважливіших завдань своєї діяльнос

ті демократичне й справедливе розв’язання проблем, що стосую
ться буття і розвою українського народу, забезпечення його рівно
правності з іншими народами, задоволення національних потреб 
білорусів, болгар, вірменів, гагаузів, греків, євреїв, караїмів, крим
чаків, кримських татар, молдаван, німців, поляків, росіян, румунів, 
словаків, угорців, циган та інших національностей, які проживають 
у республіці.

Рух вважає, що юридичними засадами національної політики 
в Україні мають бути право нації на самовизначення та право 
національно-культурної автономії для етнічних груп і національ
них меншин, що проживають у республіці.

2. Національне питання в Україні Рух розглядає як питання 
буття і розвою української нації, етнічних груп та національних 
меншостей, їхньої інтеграції в єдиний соціум республіки, ядром 
якого є народ, що дав назву своїй національній державі.

3. Зближення і взаємозбагачення націй не мають нічого спіль
ного з їхнім примусовим «злиттям», асиміляцією, денаціоналіза
цією та нівеляцією.

Нації, як суб’єкти суспільного життя, творять загальноземну 
людську цивілізацію. Всілякі штучні, насильницькі методи інтегра
ції націй Рух розглядає як злочин проти людства, як зазіхання на 
духовне багатство та розмаїття загальнолюдської спільноти.

4. Рух розцінює стан національного буття в Україні як критич
ний. Нависла загроза над самим існуванням української нації та 
її державності. Серйозно ушкоджені всі умови національного буття 
українців: політичні, соціально-економічні, культурні, екологічні. 
Під загрозою зникнення опинилась етнічна самобутність представ
ників інших народів України.

Рух сподівається, що росіяни, які живуть у республіці, стануть



прихильними співучасниками теперішнього українського націо
нального відродження. Шануючи російську мову і культуру, істо
ричну кревність українського та російського народів, Рух вважає, 
що росіяни можуть розвиватися як самобутня частина соціуму рес
публіки за умови повного розквіту української нації. Інший шлях 
веде до згубних наслідків для обох народів.

Історично склалося так, що Україна стала колискою нової 
єврейської культури, євреї зробили великий внесок у розвиток 
багатьох галузей життя українського народу. Рух виступає за від
родження єврейської спільноти в Україні, їхньої культурно-націо
нальної автономії, проти антисемітизму.

Рух вважає, що на українців, а також на найчисленніші націо
нальні групи, що живуть у республіці,— росіян, євреїв лягає вели
ка відповідальність за долю всіх національних меншостей України, 
їхній самобутній розвиток.

5. У національному питанні Рух виходить з того, що:
— національний чинник є могутнім рушієм суспільного посту

пу, особливо в багатонаціональній країні; < ...>
2. Питання культурного відродження в Україні може бути ус

пішно розв’язане лише на шляху утвердження державності україн
ського народу. Рух обстоює право корінного народу республіки 
зберігати на своїй етнічній території історичний уклад життя, куль
туру, мову, самобутність.

Рух виступає за розвиток національної культури, мови всіх 
національностей, що населяють Україну. Представники всіх націо
нальних груп повинні мати реальну можливість створення культур
них автономій. їхнє право — відкривати школи з рідною мовою 
навчання, створювати товариства та земляцтва, мати театр, пресу, 
пропагувати духовні цінності свого народу. Рух домагатиметься 
реального здійснення такого права.

3. Рух переконаний, що справді дружніх відносин між народа
ми можна досягти тільки на грунті взаємної поваги до культури, 
мови, історії, традицій кожного народу. Рух сприятиме тіснішому 
спілкуванню громадян республіки на основі культурного інтересу, 
допомагатиме представникам різних національностей прилучитись 
до спільного процесу творення духовних та матеріальних цінностей 
на терені України.

4. Рух домагатиметься децентралізації культурного життя в 
республіці. Питання культури України має належати виключно до 
компетенції республіки. Необхідно розробити (за участю Руху) 
проект програми цілісного розвитку української культури й винес
ти на всенародне обговорення.

5. Рух виступає за вільну й безпосередню культурну, наукову, 
спортивну співпрацю з усіма країнами світу та міжнародними ор
ганізаціями, висловлюється за найтісніші контакти з українцями



за кордоном і розглядає таку діяльність як запоруку нерозривності 
українського народу та його культури. Культурні надбання зару
біжних українців є важливим елементом національної культури і 
мають широко використовуватися для культурного будівництва в 
Україні.

6. Рух вважає, що відкритість української культури, її сприй
нятливість до всіх духовних здобутків людства, включення в за
гальносвітовий культурний процес — важлива передумова справ
жнього національного відродження.

7. Рух переконаний, що права національно-культурної автоно
мії мають бути надані і українцям, які проживають за межами 
Республіки — на Кубані, Ставрополлі, на Дону, в Молдові, Сибіру, 
Казахстані, на Далекому Сході, в Москві, Ленінграді та в інших 
містах і регіонах. Забезпечення їхніх духовних потреб повинно 
стати державною турботою уряду республіки, її громадських, 
творчих організацій, спілок, а також союзних інституцій та урядів 
інших республік.

8. Рух сприятиме відродженню справді наукової історії Украї
ни, історії її освіти, культури та науки, реальному поновленню 
усної народної творчості (в усіх її різновидах), обрядів та звичаїв, 
народної педагогіки та медицини, агрономії і садівництва. Куль
турна політика мусить бути спрямована таким чином, аби відроди
ти місцеві культурні центри, аби зняти протиставлення центру і 
периферії щодо рівня розвитку та інтенсивності культурного життя.

Слід подбати про вивчення історії та основних засад вітчизня
ної етнопедагогіки, впровадження її основних елементів у виховний 
та навчальний процеси. Потребує вивчення і розробки методика 
та методологія викладання циклу гуманітарних дисциплін у серед
ній школі як цілісної системи, що забезпечує спадкоємність світо
глядних етичних та естетичних принципів, властивих українському 
народові.

Рух сприятиме відродженню народно-прикладного мистецтва, 
традицій і певних структур українського козацтва, національних 
та народних свят, національної символіки.

9. Рух домагатиметься утвердження в Україні системи націо
нальної освіти. Навчання та виховання в школі слід організувати 
в повній відповідності з політичними, економічними, екологічними, 
культурними інтересами Республіки. Навчальний процес у школах 
має здійснюватись за планами і програмами, опрацьованими на 
демократичних засадах у Республіці.

Рух вважає за необхідне вжити термінових заходів для виве
дення дошкільного виховання, народної освіти та культурно-освіт
ньої галузі з кризової ситуації, зі стану граничної бідності. Школи 
мають бути масово охоплені комп’ютеризацією. Слід провести ре
форму навчальних (вищих) закладів, забезпечити їхню автоно



мію, викладацьке й студентське самоврядування, підвищення якос
ті навчання.

Рух бере на себе обов’язок забезпечення розвитку мережі кур
сів української мови, недільних шкіл, де б вивчалась і пропагува
лась історія української культури.

10. Рух домагатиметься оздоровлення й піднесення до сучасно
го рівня архівного господарства, відновлення втрачених пам’яток 
літератури, мистецтва та архітектури, повернення розкрадених 
фондів та вивезених за межі України історичних, культурних, ху
дожніх національних скарбів і реліквій.

Рух виступає за дбайливе ставлення до всієї матеріальної й 
духовної спадщини, за відродження старих та створення нових 
державних і громадських інституцій, які б забезпечували цілеспря
мований культурний розвиток народу, за розширення інформацій
ної бази культури (доступності архівів, світової літератури і кіно- 
класики, створення комп’ютеризованих інформаційних центрів).

11. Рух розцінює виховання національної гідності, історичної 
пам’яті, прищеплення любові до своєї національної мови, дбайли
вого ставлення до культурної національної спадщини, охорони па
м’яток та історичного середовища, широке та об’єктивне висвітлен
ня всіх сторінок історії українського народу як одне з головних 
завдань держави, наукових кіл, творчих спілок, громадських орга
нізацій.

12. Рух виходить з усвідомлення тісної взаємозалежності ма
теріального багатства республіки та рівня розвитку культури І 
вважає, що розвиток національної культури потребує значно спри
ятливіших економічних умов, фінансової підтримки з боку держа
ви, наполягає на ліквідації практики залишкового фінансування 
культури.

13. Рух стверджує, що культурний потенціал народу залежить 
від багатоманітності шляхів розвитку національної культури. Рух 
протистоїть будь-яким спробам уніфікувати культуру і захищає 
творчу суверенність особистості.

14. Питанням особливої турботи Руху є українська мова. Внас
лідок спотворення національної політики та русифікації україК* 
ська мова витіснена майже з усіх життєво важливих сфер діяль
ності суспільства. Повернення їй законного місця вимагає потуж
них державних зусиль та широкої громадської підтримки.

Рух вважає, що першим кроком у розв’язанні проблем усього 
національно-культурного відродження стало надання українській 
мові статусу державної в Українській РСР. Наступне завдання — 
реалізація «Закону про мови в Українській РСР», практичне за
безпечення відновлення й утвердження функціонування українсь
кої мови у ділянках державної, партійної, громадської діяльності, 
науки і культури, виробництва, діловодства, судочинства, інфор



мації, інформатики, зв’язку, середньої і вищої школи, дошкільних 
закладів. < ...>

Сучасні політичні партії 
та рухи на Україні.— 
С. 230—250.

235. Інформація про Українську Студентську 
спілку і витяг з програмової Декларації УСС

Жовтень 1989 р.
УКРАЇНСЬКА СТУДЕНТСЬКА СПІЛКА
Ідея створення незалежного професійного та громадського об’єд

нання студентів виникла влітку 1989 р. На початку вересня утво
рилася група по організації Української Студентської Спілки в 
Київському університеті.

На нараді студентських організацій, яка відбулася 7—8 жовтня 
1989 р. у Львові, ідея створення Української Студентської Спілки 
була схвалена і підтримана іншими навчальними закладами.

Установчий з’їзд Української Студентської Спілки відбувся 
8—9 грудня в Київському університеті з участю делегатів з Києва, 
Чернігова, Черкас, Умані, Полтави, Харкова, Донецька, Одеси, 
Дніпропетровська, Дніпродзержинська, Хмельницького, Чернівців, 
Івано-Франківська, Львова. На з’їзді виступали І. Драч, М. Горинь 
та інші. На з’їзді схвалено програмову Декларацію та Статут УСС.

Мета УСС — боротьба за права студентів: забезпечення всіх 
стипендією на рівні прожиткового мінімуму, всіх, хто має потребу, 
гуртожитками, ліквідація пропускного режиму в студмістечках, 
екстериторіальність та автономія навчальних закладів, прийняття 
демократичних Статутів вузів, добровільність військової та медич
ної підготовки, забезпечення прав студентів брати участь у вирі
шенні всіх важливих питань навчального процесу, ліквідація дер
жавної монополії на освіту. УСС виступає також за ліквідацію 
марксистсько-ленінської ідеології при вивченні суспільних наук, 
забезпечення прав українцям та представникам національних мен
шин України одержувати освіту рідною мовою, введення курсів 
історії України, історії української філософії, політичних вчень в 
Україні, свободу діяльності релігійних громад у вузах і т. ін.

До УСС входять представники різних, часто полярно протилеж
них організацій. На початок жовтня, за словами її лідерів, вона 
налічувала близько двох тисяч членів.

УСС — один з організаторів голодування студентів на площі 
Жовтневої революції в м. Києві. Голова київської філії УСС 
О. Доній на других Всеукраїнських зборах Руху очолив Раду Руху 
у справах молоді.



З ПРОГРАМОВОЇ ДЕКЛАРАЦІЇ УСС

Українська Студентська Спілка (далі Спілка) є незалежною 
професійно-громадською політичною організацією студентів, що 
веде активну діяльність, спрямовану на захист прав та інтересів 
студентів.

Для реалізації своїх цілей Спілка домагається: < ...>
3. Стосовно навчального процесу:
а) свободи наукових досліджень;
б) усунення спецфондів у бібліотеках;
в) права вибору студентами екзаменаторів, викладачів, ство

рення конфліктних комісій зі спірних питань;
г) права студентів на вибір предметів навчання в межах дію

чих навчальних планів та вивчення додаткових курсів за згодою з 
викладачами (в тому числі з доплатою);

д) усунення обов’язкового відвідування занять з військової та 
медичної підготовки, цивільної оборони;

е) викладання марксизму-ленінізму як однієї з багатьох сус
пільних теорій. Скасування іспиту з марксизму-ленінізму;

є) права на вільну діяльність релігійних громад в навчальних 
закладах;

ж) забезпечення виконання закону про мови;
з) розповсюдження досягнень української науки та культури, 

створених українською діаспорою. Запрошення на викладання ук
раїнських вчених з-за кордону. < ...>

Сучасні політичні партії 
та рухи на Україні.— 
С. 343—345.

236. Програма Української Національної Партії (УНП)

Жовтень 1989 р.
Українська Національна Партія вважає, що політична, еконо

мічна, культурна і екологічна криза в Україні є наслідком підне
вільного становища української нації. В січні 1918 р. український 
народ здобув незалежність для своєї держави — Української На
родної Республіки, яку визнали де-факто і де-юре численні вільні 
країни. УНР була визнана і Урядом РСФСР. 1 листопада 1918 ро
ку була проголошена Західноукраїнська Народна Республіка 
(ЗУНР). 22 січня 1919 року був підписаний акт Злуки українських 
земель, згідно з яким УНР і ЗУНР об’єдналися в єдину соборну 
державу — Українську Народну Республіку.

В кінці 1918 року РСФСР почала агресію проти України, пору-



шивши акт про перемир’я. Агресія РСФСР не була спровокована 
Урядом незалежної України, отже, є незаконною, а тому українсь
кий народ продовжив боротьбу за державну незалежність своєї 
Батьківщини. 14 березня 1939 року була проголошена самостій
ність Карпатської України. Придушення її невдовзі не пригасило 
прагнення українців до незалежності. Актом ЗО червня 1941 року 
було проголошено відновлення Української Самостійної Соборної 
Держави на чолі з Українським Державним Правлінням. В оборо
ні Самостійної Соборної Держави Українська Повстанська Армія 
(УПА) вела двофронтову війну проти нацистської Німеччини, а 
відтак проти большевицької Росії до половини 1950-х років. Є це 
нерозривний і взаємодоповнюючий хід подій та боротьби україн
ського народу за державну незалежність у двадцятому сторіччі. 
Є він також продовженням державницьких традицій українського 
народу княже-королівської і козацької діб.

Внаслідок агресії РСФСР проти УНР в кінці 1918 року Украї
на була окупована, і на її терені за рішенням ЦК РКП (б) була 
утворена штучна структура — Українська Радянська Соціалістич
на Республіка, уряд якої виступав одним з ініціаторів утворення 
СРСР. Оскільки сама УРСР і її уряд були утворені за рішенням 
ЦК РКП (б) і внаслідок вигнання законного Уряду УНР, то зако
ни УРСР і договори уряду УРСР з урядами інших націй є юри
дично недійсними, а тому УНП не визнає їх і вважає УРСР не рес
публікою, а колоніальною адміністрацією в Україні.

УНП відстоює право українського народу на незалежне дер
жавне існування і проголошує своєю метою відновлення Україн
ської Народної Республіки в етнічних кордонах.

Для досягнення мети УНП програмує в умовах сучасної дійс
ності такі дії:

1. Сприяння утвердженню демократичних принципів у суспіль
стві. З цією метою УНП домагається гарантів демократії:

а) Економічного гаранту, яким є приватна власність. Для цьо
го необхідно передати всі виробництва, банки, шляхи сполучень, 
знаряддя зв’язку та інформації, які зараз є державною власністю, 
в приватну, кооперативну та акціонерну власність.

б) Силового гаранту, яким є приватна зброя. Відсутність цієї 
зброї у громадянина робить його беззахисним перед озброєним 
злочинцем і є основним гальмом в демократизації суспільства. Без 
приватної зброї демократія перетворюється на фарс з узурпацією 
влади однією партією. Для легалізації приватної зброї необхідним 
є закон про зброю, який регламентував би застосування зброї та 
її калібр.

в) Політичного гаранту, яким є політичний плюралізм. Пар
тійна монополія на владу та інформацію є аморальною й проти
законною.



2. Домагання визнання урядами демократичних країн та уря
дом СРСР окупаційного статусу для України.

3. Домагання скасування Конституції УРСР та договору про 
утворення СРСР. Наміри оновити союзний договір або укласти 
новий УНП розглядає як спроби узаконення підневільного стано
вища України.

4. Домагання виведення УРСР зі складу Організації Об’єдна
них Націй і заміни її представництва представництвом національ
них опозиційних сил, в тому числі й емігрантських.

5. Змагання до створення Тимчасового Державного Правління 
України на базі тих українських політичних сил, які стоять на 
платформі самостійної державності.

6. Утворення Національних Збройних Сил.
7. Домагання виведення окупаційних військ з усіх українських 

земель.
8. Скликання Національних Установчих Зборів.

Програма прийнята на 
Установчому Зборі Укра
їнської Національної 
Партії 21 жовтня 1989 ро
ку, м. Львів.
Сучасні політичні партії 
та рухи на Україні.— 
С. 190—191.

237. З проекту програми Спілки трудящих України
за соціалістичну перебудову

Лютий 1990 р.
Радянська вітчизна переживає затяжну економічну, екологічну, 

соціальну, політичну, ідеологічну І моральну кризу, яка ставить 
під загрозу саме подальше існування Союзу РСР, соціалістичних 
принципів організації суспільства. У той час як більшість держав 
світу останні десятиліття впевнено розвивалися, наша, втративши 
провідні позиції майже з усіх показників, крім військових, скоти
лася до рівня країн, що розвиваються. Це при тому, що тільки в 
Українській РСР працею народу створено виробничі потужності, 
які перевищують сукупні потужності таких розвинутих країн, як 
НДР і ФРН.

Проголошений у 1985 р. і схвалений усіма трудящими курс на 
вихід із застою, радикальну перебудову й оновлення усіх сторін 
життя радянського суспільства виявився недостатньо продуманим 
і не спрацьовує. Старі системи управління, господарських зв’язків



зламані або паралізовані, нові ще не створені або ж не діють. 
У результаті минуле п’ятиліття стало періодом безперервного на
ростання труднощів у країні й республіці, різкого зниження рівня 
життя трудящих, посилення соціальної і міжнаціональної напру
женості.

Головним винуватцем бід, які переживає країна і народ, є істо
рично усталена авторитарно-бюрократична система державної вла
ди. Узурпувавши права трудящих, права Рад, її представники три
валі роки монопольно і безроздільно правили країною, нібито в 
ім’я блага народу та ідеалів соціалізму, а насправді — у своїх его
їстичних інтересах. Результатом цього стало падіння престижу 
ідей соціалізму і соціальної справедливості.

Відповідно до загальновідомої істини, що будь-яка монополія 
веде до застою і деградації, монополія влади авторитарно-бюро
кратичного апарату з властивими йому неділовими принципами ви
сування людей призвела до наростання некомпетентності, безвідпо
відальності, нечесності на всіх сходинках організаторської та гос
подарської діяльності і наслідків, що випливають звідси: недоско
налого законодавства, загальної неповаги до законів, катастрофіч
ного послаблення державного управління, порядку і дисципліни, 
значного поширення корупції з її розтлінним впливом, виникнення 
могутньої «тіньової економіки», поглиблення майнового і соціаль
ного розшарування громадян. Без повної і остаточної ліквідації 
цієї монополії немислимий ніякий прогрес у майбутньому.

З іншого боку, партії, суспільно-політичні спілки і рухи, які ви
никають сьогодні в Українській РСР на несоціалістичній платфор
мі, не являють собою справжньої альтернативи. їх програми не
змінно декларують прихильність до демократії і піклування про 
народні інтереси. Однак, як показує життя, їх діяльність не зміц
нює демократії, не дала поки що ніяких практичних результатів 
для трудящих і не обіцяє надалі. Це особливо наочно виявляється 
там, де представники цієї течії зайняли провідні позиції в місце
вих Радах.

В основному діяльність угруповань несоціалістичного напряму 
зводиться до соціальної і національної демагогії. Демонстративно 
висловлюючись проти привілеїв, вони пропагують лад, суть яко
го— привілеї для небагатьох за рахунок більшості. Навіть усере
дині таких організацій важко виявити демократичні засади. Фак
тично їх призначення — бути трампліном для лідерів, які відчай
душно рвуться до політичної влади. Влади у звичній монопольній 
формі, тільки з лозунгами, вивернутими навиворіт.

Ще менше відповідають інтересам трудящих угруповання, які 
проповідують екстремістські погляди, поширюють людиноненавис
ницьку націоналістичну та шовіністичну ідеології. Сіючи розбрат 
серед людей, розпалюючи конфлікти на етнічному, регіональному,



релігійному грунті, вони ставлять під загрозу державну цілісність 
України.

Чергову історичну помилку роблять КПРС, Компартія України. 
Розбудивши свідомість народу, викликавши вибух політичних при
страстей, вони самі перебувають у споглядальній нерішучості, зда
ють позиції антисоціалістичним та антирадянським силам, які все 
більше консолідуються. Більше того, в їхньому середовищі під ви
глядом відмови від помилок минулого шириться відступництво від 
основоположних ідей соціалізму і водночас активізуються консер
вативні елементи, які е невід’ємною частиною адміністративно-ко
мандної системи. Ідейний розкол переростає в організаційний. 
У результаті — падіння авторитету і впливу партійних організацій, 
про що, зокрема, свідчать хід і результати виборів народних депу
татів у ряді місць Союзу РСР та України.

Помітно знизився серед трудящих і авторитет Рад народних 
депутатів, чия діяльність, на загальну думку, не справджує надій, 
що раніше на них покладалися. Коріння цього не тільки у відсут
ності у нас навиків парламентської демократії, а й, що найбільше 
непокоїть, у пасивності, недостатній громадянській зрілості бага
тьох виборців.

Сучасна криза — це насамперед криза влади. Вихід із кризи 
один — пробудження політичної самосвідомості і громадянської 
активності трудящих, їх консолідація і єдність дій, взяття важелів 
влади у власні руки.

Годі слів. Настав час конкретних дій. Настав час людям праці, 
тим, чиїми руками і розумом створюються матеріальні і духовні 
цінності, відкинути вагання, об’єднатись і самостійно вийти на по
літичну арену, рішуче заявити свої позиції, як головної сили сус
пільства, примусити прислухатися до своєї думки.

їх волею створюється масова суспільно-політична організа
ц ія— Спілка трудящих України за соціалістичну перебудову 
(СТУ). Вона об’єднує робітників, селян, інтелігенцію, військово
службовців, релігійних діячів, учнів, усіх, хто щиро зацікавлений у 
якнайшвидшому виведенні Радянської країни і Української рес
публіки з кризи, у радикальних змінах на краще в економіці, соці
альній сфері, політичному житті, хто прагне до національного, 
культурного, духовного і морального відродження народів, готовий 
працювати в цьому напрямі.

Спілка трудящих України за соціалістичну перебудову висту
пає за революційне оновлення і всебічний розвиток радянського 
суспільства Української радянської республіки на основоположних 
принципах:

— гуманного соціалізму — ладу соціальної справедливості, рів
ності і захищеності людей, завдання якого — максимально повне 
задоволення духовних і матеріальних інтересів суспільства, де най



вищою цінністю визнається людська особистість, забезпечуються 
необмежені можливості її розвитку. Людина — мета соціалізму, а 
не засіб досягнення мети;

— народної демократії — політичного устрою суспільства, при 
якому здійснюється пряма влада народу, а не влада від імені на
роду, забезпечені повна гласність і відкритість, можливості вільно
го волевиявлення людей, широке громадське самоврядування, від
повідальність усіх органів управління перед народом;

— правової держави, в якій закон ставиться вище за суб’єктив
ну волю окремих осіб або колективів, оберігається незалежність 
судової влади, забезпечуються основні права людини, рівні для 
всіх законність і правопорядок, дотримуються честь і достоїнство 
кожного громадянина;

— інтернаціональної єдності трудящих як запоруки вільного 
суверенного розвитку Української РСР в оновленому Союзі радян
ських держав, гарантії прогресу і добробуту всіх народів і народ
ностей, кожної людини зокрема в обстановці взаємної доброзичли
вості, взаємодопомоги і всебічного співробітництва на основі 
розумного поєднання загальнолюдських і національних інтересів, 
урахування особливостей, традицій і культури кожного народу. 
Трудящим різних національностей нічого ділити, єдність зміцнює 
їхні сили, розбрат ослаблює.

Спілка виступає проти будь-яких форм тоталітарної ідеології, 
проповідування винятковості і вищості будь-яких соціальних або 
національних груп, поширення ворожнечі, недовір’я і неприязні 
між людьми, народами, державами, проти спроб окремих груп або 
осіб забезпечити собі переваги за рахунок інших. Становище кож
ної людини в суспільстві повинні визначати виключно її праця і 
талант. < ...>

III. У галузі національного устрою
III. 1. Створення конституційного порядку, який стимулював би 

вільний і безперешкодний національний, культурний і духовний 
розвиток українського народу в цілому і кожного його представ
ника зокрема, а також вільний і безперешкодний розвиток усіх ін
ших народів і національних груп, які живуть в Україні, незалеж
но від їх чисельності.

Визнати за кожним громадянином Української РСР право віль
но визначати свою національну приналежність, вибирати мову 
спілкування, навчання дітей.

Виключити можливість примусу або дискримінації громадян на 
національному грунті. Цілковита рівність у правах для всіх грома
дян, незалежно від їх етнічної приналежності.

III. 2. Забезпечення права громадян на створення національ
них культурних і освітніх спілок, організацій, проведення націо



нально-культурної діяльності в будь-яких формах, що не супере
чать закону, в тому числі встановлення зв’язків з громадськими 
організаціями зарубіжних країн.

III. 3. Визнання права громадян будь-якої національно-етніч
ної приналежності, що компактно проживають на території рес
публіки, створювати національно-культурні утворення (в рамках 
Існуючого адміністративного поділу) або ж окремі національно-те
риторіальні формування, різного ступеня автономності.

III. 4. Визнання права національних меншин, які компактно 
проживають на території республіки, на окреме представництво у 
Верховній Раді УРСР, відповідних територіальних і місцевих Ра
дах народних депутатів.

Допустити можливість створення у Верховній Раді УРСР пала
ти національностей.

III. 5. Створення при Верховній Раді УРСР, а де є потреба — 
при обласних і міських Радах народних депутатів, комітетів з на
ціональних питань з метою планування і координації національно- 
культурної роботи в республіці та областях, оперативного вирішен
ня питань міжнаціональних відносин. < ...>

Сучасні політичні партії 
та рухи на Україні.— 
С. 286—295.

238. З програми Української Республіканської партії

Квітень 1990 р.
Виражаючи волю народу України жити вільно і в достатку, 

прагнемо до побудови незалежної Української держави, в якій 
гідно, мирно, в умовах добробуту житимуть громадяни республіки, 
незалежно від їхньої національності, суспільного стану, світогляду 
та віросповідання.

Сьогодні економічне й екологічне становище, культурне і духов
не життя в Українській РСР опинилося в стані глибокої кризи. 
Визиск України в складі тоталітарної імперії призвів до спусто
шення надр і лісів, забруднення і вичерпання вод, зруйнування 
чорноземів. Наш край перетворено на колонію, де імперський мос
ковський центр по-хижацькому грабує природні багатства і про
дукт праці трудящих республіки. Тоталітарна система піддавала 
Україну голоду, варварському руйнуванню і нищенню її продук
тивних сил, природних багатств і інтелектуального потенціалу, 
жорстокій та планомірній русифікації.

Руйнування громадянського суспільства державно-партійною 
системою паралізувало самостійне життя особистості, соціальних і



політичних груп. Уряд УРСР, що ніколи не був суверенним, допо
магав імперії утримувати український народ у колоніальному ярмі, 
здійснювати геноцид, економічне й інтелектуальне пограбування 
краю.

Історична практика довела, що жодна політична доктрина, 
жодна партія не сміє привласнювати монопольне право на оста
точне вирішення основних соціальних проблем, розпоряджатися 
долею народів. Реальне забезпечення прав людини та націй на не
залежне життя неможливе без розмаїття ідей, без діяльності гро
мадських, політичних і профспілкових організацій, які б публічно 
вільно виражали інтереси всіх суспільних верств. УРП вважає, що 
комуністична ідеологія та практика є антилюдськими і протипри
родними за своєю суттю. Московський імперіалізм та шовінізм був 
і лишається найбільшою небезпекою для існування української 
нації.

Підтримуючи волю народів України до демократичного ладу, 
державного, економічного, екологічного і культурного відроджен
ня, відновлення громадянського суспільства, ми об’єднуємося у 
партію, що висуває власну програму вирішення пекучих проблем.

Наша партія продовжуватиме кращі традиції національно-виз 
вольної політичної боротьби в Україні. Свій організаційний родо
від вона починає з Української Громадянської групи сприяння ви
конанню Гельсінкських угод (1976—1988) та Української Гель
сінської Спілки (1988—1990).

1. Мета
УРП домагається створення Української незалежної соборної 

держави як неодмінної умови політичного, економічного і культур
ного відродження, консолідації та самопоступу народу України, 
піднесення його добробуту, утвердження демократичного ладу і 
розвитку громадянського суспільства, виведення України з міжна
родної ізоляції на гідне місце серед вільних народів світу. < ...>

8. У справах культури, науки, освіти

8.1. Традиційний національний світогляд і моральні вартості 
об’єднують людей у неподільне ціле, зумовлюючи цим зміст і фор
му їхнього природного самовияву.

8.2. За головне в галузі культури УРП вважає культивування 
шляхетності духу, виховання самоповаги та національної гідності.

8.3. УРП підтримує відродження та розвиток національної 
культури українського народу, інших національних культур в Ук
раїні як одну з головних умов для оздоровлення суспільства і по
дальшого його поступу.

8.4. УРП домагається повернення на батьківщину всіх неза



конно вивезених з України скарбів матеріальної та духовної куль
тури.

8.5. УРП надає особливої ваги культурним зв’язкам України з 
діаспорою.

8.6. Згідно з традиціями української педагогіки основним осе
редком виховання людини, запорукою відродження українського 
патріотизму, самобутнього індивідуалізму та гуманізму має бути 
родинне виховання. Держава повинна забезпечити населенню ши
рокий вибір шкіл, у тому числі приватних, та факультативність 
викладання предметів.

8.7. Партія виступає за виведення наукових установ і навчаль
них закладів із союзного підпорядкування, за свободу наукової 
діяльності, за право створювати незалежні від держави наукові та 
освітні заклади.

8.8. Розвиваючи фундаментальні і прикладні наукові дослі
дження, необхідно обов’язково відроджувати історичні, етногра
фічні та інші гуманітарні науки, зруйновані або загальмовані на 
Україні імперською адміністрацією.

8.9. УРП проти ідеологізації та мілітаризації освіти.
9. У справах релігії

9.1. УРП виступає за незалежну роль релігії в житті україн
ського суспільства, покликаної відродити його духовність.

9.2. УРП стверджує рівноправність віруючих усіх конфесій та 
захищає їхнє право на створення релігійних громад і вільне справ
ляння своїх релігійних обрядів.

9.3. УРП сприятиме братнім взаємозв’язкам українських Цер
ков на користь ідеї незалежності України.

9.4. УРП виступає за відокремлення від держави як Церкви, 
так і атеїстичної ідеології.

10. Щодо національного питання
10.1. УРП відстоює рівність перед законом усіх громадян Укра

їни незалежно від походження та національності.
10.2. УРП домагається державної гарантії для культурної авто

номії всіх національних громад в Україні.
10.3. УРП підтримує право кримських татар на організоване 

повернення до Криму і на їх політичну автономію в складі Укра
їни.

10.4. УРП бореться проти розпалювання міжнаціональної во
рожнечі. < ...>

Сучасні політичні партії 
та рухи на Україні.— 
С. 197—202.



239. Програма Української християнсько- 
демократичної партії (гуманізація, 
національне відродження, справедливість)

Квітень 1990 р.
Ми ставимо за мету:
1. Ліквідацію тоталітаризму як системи з усіма її атрибутами: 

монопольним всевладдям однієї партії, кастовими привілеями, гі
гантським репресивним апаратом, державним атеїзмом тощо і 
встановленням демократичного устрою, де б забезпечувалися рів
ною мірою права всіх без винятку громадян, панував плюралізм і 
багатопартійність, поважались загальновизнані міжнародні право
ві норми і принципи.

2. Досягнення повної політичної незалежності України як дер
жави — віковічного права українського народу бути вільним на
родом на власній землі.

3. Ліквідацію існуючої зараз колоніальної структури в усіх її 
аспектах — політичному, економічному та культурному. Ратифіка
цію урядом всіх міжнародних пактів, що стосуються прав народів 
та людини.

4. Виведення всіх іноземних військ з території України і утво
рення національної армії, котра складалася б виключно з грома
дян України.

5. Введення громадянства в Україні. Крім корінного населен
ня — українців громадянство може бути надане і представникам 
інших національностей, що певний час проживають тут, знають 
українську мову і шанують традиції, історію і культуру народу, на 
землі якого вони проживають.

6. Вирішити проблему спланованої і керованої Москвою мігра
ції, спрямованої на етнічне розмивання народів та нищення їхньої 
національної самобутності.

7. Налагодження самостійних широких зв’язків і контактів із 
світом без посередництва і керівництва Москви — політичних, еко
номічних, громадських, культурно-наукових та інших. При станов
ленні незалежної урядової структури домогтися, щоб українські 
посольства були відкриті в усіх демократичних країнах світу, особ
ливо в тих, де є значна частина нашої еміграції, та в державах, 
що безпосередньо межують з нами, маючи спільні кордони.

8. Налагодження широких контактів і зв’язків з християнсько- 
демократичними партіями Європи і світу та урядами тих країн, де 
ці партії є правлячою силою.

9. Повне економічне самоуправління та самостійне економічне 
співробітництво.

10. Відновлення національної символіки — прапора, герба, гім



ну українського народу замість символів, нав’язаних Україні пар
тійною бюрократією, надуманих штучно і чужих нашому народові.

11. Наповнення реальним змістом питання державності україн
ської мови.

12. Домогтися відшкодування політичних, економічних та мо
ральних збитків, яких тоталітаризм завдав Україні та її народові.

13. Визначення тоталітарної системи як однієї з форм злочинів 
проти людства.

14. Зважаючи на те що протягом останніх 70 років саме існу
вання українського народу було поставлене під загрозу винищення 
як фізичного, так і етнічного, визнати, що насильно було знищено 
десятки мільйонів українців, що український народ для збережен
ня себе як нації потребує не тільки внутрішнього, а й міжнародно
го правового захисту, моральної підтримки і всебічного сприяння 
для свого відродження.

Сучасні політичні партії 
та рухи на Україні,— 
С. 227—228.

240. Інформація про створення 
Всеукраїнського політичного об'єднання 
Державна Самостійність України (ДСУ)

Квітень 1990 р.
У квітні 1990 р. заявила про себе партія з назвою Всеукраїн

ське політичне об’єднання Державна Самостійність України, яка 
має чисто націоналістичний характер.

На загальному зборі 8 квітня 1990 р. у м. Львові було обгово
рено і затверджено програму та статут, обрано Головну Раду, яку 
очолив один з ініціаторів утворення цієї партії, юрист із Львова
І. Кандиба, Членами Головної Ради обрані колишні політв’язні 
поети 3. Красівський та І. Сеник, журналіст А. Лупиніс, колишній 
кур’єр головного проводу ОУН Д. Гусяк. Почесним членом Голов
ної Ради став колишній член головного проводу ОУН П. Дужий. 
Поряд з колишніми діячами ОУН — УПА в цю партію входять і 
«молоді українські патріоти», які своєю справою довели відданість 
ідеї побудови Самостійної Соборної Української Держави. До 
об’єднання приймаються тільки українці і тільки ті, які не були 
зв’язані з Комуністичною партією. На вересень 1990 р. у її складі 
нараховувалося 300 чоловік.

Об’єднання Державна Самостійність України співробітничає з 
Українською національною партією, Українською християнсько- 
демократичною партією, Спілкою незалежної української молоді,



програмні цілі яких багато у чому збігаються, а також підтримує 
Українську республіканську партію та Демократичну партію Укра
їни.

Кінцева мета об’єднання — вихід України з СРСР, побудова 
Самостійної Соборної Української Держави мирним демократич
ним шляхом (бойкотування виборів, паралізація діяльності існую
чого уряду і вимога його відставки, створення тимчасового уряду 
з представників існуючих партій, які стоять на самостійницьких 
позиціях). Форма цієї держави — демократична республіка на чолі 
з президентом. Об’єднання ще не має детально розробленої еконо
мічної програми, але висловилося за перехід від державних форм 
господарювання до приватизації. Базується об’єднання на ідеоло
гії ОУН.

Сучасні політичні партії 
та рухи на Україні.— 
С. 132.

241. Програмні засади Всеукраїнської Спілки 
Незалежної Української Молоді

Травень 1990 р.
1. Спілка Незалежної Української Молоді (СНУМ)— моло

діжна громадсько-політична організація, що базується на кращих 
засадах українського національно-визвольного руху та співпрацює 
з прогресивними силами як в Україні, так і за її кордонами.

2. Основною метою своєї діяльності Спілка ставить відбудову 
демократичної Української Самостійної Соборної Держави.

3. СНУМ виступає проти комуністичної та будь-якої іншої лю
диноненависницької ідеології.

4. В плані економічного устрою України СНУМ прагне побудо
ви української економіки на екологічних пріоритетах, засадах віль
ного підприємництва та ринку за рівноправністю різних форм 
власності.

5. Однією з необхідних умов для здобуття незалежності Украї
ни і основним гарантом її збереження Спілка вважає існування 
професійних Збройних Сил Украни.

6. Виховуючи в молоді повагу до національних меншин, що 
проживають на території України, Спілка підтримує зусилля кож
ної нації, спрямовані на визволення з-під комуністичного і імпе
ріалістичного гніту.

7. СНУМ базується на засадах християнської моралі і вважає 
повноправним відродження національних церков України — УГКЦ 
та УАПЦ. Спілка підтримує права віруючих на створення релігій
них громад будь-якого віросповідання.



8. СНУМ виступає проти штучної міграції на терені України.
9. Спілка виступає за утвердження української мови як єдиної 

державної мови на території республіки та впровадження її в усі 
сфери життя.

10. СНУМ бореться за відновлення на державному рівні націо
нальної символіки українського народу. Спілка виховує в юнаків 
та дівчат пошану до українських святинь — синьо-жовтого прапора 
та герба — тризуба. Добиватиметься визнання гімном України 
«Ще не вмерла Україна».

11. Спілка виступає за демократизацію та деідеологізацію на
вчального процесу в усіх без винятку навчальних закладах рес
публіки.

Прийнято одноголосно на 
І Великому Зборі СНУМ 
в м. Івано-Франківську 
27 травня 1990 року.

Загальні означення платформи СНУМ 
(націоналістичної)

Окрім програмних засад, ухвалених на І Великому Зборі 
СНУМ 27 травня 1990 року в Івано-Франківську, членам Спілки 
запропоновані загальні означення, написані Дмитром Корчин- 
ським. їх прийняла за тимчасову платформу націоналістична 
фракція в СНУМі, яка організаційно оформилася 9 червня в Киє
ві на нараді представників фракції. Фракція загалом визнає про
грамові засади Всеукраїнського СНУМу, проте вважає ці засади 
надто абстрактними і деідеологізованими, відповідно й організа
ційну структуру організації нечіткою і розмитою.

1. Віки приниження і поразок змінили психологічний тип укра
їнської нації.

Визначальними рисами української духовності стали провін- 
ційництво і другорядність, основним творчим методом в усіх 
аспектах діяльності — наслідування чужих зразків.

Нищівні удари завдані усім підставам національного буття.
2. В таких умовах уявляється безнадійною праця на збережен

ня. Єдиним способом подальшого виживання може бути лише об- 
лишення реставрації і початок інтенсивного національного будів
ництва, облишення позицій оборони і перехід до наступу.

3. В основу плану цього будівництва і цього наступу мусить 
бути покладений заново усвідомлений і заново сформульований 
національний ідеал.

4. Тривалий час національний ідеал, національна мрія обмежу
вались ідеєю самостійності.

Самостійність для нас мусить бути лише одним з моментів на 
шляху побудови України як держави великої нації, як нації, котра



зможе досягнути максимуму в усіх сферах духу, в усіх аспектах 
діяльності.

Ми мусимо усвідомити, що нас влаштовує лише така Україна, 
яка буде взірцем в політиці, економіці, в науці і культурі.

5. Нам не доводиться розраховувати на поступовий і природ
ний плин національного процесу в Україні. Україна штучними ме
тодами була низведена до прірви і лише свідомими зусиллями мо
же бути піднята з неї. Розбудова нації є свідомий і штучний про
цес. Така мета зумовлює те виняткове місце націоналізму, котре 
він має посісти в усіх сферах буття суспільства і держави.

Націоналізм є потужним творчим моментом у справі розбудо
ви нації.

6. Поняття націоналізму наповнюється для нас новим змістом: 
по-перше,— це нове усвідомлення національного ідеалу і націо
нальної задачі; і, по-друге,— це свідоме організоване зусилля 
сформування нації і спрямування її* до виконання цієї задачі, до 
втілення цього ідеалу.

7. Першою задачею є створення розвиненої національної орга
нізації, яка могла б взяти на себе справу підготовки кадрів. Орга
нізацією мусить бути вихована ціла генерація, ціле покоління на
ціоналістів, котрі могли б піднести Україну як державу і як ду
ховну субстанцію. Це виховання мусить відбуватися і через систе
му інтелектуального і фізичного вишколу та через участь у націо
нальній революції.

8. Організація мусить вимагати від кожного свого члена не 
лише активної участі в організаційних справах, у вишколі й полі
тиці, а й в  усьому, чим би він не займався, стверджувати гідність 
і собою доводити перевагу українського націоналіста.

9. Якщо людина є членом організації, вона мусить бути пер
шою в усьому: в освіченості, боротьбі, у своєму фасі і в політичній 
активності. Член організації і націоналіст мусить вирізнятися з 
натовпу (коли перед ним не стоять завдання конспірації) гідніс
тю, шляхетністю постави, інтелектом і відчайдушністю, де б він 
не знаходився: на роботі, вдома, на барикаді чи в тюрмі.

10. Заходи організації мусять зумовлюватися не стільки сього
денним політичним інтересом, скільки задачами виховання своїх 
членів.

Сучасні політичні партії 
та рухи на Україні.— 
С. 334—336.



242. Інформація про утворення Об'єднаної 
соціал-демократичної партії України

Травень 1990 р.
25—27 травня 1990 р. в м. Києві за участю близько 100 делега

тів від 35 організацій із 25 міст республіки відбувся установчий 
з’їзд Об’єднаної соціал-демократичної партії України. Термін 
«об’єднана» повинен був означати, що в партії поєднано прагнення 
її представників як із західної, так і із східної частини України і що 
вона стоїть на позиціях згуртування всіх, хто поділяє традиційні 
цінності соціал-демократії. Однак внаслідок розколу, що стався 
на з’їзді, було проголошено дві окремі партії: Соціал-демократич- 
ну партію України (її засновниками виступили дві третини деле
гатів) та Об’єднану соціал-демократичну партію України (її за
сновники були на з’їзді в меншості).

Члени Об’єднаної соціал-демократичної партії України 
(ОСДПУ) оголосили, що їхня платформа базується на «принци
пах демократичного соціалізму в тому розумінні, в якому це має 
місце у світовій соціал-демократії». Підкреслюють, що основними 
цінностями соціал-демократів є свобода, справедливість, солідар
ність. ОСДПУ виступає за федеративний устрій України.

Найбільші її осередки знаходяться на півдні та сході респуб
ліки, в тому числі в Харкові, Одесі, Сумах.

Головою ради ОСДПУ став О. Алін (справжнє прізвище
О. Нижник з міста Макарів Київської області, юрист за освітою). 
До ради входить 10 чоловік. У правлінні партії три співголови —
О. Білоусов (м. Київ), С. Кілєєв (студент юридичного факульте
ту КДУ, депутат міськради), Ю. Бауман. Відповідальний секре
тар С. Кисельов.

Із тих документів, які були винесені на установчий з’їзд, фрак
ція Об’єднаної соціал-демократичної партії України прийняла 
лише статут.

Сучасні політичні партії 
та рухи на Україні.— 
С. 105.



243. Інформація про утворення Соціал-демократично?
партії України і витяг з Декларації принципів,
прийнятої на установчому з'їзді партії

Травень 1990 р.
СДПУ об’єднала представників тієї фракції на з’їзді, які «не 

приймають традиційну соціалістичну ідею», відкидають термін 
«демократичний соціалізм», рішуче заперечують марксизм-лені- 
нізм як вчення, виступають проти КПРС.

СДПУ, на відміну від ОСДПУ, більшу увагу надає національ
ному питанню. Один з ключових пунктів в її програмі — вимога 
повної самостійності та незалежності України. Вона вважає за 
необхідне «сприяти процесам інтеграції всіх народів, що населя
ють Україну, в єдину українську націю (на зразок американської) 
через усвідомлення ними спільних політичних, соціальних, куль
турних та інших інтересів».

Фракція СДПУ на установчому з’їзді прийняла (за основу) 
декларацію принципів, статут, резолюцію про ставлення до де
мократичних рухів та партій в Україні.

Головою ради партії обраний А. Павлишин (м. Львів), голо
вою правління— А. Носенко (м. Київ), відповідальним секрета
рем— О. Голод (м. Київ). Серед членів правління — Редько 
(м. Львів), Філатов (м. Ялта), Майборода (м. Київ). Затвердже
но 7 комісій за напрямками роботи.

Оголошено, що редакція газети партії «Социал-демократ 
Украины» знаходитиметься в м. Львові. Більшу підтримку СДПУ 
має в західних регіонах та в м. Києві. < ...>

6. Ми вважаємо, що основоположною тенденцією сучасного со- 
ціал-демократичного руху є переусвідомлення його традиційних 
гуманних цінностей у контексті нових тенденцій світової цивілі
зації, пов’язаних з переходом від індустріального до комп’ютерно- 
інформаційного суспільства. Зберігаючи загальногуманну спрямо
ваність нашого світогляду, ми хочемо надати йому більш реаліс
тичного, зваженого змісту і розглядаємо свободу як певну перед
умову і умову для всебічного розвитку людини і суспільства в 
цілому.

Основними цінностями соціал-демократів є СВОБОДА, СПРА
ВЕДЛИВІСТЬ, СОЛІДАРНІСТЬ.

СВОБОДА — єдина гідна форма життя людини і народу. Во
на припускає такий стан суспільства, який забезпечував би кож
ному змогу самому робити вибір, приймати рішення і брати на 
себе повну відповідальність за них, давав би індивіду свободу 
дій. Вчинки і діяльність людини повинні регламентуватися лише 
тоді, коли вони обмежують таку ж свободу інших людей або 
можуть завдати їй шкоди. Свобода кожної людини є плодом ко



лективних зусиль багатьох людей. Тільки у повазі до свободи ін
шого досягається власна свобода. Для реалізації і розвитку її по
трібна неконтрольована державними структурами сфера громад
ської діяльності. Свобода не можлива без права власності. Влас
ність індивіда, що захищається суспільством,— матеріальний фун
дамент свободи.

Свобода підприємницької ініціативи є також однією з важли
вих суспільних свобод і повинна охоронятися законом поряд з ін
шими.

СПРАВЕДЛИВІСТЬ припускає рівність прав і можливостей, 
але не результатів, однакову свободу і рівність перед законом. Со
ціальна справедливість не має на увазі нівелювання людини та 
зрівнялівку. Це визнання рівності можливостей для того, щоб ре
алізувати і розкрити себе в житті, для розвитку індивідуальних 
здібностей і прагнень.

Наше розуміння справедливості принципово протистоїть кому
ністичному і не збігається з традиційним соціалістичним, що на
дає цій категорії розподільчий зміст і зосереджує увагу на питан
ні «справедливого» розподілу шляхом перерозподілу доходів і ма
теріальних цінностей.

СОЛІДАРНІСТЬ — розуміння того, що ми необхідні один одно
му, що наші життя взаємообумовлені і можуть бути гар
монійно налагодженими лише при взаємній повазі, підтримці і 
допомозі. У боротьбі за права інших ми забезпечуємо і власні 
права. Тільки поважання слабкого і солідарність з іншими позба
вить нас самотності і безпорадності. Відкидаючи колективізм, що 
нівелює особу, і послідовно підтримуючи особисту свободу, ми 
водночас вважаємо, що не егоїстичний, а солідарний індивідуа
лізм може слугувати реальною гуманною основою людських взає
мин, тільки він дасть змогу гармонійно поєднати суверенність лю
дини, її життя в суспільстві. Ми шукаємо не те, що роз’єднує 
людей, а те, що їх об’єднує.

Людська солідарність — одне з найголовніших надбань світо
вої цивілізації протягом тисячоліть. Ідея солідарного суспільства, 
що розглядається як вираження нової культури спілкування і 
співробітництва, поширюючись на всі верстви суспільства й усі 
сфери життєдіяльності, є одним із центральних моментів нашого 
світогляду.

Наші основні цінності повинні розглядатися у їхньому взаємо
зв’язку і неподільності, адже вони визначають, доповнюють і об
межують один одного.

7. Творче осмислювання і сучасне трактування основних цін
ностей соціал-демократії дають змогу, на наш погляд, усунути 
принципову суперечність між гуманізмом як системою етичних 
принципів, та економічною ефективністю, як матеріальною осно-



вою добробуту, і звести його до проблеми пропорційності проти
лежностей в єдиному цілому.

Соціал-демократи виходять з того, що будь-яка діяльність має 
слугувати інтересам людини, до того ж вона повинна бути доціль
ною і ефективною. Неприпустимо заради благородних соціальних 
цілей підривати економіку — в кінцевому підсумку страждає пе
редусім реалізація самих же гуманних ідеалів. Практичне втілен
ня їх — це довгий еволюційний процес і воно повинно відповідати 
принципові відповідності, тобто співвідношенню реального стану 
суспільства і економіки, її готовності їх безболісно сприймати.

В цьому контексті ми відмовляємося від пріоритету соціаль
них цінностей над економічною доцільністю і розглядаємо їх як 
рівнозначні елементи життєдіяльності суспільства. Тільки гума
нізм в поєднанні із здоровим глуздом та дедалі ефективнішою 
організацією праці може гарантувати неухильний розвиток люди
ни і людства у цілому. < ...>

10. Демократія проявляється і реалізується у чотирьох 
своїх основних формах — політичній, економічній, соціальній і на
ціональній. Всі вони у своїй єдності разом з матеріальною і ви
робничою культурою людей, а також наукою, мистецтвом, етикою 
і релігією становлять загальнолюдську культуру в широкому розу
мінні як сукупність усіх тих матеріальних і духовних результатів 
діяльності людей, які передаються і нагромаджуються від поко
ління до покоління.

В такому контексті соціал-демократи України розглядають роз
виток людської культури як сукупність того, що виділяє людство 
з біологічного світу в значенні найважливішого аспекту життя су
спільства і своєї політичної діяльності. < ...>

Розділ VI «Національна демократія і міжнаціональна солідар
ність» перебуває у стадії розробки.

Сучасні політичні партії 
та рухи на Україні.— 
С. 106—124.

244. Головні політичні принципи УНДП

Червень 1990 р,
В своїй хаті своя й правда.
І сила, і воля

Т. Г. Шевченко
Ми, представники різних національностей та соціальних верств 

населення, які вважають себе громадянами України і розуміють 
всю відповідальність за долю України, об’єднуємося в Українську



Народно-Демократичну Партію з метою відродження та розбудо
ви незалежної демократичної правової Української Держави.

Політична діяльність УНДП у відповідності з волею народу 
спрямована на ненасильницьку зміну існуючого тоталітарного дер
жавного ладу та на побудову соціально-політичної системи на за
садах парламентарної демократії на всіх рівнях — від місцевого 
самоврядування до найвищого законодавчого органу країни.

На терені України УНДП прагне до консолідації всіх демокра
тичних сил для утворення єдиного фронту, опозиційного тоталі
тарному комуністичному режимові.

Історичний досвід усього людства переконливо свідчить, що 
альтернативи демократичному устроєві суспільства немає. Всі дес
потичні режими рано чи пізно приводили свої народи лише до ціл
ковитого економічного краху та духовного зубожіння. Тоталіта
ризм будь-якого гатунку сковує продуктивні сили суспільства, 
творчу енергію мас, стає на заваді становленню громадянського 
суспільства.

Комуністична система, побудована за приписами хибної теорії 
марксизму-ленінізму, нині повсюдно зазнає нищівного краху. Будь- 
які прагнення правлячої комуністичної партії відмежуватись від 
сталінізму — пустодзвін, оскільки в його основі лежав ленінський 
військовий комунізм, а також марксистська теорія класової бо
ротьби та диктатури пролетаріату. Ідеологія, що підмінює вселюд
ську мораль класовою боротьбою, оголошує релігію опіумом, гро
мадянські права і свободи — буржуазним пережитком, а самови
значення націй — «буржуазним націоналізмом», не могла не при
вести до встановлення диктатури всередині країни та агресивних 
намірів щодо сусідніх держав.

Статус України як незалежної держави був зафіксований Тре
тім і Четвертим Універсалами Української Центральної Ради у 
1917—1918 рр. і визнаний рядом європейських країн. Збільшови- 
чена Росія чи не одразу після жовтневого перевороту підступно 
напала на незалежну демократичну Українську Державу, чим бу
ло покладено початок окупації України. З захопленням території 
Західної України у 1939 р., Буковини, Галичини, Закарпаття у 
1940—1941 рр. було завершено насильницьке приєднання Украї
ни до Росії. УНДП вважає незаконною Союзну угоду між урядом 
Росії та окупаційним урядом України 1922 р. як акт відвертого 
порушення політичного суверенітету України. Тому УНДП ста
виться до можливого оновлення цієї угоди як до продовження 
агресії проти України та її народу.

За всі роки свого існування уряд УРСР, обстоюючи інтереси 
союзної та республіканської партократії, був співучасником гено
циду проти народу України, пограбування її національних при
родних та культурних багатств.



Ми зазначаємо, що реальним гарантом розвою демократі! та 
підвищення добробуту народу України може бути тільки:

— державна самостійність України;
— закріплена в новій Конституції України багатопартійність 

та рівноправність усіх форм власності;
— конституційний та законодавчий захист усіх громадянських 

прав і свобод.
УНДП базується на таких невід’ємних підвалинах народовлад

дя, як політичний, економічний та духовний плюралізм, на Де
кларації прав людини ООН та міжнародних правових докумен
тах, підписаних Гельсінською і підтверджених Віденською конфе
ренціями. Засоби політичної боротьби ми вбачаємо у просвітниць
кій та громадянській діяльності, поєднанні парламентських форм 
і методів з актами громадянської непокори, участю у мітингах, 
демонстраціях, страйках та пікетах.

Передумовою досягнення незалежності України можуть стати 
Громадянські комітети відродження Української Держави та 
скликання на їх основі Конгресу громадян України (Національ
ного конгресу або Установчих зборів України), котрий буде сфор
мовано на основі вільних виборів за участю всіх існуючих полі
тичних партій та громадських організацій.

Ми прагнемо, щоб Україна нарешті зайняла належне їй місце 
серед розвинутих та вільних країн світу, щоб її народ став справж
нім господарем на своїй власній землі. Ми віримо в творчі, життє
дайні сили народу України, його краще прийдешнє! Наше гасло: 

ВІЛЬНА ЛЮДИНА НА ВІЛЬНІЙ ЗЕМЛІ 
у  в іл ь н ій  д е р ж а в і !

Сучасні політичні партії 
та рухи на Україні.—* 
С. 181—182.

245. З програми Української селянсько-
демократичної партії

Червень 1990 р.
V. Освіта, культура, охорона здоров’я
Українська селянсько-демократична партія домагається освіт

ньо-культурного суверенітету України, децентралізації освіти і 
культури в республіці, муніципалізації всіх навчально-культурних 
закладів.

Успіх національно-культурного відродження України залежа
тиме від досягнення справжньої державності, відродження і роз
витку рідної мови, національної школи, народних звичаїв, тра
дицій.



УСДП вважає, що залишковий принцип фінансування освіти, 
культури, медицини, низький соціальний статус працівників науки, 
освіти, культури, охорони здоров’я призвели до зниження інте
лектуального потенціалу країни, падіння загальної культури нації. 
Держава, яка економить на освіті, зневажає інтелектуальну пра
цю, не створює економічних умов, правових гарантій та свободи 
саморозвитку і самовдосконалення особистості, приречена на ду
ховне, науково-технічне зубожіння та занепад.

Пріоритетними в освітньо-культурній, оздоровчій роботі УСДП 
є такі напрями:

— відродження і розвиток національних та релігійних свят, 
традицій, звичаїв, обрядів, символів, вшанування борців за свобо
ду і волю українського народу;

— виховання національної гордості і моралі, дбайливе став
лення до природи, історичного середовища, духовної національної 
спадщини, повага до законів, шана всіх народів, загальнолюд
ських цінностей і релігійних принципів;

— сприяння розвитку національної культури, шкіл, мов всіх 
національних груп, що населяють Україну;.

— розвиток прямих культурно-освітніх контактів з усіма краї
нами світу, співпраця з українцями, які проживають за кордоном;

— створення в Україні системи національної освіти в складі 
дошкільних навчальних закладів, шкіл різних типів, гімназій, лі
цеїв, вищої школи, головне завдання яких — готувати молодь до 
життя в умовах жорстокої конкуренції, ринкових відносин, само
стійного господарювання, виховання компетентності, підприєм
ливості;

— створення національних навчальних планів, програм і під
ручників, деідеологізація освіти, гуманізація і гуманітаризація 
шкільного і вузівського навчання, його диференціація і психологі
зація з використанням етнопедагогіки, етнопсихології;

— тісний взаємозв’язок всіх ланок освіти, гарантоване право 
всім випускникам спеціалізованих шкіл, гімназій, ліцеїв продовжу
вати навчання у вищих навчальних закладах за результатами ви
пускних екзаменів;

— будівництво нових шкіл і дошкільних закладів, комп’юте
ризація освіти, розвиток системи приватних дитячих садків, шкіл;

— підвищення соціального статусу сільського вчителя, лікаря, 
працівника культури, випереджаюче зростання їхньої заробітної 
плати;

— створення хороших житлово-побутових умов, першочергове 
забезпечення літературою, продуктами харчування;

— деідеологізація молодіжної політики, забезпечення права 
молоді на добровільні об’єднання, товариства, гуртки на гуманіс
тичних засадах, створення української організації «Пласт» як



спадкоємця молодіжних спортивно-просвітницьких організацій ми
нулого, наведення контактів із скаутськими організаціями інших 
держав і в першу чергу з українською організацією «Пласт», 
створення дитячої організації «СНІП» (Совість, наука, інтелект, 
праця), побудованої на загальнолюдських, демократичних заса
дах; право молоді на альтернативну службу;

— економічна допомога молодим сім’ям у придбанні житла, 
меблів, збільшення стипендій до рівня прожиткового мінімуму, 
випереджаюче зростання зарплати молодих спеціалістів < ...>

Сучасні політичні партії 
та рухи на Україні.— 
С. 216—217.

246. З інформаційного звернення координаційного 
комітету Партії Слов'янського Відродження

Серпень 1990 р.
Партія Слов’янського Відродження (України) народжується 

як історична послідовниця ідей всього слов’янського визвольного 
руху, ідей Кирило-Мефодіївського братства, як партія, яка прагне 
до продовження історичного ланцюга від найдавніших слов’ян
ських держав, Київської Русі, Запорозької Січі, Української На
родної Республіки до утворення сучасної соборної, самостійної та 
ні від кого незалежної Української Держави, яка разом з Іншими 
незалежними слов’янськими державами прагнутиме до злагоди у 
загальнослов’янській спільності.

Ось деякі особливості Статуту ПСВ:
— територіальна організаційна побудова: місцевий осередок — 

районне об’єднання (у сільській місцевості) — земельне відділен
ня (за історико-географічною ознакою) — загальноукраїнська 
організація;

— самостійність організаційних ланок;
— заборона для членів ПСВ, яких обрано депутатами Верхов

ної Ради України та на посаду Президента України, бути 
членами загальнонаціональних органів ПСВ і займати звільнені 
посади у ПСВ;

— вирішення найважливіших питань шляхом загальнопартій
ного референдуму.

Основні положення проекту Програми ПСВ співзвучні з ідея
ми програмного документа Кирило-Мефодіївського братства — 
«Книги буття українського народу» М. Костомарова, які втілено 
пристосовно до вимог сучасного історичного розвитку.

Україна завжди посідає чільне місце у визвольній боротьбі як



серед слов’янських народів, так і серед всіх народів світу. Вона 
найбільш пригноблена і найбільш постраждала від усіх нещасть.

«І Славянщина хоч терпіла і терпить неволю, та не сама її со
творила... Істий Славянин не любить ні царя, ні пана, а любить і 
памятує одного Бога — Іисуса Христа. Царя над небом і землею.

Так воно було прежде, так воно тепер зосталось.
Лежить в могилі Україна, але не вмерла. Бо голос її, що звав 

всю Славянщину на свободу і братство, розійшовся по світу сла- 
вянському...

Бо голос України не затих.
І встане Україна з своєї могили і знову озветься до всіх бра

тів своїх Славян, і почують крик її, і встане Славянщина, і не по- 
зостанеться ні царя, ні царевича, ні князя, ні графа, ні герцога, 
ні сіятельства, ні пана, ні боярина, ні крепака, ні холопа — ні в 
Україні, ні в Польщі, ні в Московщині, ні в Чехії, ні у Хорватів, 
ні у Сербів, ні у Болгар.

І Україна буде непідлеглою Річчю Посполитою в Союзі Сла- 
вянськім.

Тоді скажуть всі язики, показуючи рукою на те місто, де на 
карті буде намальована Україна: От камень, его не брегоша зиж- 
дущиї, той бисть во главу угла» 1.

Україна, «хоч не стала «во главу угла», але подала свій голос 
на весь світ, і розійшовся цей голос навіть далеко по-за межами 
світу славянського...» 2.

Партія Слов’янського Відродження спрямовуватиме свою ді
яльність на досягнення повної державної незалежності України як 
однієї з рівноправних світових і слов’янських держав. Державна 
незалежність України є найпершою і найголовнішою метою ПСВ.

Найвизначнішою особливістю Програми ПСВ є прагнення до 
всебічної співпраці з усіма слов’янськими народами, які в майбут
ньому можуть утворити міжнародну організацію — Організацію 
Слов’янських Націй, до якої увійдуть всі слов’янські національні 
держави на рівних засадах (Білорусія, Болгарія, Боснія і Герце
говина, Македонія, Польща, Європейська Росія, Сербія, Словаччи
на, Словенія, Україна, Хорватія, Чехія, Чорногорія, земляцтво бу- 
жичан в Німеччині). В межах Організації Слов’янських Націй 
мають здійснюватися координація політики слов’янських держав 
на міжнародній арені, економічна інтеграція, різноманітні куль
турні, наукові, спортивні, громадські, приватно-особисті зв’язки як 
між слов’янськими державами, так і з слов’янами, які мешкають 
в інших країнах світу. < ...>

В галузі культури, мови, науки, освіти, етики: * *

1 3 «Книги битія українського народу» М. Костомарова.
* 3 статті П. Зайцева «Книга битія» як документ».



децентралізація культурного життя і сприяння утворенню не
залежних культурних установ;

повернення належного місця українській мові як єдиній дер
жавній мові в Україні; 

гуманізація науки;
утвердження системи національної освіти; 
оздоровлення родинного життя; 
викорінення шкідливих соціальних явищ.
У галузі релігії:
підтримка релігії як важливого чинника оздоровлення суспіль

ства; релігія дала основу програмному документові Кирило-Мефо- 
діївського братства; підтримка прагнення християн-українців до 
утворення єдиної національної християнської церкви < ...>

10 серпня 1990 року.
Сучасні політичні партії 
та рухи на Україні.— 
С. 175—179.

247. Декларація про державний 
суверенітет України

16 липня 1990 р.

Верховна Рада Української РСР, 
виражаючи волю народу України, 
прагнучи створити демократичне суспільство, 
виходячи з потреб всебічного забезпечення прав і свобод лю

дини,
шануючи національні права всіх народів,
дбаючи про повноцінний політичний, економічний, соціальний 

і духовний розвиток народу України,
визнаючи необхідність побудови правової держави, 
маючи на меті утвердити суверенітет і самоврядування народу 

України,
П Р О Г О Л О Ш У Є

державний суверенітет України як верховенство, самостійність, 
повноту і неподільність влади Республіки в межах її території та 
незалежність і рівноправність у зовнішніх зносинах.

І. САМОВИЗНАЧЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ НАЦІЇ

Українська РСР як суверенна національна держава розвиває
ться в існуючих кордонах на основі здійснення українською на
цією свого невід’ємного права на самовизначення.



Українська РСР здійснює захист і охорону національної дер
жавності українського народу.

Будь-які насильницькі дії проти національної державності 
України з боку політичних партій, громадських організацій, інших 
угруповань чи окремих осіб переслідуються за законом.

II. НАРОДОВЛАДДЯ

Громадяни Республіки всіх національностей становлять народ 
України.

Народ України є єдиним джерелом державної влади в Рес
публіці.

Повновладдя народу України реалізується на основі Конститу
ції Республіки як безпосередньо, так і через народних депутатів, 
обраних до Верховної і місцевих Рад Української РСР.

Від імені всього народу може виступати виключно Верховна 
Рада Української РСР. Жодна політична партія, громадська орга
нізація, інше угруповання чи окрема особа не можуть виступати 
від імені всього народу України.

III. ДЕРЖАВНА ВЛАДА

Українська РСР самостійна у вирішенні будь-яких питань сво
го державного життя.

Українська РСР забезпечує верховенство Конституції та зако
нів Республіки на своїй території.

Державна влада в Республіці здійснюється за принципом її 
розподілу на законодавчу, виконавчу та судову.

Найвищий нагляд за точним і однаковим виконанням законів 
здійснюється Генеральним прокурором Української РСР, який 
призначається Верховною Радою Української РСР, відповідаль
ний перед нею і тільки їй підзвітний.

IV. ГРОМАДЯНСТВО УКРАЇНСЬКОЇ РСР

Українська РСР має своє громадянство і гарантує кожному 
громадянину право на збереження громадянства СРСР.

Підстави набуття і втрати громадянства Української РСР ви
значаються Законом Української РСР про громадянство.

Всім громадянам Української РСР гарантуються права і сво
боди, які передбачені Конституцією Української РСР і нормами 
міжнародного права, визнаними Українською РСР.

Українська РСР забезпечує рівність перед законом усіх грома
дян Республіки незалежно від походження, соціального і майно
вого стану, расової та національної приналежності, статі, освіти,



мови, політичних поглядів, релігійних переконань, роду і характе
ру занять, місця проживання та інших обставин.

Українська РСР регулює іміграційні процеси.
Українська РСР виявляє турботу і вживає заходів щодо охо

рони і захисту інтересів громадян Української РСР, які перебува
ють за межами Республіки.

V. ТЕРИТОРІАЛЬНЕ ВЕРХОВЕНСТВО

Українська РСР здійснює верховенство на всій своїй території.
Територія Української РСР в існуючих кордонах є недоторка

ною і не .може бути змінена та використана без її згоди.
Українська РСР самостійно визначає адміністративно-терито

ріальний устрій Республіки та порядок утворення національно- 
адміністративних одиниць.

VI. ЕКОНОМІЧНА САМОСТІЙНІСТЬ

Українська РСР самостійно визначає свій економічний статус і 
закріплює його в законах.

Народ України має виключне право на володіння, користуван
ня і розпорядження національним багатством України.

Земля, її надра, повітряний простір, водні та інші природні 
ресурси, які знаходяться в межах території Української РСР, при
родні ресурси її континентального шельфу та виключної (мор
ської) економічної зони, весь економічний і науково-технічний по
тенціал, що створений на території України, є власністю її наро
ду, матеріальною основою суверенітету Республіки і використо
вуються з метою забезпечення матеріальних і духовних потреб її 
громадян.

Українська РСР має право на свою частку в загальносоюзно
му багатстві, зокрема в загальносоюзних алмазному та валютному 
фондах і золотому запасі, яка створена завдяки зусиллям народу 
Республіки.

Вирішення питань загальносоюзної власності (спільної влас
ності всіх республік) здійснюється на договірній основі між рес
публіками — суб’єктами цієї власності.

Підприємства, установи, організації та об’єкти інших держав 
і їхніх громадян, міжнародних організацій можуть розміщуватись 
на території Української РСР та використовувати природні ре
сурси України згідно з законами Української РСР.

Українська РСР самостійно створює банкову (включаючи зов
нішньоекономічний банк), цінову, фінансову, митну, податкову си
стеми, формує державний бюджет, а при необхідності впроваджує 
свою грошову одиницю.



Вищою кредитною установою Української РСР є національний 
Банк України, підзвітний Верховній Раді Української РСР.

Підприємства, установи, організації та виробничі одиниці, роз
ташовані на території Української РСР, вносять плату за викорис
тання землі, інших природних і трудових ресурсів, відрахування 
від валютних надходжень, а також сплачують податки до місце
вих бюджетів.

Українська РСР забезпечує захист всіх форм власності.

VII. ЕКОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА

Українська РСР самостійно встановлює порядок організації 
охорони природи на території Республіки та порядок використан
ня природних ресурсів.

Українська РСР має свою національну комісію радіаційного 
захисту населення.

Українська РСР має право заборонити будівництво та припи
нити функціонування будь-яких підприємств, установ, організацій 
та інших об’єктів, які спричиняють загрозу екологічній безпеці.

Українська РСР дбає про екологічну безпеку громадян, про 
генофонд народу, його молодого покоління.

Українська РСР має право на відшкодування збитків, заподія
них екології України діями союзних органів.

VIII. КУЛЬТУРНИЙ РОЗВИТОК

Українська РСР самостійна у вирішенні питань науки, освіти, 
культурного і духовного розвитку української нації, гарантує всім 
національностям, що проживають на території Республіки, право 
їх вільного національно-культурного розвитку.

Українська РСР забезпечує національно-культурне відроджен
ня українського народу, його історичної свідомості і традицій, на
ціонально-етнографічних особливостей, функціонування україн
ської мови у всіх сферах суспільного життя.

Українська РСР виявляє піклування про задоволення націо
нально-культурних, духовних і мовних потреб українців, що про
живають за межами Республіки.

Національні, культурні та історичні цінності на території Укра
їнської РСР є виключно власністю народу Республіки.

Українська РСР має право на повернення у власність народу 
України національних, культурних та історичних цінностей, що 
знаходяться за межами Української РСР.



IX. ЗОВНІШНЯ І ВНУТРІШНЯ БЕЗПЕКА
Українська РСР має право на власні Збройні Сили.
Українська РСР має власні внутрішні війська та органи дер

жавної безпеки, підпорядковані Верховній Раді Української РСР.
Українська РСР визначає порядок проходження військової 

служби громадянами Республіки.
Громадяни Української РСР проходять дійсну військову служ

бу, як правило, на території Республіки і не можуть використову
ватись у військових цілях за її межами без згоди Верховної Ради 
Української РСР.

Українська РСР урочисто проголошує про свій намір стати в 
майбутньому постійно нейтральною державою, яка не бере участі 
у військових блоках і дотримується трьох неядерних принципів: 
не приймати, не виробляти і не набувати ядерної зброї.

X. МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ
Українська РСР як суб’єкт міжнародного права здійснює без

посередні зносини з іншими державами, укладає з ними договори, 
обмінюється дипломатичними, консульськими, торговельними пред
ставництвами, бере участь у діяльності міжнародних організацій 
в обсязі, необхідному для ефективного забезпечення національних 
інтересів Республіки у політичній, економічній, екологічній, інфор
маційній, науковій, технічній, культурній і спортивній сферах.

Українська РСР виступає рівноправним учасником міжнарод
ного спілкування, активно сприяє зміцненню загального миру і 
міжнародної безпеки, безпосередньо бере участь у загальноєвро
пейському процесі та європейських структурах.

Українська РСР визнає перевагу загальнолюдських цінностей 
над класовими, пріоритет загальновизнаних норм міжнародного 
права перед нормами внутрішньодержавного права.

★ * *
Відносини Української РСР з іншими радянськими республіка

ми будуються на основі договорів, укладених на принципах рівно
правності, взаємоповаги і невтручання у внутрішні справи.

Декларація є основою для нової Конституції, законів України 
і визначає позиції Республіки при укладанні міжнародних угод. 
Принципи Декларації про суверенітет України використовуються 
для укладання союзного договору.

Декларація про держав
ний суверенітет України, 
прийнята Верховною Ра-г 
дою Української РСР 
16 липня 1990 р.— К.ш 
1990.— С. 3—8.



248. Постанова Верховної Ради Української РСР 
«Про день проголошення незалежності України»

Зважаючи на волю українського народу та його одвічне праг
нення до незалежності,

підтверджуючи історичну вагомість прийняття Декларації про 
державний суверенітет України 16 липня 1990 року,

Верховна Рада Української Радянської Соціалістичної Рес
публіки постановляє:

Вважати день 16 липня Днем проголошення незалежності 
України і щорічно відзначати його як державне загальнонародне 
свято України.
Перший заступник
Голови Верховної Ради Української РСР І. Плющ
м. Київ
16 липня 1990 року 
№ 56—XII

249. Закон Української Радянської
Соціалістичної Республіки
«Про економічну самостійність Української РСР»

Цей Закон на основі Декларації про державний суверенітет 
України визначає зміст, мету і основні принципи економічної са
мостійності України як суверенної держави, механізм господарю
вання, регулювання економіки і соціальної сфери, організації фі
нансово-бюджетної, кредитної та грошової системи Україн
ської РСР.

Розділ перший 

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Стаття 1. Зміст економічної самостійності Української РСР
Забезпечення економічної самостійності Української РСР є не

обхідною умовою державного суверенітету України.
Українська РСР самостійно:
визначає економічний статус і стратегію соціально-економічно

го розвитку в інтересах народу України;
здійснює управління економічними процесами з метою відро

дження і всебічного розвитку соціальної та культурної сфери, за
доволення потреб громадян Української РСР у матеріальних, со
ціальних і духовних благах, охорони навколишнього середовища;



визначає структуру народного господарства, пріоритетні напря
ми господарської діяльності, форми і методи господарювання та 
управління суспільним виробництвом;

здійснює фінансово-бюджетну, грошово-кредитну, цінову, інве
стиційну, науково-технічну і зовнішньоекономічну політику.

Усі розташовані на території України підприємства, установи 
і організації становлять її народногосподарський комплекс.

Стаття 2. Основні цілі економічної самостійності Україн
ської РСР

Економічна самостійність Української РСР покликана забез
печити:

умови життя народу України, гідні сучасної цивілізації, задо
волення його соціальних і культурних запитів;

підпорядкування суспільного виробництва потребам та інтере
сам людини, створення умов для вільної творчої праці й само
ствердження особи;

соціальну захищеність кожного громадянина України;
зростання національного багатства;
розвиток науки, досягнення передового технологічного рівня 

виробництва;
підвищення престижу підприємливості та сумлінної праці;
рівні можливості вільного культурного, духовного та інтелек

туального розвитку всіх громадян, які проживають на території 
республіки;

досягнення екологічної безпеки, створення здорових і безпеч
них умов життя і праці.

Стаття 3. Основні принципи економічної самостійності Укра
їнської РСР

Економічна самостійність Української РСР базується на таких 
основних принципах:

власності народу республіки на її національне багатство та на
ціональний доход;

різноманітності і рівноправності форм власності та їх держав
ному захисті;

децентралізації власності і роздержавленні економіки;
повній господарській самостійності і свободі підприємництва 

усіх юридичних і фізичних осіб у рамках законів Української РСР;
самостійності регулювання грошового обігу;
захищеності внутрішнього ринку.



Стаття 4. Відносини власності в Українській РСР
Основу економічної самостійності Української РСР утворює 

власність її народу на національне багатство. Власністю народу 
України є земля, її надра, повітряний простір, водні та інші при
родні ресурси, що знаходяться в межах території Української РСР, 
природні ресурси її континентального шельфу та виключної (мор
ської) економічної зони, весь економічний, науковий і технічний 
потенціал, розташований на території республіки.

До власності народу України належать основні засоби вироб
ництва в промисловості, будівництві, сільському господарстві, 
транспорті, зв’язку, банки, кредитні установи, майно торгових, ко
мунальних та інших підприємств, а також житловий фонд та інше 
майно на території України.

Порядок створення і функціонування на території України но
вих об’єктів власності радянських республік, інших держав, між
народних організацій, іноземних юридичних осіб і громадян ви
значається законодавством Української РСР.

Власність в Українській РСР виступає в таких формах:
— державна;
— колективна;
— індивідуальна (особиста і приватна трудова власність) та 

інші передбачені Законом форми власності.
Відносини власності встановлюються і регулюються на основі 

законодавства Української РСР. Українська РСР гарантує рівно
правність всіх форм власності. Право власності охороняється за
коном.

Розділ другий
ФІНАНСОВО-БЮДЖЕТНА, КРЕДИТНА І ГРОШОВА СИ
СТЕМА УКРАЇНСЬКОЇ РСР

Стаття 5. Фінансово-бюджетна система Української РСР
Українська РСР має власну фінансову систему.
Фінансові ресурси Української РСР складаються з коштів рес

публіканського бюджету, бюджетів місцевих Рад народних депу
татів, коштів інших органів місцевого самоврядування, позабю
джетних надходжень та інших фінансових ресурсів.

Формування доходної бази республіканського і місцевих 
бюджетів грунтується на податковій політиці, що визначається 
законодавством Української РСР і проводиться в республіці са
мостійно.

Українська РСР на договірних засадах може брати участь у 
цільовому фінансуванні зі свого бюджету загальносоюзних і між



республіканських програм, спільних проектів і програм з інозем
ними державами і міжнародними організаціями.

Стаття 6. Банківська і грошова система Української РСР
Українська РСР на своїй території самостійно організовує бан

ківську справу і грошовий обіг.
Банківська система республіки складається з Національного 

банку України, Зовнішньоекономічного банку, республіканських 
акціонерно-комерційних банків, інших кредитних установ різних 
форм власності. Кожний вид банківських установ є економічно 
самостійним і керується у своїй діяльності чинним законодав
ством.

Національний банк України є вищою кредитною та емісійною 
установою Української РСР, підзвітний Верховній Раді Україн
ської РСР і проводить в республіці єдину державну грошово-кре
дитну та валютну політику, координує діяльність банківської си
стеми у цілому, організовує міжбанківські розрахунки, виконує 
функції резервного банку.

Кредитними ресурсами республіки є власні кошти банків, за
лишки коштів на банківських рахунках підприємств, установ, орга
нізацій, розташованих на території республіки, і громадян, кошти 
в міжбанківських розрахунках, грошові заощадження населення, 
інші грошові ресурси.

За умов запровадження власної грошової одиниці Національ
ний банк України для її валютного забезпечення та повної зов
нішньої конвертованості нагромаджує валютні запаси.

В Українській РСР створюється ринок акцій, облігацій та ін
ших цінних паперів. Порядок створення і діяльності на території! 
республіки акціонерних банків та інших кредитних установ, у тому 
числі з участю іноземного капіталу, визначається законодавством 
Української РСР.

Стаття 7. Ціноутворення
Політика ціноутворення на території республіки належить до 

компетенції Української РСР і визначається її законодавством.
Перелік товарів і послуг, ціни і тарифи на які підлягають дер

жавному регулюванню, визначаються законодавством Україн
ської РСР.



УПРАВЛІННЯ НАРОДНИМ ГОСПОДАРСТВОМ 
УКРАЇНСЬКОЇ РСР

Стаття 8. Загальні засади державного управління народним 
господарством

Українська РСР самостійно формує систему, склад і структуру 
державного управління народним господарством.

Державне управління економікою республіки повинно забез
печити:

поступовий перехід до ринкової економіки: регулювання еко
номіки шляхом податків, кредитів, квот, ліцензій, санкцій, дота
цій, на основі нормативних актів Української РСР без безпосеред
нього втручання в господарську діяльність підприємства і органі
зації;

розробку, фінансування та реалізацію загальнонаціональних 
програм;

раціональні пропозиції використання національного доходу, 
що забезпечують ефективний соціальний і економічний розвиток 
республіки;

захист економічних інтересів Української РСР.
Законодавство Української РСР створює рівні можливості для 

розвитку всіх форм підприємницької діяльності та свободи у ви
борі методів господарювання, напрямів використання доходу і 
здійснення інвестицій, заохочуючи конкуренцію та усуваючи моно
полізм у виробництві товарів і наданні послуг.

Втручання державних органів у діяльність підприємств та ін
ших господарських суб’єктів можливе'лише у випадках і в поряд
ку, що визначається законодавством Української РСР.

Фінансування фундаментальних досліджень у галузі суспіль
них, природничих і технічних наук здійснюється за рахунок 
бюлжетних коштів і кредитів.

Українська РСР самостійно організовує інвестиційну діяль
ність на своїй території, сприяє утворенню інвестиційного ринку і 
фондових бірж.

Фінансування заходів соціальної та культурної політики здійс
нюється з республіканського та місцевих бюджетів, за рахунок 
коштів підприємств, установ, організацій, населення та інших 
джерел.



Стаття 9. Зайнятість, соціальний захист і регулювання доходів 
населення

Держава створює умови для зайнятості працездатного насе
лення і забезпечує соціальний захист громадян.

Держава регулює зайнятість, сприяє працевлаштуванню, під
готовці та підвищенню кваліфікації кадрів, а при необхідності за
безпечує перепідготовку осіб, які вивільняються в результаті ре
організації та вдосконалення виробництва.

Порядок прийняття на роботу і звільнення працівників, режим 
праці та відпочинку встановлюються підприємствами на основі за
конодавства Української РСР про працю. Форми і системи опла
ти праці визначаються підприємствами самостійно.

Регулювання зайнятості жінок, молоді, інвалідів здійснюється 
шляхом створення додаткових робочих місць, розвитку надомної 
праці, запровадження гнучкого режиму робочого часу, а також 
надання пільг при оподаткуванні.

Доходи громадян регулюються диференційованим прогресив
ним оподаткуванням відповідно до законодавства Української 
РСР. Українська РСР гарантує своїм громадянам прожитковий 
мінімум.

Стаття 10. Охорона навколишнього середовища і раціональне 
природокористування

Українська РСР самостійно регулює відносини природокори
стування та охорони навколишнього середовища в межах своєї 
території.

Республіканські та місцеві державні органи відповідно до за
конодавства Української РСР визначають норми екологічної без
пеки, ліміти і нормативи природокористування, податки за при
родні ресурси та санкції за шкоду, заподіяну навколишньому се
редовищу, здійснюють, виходячи з екологічних показників, видачу 
дозголів і накладання заборони на діяльність підприємств, уста
нов і організацій.

Стаття 11. Економічні основи місцевого самоврядування

Розвиток усіх регіонів республіки забезпечується в інтересах і 
з ініціативи місцевого населення.

Порядок господарської діяльності і використання природних 
ресурсів на теритоії місцевих Рад народних депутатів здійснює
ться тільки з їх дозволу.

Місцева Рада народних депутатів має самостійний бюджет.
Підприємства, установи, організації та виробничі одиниці, роз



ташовані на території Української РСР, вносять плату за вико
ристання землі, інших природних і трудових ресурсів, відрахуван
ня від валютних надходжень, а також сплачують податок до міс
цевих бюджетів.

Рішення, прийняті в межах компетенції місцевої Ради народ
них депутатів, є обов’язковими для діючих на даній території під
приємств, організацій та установ, службових та інших осіб.

Стаття 12. Зовнішньоекономічна діяльність та міжреспублікан
ські відносини

Українська РСР самостійно здійснює керівництво зовнішньо
економічною діяльністю, бере безпосередню участь у міжнародно
му поділі праці та розвиває економічне співробітництво з радян
ськими республіками, іншими державами на основі принципів за
інтересованості, рівноправності і взаємної вигоди.

Підприємства і організації мають право вступати у прямі гос
подарські зв’язки та співробітничати з підприємствами і органі
заціями інших радянських республік, створювати з ними спільні 
підприємства, асоціації, концерни, консорціуми, союзи, інші об’єд
нання.

Міжнародні угоди Української РСР з питань економічної ді
яльності укладаються відповідно до законодавства Україн
ської РСР.

Українська РСР утворює свій державний валютний фонд у 
складі зведеного валютного плану (платіжного балансу) респуб
ліки, в якому враховуються надходження і платежі в діючих гро
шових одиницях та іноземній валюті по загальному міжнародно
му розрахунковому обороту республіки.

Нормативи і порядок розподілу валютної виручки підприємств 
і організацій від експорту товарів (робіт, послуг) визначаються 
законодавством Української РСР.

Підприємства і організації, розташовані на території республі
ки, здійснюють свої зовнішньоекономічні зв’язки відповідно до за
конодавства Української РСР.

Українська РСР як суверенна держава бере участь у діяльнос
ті міжнародних економічних організацій.

Уряд Української РСР встановлює перелік товарів, вивезення 
і ввезення яких регулюється квотами і ліцензіями.

Республіка самостійно створює митну систему.



ЮРИДИЧНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ 
ЗАКОНОДАВСТВА ПРО ЕКОНОМІЧНУ САМОСТІЙНІСТЬ 
УКРАЇНСЬКОЇ РСР

Стаття 13. Принципи юридичної відповідальності

Основними принципами юридичної відповідальності за пору
шення Закону про економічну самостійність Української РСР в 
невідворотність застосування економічних санкцій, правова захи
щеність суб’єктів економічних відносин, взаємовідповідальність 
між державою та учасниками економічних відносин.

Стаття 14. Види юридичної відповідальності

Незаконні дії або бездіяльність у сфері економіки є порушен
ням економічної самостійності Української РСР та інтересів юри
дичних і фізичних осіб і залежно від способу дії винних карають
ся за законом. Основним видом відповідальності є економічні 
санкції. В разі вчинення злочинних дій застосовується криміналь
на відповідальність.

Закон набуває чинності з дня його прийняття.

Голова Верховної Ради
Української РСР Л. Кравчук
м. Київ
З серпня 1990 року 
№ 142—XII

250. Декларація Народної Партії України (НПУ)

Вересень 1990 р.

В останній час значно зросла самосвідомість народу України, 
активність демократичних сил. Це сприяє формуванню різних по
літичних організацій, які прагнуть до побудови незалежної Україн
ської держави.

Метою НПУ є будування мирним шляхом самостійної парла
ментської республіки, збереження народу України, допомога мало
забезпеченим (останнє є дуже важливим в умовах переходу до 
ринкової економіки).

Віддаючи в своїй діяльності пріоритет турботі про малозабез
печених, партія сприяє створенню народних підприємств шляхом 
оренди, викупу акцій, організації кооперативів і малих підпри



ємств, вільних від кабали міністерств та відомств. Частина при
бутку цих підприємств буде відраховуватись у спецфонди допомо
ги малозабезпеченим верствам населення.

Девіз партії — «Кожна людина має право бути щасливою». 
НПУ турбується про соціальну справедливість, благополуччя, 
юридичну захищеність населення, збереження честі і гідності гро
мадян.

Партія співробітничає з усіма демократичними організаціями. 
Виступає за поетапний вивід з експлуатації всіх діючих АЕС, не
гайну зупинку і демонтаж Чорнобильської АЕС, заборону бу
дівництва нових екологічно небезпечних станцій.

В програмі збереження народу від наслідків Чорнобильської 
катастрофи НПУ тісно співробітничає з усіма екологічними ру
хами.

Партія проти дальшої хімізації сільського господарства, ви
ступає за організацію екологічно чистих виробництв і оздоровлен
ня навколишнього середовища.

Партія турбується про відродження історії України, її культу
ри, топоніміки, а також культури етнічних груп.

НПУ вважає, що вирішення всіх накопичених в суспільстві 
проблем не можливе без встановлення нормальних (випробуваних 
світовою практикою) економічних і політичних відносин. У зв’яз
ку з цим НПУ виступає за:

— рівноправність усіх форм власності;
— жорсткі антимонопольні закони;
— введення допомоги по безробіттю у законодавчому порядку;
— розробку нової Конституції, що відповідає міжнародним 

нормам;
— розробку закону про вибори, який би виключав фальсифі

кацію і відповідав вимогам та інтересам усіх верств населення;
— прямі вибори президента республіки;
— явочно-реєстраційний принцип утворення політичних партій;
— виключення політичних організацій із сфер виробництва, 

науки, освіти, армії і правоохоронних органів;
— відміну інституту прописки;
— вільний в’їзд та виїзд із республіки громадян України.
Партія діє за принципами консенсусу, будується за територі

альним принципом. Кожний член партії зобов’язаний виконати 
тільки те рішення, за яке він проголосував.

Сучасні політичні партії 
та рухи на Україні.— 
С. 95—96.



Вересень 1990 р.

< ...>  Мета партії:
— відродження та захист природного довкілля і людини від 

згубної дії техногенних та інших руйнівних факторів;
— побудова вільної, суверенної, демократичної держави — Рес

публіка Україна;
— формування шляхом парламентських та ненасильницьких 

громадських дій, самостійно чи в коаліції з іншими партіями де
мократичного спрямування — Уряду народної довіри. < ...>

< ...>  В соціальній і культурній сфері:
— забезпечення прав особистості в стосунках з офіційними 

інституціями, захист людини від усіх видів втручання держави, 
політичних та соціальних груп в особисте життя;

— забезпечення права людини на самозахист;
— гуманізація судового процесу, введення суду присяжних, по

силення ролі адвокатського корпусу;
— скасування смертної кари та каторжних робіт в’язнів, ство

рення нормальних умов для їх утримання;
— сприяння зміцненню сім’ї, вихованню дітей в сім’ях та роз

витку жіночого руху;
— ствердження культу Матері, що дарує та захищає Життя;
— впровадження компенсаційного підходу до соціальної реабі

літації та адаптації інвалідів та дітей-сиріт, рівність у межах со
ціально ущемлених груп усіх, що до них належать;

— проведення цілеспрямованої демографічної та міграційної 
політики;

— створення умов, що сприяють здоровому способу життя;
— створення державних програм боротьби з наркоманією, ал

коголізмом, СНІДом тощо;
— забезпечення умов для розвитку всіх етносів та субетносів 

в Україні;
— створення та охорона заповідних, санітарно-курортних, ре

креаційних зон;
— відродження національної школи, гуманізація освітнього 

процесу, виховання методами, які гарантують честь та гідність 
особи;

— відродження духовності народу України;
— свобода сумління і віросповідання та рівноправність всіх 

конфесій;
— консолідація національно-демократичних сил України;
— визнання за діаспорою права на громадянство України й 

участь в економічному та культурному житті держави.



Відповідно до суспільно-політичної ситуації в різних регіонах 
чи країні в цілому на базі загальних програмних принципів ви
робляється конкретна реалістична Програма дій зелених, розра
хована на реалізацію в короткий термін. < ...>

Абсолютною цінністю для зелених є життя планети і людини 
на ній. В ім’я життя необхідно вже сьогодні зупинити зловісні 
процеси порушення природної рівноваги, деградації довкілля, мі
літаризму, духовного зубожіння, культурного і національного ви
родження. Орієнтація на споживацтво не може дати людині щастя 
та досягнення мети життя.

Чорнобиль — ядерний, хімічний, духовний, політичний — три
вале. Ми повинні його зупинити!

Сучасні політичні партії 
та рухи на Україні.— 
С. 163—Ш .

252, Програма Селянської Спілки України

Вересень 1990 р.
Селянська спілка України є незалежною, самоврядною масо

вою громадсько-політичною організацією, яка об’єднує представ
ників усіх верств селянства, працівників народної освіти, науки і 
культури, охорони здоров’я і побуту, інших соціальних груп на
селення республіки.

Головна мета діяльності Спілки, її генеральна лінія — захист 
інтересів селянства, піднесення його добробуту, культурно-освіт
нього і духовного рівня, активізація трудової і політичної діяль
ності, забезпечення пріоритетності соціального розвитку села, вті
лення в життя законів, спрямованих на докорінні зміни виробни
чих відносин на селі і визнання рівноправності різних форм влас
ності та господарювання, зміцнення матеріально-технічної бази, 
розвиток сільськогосподарської науки, захист навколишнього се
редовища суверенної України.

* *

Спілка спрямовує свою діяльність на реалізацію курсу пріори
тетності соціального розвитку села і агропромислового комплек
су в народному господарстві України; бере безпосередню участь у 
здійсненні заходів щодо поліпшення демографічної ситуації, до
сягнення повної зайнятості сільського населення; сприяє створен
ню умов для захисту і розвитку поселень усіх типів, включаючи 
селянські (фермерські) господарства.



Спілка домагається в органах державного управління усіх 
рівнів:

— державного фінансування та виділення необхідних матері
ально-технічних ресурсів і потужностей будівельних організацій 
для розвитку соціальної сфери села: будівництва житла в трудо- 
незабезпечених районах, шляхів, газо- і водопроводів, інших кому
нікацій на селі, освітніх, медичних і торговельних закладів тощо; 
створення сільському населенню соціально рівних з міським насе
ленням умов задоволення основних життєвих потреб;

— духовного відродження села, виховання у сільських жите
лів, особливо у молоді, глибокої поваги до селянської праці, під
вищення авторитету учителів, лікарів, інших представників сіль
ської інтелігенції, надання їм всебічної підтримки і допомоги;

— збереження і розвитку культури, відродження традицій, на
ціональних свят і обрядів;

— розширення сфери побутових* і комунальних послуг у сіль
ській місцевості;

— забезпечення селян технікою, підвищення рівня механізації, 
автоматизації і комп’ютеризації робочих місць сільськогосподар
ських працівників, дотримання правил охорони праці і техніки 
безпеки;

— зв’язку реальних доходів селян та інших груп сільського 
населення з динамікою роздрібних цін державної і кооперативної 
торгівлі, тарифів на роботи і послуги, податків;

— перегляду пенсій селянам у відповідності з сучасним рівнем 
життя, поліпшення становища жінок, багатодітних сімей та одино
ких матерів, ветеранів війни і праці, вдів, одиноких громадян по
хилого віку, інвалідів і пенсіонерів;

— поліпшення духовного і фізичного виховання сільської мо
лоді, освоєння нею сільських професій, пріоритетного встановлен
ня пільг і квот сільським жителям для вступу до вищих і серед
ніх спеціальних навчальних закладів.

Спілка:
— веде боротьбу за створення рівних політичних, економічних, 

соціальних і правових умов для розвитку різних форм власності 
і господарювання на землі;

— відстоює право селянина на довічне володіння землею, 
власність на засоби виробництва, самоврядування, розвиток се
лянських (фермерських) господарств, кооперативів і орендних ко
лективів;

— відстоює право самостійного вибору селянином форми гос
подарювання та повного його права на вироблену продукцію;

— виступає за створення на селі малих переробних підпри
ємств, відродження народних ремесел і художніх промислів;

— сприяє активізації аграрної науки, пріоритетному забезпе



ченню її коштами, засобами для розвитку на рівні сучасних вимог;
— бере активну участь у боротьбі за поліпшення екологічної 

обстановки, попередження забруднення зовнішнього середовища, 
збереження землі, лісів, води та інших природних ресурсів рес
публіки;

— сприяє реалізації державної програми ліквідації наслідків 
аварії на Чорнобильській АЕС та створення селянам, які постра
ждали від неї, необхідних виробничих і житлово-побутових умов;

— спрямовує свої зусилля проти монопольного встановлення 
нееквівалентних цін на промислову продукцію, яка використовує
ться селом, і тарифів на послуги для села. Домагається, щоб рес
публіканські органи без погодження із Спілкою не вносили зміни 
в державні й галузеві стандарти та технічні умови, в ціни на ви
роблювану продукцію, вироби і послуги промисловості для аграр
ного сектора;

— бере участь у розробці регульованих державою цін на сіль
ськогосподарську продукцію та захищає свободу економічної ді
яльності селян;

— сприяє встановленню пільгових державних та комерційних 
кредитів на розвиток селянських (фермерських) та колективних 
господарств;

— зміцнює зв’язки в галузі сільського господарства і агропро
мислового виробництва з організаціями союзних республік і зару
біжних країн, сприяє зміцненню зовнішньоекономічного співро
бітництва;

— розвиває демократичні принципи управління і самовряду
вання в сільських трудових колективах, створює свої комерційні 
банки, фінансово-розрахункові центри, страхові установи, розви
ває базу інформаційної служби та інформаційне забезпечення 
села.

Спілка користується правом законодавчої ініціативи, діє в ме
жах Конституції УРСР і законів УРСР, співробітничає з органа
ми законодавчої і виконавчої влади республіки, громадсько-полі
тичними організаціями, висуває кандидатів і веде боротьбу за 
обрання депутатів усіх рівнів, дотримується принципів демокра
тії і гласності.

Сучасні політичні партії 
та рухи на Україні.— 
С. 276—278.



Листопад 1990 р.
< ...>  5. Культура. Освіта П р о е к т
Культура — єдино можливе для людини матеріальне та духов

не середовище. Культура зберігається і розвивається шляхом віль
ної саморегуляції. Найкращі умови для культурного розвитку — 
інформаційна насиченість і відкритість суспільства, відсутність 
ідеологічного і політичного тиску.

Обдарованість людини, її талант — народне багатство, об’єкт 
піклування суспільства і держави.

Партія вважає умовою збереження і розвитку культури в 
Україні бережливе ставлення до українських національних тради
цій та звичаїв, культури інших народів. Вкрай необхідна комп
лексна програма відновлення та збереження пам’яток культури, 
включаючи історичні назви.

Партія домагається повернення всіх скарбів матеріальної і ду
ховної культури, насильницьки вивезених з України, а також май
на, незаконно вилученого у церкви.

Освіта як інтеграція людини в культуру шляхом розкриття і 
розвитку її природних даних збільшує знання, сприяє формуван
ню світогляду, перетворює людину на суб’єкт культури — її твор
ця. Мета і зміст освіти — розвиток інтелектуального, творчого по
тенціалу особистості, формування моральної людини з гуманіс
тичним світоглядом. Мілітаризація освіти, ідеологічні та полі
тичні організації в навчальних закладах неприпустимі.

ЛДПУ виступає за рівні можливості для всіх громадян отри
мати освіту в обраній галузі. Водночас з реформою державної 
освіти треба сприяти розвиткові суспільних та приватних, світ
ських та духовних навчальних закладів.

Цивільним вузам слід надати автономію та самоврядування, 
свободу господарської діяльності. Вони мають перетворитись на 
сучасні наукові центри. Особи, що не пройшли за конкурсом, всі 
бажаючі повинні мати можливість отримати вищу або спеціальну 
освіту за плату.

Професії в освіті, культурі, науці повинні добре оплачуватись. 
Серед інших заходів цьому мають сприяти і державні дотації та 
податкові пільги.

6. Національна політика
В національній політиці неприпустима будь-яка дискримінація. 

Держава не повинна розподіляти громадян за расовими, націо
нальними або етнічними ознаками. З точки зору української дер-



жавності всі громадяни України становлять український народ 
або народ України.

Національність — приватна справа людини, результат вільного 
вибору, виходячи з національного самовідчуття. Вона не повинна 
вказуватись ні в яких офіційних документах.

Всупереч щонайтяжчим випробуванням національна самосвідо
мість українського народу ніколи не згасала. ЛДПУ всіляко 
сприяє її зростанню та зміцненню.

Партія виступає за національно-культурну автономію, вільний 
розвиток мов та культур всіх національних груп в Україні.

ЛДПУ вважає, що державне керування мовними процесами 
обмежує права людини і несумісне з ідеями лібералізму та гума
нізму. Проте, враховуючи, що використання української мови 
штучно обмежувалось протягом століть, чим паплюжились при
родні права українського народу, партія підтримує Закон про 
мови, інші заходи, спрямовані на подолання історичної несправед
ливості, і сприяє поширенню української мови у всіх сферах гро
мадського та державного життя. Після нормалізації мовної ситуа
ції держава має відмовитись від примусових заходів у цій фор
мі. < ...>

Сучасні політичні партії 
та рухи на Україні.— 
С. 77—78.

254. З програми Демократичної партії України

Грудень 1990 р.
< ...>  Політична система. Держава. Право
Джерела політичної системи України, за яку змагається Демо

кратична партія:
— вічові традиції княжих часів;
— традиції Запорозької козацької республіки;
— ідеї доби Просвітництва;
— ідеї класиків українського гуманізму;
— досвід будівництва Української Державності в першій по

ловині XX ст.;
— досвід сучасної боротьби народу України, спрямований на 

злам диктатури КПРС;
— кращі набутки сучасної світової демократії.
Основні принципи майбутньої політичної системи, за які бо

реться Демократична партія:
С в о б о д а  л юд и н и .  Кожна людина від народження набу



ває невіддільних прав і свобод, які держава не може порушити 
або скасувати. Такими правами Демократична партія визнає пра
во на життя, право на свободу, право на власність, право на зма
гання до щастя.

Р і в н і с т ь .  Усі члени суспільства є рівними перед правом. 
Виключаються будь-які станові, національні, конфесійні та пар
тійні привілеї. Забезпечуються рівні шанси для всіх.

Д е м о к р а т і я .  Джерелом державної влади є народ, який 
утворює органи влади шляхом демократичних виборів.

С о б о р н і с т ь .  Українська самостійна держава становить 
єдину та неподільну цілісність. < ...>

Права людини, права народу
Права та свободи громадян не повинні суперечити правам і 

свободам народу й нації. Без свободи народу й нації забезпечен
ня прав і свобод громадян неможливі.

Демократична партія відстоює право національних меншин 
України на вільний культурний розвиток, на збереження своєї мо
ви, традицій, релігії.

Демократична партія України виступає за повну реабілітацію 
депортованих і репресованих народів.

Культура. Освіта. Наука
Внаслідок тривалої імперської колоніальної політики духовне 

життя в Україні перебуває в катастрофічному стані. Щоб відро
дити інтелектуальний і духовний потенціал української нації та 
національних меншин України, потрібні об’єднані зусилля держа
ви й громадськості, протекційна державна політика в галузі куль
тури, освіти та науки.

Освіта в Україні має здійснюватися на гармонійному поєднан
ні загальнолюдських і національних цінностей. Систему освіти 
слід гуманізувати, вивільнити від політизації та мілітарного ви
ховання в школі. Першочергове завдання школи — виховання ши
рокої освіченості й духовності.

Демократична партія вважає, що повинна бути забезпечена 
свобода наукового пошуку, державне субсидування фундаменталь
них досліджень, безпосередні зв’язки вчених України з ученими 
світу, автономія вищих навчальних закладів і науково-дослідних 
інститут'в. < ...>

Сучасні політичні партії 
та рухи на Україні.— 
С. 58—60.



255. З програмних тез Української партії
демократичної згоди (після установчого з'їзду —
Партія демократичного відродження України)

Грудень 1990 р..
< ...>  Іі. Забезпечення державного суверенітету України

УПДЗ, виступаючи за реальне втілення в життя Декларації 
про державний суверенітет України, пропонує Верховній Раді 
УРСР, Верховним Радам усіх союзних республік, які прийняли 
декларації про державний суверенітет, разом, правовим шляхом,, 
усунути основну перешкоду реалізації своїх суверенітетів — дер
жавність СРСР.

З цією метою пропонуємо укласти колективний міжреспублі
канський договір про припинення дії Конституції СРСР.

У цьому договорі пропонується розглянути:
— правонаступництво держав — перехід прав і обов’язків від 

СРСР до держав, що виходять з нього, на основі принципу конти- 
нуїтету договорів (неперервність їхньої дії);

— порядок поділу і передачі державам-наступницям майна, що 
перебуває у віданні державних органів СРСР, включаючи валют
ний і алмазний фонди та золотий запас;

— порядок сплати боргів СРСР державами-наступницями;
— порядок скасування державних органів СРСР.
При цьому, враховуючи високий ступінь взаємозалежності між 

економіками держав, які виходять із складу СРСР, і надзвичайно 
високий ступінь інтегрованості їх військових ресурсів у Збройних 
Силах СРСР, УПДЗ виступає за те, щоб після укладення Догово
ру про припинення дії Конституції СРСР його учасники уклали 
Договір про заснування Європейсько-Азіатської економічної спів
дружності (ЄАЕС) із спільним ринком країн-учасниць і Договір 
про Європейсько-Азіатську військово-політичну коаліцію 
(ЄАВПК).

У цих договорах пропонується передбачити таке:
— і ЄАЕС, і ЄАВПК є виключно міждержавними утвореннями 

і як такі не мають і не можуть мати будь-якої державної само
стійності;

— відносини між усіма державами-учасницями ЄАЕС і 
ЄАВПК базуються на засадах взаємної вигоди, рівноправності, 
невтручання у внутрішні справи одна одної, непорушності існую
чих кордонів і забезпечення прав національних меншин;

— до ЄАВПК Україна входить лише на період її перетворен
ня на нейтральну державу, передбачену Декларацією про держав
ний суверенітет України.

Для створення сприятливих політичних передумов формуван- 
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ня ЄАЕС і ЄАВПК ми пропонуємо Верховній Раді УРСР заяви
ти про визнання суверенітету всіх союзних республік і запропо
нувати їм укласти договори про встановлення дипломатичних від
носин.

Одночасно УПДЗ виступає за формування однієї з головних 
засад державного суверенітету — самостійних Збройних Сил, під
порядкованих уряду України. При цьому УПДЗ домагатиметься 
прийняття такого закону про Збройні Сили України, який виклю
чає можливість їх використання урядом проти свого народу і вод
ночас забезпечує соціальні і громадянські права військовослуж
бовців і працівників правоохоронних органів.

УПДЗ пропонує Верховній Раді України домагатися переве
дення у своє підпорядкування всіх військово-навчальних закладів, 
військових об’єднань і з’єднань, частин Сухопутних військ разом 
з фронтовою і армійською авіацією, що додані до них і дислоко
вані на території України. Ідеться 'про Київський, Одеський і При
карпатський військові округи, за винятком окремих військових 
формувань, розташованих в РСР Молдова. До складу Збройних 
Сил України мають увійти Чорноморський військовий флот, а та
кож війська КДБ прикордонних округів, дислокованих на терито
рії республіки.

Міністерство оборони України пропонується створити на базі 
нинішнього штабу Київського військового округу.

Під об’єднане командування ЄАВПК пропонується передати 
військові формування стратегічного призначення, включаючи від
повідні ракетні війська, авіацію і частини ППО. Це дозволить 
зберегти стратегічну рівновагу на євроазіатському континенті на 
період переходу до системи загальноєвропейської безпеки і пере
творення України на нейтральну державу. < ...>  V.

V. Позиції у галузі культури
УПДЗ виступає за державну підтримку розвитку всіх націо

нальних культур, за відшкодування збитків, завданих розвиткові 
української культури русифікацією України, за прийняття Закону 
про культурну спадщину і за послідовне дотримання Закону про 
мови. Водночас УПДЗ виступає проти державного чи будь-якого 
іншого примусу в галузі культури, втручання в те, що є і має бути 
справою совісті кожної людини.

УПДЗ вважає, що жодна партія або ж інша політична сила не 
повинні мати можливості управляти процесами духовного життя 
суспільства. Суспільству необхідне не управління культурою, 
а створення механізмів її підтримки. З цією метою УПДЗ візьме 
участь у розробці основ законодавства про культурну діяльність, 
маючи на увазі захист свободи творчості для всіх громадян і під-



несення рівня захищеності їх авторських прав, приєднання Украї
ни до міжнародних конвенцій про охорону інтелектуальної влас
ності.

УПДЗ виступає за розвиток різноманітних форм навчання і за 
забезпечення кожній людині свободи вибору, передусім у галузі 
освіти. УПДЗ домагатиметься, щоб учням і студентам, які успіш
но вчаться, держава надавала таку матеріальну підтримку, яка 
допомогла б обрати професію і рівень її засвоєння незалежно від 
доходів батьків.

УПДЗ сприятиме виробленню такої державної концепції осві
ти, яка забезпечувала б, з одного боку, свободу педагогічного по
шуку, академічну і фінансову автономію, а з другого — піднесен
ня загальноосвітнього і насамперед гуманітарного рівня населен
ня. УПДЗ виступає за включення до шкільних, вузівських та ін
ших програм навчання проблематики прав людини та екології. 
УПДЗ підтримує створення різноманітних недержавних навчаль
них закладів і надання вищим навчальним закладам широкої ав
тономії і самоуправління на основі їх власних статутів.

Усвідомлюючи особливе значення університетів для наукового 
і культурного життя суспільства, УПДЗ підтримує ідею перетво
рення їх в основні наукові центри України. Одночасно УПДЗ ви
ступає за роздержавлення Академії наук та її трансформацію у 
громадську організацію, яку фінансує на спонсорських засадах 
безпосередньо парламент України, а також за докорінну реорга
нізацію Секції суспільних наук академії.

УПДЗ виступає проти переведення всіх установ культури на 
повний госпрозрахунок і самофінансування. УПДЗ вважає, що 
формам мистецтва, які важко сприймаються, у тому числі класич
ним і новаторським, необхідна державна і громадська підтримка. 
Держава повинна не тільки безпосередньо фінансувати культуру, 
а й заохочувати спонсорську і благодійну діяльність комерцій
них підприємств і організацій через свою податкову політику. 
УПДЗ вважає, що матеріальна підтримка установ культури ні в 
якому разі не повинна пов’язуватися з будь-якими політичними чи 
ідеологічними вимогами. Це — важлива передумова їх природно
го розвитку.

УПДЗ вважає, що світогляд, переконання кожної людини — су
то особиста справа. Повною мірою це стосується і релігійних пере
конань. Вважаючи релігійні вірування особистою справою кожної 
людини, в тому числі і члена УПДЗ, наша партія виступає за 
невтручання держави у справи церкви, повернення їй реквізова
них цінностей, засуджує спроби використати релігію у політич
них цілях.

* * *

Як і кожна політична партія, УПДЗ прагне брати участь у



здійсненні державної влади для реалізації поставлених цілей. Ра
зом з тим ми вважаємо, що в теперішніх умовах найефективні
ший шлях виходу України з кризи — це консенсус демократичних 
сил і створення уряду народної довіри.

Досягнення згоди демократичних сил — головна умова грома
дянського миру і співробітництва.

Громадянський мир і співробітництво — шлях до здорового і 
багатого громадянського суспільства, до суспільства свободи, 
справедливості і солідарності.

Сучасні політичні партії 
та рухи на Україні.— 
С. 137—151.

256. Постанова Президії Верховної Ради 
Української РСР про інформацію Комісії 
Верховної Ради Української РСР з питань культури 
та духовного відродження «Про стан роботи органів 
державного управління по створенню умов 
для розвитку культур національних меншин України» *

22 лютого 1991 р.
Президія Верховної Ради Української РСР п о с т а н о в л я є :  
З висновками і пропозиціями Комісії Верховної Ради Україн

ської РСР з питань культури та духовного відродження щодо 
стану роботи органів державного управління по створенню умов 
для розвитку культур національних меншин України погодитися.

Довідку Комісії з зазначеного питання надіслати Раді Мініст
рів Української РСР для вжиття заходів.

Голова Верховної Ради Української РСР Л. Кравчук
22 лютого 1991 р.

Відомості Верховної Ради У РСР.— 1991.— М 13.— 26 берез.

* Див. додаток.



Д о д а т о к

Про стан роботи органів державного управління 
по створенню умов для розвитку культур 

національних меншин України

Нещодавно Комісія Верховної Ради Української РСР з питань 
культури та духовного відродження вивчила і обговорила за учас
тю науковців, керівників творчих спілок і національно-культурних 
товариств, директорів видавництв і представників заінтересованих 
громадських організацій стан роботи органів державного управ
ління по створенню умов розвитку культур національних меншин 
України.

Члени комісії відмітили, що останнім часом в республіці вжито 
заходів до відродження і розвитку культур етнічних груп і націо
нальних меншин. Нині на Україні діє 87 національно-культурних 
товариств, у тому числі 22 європейських, 8 російських, 8 поль
ських, 6 болгарських, 5 вірменських, 4 грецьких, 3 німецьких, по 
два кримсько-татарських, караїмських, молдавських і румунських. 
У деяких областях і містах відновлюється діяльність національ
них професійних та самодіяльних театрально-концертних організа
цій і колективів, газет, етнотрадиційних вірувань і релігійних гро
мад. Запроваджуються теле- і радіопередачі національними мова
ми. У республіканських видавництвах «Веселка», «Радянська шко
ла» та інших дещо збільшено випуск двомовних книг для дітей, 
підручників для національних шкіл.

Проте у ряді випадків робота органів державного управління 
і громадських організацій по створенню умов для розвитку куль
тур національних меншин України не має системного характеру, 
наукового обгрунтування і прогнозування.

Виконавчі комітети Донецької, Кримської, Львівської, Одесь
кої, Чернівецької обласних, Київської міської та деяких інших 
Рад народних депутатів, Міністерство культури УРСР, Міністер
ство освіти УРСР, творчі спілки України ще недостатньо дбають 
про створення умов для рівномірного розвитку всіх національних 
культур, для реалізації культурного потенціалу кожної етнічної 
групи. Ущемлюються культурологічні інтереси, насамперед тих 
народностей, які не мають своїх державних утворень за межами 
республіки.

Не подається належна матеріальна, фінансова, правова, мето
дична допомога національно-культурним товариствам у період їх 
утворення і становлення. Більшість з них не має приміщень для 
творчої і господарської діяльності. Слабо використовуються наяв
ні можливості закладів культури, освіти, засобів масової інформа
ції для пропаганди і збереження надбань культури національних



меншин України, висвітлення сучасного стану їх культурного жит
тя. Перешкоджає розвитку національних культурних взаємовідно
син відсутність спеціалізованого республіканського періодичного 
видання.

Повільними темпами розвивається національна школа. У недо
статніх обсягах здійснюється у вузах і середніх спеціальних за
кладах підготовка національних кадрів, передусім для сфери куль
тури і освіти.

Практичне вирішення проблем, назрілих впродовж багатьох 
років у цій сфері, потребує невідкладної координації дій і об’єд
нання зусиль всіх заінтересованих організацій, міністерств і ві
домств.

Комісія прийняла відповідне рішення з зазначеного питання і 
висловила свої рекомендації заінтересованим міністерствам і ві
домствам. Хід виконання рішення взято на контроль.

Водночас, враховуючи політичну актуальність, культурологічне 
значення порушених проблем, члени комісії вважають за доцільне: 

внести на розгляд Президії Верховної Ради Української РСР 
пропозицію щодо включення до порядку денного третьої сесії Вер
ховної Ради Української РСР дванадцятого скликання питань про 
утворення ближчим часом в системі республіканського управління 
Державного комітету УРСР у справах національностей та про 
проект Закону Української РСР про національні меншини України. 

Доручити Раді Міністрів Української РСР: 
розробити у першому півріччі 1991 р. Державну програму спри

яння розвитку культур національних меншин України і подати її 
Верховній Раді Української РСР;

передбачити у відповідних законопроектах звільнення від опо
даткування діяльності національно-культурних товариств та вста
новлення пільг на оподаткування фінансово-господарської діяль
ності видавництв, культурологічних організацій, які працюють па 
відродження національних культур;

створити в системі Держкомпреси УРСР спеціалізоване видав
ництво по випуску літератури для національних меншин України, 
забезпечивши його необхідним фінансуванням та відповідними 
фондами паперу;

розглянути за поданням Міністерства культури УРСР питання 
про створення в м. Києві бюджетної установи — Центру націо
нальних культур.

Голова комісії Л. Танюк 
Відомості Верховної Ради УРСР.— 1991.— 26 берез.



257. Спроба державного перевороту в СРСР

ЗАЯВА РАДЯНСЬКОГО КЕРІВНИЦТВА 18 СЕРПНЯ 1991 р.

У зв’язку з неможливістю за станом здоров’я виконання Гор
бачовим Михайлом Сергійовичем обов’язків Президента СРСР 
і переходом відповідно до статті 1277 Конституції СРСР повнова
жень Президента Союзу РСР до віце-президента СРСР Янаєва 
Геннадія Івановича;

з метою подолання глибокої і всебічної кризи, політичної, між
національної і громадянської конфронтації, хаосу і анархії, які 
загрожують життю та безпеці громадян Радянського Союзу, су
веренітетові, територіальній цілісності, свободі і незалежності на
шої Вітчизни;

виходячи з результатів всенародного референдуму про збере
ження Союзу Радянських Соціалістичних Республік:

керуючись життєво важливими інтересами народів нашої Бать
ківщини, всіх радянських людей, 

заявляємо:
1. Відповідно до статті 1273 Конституції СРСР і статті 2 Закону 
СРСР «Про правовий режим надзвичайного стану» і йдучи назу
стріч вимогам широких верств населення про необхідність вжит
тя найрішучіших заходів щодо запобігання сповзанню суспільства 
до загальнонаціональної катастрофи, забезпечення законності і 
порядку, запровадити надзвичайний стан в окремих місцевостях 
СРСР на строк 6 місяців з 4 години за московським часом 
19 серпня 1991 року.
2. Встановити, що на всій території СРСР безумовне верховенство 
мають Конституція СРСР і закони Союзу РСР.
3. Для управління країною і ефективного здійснення режиму над
звичайного стану утворити Державний комітет по надзвичайному 
стану в СРСР (ДКНС СРСР) у такому складі: Бакланов О. Д.— 
перший заступник голови Ради оборони СРСР, Крючков В. О.— 
голова КДБ СРСР, Павлов В. С.— прем’єр-міністр СРСР, Пу
го Б. К.— міністр внутрішніх справ СРСР, Стародубцев В. О.— 
голова Селянської спілки СРСР, Тізяков О. І.— президент Асо
ціації державних підприємств і об’єктів промисловості, будівни
цтва, транспорту і зв’язку СРСР, Язов Д. Т.— міністр оборони 
СРСР, Янаєв Г. І.— в. о. Президента СРСР.
4. Встановити, що рішення ДКНС СРСР обов’язкові для неухиль
ного виконання всіма органами влади і управління, службовими 
особами і громадянами на всій території Союзу РСР.

Г. Янаєв, В. Павлов, О. Бакланов
Літ. Україна.— 1991.—
22 серп.



258. Звернення Народної Ради Верховної Ради України
до народу України

20 серпня 1991 р.
Дорогі співвітчизники!
У ніч на 19 серпня в Москві вчинено антиконституційний дер

жавний переворот. Владу злочинно захоплено верхівкою військо
во-промислового комплексу і КДБ та правоконсервативного крила 
КПРС. До самозваного державного комітету надзвичайного стану 
ввійшли особи, давно відомі своїми реакційними великодержавни
цько-шовіністичними поглядами. Головна мета перевороту є при
душення демократичних і національно-визвольних процесів у рес
публіках та збереження недоторканими імперських структур. Це 
неприхована спроба перекреслити прогресивні здобутки народів 
на шляху до державного суверенітету.

Дії заколотників е незаконними:
1) з порушенням конституційної прбцедури усунено з поста Прези
дента СРСР М. Горбачова, доля якого залишається досі неві
домою;
2) створення комітету з надзвичайного стану не передбачене іс
нуючим законодавством;
3) оголошення надзвичайного стану в СРСР здійснено всупереч 
Закону СРСР «Про правовий режим надзвичайного стану», в яко
му сказано: «Президент СРСР попереджує про оголошення над
звичайного стану в окремих місцевостях, а в разі необхідності 
запроваджує його на прохання або за згодою Президії Верховної 
Ради чи вищого органу державної влади відповідної союзної рес
публіки».

Політичні авантюристи видали вже декілька текстів, в яких на
магаються прикрасити свою кримінальну акцію легковажними і 
нереальними обіцянками. Що ж заважало Павлову знижувати 
ціни та підвищувати заробітну плату до перевороту? Або ж, що 
заважало Пуго ефективно боротися із злочинністю за присутності 
Президента Горбачова? А про яку демократію може йти мова, 
коли голова Комітету держбезпеки Крючков займається організа
цією державного перевороту? Якою ж жалюгідною після цього ви
глядає спроба обдурити світову громадськість зверненням Янаєва 
та компанії до ООН та урядів країн світу! Народна Рада україн
ського парламенту рішуче засуджує спробу вчинити державний 
переворот. Ми не визнаємо самозваного комітету з надзвичайного 
стану та будь-яких його розпоряджень. Закликаємо всіх громадян 
України, усіх посадових осіб, військовослужбовців та охоронців 
правопорядку ігнорувати будь-які рішення путчистів і підпорядко
вуватися виключно Конституції України та її законам.

Президент Росії Борис Єльцин оголосив учасників перевороту 
державними злочинцями й закликав до безстрокового страйку.



У цей вирішальний час усі чесні люди в Україні повинні підтри
мати Росію і Єльцина. Пам’ятаймо: якщо сьогодні танки розчав
лять суверенітет Росії, то завтра вони з’являться на вулицях і 
площах українських міст.

Народе України!
Сьогодні тільки від Тебе залежить доля нашої Батьківщини, 

майбутнє кожного з нас, і наших дітей. Вимагайте негайного 
скликання сесії Верховної Ради Української РСР!

Вимагайте від Верховної Ради та обраних вами депутатів рі
шучого осуду дій заколотників!

Вимагайте звіту міністра з питань зовнішньої та внутрішньої 
безпеки про заходи щодо охорони державного суверенітету 
України!

Усі на вулиці і майдани!
Саме в такий спосіб було покладено край тоталітарним режи

мам у країнах Східної Європи.
Повсюдно виявляйте громадянську непокору!
Народна Рада закликає розпочати Всеукраїнський страйк про

ти наступу диктатури.
Віримо: реакція не пройде, демократія переможе!

Літ. Україна.— 1991.— 22 серп.
Р О З Д І Л  VIII

СУЧАСНИЙ СТАН ЕТНОНАЦІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ В УКРАЇНІ

259. Акт проголошення незалежності України

Виходячи із смертельної небезпеки, яка нависла була над 
Україною в зв’язку з державним переворотом в СРСР 19 серпня 
1991 року,

— продовжуючи тисячолітню традицію державотворення в 
Україні,

— виходячи з права на самовизначення, передбаченого Стату
том ООН та іншими міжнародно-правовими документами,

— здійснюючи Декларацію про державний суверенітет Украї
ни, Верховна Рада Української Радянської Соціалістичної Рес
публіки урочисто проголошує

н е з а л е ж н і с т ь  України та створення самостійної Україн
ської держави — України.

Територія України є неподільною і недоторканною.
Віднині на території України мають чинність виключно Кон

ституція і закони України.
Цей акт набирає чинності з моменту його схвалення.
24 серпня 1991 року Верховна Рада України

Голос України.— 1991 — 25 серп.



260. Постанова Президії Верховної Ради України 
«Про власність Компартії України 
та КПРС на території України»

У відповідності з постановою Верховної Ради України від
24 серпня 1991 року «Про політичну обстановку на Україні і не
гайні дії Верховної Ради України по створенню умов неповторен- 
ня надалі військового перевороту» Президія Верховної Ради 
України постановляє:

1. До прийняття Верховною Радою України рішення по виснов
ках-Комісії Верховної Ради по націоналізації майна КПРС та 
ВЛКСМ на території України прийняти на баланс Верховної Ра
ди України майно (будинки, споруди, друкарні, транспортні засо
би, іншу власність) ЦК Компартії України та ЦК КПРС, яке зна
ходиться на території України.

2. Кабінету Міністрів України, Комітету держбезпеки України, 
Міністерству внутрішніх справ України вирішити питання, пов’я
зані з охороною приміщень, споруд, майна, що належать ЦК Ком
партії України та ЦК КПРС.

3. Раді Міністрів Кримської АРСР, виконкомам місцевих Рад 
народних депутатів забезпечити охорону будинків та майна, що 
перебуває у користуванні організацій Компартії України.
Голова Верховної Ради України Л. Кравчук

м. Київ
25 серпня 1991 року 
№ 1434—XII

261. Звернення Верховної Ради України 
до громадян України всіх національностей

28 серпня 1991 р.
Верховна Рада України 24 серпня 1991 р. прийняла історичний 

документ — Акт проголошення незалежності України. Відтепер 
наша республіка — незалежна демократична держава.

На її території проживає більш як 110 національностей, серед 
яких: росіяни, євреї, білоруси, молдавани, поляки, болгари, угорці, 
кримські татари, румуни, греки, гагаузи та ін. Разом з українця
ми вони становлять п’ятидесятидвохмільйонний народ України.

В попередні роки проводилась політика гноблення духовного 
життя націй, їх мов і культур. Ми зазнали важких деформацій і 
викривлень, свавілля і беззаконня в національному бутті народів. 
Цей гіркий час ми пережили разом без чвар і в злагоді.

Віднині наступає нова доба в розвитку міжнаціональних відно-



син на Україні. Президія Верховної Ради республіки бере йа себе 
відповідальність, що проголошення незалежності України ніякою 
мірою не призведе до порушення прав людей будь-яких націо
нальностей.

Незалежна Україна як правова демократична держава, керую
чись загальновизнаними нормами і принципами міжнародного пра
ва в національній сфері, Декларацією про державний суверенітет 
України, забезпечить рівні політичні, економічні і соціальні права 
всіх громадян, повну свободу розвитку всіх національних мов і 
культур.

Президія Верховної Ради України
Відомості Верховної Ради України.— 1991.— М 42.— 15 жовт.

262. Указ Президії Верховної Ради України
«Про заборону діяльності Компартії України»

Розглянувши висновки Тимчасової комісії Президії Верховної 
Ради України по перевірці діяльності на території України поса
дових осіб органів влади, управління, громадських об’єднань та 
організацій у-зв’язку з державним переворотом 19—21 серпня 
1991 року, відповідно до яких керівництво Компартії України сво
їми діями підтримало державний переворот і тим самим сприяло 
його здійсненню на території України, Президія Верховної Ради 
України постановляє:

1. Відповідно до частини другої статті 7 та керуючись пунк
том 6 статті 106 Конституції України заборонити діяльність Ком
партії України.

2. Верховній Раді Кримської АРСР, обласним, міським, район
ним Радам народних депутатів прийняти на баланс майно (будин
ки, споруди, друкарні, транспортні засоби, іншу власність) відпо
відних партійних комітетів, за винятком майна Управління Спра
вами ЦК КПРС та ЦК КПУ, яке передано на баланс Верховної 
Ради України.

Голова Верховної Ради України Л. Кравчук

м. Київ
ЗО серпня 1991 року



263. Указ Президії Верховної Ради України
«Про передачу підприємств, установ та організацій
союзного підпорядкування, розташованих
на території України, у власність держави»

Президія Верховної Ради України постановляє:
1. Встановити, що підприємства, установи та організації союз

ного підпорядкування, розташовані на території України, з прий
няттям цього Указу переходять у державну власність України.

2. Кабінету Міністрів України в основному до 1 жовтня 
1991 року забезпечити перехід зазначених підприємств, установ 
та організацій у відання органів державного управління. Повністю 
закінчити цю роботу до 1 грудня 1991 року.

3. Визначити недійсними майнові договори, якими змінено фор
му власності, укладені під час дії мораторію, встановленого поста
новою Верховної Ради України 29 листопада 1990 року.

4. Встановити, що рішення державних органів, органів громад
ських, політичних, кооперативних, інших організацій і підприємств, 
посадових осіб, а також договори та інші угоди, прийняті чи здійс
нені на основі законодавства СРСР щодо зміни власника і форм 
власності після прийняття Постанови Верховної Ради України від 
24 серпня 1991 року «Про проголошення незалежності України» 
без узгодження з відповідними органами управління, визначеними 
Кабінетом Міністрів України, вважаються недійсними.

5. Встановити, що правонаступниками за договорами оренди 
державних підприємств на території України, які укладені з мі
ністерствами і відомствами СРСР, є Фонд державного майна 
України, відповідні галузеві міністерства та державні корпорації 
республіки.

6. Всім підприємствам і організаціям, що підпадають під дію 
цього Указу, забезпечити безумовне виконання в 1991 році дер
жавного замовлення та договірних зобов’язань.

7. Керівники підприємств, установ та організацій, які перехо
дять у державну власність України, за виконання покладених на 
них обов’язків несуть відповідальність перед Урядом України.

8. Кабінету Міністрів України провести переговори й укласти 
угоди з урядами інших республік щодо їх власності на майнові 
комплекси і фінансові ресурси, що знаходяться на території Украї
ни, а також на майнові комплекси і фінансові ресурси України, що 
знаходяться на територіях інших республік.

9. Кабінету Міністрів України щомісячно доповідати Президії 
Верховної Ради України про хід реалізації цього Указу.
Голова Верховної Ради України Л. Кравчук
м. Київ
ЗО серпня 1991 року



264. Декларація прав національностей України

Листопад 1991 р.

Верховна Рада України, виходячи з Декларації про державний 
суверенітет України, з Акту проголошення незалежності України;

керуючись Загальною Декларацією прав людини та ратифіко
ваними Україною міжнародними пактами про права та свободи 
особистості;

прагнучи утвердження в незалежній, демократичній Україні 
священних принципів свободи, гуманізму, соціальної справедли
вості, рівноправності всіх етнічних груп народу України;

беручи до уваги, що на території України проживають грома
дяни понад 100 національностей, які разом з українцями станов
лять п’ятидесятидвохмільйонний народ України,

приймає цю Декларацію прав національностей України:
Стаття 1.
Українська держава гарантує всім народам, національним гру

пам, громадянам, що проживають на її території, рівні політичні, 
економічні, соціальні та культурні права.

Представники народів та національних груп обираються на рів
них правах до органів державної влади всіх рівнів, займають 
будь-які посади в органах управління, на підприємствах, в уста
новах та організаціях.

Дискримінація за національною ознакою забороняється й ка
рається законом.

Стаття 2.
Українська держава гарантує всім національностям право на 

збереження їх традиційного розселення і забезпечує існування на
ціонально-адміністративних одиниць, бере на себе обов’язок ство
рювати належні умови для розвитку всіх національних мов і 
культур.

Стаття 3.
Українська держава гарантує всім народам і національним 

групам право вільного користування рідними мовами в усіх сфе
рах суспільного життя, включаючи освіту, виробництво, одержан
ня і розповсюдження інформації.

Верховна Рада України тлумачить статтю 3 Закону «Про мови 
в Українській РСР» таким чином, що в межах адміністративно- 
територіальних одиниць, де компактно проживає певна національ
ність, може функціонувати її мова нарівні з державною мовою.

Українська держава забезпечує право своїм громадянам віль



ного користування російською мовою. В регіонах, де проживає 
компактно кілька національних груп, нарівні з державною україн
ською мовою може функціонувати мова, прийнятна для всього на
селення даної місцевості.

Стаття 4.
Усім громадянам України кожної національності гарантується 

право сповідувати свою релігію, використовувати свою національ
ну символіку, відзначати свої національні свята, брати участь у 
традиційних обрядах своїх народів.

Стаття 5.
Пам’ятки історії та культури народів та національних груп на 

території України охороняються законом.
Стаття 6.
Українська держава гарантує всім національностям право ство

рювати свої культурні центри, товариства, земляцтва, об’єднання. 
Ці організації можуть здійснювати діяльність, спрямовану на роз
виток національної культури, проводити в установленому законом 
порядку масові заходи, сприяти створенню національних газет, 
журналів, видавництв, музеїв, художніх колективів, театрів, кіно
студій.

Стаття 7.
Національні культурні центри і товариства, представники на

ціональних меншин мають право на вільні контакти із своєю істо
ричною батьківщиною.

Верховна Рада України
1 листопада 1991 року

Голос України.— 1991.— 2 лист.

265. Постанова Кабінету Міністрів України 
«Про деякі питання, пов'язані з поверненням 
кримських татар у Кримську АРСР»

28 січня 1992 р.
Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є :
1. Міністерству економіки України:
виділити Раді Міністрів Кримської АРСР на 1992 р. з метою 

створення умов для повернення депортованого кримськотатарсько
го населення у Кримську АРСР капіталовкладення в обсязі



400 млн крб., у тому числі 252 млн крб. на будівельно-монтажні 
роботи (в цінах 1991 р.). із забезпеченням їх матеріальними ре
сурсами;

передбачити зменшення вивезення з Кримської АРСР місцевих 
будівельних матеріалів, зокрема залишити в розпорядженні рес
публіки в наступному році не менше 75 % каменю-черепашнику 
і паленої цегли.

2. Рекомендувати Раді Міністрів Кримської АРСР вишукати 
можливість додаткового виділення в 1992 р. з бюджету республі
ки коштів на фінансування першочергових заходів щодо створен
ня умов для повернення кримських татар у Кримську АРСР. Взя
ти до відома, що Міністерство економіки України забезпечить ви
ділення матеріальних ресурсів під обсяги вказаних коштів.

3. Міністерству фінансів України при визначенні розмірів від
рахувань до бюджету Кримської АРСР на 1992 р. від загально
республіканських податків і доходів урахувати витрати на утри
мання закладів соціально-культурного призначення в обсязі 
202,7 млн крб.

4. Утворити Республіканську комісію у справах депортованих 
народів Криму в складі згідно з додатком, поклавши на неї функ
ції по координації роботи державних органів України та Крим
ської АРСР з питань, пов’язаних із життєзабезпеченням депорто
ваних із Криму народів.

5. Міністерству економіки, Міністерству фінансів і Міністерству 
зовнішньоекономічних зв’язків України при підписанні щорічних 
угод і договорів про економічне та культурне співробітництво з 
Росією, Казахстаном, Узбекистаном, Таджикистаном і Киргизста
ном, з яких повертаються депортовані кримські татари у Крим
ську АРСР, передбачити пайову участь цих республік у виділенні 
фінансових і матеріальних ресурсів для здійснення повернення та 
життєзабезпечення кримських татар.

Звернутися до урядів зазначених республік з проханням пода
ти Кримській АРСР фінансову та матеріальну допомогу для вка
заних цілей.

Перший віце-прем’єр-міністр України К. Масик 
Державний секретар Кабінету Міністрів України В. Пехота

Поточний архів Кабінету Міністрів України.

266. Постанова Верховної Ради України
«Про Державний прапор України»

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є :
Затвердити Державним прапором України національний пра

пор, що являє собою прямокутне полотнище, яке складається з



двох рівних за шириною горизонтально розташованих смуг: верх
ньої — синього кольору, нижньої — жовтого кольору, із співвідно
шенням ширини прапора до його довжини 2 : 3.

Голова Верховної Ради України
І. Плющ

м. Київ
28 січня 1992 року

Голос України.— 1992.— 15 лют.

267. Постанова Верховної Ради України 
«Про Державний герб України»

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є :
1. Затвердити тризуб як малий герб України, вважаючи його 

головним елементом великого герба України (кольорове та схема
тичне зображення герба додаються).

2. Зображення Державного герба України поміщується на пе
чатках органів державної влади і державного управління, грошо
вих знаках та знаках поштової оплати, службових посвідченнях, 
штампах, бланках державних установ з обов’язковим додержан
ням пропорцій зображення герба, затвердженого пунктом 1 цієї 
Постанови.

Голова Верховної Ради України
І. Плющ

м. Київ
19 лютого 1992 року

Голос України.— /992.— 21 лют.

268. Указ Президента України про фонд розвитку 
культур національних меншин України

29 квітня 1992 р.
Підтверджуючи намір закріпити в Україні братерське співжит

тя і плідне співробітництво всіх національностей, забезпечити віль
ний розвиток їх мов і культур, п о с т а н о в л я ю :

1. Погодитись з пропозицією Ради національних товариств 
України і утворити при Комітеті у справах національностей при 
Кабінеті Міністрів України фонд розвитку культур національних 
меншин України.

2. Затвердити Положення про Фонд розвитку культур націо
нальних меншин України *.
* Див. додаток.



;х 3. Призначити Олійникова Олександра Олексійовича Генераль
ним директором Фонду розвитку культур національних меншин 
України.

4. Указ набуває чинності з дня його підписання.
Президент України Л. Кравчук 

Урядовий кур'єр.— 1992.— № 18.— Травень.

Д о д а т о к

Положення
про Фонд розвитку культур 

національних меншин України

1. Фонд розвитку культур національних меншин України (на
далі Фонд) утворюється при Комітеті у справах національностей 
при Кабінеті Міністрів України і є управлінсько-фінансовим 
органом.

2. Фонд утворюється з метою організації виконання та фінан
сування програм розвитку культур національних меншин України.

3. Фонд у своїй діяльності керується Конституцією України, 
законами України, указами Президента України, іншими актами 
законодавчої та виконавчої влади і цим Положенням.
г- - і 4. Фонд вирішує покладені на нього завдання у взаємодії з мі
ністерствами, іншими центральними і місцевими органами держав
ної виконавчої влади України і Республіки Крим, підприємствами, 
установами й організаціями усіх форм власності.

5. Фонд відповідно до покладених на нього завдань:
акумулює фінансові і матеріальні ресурси та інвестує їх у про

екти, роботи, спрямовані на виконання програм розвитку культур 
національних меншин та відповідні структури, що створюються з 
дією метою;

бере участь у створенні і розвитку підприємств (в тому числі 
спільних підприємств) та господарських товариств, комерційних 
організацій (включаючи банки), соціально-культурних установ та 
навчальних закладів;

здійснює згідно з законодавством зовнішньоекономічну діяль
ність;
У- придбає житлові будинки, інші будівлі та споруди для вико

ристання на потреби розвитку культур національних меншин, а та
кож фінансує будівництво таких будинків, будівель і споруд;

фінансує програми професійної підготовки і перепідготовки в 
Україні та за кордоном представників національних меншин, про
грами їх мовного навчання і національно-культурного розвитку;
. . направляє у встановленому порядку за рахунок коштів Фонду



в зарубіжні країни громадян України для навчання, стажування, 
вивчення передового досвіду у центрах науки і культури, участі у 
семінарах, симпозіумах, конференціях та інших заходах;

надає фінансову допомогу у здійсненні заходів, що проводять
ся національно-культурними товариствами;

утворює у встановленому порядку відділення і представництва 
Фонду на території України, а також його представництва в зару
біжних країнах;

сприяє здійсненню заходів для охорони пам’яток історії та 
культури національних меншин, збереження навколишнього се
редовища.

6. Фонд створюється за рахунок:
прибутків від комерційної діяльності Фонду;
добровільних внесків юридичних осіб і громадян України та

інших держав;
інших надходжень.
7. Фонд є єдиним розпорядником своїх коштів.
8. Усі витрати, пов’язані з діяльністю Фонду, здійснюються за 

рахунок його коштів.
9. Для акумулювання коштів Фонду та їх використання від

криваються рахунки в установах банків.
Невикористані на кінець року кошти Фонду вилученню не під

лягають (за винятком випадків звернень стягнення на майно Фон
ду по його зобов’язаннях) і використовуються для фінансування 
заходів відповідно до завдань і цілей Фонду у наступні роки.

10. Фонд відповідає за своїми зобов’язаннями всім належним 
йому майном.

11. Органами управління Фонду є його Правління та генераль
на дирекція.

Контрольним органом є ревізійна комісія.
12. До складу Правління Фонду з правом ухвального голосу 

обираються на 3 роки три представники від Ради національних 
товариств України та призначаються на той же строк два пред
ставники від Комітету у справах національностей при Кабінеті Мі
ністрів України.

До складу Правління Фонду з правом дорадчого голосу вхо
дить за посадою Генеральний директор Фонду.

До складу Правління Фонду можуть входити з правом дорад
чого голосу представники організацій з статусом юридичної особи 
зарубіжних країн, діяльність яких пов’язана з вирішенням питань 
розвитку культур національних меншин України.

13. Правління Фонду:
визначає основні напрями діяльності Фонду, використання його 

коштів;
утворює генеральну дирекцію Фонду, яка є його виконавчим і



розпорядчим органом; затверджує Положення про генеральну ди
рекцію; контролює її діяльність;

затверджує структуру, штати, кошторис видатків, включаючи 
фонд оплати праці, апарату генеральної дирекції та бюджет 
Фонду по джерелах доходів і видатках та звіт про виконання 
бюджету;

у межах своєї компетенції затверджує необхідні положення, ін
струкції з питань, що відносяться до діяльності Фонду;

обирає голову Правління;
утворює ревізійну комісію;
залучає для перевірки фінансово-господарської та комерційної 

діяльності аудиторські організації.
14. Правління Фонду скликається в міру необхідності, але не 

менше двох разів на рік.
Правління Фонду може приймати рішення при наявності не 

менше двох третин членів Правління. Рішення приймаються про
стою більшістю голосів присутніх членів Правління.

15. Генеральний директор Фонду призначається Президентом 
України.

16. Ревізійна комісія Фонду контролює фінансово-господарську 
діяльність генеральної дирекції, відділень і госпрозрахункових 
підрозділів Фонду.

Засідання ревізійної комісії проводяться в міру необхідності, 
але не рідше одного разу на рік.

17. Фонд є юридичною особою, має самостійний баланс, роз
рахунковий та інші рахунки в установах банків, печатку з своїм 
найменуванням.

Поточний архів адміністрації Президента України.

269. З програми Української консервативної 
республіканської партії

Червень 1992 р.
< ...>  УКРП бореться:
— за створення і розбудову сильної незалежної УНІТАРНОЇ 

УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВИ правової демократії у формі парла
ментської республіки, сувереном влади в якій має стати україн
ський народ; < ...>

УКРП вважає:
— не можна гарантувати права людини і відновити справед

ливість без реалізації фундаментального права корінного народу 
на побудову незалежної Української Держави;

— на території України, крім українців, згідно Божого і між-



народного права, статус народу і право на національно-державне 
самовизначення (в Криму) має кримсько-татарський народ;

— всі інші національності мають статус національних меншин, 
яким українська держава гарантує політичні, економічні, культур
ні й громадські права, але які не можуть створювати територіаль
но-державні автономії на території України.

УКРП активно виступає проти автономізації, федерального чи 
земського устрою, створення спеціальних самоврядних зон тощо, 
бо вважає, що на сучасному етапі це завуальована спроба розчле
нування України, яка стоїть на перешкоді консолідації україн
ської нації і є загрозою для побудови та існування Української 
Держави.

УКРП бореться проти намагань на українській землі заклада
ти державність на ідейних засадах космополітизму, фальшивого 
інтернаціоналізму, русифікаторської практики і комплексу менш- 
вартості українців, бо така держава закріплювала б дискриміна
ційне становище українського народу, перешкоджала б відроджен
ню української нації і збіднювала б уселюдську спільноту.

УКРП вважає, що Українську Державу можливо захистити, 
якщо в її основу буде покладена національна ідея.

УКРП вважає філософію та ідеологію комунізму, фашизму і 
шовінізму антилюдськими і шкідливими витворами Сатани і буде 
послідовно їх поборювати.

УКРП вважає ідеї українського націоналізму витвором генія 
українського народу. Вони йдуть з його глибин, є шляхетними, 
глибоко демократичними, співзвучними з уселюдськими та христи
янськими принципами моралі й поняттями справедливості, спрямо
вані на захист даних Богом прав українського народу, шанують 
права всіх народів.

УКРП вважає національно-визвольні змагання ЗО—50-х років, 
очолювані ОУН, унікальним явищем в історії українського наро
ду, а його учасників — найбільш послідовними і шляхетними бор- 
цями-ідеалістами за права свого народу.

УКРП вважає за необхідне виховувати нові покоління україн
ських патріотів на прикладі ОУН, наріжним каменем діяльності 
якої стали принципи: «Бог і Батьківщина!», «Свобода народам — 
Свобода людині!»

УКРП домагається створення економічної основи держави на 
засадах національної економіки соціального спрямування на прин
ципах дії законів вільного ринку з обмеженим державним регулю
ванням, спрямованим на демонополізацію, екологічну безпеку, тех
нологічний прогрес.



II. ЗАВДАННЯ I ТАКТИКА УКРП 
НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ

Основне завдання УКРП під сучасну пору — всіма доступними 
засобами сприяти швидкій розбудові основ Української Держави 
і створенню гарантій її безпеки.

УКРП буде домагатися: деколонізації, декомунізації і демафі- 
зації всіх сфер суспільного буття України.

УКРП вважає, що головною перешкодою на шляху здійснення 
цих завдань є невирішене питання про політичну владу.

УКРП переконана, що не можна зламати стару колоніяльну 
адміністративно-командну систему без вирішення кадрового пи
тання.

УКРП домагається заміни компартійно-колабораційних корум
пованих кадрів у всіх державних структурах на всіх рівнях пред
ставницької і виконавчої влади як необхідної передумови політич
ної, правової, економічної та культурної реформ і створення реаль
ної незалежної Української Держави.

Нинішнє найвище державно-політичне керівництво України че
рез немічність, корумпованість, рабську закомплексованість та на
ціональний нігілізм не здатне виконати державотворчу місію.

Боротьба за нові українські кадри — це боротьба за Україн
ську Державу!

Головними критеріями при доборі кадрів повинні бути: поряд
ність, компетентність, український патріотизм.

УКРП домагається:
В галузі державного будівництва:
— створення дієздатного уряду, який би на даному часі очолив 

Президент, як легітимна найвища посадова особа виконавчої вла
ди, що отримала мандат і відповідальність за побудову незалеж
ної держави;
і — ліквідації Державної Думи при Президентові як непотріб
ної ще одної бюрократичної структури, яка гальмує реконструк
цію уряду, заважає взяти відповідальність за дії уряду Президен
ту, не сприяє швидкому здійсненню реформ;

— ліквідації інституту призначуваних представників Президен
та як такого, що посягає на суверенне право народу обирати вла
ду всіх рівнів.

УКРП пропонує обирати перших посадових осіб виконавчої 
влади на всіх рівнях з наступним затвердженням їх Президентом: 
на рівні області —- консула і двох заступників (один заступник 
обирається на прямих виборах, другий — Радниками);

на рівні міста — мера і заступника мера,



району — війта і його заступника;
селища, села — старосту;
— за вибори представницької влади місцевого самоврядуван

ня — професійних радників — обласних і муніципальних.
УКРП вважає, що нинішня Верховна Рада, яка обиралася в 

умовах окупаційного комуністичного режиму, втратила легітим- 
ність і перетворилася в анахронізм. Вона повинна достроково 
скласти свої повноваження після ухвалення нового закону про 
вибори. Нинішній склад Верховної Ради не має права ухвалювати 
нову Конституцію.

УКРП вимагає, щоб депутати всіх рівнів — колишні керівники 
керівних структур КПСС — КПУ ще до нових виборів склали де
путатські повноваження. < ...>

В галузі культурної політики
УКРП вимагає здійснення послідовної політики дерусифікації 

і декомунізації української нації:
— забезпечити виховний процес в дошкільних дитячих закла

дах українською мовою;
— переведення вищих і середніх навчальних закладів, профе

сійних училищ на українську мову викладання;
— в найкоротший термін (не пізніше п’яти років) відтворення 

кількості українських шкіл пропорційно кількості українського 
населення;

— до одного року впровадити українську мову як службову у 
всіх державних установах;

— забезпечити викладання правдивої історії Україні в школах 
і вузах, для чого налагодити випуск необхідної кількості нових на
вчальних посібників. Провести атестацію всіх учителів і виклада
чів історії і суспільних наук. В атестаційні комісії залучати фахів
ців з діаспори. Позбавити наукових ступенів, права викладацької 
і наукової діяльності авторів псевдоісторичних праць, які фальси
фікували історію і культуру українського народу, ганьбили честь 
і гідність видатних його постатей;

— очищення України від комуністичної символіки, пам’ятників 
комуністичним функціонерам.

УКРП вимагає вжиття негайних заходів для збереження істо
ричних і культурних пам’яток українського народу;

— передачі всіх архівів КГБ на збереження в державний 
архів;

— негайного повернення архіву військ МВС, який було виве
зено до Москви в листопаді 1991 р., і притягнення до відповідаль
ності керівників МВС України, що санкціонували цей злочин
ний акт;

— повернення з Росії всіх награбованих в Україні культурних 
та історичних цінностей.



УКРП виступає за широку і правдиву пропаганду української 
історії і культури, без якої неможливе відродження української 
нації, відновлення її честі та гідності, побудова незалежної Укра
їнської Держави.

УКРП вимагає від державних органів давати рішучу відсіч 
всім випадкам зневажання української культури, паплюження і 
приниження гідності українського народу, продовження політики 
русифікації на теренах України. < ...>

В галузі демографічної політики
Російська імперія впродовж всього періоду колоніального па

нування на Україні здійснювала цілеспрямовану політику нищен
ня української нації. З цією метою колонізатори проводили плано
ву міграційну політику, змінюючи національний склад населення. 
Мільйони українців депортовано до Сибіру, а їх місце заповнили 
росіяни. Особливо інтенсивно таку політику здійснював комуніс
тичний імперський режим. Українській нації російська імперія на
носила смертоносні удари. З метою встановлення справедливості 
і вжиття конкретних заходів для відродження української нації 
УКРП виступає за встановлення десятирічного мораторію на міг
рацію росіян в Україну на постійне проживання.

— УКРП виступає проти скасування графи «національність» в 
паспортах та прописки на перехідний період, до завершення дер
жавного будівництва;

УКРП вимагає негайного введення в дію Закону про грома
дянство України і державного кордону по всьому перимет- 
ру. < ...>

СТАВЛЕННЯ ДО НАЦІОНАЛЬНИХ МЕНШИН

УКРП виступає за гарантії національним меншинам політич
них, економічних і громадянських прав на рівні з українським 
народом, за право плекати свої культури і зберігати національну 
ідентичність.

УКРП виступає проти сепаратистської діяльності національних 
меншин, спрямованої на розчленування України шляхом автоно
мізації, федералізації тощо.

УКРП визнає право кримсько-татарського народу на націо
нальне самовизначення на їхній історичній батьківщині в Кри
му — в складі Української Держави.

УКРП вважає незаконною територіальну російсько-шовіністич
ну, компартійно-мафіозну автономну республіку Крим і вимагає її 
скасування та розпуску самозваного верховного совету Криму.

В галузі зовнішньої політики
УКРП вимагатиме від державної влади здійснювати послідов



ну політику захисту національних інтересів України у всіх регіо
нах світу на принципах взаємної вигоди.

УКРП вважає, що Україна повинна мати опрацьовану чітку 
концепцію зовнішньої політики (чого ще немає досі) з урахуван
ням балансу геополітичних сил та інтересів держав з метою впли
ву на них на користь інтересам України.

УКРП вимагає негайного виходу України з СНД.
УКРП переконана, що головною загрозою для України був і 

залишається російський імперіалізм, який і сьогодні продовжує 
російське керівництво.

УКРП вважає, що ефективним засобом нейтралізації імпер
ських зазіхань Росії може стати рішуче і принципове протистоян
ня цим зазіханням, а не принизливі поступки та вмовляння Росії 
з боку ВР України і президента, які часом переходять в рабське 
блазнювання.

В протистоянні з Росією Україна повинна максимально вико
ристати своє вигідне геополітичне становище і своєчасно скори
статися найбільшим ослабленням Російської імперії, внутрішніми 
суперечностями і конфліктами, наполегливо і послідовно розкри
вати агресивну суть небезпеки сьогоднішньої Російської імперії 
для її сусідів.

УКРП підтримує національно-визвольні змагання поневолених 
народів Російської Федерації і вітатиме появу нових незалежних 
національних держав, в тому числі Росії, в етнічних межах.

Політика України повинна бути послідовно спрямована на роз
вал імперії — Російської федерації. Тільки після її розвалу зникне 
смертельна небезпека для України. Поле боротьби повинно бути 
перенесено на територію Російської федерації, для цього наступив 
найсприятливіший момент і його не можна згаяти. Тоді Росії буде 
не до імперських зазіхань щодо України — така політика макси
мально ослабила б імперську п’яту колону в Україні, яка тепер 
нахабно піднімає голову, користуючись немічністю і малоросій
ською закомплексованістю київської влади.

Наступив слушний час витіснити Росію остаточно з Чорного 
моря. Тут наші інтереси співпадають з інтересами наших сусідів, 
в першу чергу — Туреччини.

Україна повинна стати організатором антиросійського антиім- 
перського фронту колишніх республік СССР.

УКРП засуджує створення частиною республік СРСР блоку 
так званої «колективної оборони» під егідою Росії як спробу збе
регти імперську армію і колоніальну систему та комуністичні ре
жими в цих республіках.

УКРП вважає величезною політичною помилкою президента 
повну відмову від ядерної зброї без будь-яких гарантій нашої без
пеки ядерними державами Заходу проти загрози з боку Росії.



• Відмова від контролю і володіння ядерною зброєю стримуван
ня при наявності такої в Росії є повним політичним безглуздям. 
Таке політиканство заважає Україні стати повноправним суб'єк
том міжнародного права, ставить нас в колоніальну залежність 
від Росії.

УКРП буде боротися проти такої хуторянської політики і на
магатиметься її змінити. УКРП виступає за активну самостійну і 
повноцінну, гідну потужної європейської держави, політику Украї
ни. < ...>

Програма Української 
Консервативної Республі
канської партії (УКРП).— 
К.. 1992.

270. Закон України про національні меншини 
в Україні

25 червня 1992 /?.
Верховна Рада України, виходячи із життєвих інтересів україн

ської нації та всіх національностей в справі розбудови незалежної 
демократичної держави, визнаючи нерозривність прав людини 
і прав національностей, прагнучи реалізовувати Декларацію прав 
національностей України, дотримуючись міжнародних зобов’язань 
щодо національних меншин, приймає цей Закон з метою гаранту
вання національним меншинам права на вільний розвиток.

Стаття 1. Україна гарантує громадянам республіки незалежно 
від їх національного походження рівні політичні, соціальні, еконо
мічні та культурні права і свободи, підтримує розвиток національ
ної самосвідомості й самовиявлення.

Усі громадяни України користуються захистом держави на рів
них підставах.

При забезпеченні прав осіб, які належать до національних мен
шин, держава виходить з того, що вони є невід’ємною частиною 
загальновизнаних прав людини.

Стаття 2. Громадяни України всіх національностей зобов’яза
ні дотримуватись Конституції та законів України, оберігати її 
державний суверенітет і територіальну цілісність, поважати мови, 
культури, традиції, звичаї, релігійну самобутність українського на
роду та всіх національних меншин.

Стаття 3. До національних меншин належать групи громадян 
України, які не є українцями за національністю, виявляють почут
тя національного самоусвідомлення та спільності між собою.

Стаття 4. Відносини, які виникають з приводу реалізації гро
мадянами України прав і свобод, пов’язаних з їх належністю до



національних меншин, регулюються Конституцією України, цим 
Законом, прийнятими на їх підставі іншими законодавчими акта
ми, а також міжнародними договорами України.

Стаття 5. У Верховній Раді України, в разі необхідності — 
в місцевих Радах народних депутатів, діють постійні комісії з пи
тань міжнаціональних відносин. В місцевих органах державної ви
конавчої влади можуть створюватися відповідні структурні під
розділи.

При місцевих Радах народних депутатів можуть утворюватися 
і функціонувати на громадських засадах дорадчі органи з пред
ставників національних меншин. Порядок формування цих органів 
визначається відповідними Радами народних депутатів.

Центральним органом державної виконавчої влади у сфері між
національних відносин є Міністерство у справах національностей 
України. При Міністерстві функціонує як дорадчий орган Рада 
представників громадських об’єднань національних меншин 
України.

Стаття 6. Держава гарантує всім національним меншинам пра
ва на національно-культурну автономію: користування і навчання 
рідною мовою чи вивчення рідної мови в державних навчальних 
закладах або через національні культурні товариства, розвиток 
національних культурних традицій, використання національної 
символіки, відзначення національних свят, сповідування своєї ре
лігії, задоволення потреб у літературі, мистецтві, засобах масової 
інформації, створення національних культурних і навчальних за
кладів та будь-яку іншу діяльність, що не суперечить чинному 
законодавству.

Пам’ятки історії і культури національних меншин на території 
України охороняються законом.

Стаття 7. Держава вживає заходів для підготовки педагогіч
них, культурно-просвітницьких та інших національних кадрів че
рез мережу навчальних закладів. Державні органи на основі між
державних угод Сприяють національним меншинам у підготовці 
спеціалістів в інших країнах.

Стаття 8. У роботі державних органів, громадських об’єднань, 
а також підприємств, установ і організацій, розташованих у міс
цях, де більшість населення становить певна національна менши
на, може використовуватися її мова поряд з державною україн
ською мовою.

Стаття 9. Громадяни України, які належать до національних 
меншин, мають право, відповідно, обиратися або призначатися на 
рівних засадах на будь-які посади до органів законодавчої, вико
навчої, судової влади, місцевого і регіонального самоврядування, 
в армії, на підприємствах, в установах і організаціях.

Стаття 10. Держава гарантує національним меншинам право



на збереження життєвого середовища у місцях їх історичного й 
сучасного розселення. Питання про повернення на територію 
України представників депортованих народів вирішуються відпо
відними законодавчими актами та договорами України з іншими 
державами.

Стаття 11. Громадяни України мають право вільно обирати та 
відновлювати національність.

Примушення громадян у будь-якій формі до відмови від своєї 
національності не допускається.

Стаття 12. Кожний громадянин України має право на націо
нальні прізвище, ім’я та по батькові.

Громадяни мають право у встановленому порядку відновлю
вати свої національні прізвище, ім’я та по батькові.

Громадяни, в національній традиції яких немає звичаю зафік
совувати «по батькові», мають право записувати в паспорті лише 
ім’я та прізвище, а у свідоцтві про народження — ім’я батька і 
матері.

Стаття 13. Громадяни, які належать до національних меншин, 
вільні у виборі обсягу і форм здійснення прав, що надаються їм 
чинним законодавством, і реалізують їх особисто, а також через 
відповідні державні органи та створювані громадські об’єднання.

Участь або неучасть громадянина України, який належить до 
національної меншини, у громадському об’єднанні національної 
меншини не може служити підставою для обмеження його прав.

Стаття 14. Державні органи сприяють діяльності національних 
громадських об’єднань, які діють відповідно до чинного законо
давства.

Національні громадські об’єднання мають право висувати сво
їх кандидатів у депутати на виборах органів державної влади від
повідно до Конституції України, законів про вибори народних де
путатів України і депутатів місцевих Рад народних депутатів.

Стаття 15. Громадяни, які належать до національних меншин, 
національні громадські об’єднання мають право у встановленому 
в Україні порядку вільно встановлювати і підтримувати зв’язки з 
особами своєї національності та їх громадськими об’єднаннями за 
межами України, одержувати від них допомогу для задоволення 
мовних, культурних, духовних потреб, брати участь у діяльності 
міжнародних неурядових організацій.

Стаття 16. У державному бюджеті України передбачаються 
спеціальні асигнування для розвитку національних меншин.

Стаття 17. Україна сприяє розвиткові міжнародного співробіт
ництва у забезпеченні й захисті прав та інтересів національних 
меншин, зокрема, шляхом укладання й реалізації багатосторонніх 
і двосторонніх договорів у цій сфері.

Стаття 18. Будь-яке пряме чи непряме обмеження прав і сво-



бод громадян за національною ознакою забороняється й караєть
ся законом. ч 1

Стаття 19. Якщо міжнародним договором України встановлено 
інші положення ніж ті, які містяться в законодавстві України про 
національні меншини, то застосовується положення міжнародного 
договору.

Президент України
25 червня 1992 року Л. Кравчук

Відомості Верховної Ради України.— 1992.— № 36.— 8 верес.

271. Виступ Президента України Л. М. Кравчука 
на Міжнародній конференції з антисемітизму 
в Брюсселі (Бельгія]

7 липня 1992 р.
Уважаемый господин председатель!
Дамы и господа!
Прежде всего разрешите выразить искреннюю признательность 

за приглашение принять участие в Вашей конференции. Это хоро
ший повод поделиться некоторыми соображениями об истории 
украинско-еврейских отношений, проблемах возрождения иудаиз
ма и еврейской культуры в независимом украинском государстве, 
о современной политике Украины в области межнациональных от
ношений в целом.

Украинское государство, возникшее на руинах последней импе
рии, с первых дней своего существования заявило о привержен
ности принципам плюралистической демократии и правового госу
дарства.

Не власть и идеология, а человек, его права и основные свобо
ды, достоинство человеческой личности выдвигаются на первое 
место в иерархии высших ценностей нашего общества.

Как суверенное государство, Украина присоединилась и участ
вует в основополагающих международных соглашениях по правам 
человека. Американский Билль о правах, французская Деклара
ция прав человека и гражданина, Всеобщая декларация прав че
ловека, наконец, Копенгагенское совещание по человеческому из
мерению — это ориентиры и суть наших представлений о крите
риях и стандартах прав и свобод личности.

Подняться до уровня этих стандартов, а в чем-то и пойти даль
ше, обеспечить эффективное функционирование демократических 
институтов, свободную циркуляцию людей, идей и информации --  
такова наша цель и практическая политика.

Ключевую роль при этом отводим сближению национальной



правовой системы с общемировой, приданию на национальном 
уровне демократической направленности всему процессу законо
творчества.

С обретением государственности украинский народ, который 
столетиями сам был гонимым и истязаемым меньшинством, полу
чил национальную идею, способную возродить его. На пути к 
Храму независимости он протянул руку всем своим братьям по 
общей судьбе.

Результаты референдума 1 декабря 1991 г., в ходе которого 
более 90 % населения подтвердили исторический Акт провозгла
шения независимости, дают все основания для вывода: идея укра
инской государственности слилась с подъемом национального са
мосознания всех сущих в Украине, независимо от их национальной 
принадлежности.

И это создает не только благоприятную почву для добрых от
ношений между людьми разных национальностей, но и обширное 
поле для межнационального согласия.

Полностью отдаем себе отчет в том, что характер националь
ной идеи сегодня определяется ее отношением к меньшинствам. 
Поэтому Украина, где более четверти населения составляют не- 
украинцы, избрала путь построения самостоятельного демократи
ческого правового государства, а не государства сугубо этническо
го. По сути дела три идеи — национальная, политическая и со
циальная — объединены одним понятием — «гражданский прин
цип».

В этом — источник нашей внутренней стабильности и межна
ционального согласия, предохранитель конфликтного развития со
бытий по сценарию Югославии, Нагорного Карабаха, Придне
стровья, Грузии.

Исключительное внимание в Украине уделяется созданию си
стемы защиты прав и интересов меньшинств.

Наша принципиальная позиция заключается в том, что все лю
ди должны иметь равные права и возможности для спокойной и 
богатой жизни, как говорит Священное писание, «каждый под сво
им виноградником и смоковницей».

Прежний тоталитарный режим игнорировал и подавлял по
требности национального развития, что привело к серьезным иска
жениям и деформациям национальной сферы.

Создание собственной политико-правовой базы здесь пришлось 
начинать по сути с нулевой отметки. Естественно, с учетом тради
ций украинского народа, опыта западной демократии.

Первые шаги в этом направлении уже сделаны. Парламентом 
республики приняты «Декларация прав национальностей Украи
ны», закон «О национальных меньшинствах в Украине», закон 
«О гражданстве».



Всем национальностям, а их насчитывается более 130, гаран
тировано право национально-культурной автономии, участия в го
сударственных делах. Законодательные акты закрепляют право 
свободно пользоваться своим родным языком, создавать и поддер
живать свои собственные образовательные, культурные и регио
нальные учреждения: исповедовать свою религию; беспрепят
ственно устанавливать и поддерживать контакты между собой как 
в Украине, так и со своей этнической родиной; распространять 
информацию, создавать и поддерживать национально-культурные 
общества или ассоциации, участвовать в деятельности международ
ных неправительственных организаций.

Украинское государство взяло на себя обязанность защищать 
этническую, культурную, языковую и религиозную самобытность 
меньшинств, создавать условия для ее поощрения. Утверждено 
право на эмиграцию.

По оценке некоторых международных экспертов, Украина пре
доставила своим меньшинствам намного больше прав, чем этого 
требует Международный пакт о гражданских и политических 
правах.

При этом, разумеется, мы исходим из того, что их реализация 
не может осуществляться вопреки целям и принципам Устава 
ООН, другим обязательствам по международному праву или по
ложениям Хельсинкского заключительного акта, включая принцип 
территориальной целостности государств.

Есть все основания говорить сегодня и о том, что началось соз
дание механизма воплощения в жизнь принятых законов. За по
следнее время возникли десятки различных общественных объеди
нений, представляющих интересы многочисленных национальнос
тей Украины.

Национальным общинам возвращаются здания, культовые со
оружения, возведенные на их средства, открываются школы, фа
культативные группы, курсы для изучения национальных языков, 
ведутся теле- и радиопередачи на языках национальных групп, 
разрабатываются целевые программы национального возрождения 
меньшинств.

Создан государственно-общественный Фонд развития культур 
национальных меньшинств. Кстати, во главе его правления сейчас 
стоит руководитель Общества еврейской культуры Украины.

Политика поощрения национального развития меньшинств в 
полной мере относится и к евреям на Украине.

Замечу, что украинская иудаика насчитывает почти два тыся
челетия. Первые упоминания о евреях и их религии на территории 
Украины относятся к первому столетию нашей эры.

История украинско-еврейского сосуществования в Украине зна
ла разные времена. И, наверное, главное, что объединяло такие



несхожие по своему социальному характеру, религии и культуре 
народы, была их общая историческая судьба, которая не прошла 
мимо Голгофы.

Случалось всякое: общие торжества и страшные трагедии, со
чувствие и непонимание, поддержка и неуважение, антисемитизм 
и украинофобия. Этого нельзя забывать для того, чтобы не допус
тить прежних ошибок.

Хорошее знание прошлого дает возможность лучше понять со
временность и определить ориентиры на будущее. И общность 
прошлого двух народов, несмотря на весь его драматизм, не могла 
не привести к духовному взаимовлиянию и взаимообогащению. 
Я глубоко убежден, что этот фактор станет залогом новых взаимо
отношений в современных условиях независимой Украины.

Ведь пути двух культур тесно переплетались между собой, со
единяя традиции фольклора и мироощущения обоих народов. На 
украинской национальной почве зарождалась новейшая еврейская 
литература, проникнутая идеалами исконного стремления к свобо
де и национальной независимости.

Подобными путями шла и украинская литература. Библейские 
мотивы в творчестве ее светочей — Т. Шевченко, И. Франко, Леси 
Украинки, а также лучших современных поэтов — есть моисеев- 
ский поиск выхода из египетской неволи нового времени.

Хочу подчеркнуть: украинские демократические силы всегда, 
при любых условиях, выступали и выступают против чудовищной 
теории и практики антисемитизма.

Может именно поэтому в украинско-еврейских взаимоотноше
ниях все же больше того, что объединяет, нежели того, что разъ
единяет. В целом же оба народа — украинцы и евреи — были 
жертвами одной и той же политики: унификации и этноцида.

Нынешние преобразования в общественно-политической жизни 
Украины коренным образом изменили положение украинского 
еврейства. Сегодня евреи составляют второе по численности (после 
русских) национальное меньшинство и насчитывают более 480 тыс. 
человек (0,9 % населения). Они полно представлены во всех сфе
рах экономики и культуры.

Из общего числа занятого еврейского населения руководителя
ми предприятий и организаций являются 7,5 %, инженерно-техни
ческими специалистами — 39,0%. Среди работников медицины, 
науки и образования, культуры и искусства их более 53 %.

Мы высоко ценим вклад евреев в строительство суверенной 
Украины, в укрепление ее хозяйственного и интеллектуального 
потенциала.

На волне национального ренессанса в Украине возникло свыше 
20 культурологических общественных объединений и официально 
зарегистрированы 23 религиозные иудаистские общины. Общество



еврейской культуры Украины, к примеру, уже имеет отделения 
почти в 60 городах. В ряде городов, в том числе и в Киеве, пред
ставлена международная еврейская организация «Сохнут».

Основная цель, которую ставят перед собой еврейские общест
венные организации и религиозные общины — культурно-нацио
нальное и религиозное возрождение, возвращение древнего народа 
к его историческим истокам.

С этой целью открываются еврейские школы, синагоги, театры, 
издаются газеты. Ведртся подготовка к Первому еврейскому кон
грессу Украины, который даст новый импульс возрождению и раз
витию еврейской культуры, укреплению взаимопонимания, толе
рантности, взаимодействия между различными национальностями.

Говоря о возрождении культурной и общественной жизни ев
рейского народа на Украине, сегодня часто приходится употреб
лять слово «впервые».

Впервые начинает свою деятельность Институт еврейской ма
териальной культуры Украины.

Впервые решением Президиума Академии наук Украины соз
дан Кабинет еврейской истории и культуры как научное подразде
ление Института национальных отношений и политологии.

Первый учебный год закончили студенты группы еврейских 
языков и литературы Киевского педагогического института.

Впервые организуется еврейская группа на актерском отделе
нии Института театрального искусства им. Карпенко-Карого.

Впервые в истории Украины мэром областного города избрали 
еврея. Это недавно произошло в Виннице.

Перечень событий, впервые произошедших в истории украин
ских евреев, можно было бы продолжить. Однако я скажу еще 
лишь об одном. Речь пойдет о скорбных днях 50-летия трагедии 
Бабьего Яра.

Впервые за 50 лет был снят занавес молчания над историче
ской правдой о мученической смерти десятков тысяч ни в чем не 
повинных людей. Фашисты расстреляли их только за то, что они 
были евреями.

Это был пример законченного антисемитизма, его логический 
венец. Вина за него лежит не только на фашистах, ко и на тех, 
кто не остановил их.

Во время этой печальной годовщины часть вины мы взяли и на 
себя, а также принесли извинения еврейскому народу за неспра
ведливости, допущенные к нему в нашей истории.

Мемориальная неделя памяти жертв Бабьего Яра стала всена
родной скорбью над интернациональной братской могилой и пер
вой открытой данью уважения еврейскому народу за понесенные 
страдания.

Именно тогда было принято решение о сооружении нового



мемориального комплекса на месте массовых казней в Бабьем 
Яру как жгучее напоминание, как укор за случившееся, как при
зыв к бдительности.

Для увековечения памяти жертв геноцида в Украине издана 
«Книга памяти», в которой опубликована пока еще незначитель
ная часть фамилий и фотографий невинно погибших. Сейчас гото
вится второй том Книги.

Было принято еще одно важное решение — о восстановлении 
Стены памяти, варварски уничтоженной на Байковом кладбище в 
Киеве. Ведется работа по сохранению и приведению в порядок 
могил выдающихся ревнителей иудаизма, устанавливаются мемо
риальные доски на домах, где жили известные деятели культуры 
еврейского народа.

Нам приятно осознавать, что мост взаимопонимания, базирую
щийся на восстановлении исторической справедливости, возводит
ся с обеих сторон. Имею в виду деятельность Института «Яд-Ва- 
шем» в Иерусалиме по чествованию людей, спасавших евреев в 
годы второй мировой войны, рискуя собственной жизнью. Им при
сваивают звание Праведника.

Есть среди них и украинцы. В нынешнем году группа таких 
людей побывала в Израиле. В их честь на аллее Праведников по
сажены деревья, символизирующие подвиг спасения.

Словом, будем надеяться, что память добрых отношений между 
украинцами и евреями даст позитивные импульсы сотрудничеству 
и взаимодействию в молодом украинском государстве.

Его возникновение коренным образом изменило общественную 
атмосферу. И я со всей ответственностью заявляю: в республике 
нет антисемитизма на политическом и государственном уровне.

Принятие названных мною законодательных актов укрепило 
правовую базу демократического развития в межнациональных 
отношениях. Они предусматривают жесткие санкции против тех, 
кто разжигает расовую и этническую ненависть, антисемитизм.

Хотел бы напомнить сегодня, что Украина последовательно ре
ализует международные договоренности по вопросам утверждения 
исторической справедливости в отношении жертв прошедшей ми
ровой войны и неотвратимости наказания за преступления против 
человечности. Недавно сотрудники министерства юстиции Израи
ля получили возможность поработать в архивах Прокуратуры и 
Службы безопасности Украины с материалами, касающимися 
истребления евреев в концлагерях Треблинки.

В прошлом году на 46-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН 
Украина отмежевалась от принятой в разгар идеологического про
тивостояния резолюции, отождествляющей сионизм с расизмом.

Приведенные факты — это конкретные проявления НОВОГО кур



са, затрагивающего все стороны общественной жизни современной 
Украины.

Важным шагом на этом пути является восстановление дипло
матических отношений между Украиной и Израилем. Мы придаем 
большое значение этим отношениям, поскольку в Израиле прожи
вает много выходцев из Украины. За десятилетний период с 1979 
по 1989 год численность евреев у нас значительно сократилась — 
с 1,3 % населения до 0,3 %. Эмиграция еще больше усилилась за 
последние годы.

Конечно же, мы сожалеем о том, что наши соотечественники 
покидают обжитые места, а Украина теряет талантливых, умелых 
и предприимчивых граждан. Но при этом, безусловно, отстаиваем 
право каждого человека на свободный выбор места жительства.

Наше кредо — толерантность, трезвый, взвешенный подход к 
проблемам межнациональных отношений, решение их только мир
ными средствами. < ...>

Еврейские вести — 1992.— № 7(13) .— С. 1, 2К

272. Національно-культурні товариства України

Всеукраїнські національно-культурні 
товариства— 16

Ассирійське 
Грецьке 
Грузинське 
Єврейські — З

Корейське 
Німецьке 
Польські — 2 
Російське

Румунські — 2 
Т урків-месхетинців 
Угорське 
Чехо-словацьке

Загальна кількість товариств (включаючи регіональні)
Азербайджанські —7
Албанське —1
Ассирійські —4
Башкирське —1
Білоруські —4
Болгарські —8
Вірменські —13
Бурятське —1
Грецькі —22
Грузинські —4
Дагестанські —З

Єврейські -  38
Караїмське —1
Киргизьке —1
Корейські —6
Кримськотатарські —З 
Кримчаківські —2
Литовські —2
Німецькі —33
Осетинські —2
Польські —22

Російські —24
Русинське —1
Румунські —5
Таджицьке —1
Татарські —6
Турків-месхетинців —1 
Тюркомовні центри —2 
Угорські —б
Циганські —З
Чехо-словацькі —10

Інформ. бюлетень Міністерства 
України у справах національностей, 
міграції та культів.—1995.— № 1 .~  
С. 36, 39.



273. Єдино правильний шлях

Програмова доповідь Голови Проводу Конгресу Українських
Націоналістів Слави Стецько на Першому Зборі КУН

2 липня 1993 р.
Ми відбуваємо Перший Збір Конгресу Українських Націоналі

стів у час, коли у світі сталися далекосяжні зміни. Повалення 
московської імперії та большевицької системи, і то без термоядер
ного голокосту, є унікальною подією в історії людства. Це доко
нала Україна з її аванґардовою силою — ОУН— разом з усіма 
поневоленими народами в колишньому СССР та його сателітних 
країнах. Отже, внаслідок відновлення самостійної Української 
Держави розвалилася російська тюрма народів, упала большеви- 
цька система і змінилася політична карта світу на всіх конти
нентах.

Україна — самостійна, але на шляху до повної незалежности 
ще багато перешкод, для переборення яких нарід мусить вилони- 
ти із себе великих державних мужів, візіонерів, які мали б смі
ливість глянути правді у вічі, поставити перед народом суворі ви
моги, щоб утвердити, відбудувати й розбудувати молоду Україн
ську Державу.

Після російської окупації, яка монополією КПСС і її 
терористичною машиною МВД-КГБ накинула російську систему 
життя, завела соцреалізм у культурі, знищила села колгоспним 
господарюванням, утвердила войовничий атеїзм і цезаропапське 
російське православ’я, виховувала молоді генерації ученням 
діялектичного та історичного матеріялізму, наш нарід мусить зма
гати до здійснення справжнього українського образу і властивих 
його змісту й формі всіх ділянок життя у рідній державі, позбува
тися накиненої Україні антиукраїнської системи життя. Передумо
вою цього здійсненну є здобуття влади українською нацією на ук
раїнській землі. Цього не дадуть Україні чужі, Москвою залишені 
структури.

ОУН будує д еревн у  програму на ідеології українського на
ціоналізму, що виростає з духовости української нації як синте
за вартостей і понять, що їх вона створила і виростила протягом 
історичного буття.

Світоглядовою засадою в ідеології ОУН є істина, що першо
причиною усього буття є дух, а не матерія. Прапричиною усього 
буття є Бог у його християнському розумінні. Нація є найвищим 
типом духово-органічної людської спільноти, яка за найбільшої 
своєї психологічної та суспільної розрізненості має одну внут
рішню форму, витворену на ґрунті подібного природного по
ложення, спільного пережиття історичної долі та невпинного пря
мування до якнайбільшого і всебічного самоздійснення. Україн



ська нація — єдність усіх прошарків народу і нерозривна єдність 
безлічі «живих, мертвих і ненароджених» поколінь, зцементованих 
історичною долею, спільним почуттям кривди, власною культурою, 
рідною мовою, національними традиціями, означеною територією 
у Східній Европі та спільною волею жити самостійним вільним 
життям.

Своя держава — це найвища політична форма організації на
ції, яка єдина може забезпечити їй суверенну владу на національ
ній території. Лише власна держава може створити необхідні умо
ви для вільної та всебічної розбудови національних сил і гарантує 
нинішньому і майбутньому поколінням розвиток і безпеку в будь- 
якому укладі міжнародних сил. Україна формально існує і визна
на 130 країнами світу, але це ще не є та держава, за яку нарід 
бореться століттями.

Ми за правову Українську Державу, де виконання влади буде 
нормоване законами і підлягатиме 'контролю народу. Ми за дер
жаву, де джерелом влади є нарід, а соціяльна справедливість 
забезпечена всім, хто живе на українській землі.

Отож, перед нами стоїть потреба створення народовладного 
порятунку в Україні. Перед нами потреба замінити на всіх рівнях 
і територіях лад, накинений російсько-большевицькою окупацією, 
суто українським порядком, що випливає з української духовос- 
ти і відповідає нашим традиціям та нашим національним інтере
сам. Новим структурам та органам влади треба надати суто укра
їнського змісту. Ми за такий державно-політичний, суспільний, релі
гійний, культурний і економічний лад Української Держави, що 
виростає з творчих традицій нашої державности княжого, козаць
кого і новітнього часів. У його основу мусить лягти традиційне 
українське християнство, формована упродовж століть правосвідо
мість і мораль нації, почуття справедливости, глибоко закорінені 
в надрах душі народу та в його традиційних політичних, релігій
них, культурних і соціяльних інституціях.

Людина повинна бути в центрі уваги державної влади, а її 
права, свободи та всебічний розвиток творчих сил— гарантовані 
законами. Гармонійне поєднання індивідуальних і суспільних зу
силь в умовах вільного державного життя скріплюватиме ріст і 
силу української нації в усіх виявах її внутрішнього життя і в 
міжнаціональному творчому змагу. Гарантуючи рівні права та 
громадянство етнічним меншинам в Україні, мусимо втягнути їх у 
державотворчі процеси, залишаючи в державно-адміністративно
му апараті тих службовців і колишніх членів компартії, які не 
мають за собою антинаціональних чи антилюдських провин, муси
мо поставити під суд злочинців, народовбивців та зрадників.

Нині в Україні потрібне духове, ідейне, етичне оновлення лю
дини. Наше розуміння обов’язків і прав людини випливає із ви



щих категорій, з добра не лише окремої людини, а й також нації 
та родини; наша ж національна правосвідомість випливає із дже
рел, накреслених у «Руській правді», у «Литовському Руському 
Статуті» та в кодексі, зібраному в «Права, по которим судиться», 
де наші правні норми не мали кари смерти, відсутнє було невіль
ництво і родина-спільнота переважала над егоїзмом одиниці.

Російська правна система нищила родину, національну спіль
ноту в ім’я отарної громади, на словах — в ім’я безнаціонального 
пролетаріяту, а насправді— в ім’я російських інтересів. Вона зни
щила селянство як соціяльно-економічну верству, підвалину біоло
гічного і морального здоров’я нації.

Російське окупаційне законодавство в Україні, яке суперечить 
правосуддю та правовим традиціям української нації, повинно 
бути тотально скасоване.

Український правний кодекс та правосуддя мусить гарантува
ти рівність усіх перед законом.

Особливою опікою повинні бути забезпечені родини борців про
ти большевизму, засланців, в’язнів, військові інваліди.

Охорону й оборону держави проти внутрішніх ворогів повинні 
перебрати на себе суд і нормальна поліція. Повинні бути встанов
лені окремі правні норми на випадок надзвичайного стану.

Система владопобудови, державний устрій мають забезпечити 
людські права, соціяльну справедливість, участь у державному 
житті усіх прошарків народу, передбачати страйки, але краще бу
ло б запровадити такий державно-політичний та соціяльно-еконо- 
мічний устрій, в якому страйки були б зайвими. В парляменті по
винно бути забезпечене представництво всіх прошарків суспільст
ва: селянства, різного роду професійних груп, робітництва.

Суть державного устрою повинна бути в можливо найкращій 
розв’язці проблеми влади, її організації. Законодавча влада по
винна мати дві палати: перша, політично-партійна,— посли від по
літичних партій, на основі відносної більшости, а друга, соціополі- 
тична,— посли від продуктивних верств (не лише з акцентом на 
матеріяльну продукцію, а й на духову творчість). До другої пала
ти повинні також увійти представники Церков та репрезентанти 
літератури й мистецтва.

Державний лад мусить виростати з духовости нації, а джере
лом влади мусить бути нарід-суверен. Основний Закон (Консти
туцію) схвалюють Установчі Збори. Він нормує державне, полі
тичне, суспільне, соціяльне та економічне життя, творитиме основи 
правопорядку, уточнюватиме обов’язки та гарантуватиме права 
одиниці і спільноти.

Ми за триподіл влади: законодавчу, виконавчу і юридичну (су
дову). Голова Держави, вибраний прямим голосуванням,— це най
вищий репрезентант влади в ній. Уряд повинен бути творений та



організований тією політичною силою, яка здобуває на виборах 
передбачену Основним Законом і виборчим правом більшість, 
а меншість творить опозицію. Місцеві органи повинні бути побу
довані на принципі самоврядування, що створить необхідні перед
умови для вияву державотворчої ініціятиви громадян.

Державна адміністрація повинна бути побудована на основі 
професійної кваліфікованости, а не за своєю політичною партій
ною приналежністю. Суд і прокуратура мають стояти на сторожі 
правопорядку в Українській Державі. Всі суди незалежні і під
лягають тільки законам держави. Головний Прокурор, поклика
ний Головою Держави, затверджений першою палатою Парлямен- 
ту, стоїть на сторожі дотримання законів. В Українській Державі 
повинні бути забезпечені умови для вільного розвитку всіх віро
визнань і релігійних організацій. Українська Держава повинна 
сприяти патріяршому завершенню, наших Церков (один Патрі- 
ярхат).

Суверенність Української Держави, інтегральність території 
та свободи її населення захищатимуть Українські Збройні Сили, 
тому треба якнайскоріше подбати про розбудову української армії, 
забезпечити її наймодернішими військово-технічними засобами. 
Військова повинність — обов’язок усіх здорових чоловіків, жінки 
служать на добровільній основі. Найвищий керівний чинник на
ших Збройних Сил — Державна Оборонна Рада, очолена Голо
вою Держави.

Виходячи із незмінного становища, що гарантією безпеки на
ції є її власна сила, вважаємо, що уряд зобов’язаний докласти 
максимум зусиль для збереження наукового, технічного і виробни
чого потенціялу, зосередженого у військово-промисловому комп
лексі України, не допустити до бездумної ліквідації унікальних і 
конкурентоздатних на світовому ринку зброї виробництв і науко
вих колективів.

Поліція, прикордонна сторожа діють на основі Основного За
кону та інших відповідних законів. Права поліції повинні бути об
межені виразними законами, при тому можна б взоруватися на 
західні норми.

Для забезпечення інтегральности території і державного суве
ренітету Україна повинна входити в політичні та військові союзи 
з державами, інтереси і безпека яких будуть сходитися з інтере
сами й безпекою України.

Українська нація століттями була наражена на знищення на
шої культури, тому нині існує потреба розбудови справжньої 
української культури, відбудови історичних національних і релі
гійних пам’яток. Треба неодмінно забезпечити свободу творчости 
і розвитку в ділянках науковій, мистецькій, літературній, скріплю
вати культурні взаємини з іноземними країнами. Українська Дер-



жава мае забезпечити і допомагати матеріяльно-культурним дія
чам, дбати про підготовку нових кадрів, а також забезпечити на
ціональним меншинам в Україні право і можливість для плекання 
їхньої національної культури. Народна освіта має бути для усіх 
громадян, їхніх дітей, а українська школа — національною не 
тільки за мовою викладання, а й за змістом.

Народне господарство України повинно бути основою сили, 
росту і могутности української нації в Українській Самостійній 
Соборній Державі і запорукою її повної політичної незалежности. 
Замість вирвати Україну з промислово-господарських вузлів, по
в’язаних з імперськими структурами, що їх перебрала Росія і які 
працюють на неї, у травні в Москві підписано договір, який ще 
глибше занурює Україну в залежність і знову ставить під загрозу 
її економічну суверенність. Нарід України через гіперінфляцію 
купона-карбованця і одночасне зниження купівельної спромож- 
ности опинився на межі зубожіння, а командно-адміністративні 
сили колоніяльного режиму стоять бар’єром на шляху приватиза
ції. Націоналістична концепція власности виступає за мінімум 
удержавлення власности, а максимум уприватнення і кооперативну 
власність. Тепер в Україні мусить поступово довершитися перехід 
у приватну власність засобів виробництва, забезпечення права 
спадковости і відкинення усього колективістського. Треба обме
жити найвищу межу зисків — таким чином усувається сама при
чина до страйків, але право на страйк мусить бути забезпеченим 
як легальне право робітника проти можливої кривди.

Особливо відповідальну ролю у житті нації має жінка. Жін
ка — це, передусім, мати, вихователька молодого покоління і осно
ва родини. Тому в Українській Державі позиція жінки у суспіль
стві і її праця мусять бути гарантовані окремим законом. Через 
охорону народного здоров’я забезпечимо всебічне зміцнення фі 
зичних та духових сил українського народу загалом і кожного 
громадянина зокрема. Тут мусить бути гармонійне поєднання дер
жавної, громадської та приватної ініціятив.

В основу української зовнішньої політики кладемо принцип 
орієнтації на власні сили. Справжніми союзниками України 
можуть бути лише ті народи, які визнають необхідність існування 
Української Незалежної Держави. Українська Держава — терито- 
ріяльно, населенням та економічним потенціялом європейська по
туга — повинна стати партнером у міжнародніх відносинах держав 
Европи і світу з рівноправною участю у політичних, економіко- 
торгівельних і культурних інституціях, для нормування і забезпе
чення мирного співробітництва.

Після розвалу СССР та постання незалежних держав на тери
торії колишньої совєтсько-російської імперії, зокрема України, 
яку Захід вважав «невід’ємною» частиною «Русі-Росії», західні



політичні кола, громадськість та їх інформмедії зазнали інформ- 
політичного шоку, адже ще донедавна для них існувала партнер
ська, хоч і ворожа, надпотуга Росії, з якою їм доводилося пакту- 
вати, і раптом одноцілого довголітнього партнера не стало, його 
місце зайняли окремі самостійні держави.

Західній світ, з одного боку, був задоволений, що агресивна за
гроза перестала існувати, з другого — заскочений новою політич
ною ситуацією. І хоч західні держави були змушені визнати існу
вання України та інших держав колишнього СССР, проте всі ці 
процеси вони трактували в аспекті перехідної тимчасовости. Надії 
покладали на Співдружність Незалежних Держав (СНГ) як за
в’язь нової, об’єднаної у велику федерацію демократичної Росії. 
Саме тому західня політика була звернена в бік Москви, а Украї
на та інші держави трактовано як підрядні країни.

І лише останні конфліктні події у Росії, зокрема загроза за
гибелі молодої, слабої російської демократії і утворення тоталі
тарного, агресивного до Заходу ладу, змусили західніх політиків 
переосмислити ставлення до нових самостійних держав, передо
всім — України.

Наскільки позиції Заходу до України зміняться на краще, по
каже найближча майбутність. Наразі чимало західніх політиків 
уже дещо іншими, не «всеросійськими» очима починає дивитися на 
сучасну незалежну Українську Державу, бачити, що саме Україна 
може бути їхнім надійним партнером. Такі зміни можна спостері
гати головно в західній пресі.

Появляються щораз то більш критичні голоси щодо Москви. 
В газеті «Індепендент» директор Королівського Інституту Міжна- 
родніх Взаємин в Англії критикує Захід за те, що замість того, 
щоб економічно допомагати новим державам, він не протистав
ляється московському прагненню бути спадкоємцем імперії. «За
хід мусить ясно сказати росіянам, що часи імперії безповоротно 
минули. Росія втручається у внутрішні справи Грузії, Азербайджа
ну, Таджикистану, нібито захищаючи свої інтереси, залишає вій
ськові російські з’єднання в балтійських державах нібито для 
оборони місцевих росіян, хоча опіка над етнічними меншинами 
належить міжнароднім інституціям». А нещодавно у Ванкувері 
Єльцин звертався до ООН із проханням надати Росії право здійс
нювати ролю миротворця на теренах усього колишнього СССР. 
Останньо на сторінках західньої преси («Файненшал Тайме», 
«Дейлі Телеграф», «Франкфуртер Альгемайне Цайтунґ») опублі
ковано низку статей з критикою сучасної російської політики.

Частина західньої преси піддала критиці фінансові ін’єкції 
сімки індустріяльних держав у збанкрутовану російську економі
ку, вважаючи, що ці суми пропадуть у пралісі номенклятуриої 
бюрократії, поглиблять імперські амбіції і тиск на Україну та інші



держави, члени СНГ, маючи на меті підпорядкувати їх Росії. Як 
доказ того, наводять нещодавню заяву російського уряду, для яко
го головним завданням є змусити Україну підпорядкувати Росії 
усю ядерну зброю, розміщену в Україні, посилаючись при тому 
на спадкоємні права СССР та домовленості із США. Лише тверда 
українська позиція дещо захитала американські вимоги до Украї
ни підписати антиядерні угоди та передати ядерну зброю у руки 
Росії. Україна за без’ядерний світ. Ми — за без’ядерну Україну, 
але ... в без’ядерному світі!

Поки що Україна є ядерною державою. Досі вона не поруши
ла жодної міжнародньої юридичної норми. Для повного ядерного 
роззброєння Україні, за нинішніми цінами згідно з заявою 3 квіт
ня ц. р. Міністра екологічної охорони Юрія Костенка, потрібно 
близько трьох мільярдів долярів.

А тим часом відсутність військової доктрини і закону про про
ведення військової реформи, статутів і цілеспрямованої політики 
є причиною, що дотепер національна ідея, ідея національного від
родження, не стала домінуючою в українській армії. Лише ЗО від
сотків офіцерів висловили готовність вірно служити незалеж
ній Україні.

Треба перейти до конкретних кроків реорганізації наших 
Збройних Сил і до організації наших Військово-Морських Сил. 
Постійне втручання у керівництво фльотою з боку головного 
командування військово-морських сил Росії, скерування Москвою 
кораблів із громадянами України в регіони конфлікту між Гру
зією і Абхазією, створення у Севастополі центру спецпропаганди, 
спрямованої проти Української Держави, потребує рішучих про
тидій.

Від Криму залежатиме, чи буде Україна морською державою. 
Розв’язання цього питання вирішує питання щодо володіння Чор
номорською Фльотою. Щодо військової адміністрації, то вона на 
українській землі має бути українською! Осягнути це можна тіль
ки обравши новий парлямент, замінивши колишні номенклятурні 
кадри президентської влади, правоохоронні органи всіх рівнів і 
Кабінет Міністрів.

На Україну і на членів СНГ чинила постійний тиск Росія, яка 
має на меті міцніше закріпити їх у СНГ і зробити тотально від 
неї залежними. Коли до того додати тиск західнього світу на 
Україну, а головно США, які хочуть бачити в СНГ збережений у 
демократизованому вигляді СССР, то для України найбезпечніше 
буде вийти з СНГ і поставити цілий світ перед доконаним фактом, 
як це зробив український народ на референдумі 1 грудня 
1991 р.

Підписання Україною 28 квітня ц. р. документів про створення 
постійно діючого Секретаріяту СНГ, прямування до економічної



інтеграції, формування спільного ринку — це ніщо інше, як інте
грування України в імперську структуру. Також треба не забува
ти і про заяву голови Верховної Ради Білорусі Станіслава Шуш
кевича, що «всі учасники зустрічі висловилися за створення мит
ного і банківського союзу, введення в обіг єдиної наднаціональної 
валюти для взаємних розрахунків». Проти таких союзників ми рі
шуче протестуємо і виступаємо за негайний вихід із СНҐ!

Ми є глибоко переконані, що наш національний рух (Органі
зація Українських Націоналістів) спроможний сконсолідувати по
літично український світ і змобілізувати весь народ на державне 
будівництво. Ми за співпрацю усіх національно-демократичних 
сил народу проти комуио-імперських і до того будемо цілеспрямо
вано змагати, бо свято віримо, що це єдино правильний шлях. 
Пам’ятаймо, що лише опираючись на свій нарід, зможемо відстою
вати права української нації на самостійне державне життя у 
дружній гармонії з народами світу.

Київ, 2 липня 1993 року
Шлях перемоги — 1993.-^ 
З лип.

274. Політичний звіт секретаріату Конгресу
Українських Націоналістів

Український націоналізм як динамічна ідея, породжена духо
вою сутністю нації, навіть у найважчі для України задушливі ча
си витворював організовані форми визвольної боротьби.

І сьогодні, у вже незалежній державі Україні, яка перебував 
у стані перманентної економічної і політичної кризи, коли немає 
СССР і перетрансформовуються його засоби насильства, є унікаль
на можливість здійснити ті національні ідеали, ті політичні про
грами, за які Організація боролася більше 60 років, проти яких 
вогнем і мечем ворог терзав тіло України.

Саме для завершення процесів національного визволення, 
скріплення державности й цілеспрямованого творення нації Орга
нізація ініціює націоналістичний рух і через послідовну систему 
акцій за минулий рік праці створила свої представництва в більш 
як двадцяти областях України.

На Установчому з’їзді 16—17 жовтня 1992 року було створено 
громадсько-політичну, державотворчу, багатофункціональну фор
мацію— Конгрес Українських Націоналістів, а 27 січня 1992 року 
Міністерство юстиції зареєструвало Конгрес як політичну партію, 
і сьогодні ми є офіційно діючою організацією.

Створення політичної структури на засадах традиційної ідео
логічної спадщини українського націоналізму органічно поєдна
лося з діяльністю партнерських організацій Братства вояків



ОУН-УПА і Товариства репресованих, членства яких складаються 
з покоління, яке на власній суворій практиці визвольної боротьби 
апробувало українську ідею. Сьогодні Всеукраїнське Братство во
як1̂  ОУН-УПА, оргспілка політв’язнів України є колективними 
членами Конгресу.

Чимало політичних, пропагандивно-інформаційних акцій було 
здійснено при співпраці з обласними організаціями чи осередками 
Народного Руху, УКРП та СОУ, політичного об’єднання «Держав
на Самостійність України», із Спілкою української молоді, Україн
ським козацтвом, спортовим товариством «Заграва», Молодіжною 
Лігою Харківщини, Українською Студентською Спілкою, Україн
ським національним клюбом зі Львова, Лігою Української Моло
ді, гості від яких є на нашому Зборі.

Продовжувалась організаційна розбудова структур Конгресу 
на обласному рівні — від листопада 1992 року створено Вінницьку, 
Дніпропетровську, Чернівецьку, Закарпатську, Хмельницьку, Сум
ську організації, причому такі оформлення відбувалися із ство
ренням ініціятивної групи на місцях, підготовкою установчої кон
ференції із широким висвітленням її у засобах масової інформа
ції, ретельним добором керівних органів і активу.

Створено ініціятивні групи для створення обласних організацій 
у Кіровоградській та Полтавській областях. На сьогодні в галиць
ких областях районні організації діють майже в усіх райцентрах 
і стоїть завдання, щоб осередок був у кожному селі.

Маючи на меті національно свідомих фахівців, випрацювання 
програмових засад і підготовку до Збору Конгресу, були проведе
ні теоретичні конференції «Ідеологія українського націоналізму 
сьогодні» (в Тернополі), «Українська ідея і розбудова Збройних 
Сил», проведена спільно із СОУ; організовано наради журналіс
тів, які прихильно ставляться до націотворчих процесів, велася 
тісна співпраця із творчими об’єднаннями митців, визнаною гру
пою інтелектуалів, які є авторами часопису «Слово» та журнал) 
«Основа».

Разом із молоддю проведені теоретичні конференції, присвя
чені творчій та політичній спадщині Дмитра Донцова і полковни
ка Євгена Коновальця, секретаріят сприяв проведенню спортивних 
змагань із східніх единоборств серед членів молодіжних націо
налістичних середовищ, які вперше організувало в Україні спор
тивне товариство «Заграва».

Для активу обласних організацій було організовано регуляр
ні теоретичні вишколи: для галицьких областей у Львові, в Луць
ку і для південних областей — у Миколаєві, на яких були прочи
тані лекції з історії ОУН, питань етногенезу, теорії нації, розбудо
ви структурних клітин націоналістичних організацій, специфіки 
референтурної роботи по напрямах діяльности.



Секретаріят координував пропаґандивну роботу обласних орга
нізацій в Українській Армії, з військкоматами, з СОУ, зроблені 
значні зусилля для закладання в Україні педагогічного товариства 
ім. Григорія Ващенка, об’єдналися в одну ланку лікарі — члени і 
симпатики Конгресу. Результати цієї праці референтур секрета- 
ріяту ми бачимо в сьогоденній роботі секції Першого збору Кон
гресу Українських Націоналістів.

Значна робота у справі формування і становлення національ
но свідомих кадрів, як членів Конгресу, так і його симпатиків, 
участь їх у владних структурах проведена в областях Галичини, 
де структури Конгресу набирають повноти і мають впливи на пе
ребіг соціяльних та політичних процесів.

При сприянні Української Інформаційної Служби і редакції 
«Шляху Перемоги» налагоджено регулярний випуск, розповсю
дження в Україні через клітини Конгресу і «Укрдрук» газети 
«Шлях Перемоги», матеріялів березневої Конференції Українських 
Націоналістів 1992 року, брошур із вишкільними матеріялами для 
СУМ, юнацтва СУМ, членів Конгресу, журналу «Визвольний 
Шлях».

Так за один рік діяльности націоналістичної організації здійс
нено початок консолідації політично активних націоналістів, які 
здобули не тільки політичні впливи, а й змагають до духового 
самоутвердження української людини на рідній землі, витворює
ться традиція солідарности в націоналістичній організації, дедалі 
ширші кола українства з різних соціяльних прошарків, фахових 
середовищ і регіонів наближаються до прийняття української ідеї 
і до участи в національному русі. І ми маємо в найближчий час 
зробити все, щоб український націоналізм став світоглядовою і 
політичною базою, на якій би постала вічна будова Української 
Держави.

Перший Великий Збір ОУН, який відбувся у 1929 році, озна
чив український націоналізм як духовий і політичний рух, що 
зродився з внутрішньої природи української нації у час її жертов
ної боротьби за цінності і цілі її творчого буття, а націю як ви
щий тип органічної людської спільноти.

В історичних змаганнях за національне визволення українсько
го народу та здобуття Української Самостійної Соборної Держа
ви український націоналістичний рух виявив себе як могутня 1 
консолідуюча сила української нації, здатна забезпечити захист 
національних інтересів та вести боротьбу з різними проявами ро
сійського імперіялізму, комунізму та іншими ворожими для укра
їнського народу чинниками.

Організований український націоналістичний рух покликав до 
боротьби тисячі синів і дочок українського народу, славних геро-



їв-провідників, і їхні безприкладні героїчні зусилля спричинилися 
до постання Незалежної Української Держави.

Завершуючи процеси національного визволення та скріплення, 
оборони і розбудови незалежної держави сьогодні, український 
націоналізм спрямований на:

1. Надання українського змісту державному, політичному та 
духово-культурному життю незалежної держави;

2. Об’єднання зусиль націоналістичних груп, партій, організа
цій у широкий націоналістичний рух;

3. Сприяння формуванню національної свідомости та духового 
відродження української нації;

4. Консолідацію нової генерації націоналістичної молоді;
5. Інтеграцію українців, які проживають за межами Батьків

щини і на українських етнічних землях за межами України, в єди
ну спільноту Української Нації.

Шлях перемоги.— 1993.— 
4 верес.

275. Розподіл денних середніх загальноосвітніх навчально-виховних 
закладів України за мовами навчання

1993 1994

Кількість закладів
місто село всього місто село всього

ВСЬОГО 6101
у тому числі:
закладів, де навчання ведеться 
однією мовою 4031

% 66.1
з них:
українською 2197

% 36
російською 1804

% 29.6
молдавською 

%
румунською 10

% 0.2
угорською 15

°/о , 0.3
польською 2

% 0.03
кримськотатарською 1

% 0.02
закладів, де навчання ведеться 
двома мовами 2067

15 113 21 214 6214 15 182 21396

14 736 18 767 4175 14 810 18 985
97.5 88.5 67.2 97.6 88.7

13 464 15 661 2305 13 534 15 839
89.1 73.8 37.1 89.1 74
1128 2932 1842 1131 2973
7.5 13.8 29.6 7.5 13.9
12 12 11 11

0.1 0.1 0.1 0.1
85 95 11 86 97

0.5 0.5 0.2 0.6 0.5
46 61 14 46 60

0.3 3 0.2 0.3 0.3
1 3 2 1 3

0.01 0.01 0.03 0.01 0.01
0 1

0.01
1

0.02
0 1

0.005

375 2442 2036 370 2406



1993 1994

Кількість закладів
місто село всього місто село всього

% 33.9 2.5 11.5 32.8 2.4 11.2
з них закладів, де е класи з ук
раїнською мовою навчання 2063 359 2422 2035 352 2387

% 33.8 2.4 11.4 32.6 2.3 11.2
закладів, де навчання ведеться 
трьома мовами 3 2 5 3 2 5

% 0.05 0.01 0.02 0.05 0.01 0.02

Інформ. бюлетень Міністерст
ва України у справах націо
нальностей, міграції та куль
тів.— 1995.— М L — С. 32

276. Розподіл учнів денних середніх загальноосвітніх закладів 
України за мовами навчання

Чисельність учнів у 
денних середніх загаль
ноосвітніх навчально- 

виховних закладах

1993 1994

місто село всього місто село всього

ВСЬОГО 4 681 217 2 175 882 6 857 099 4 698 760 2 198 953 6 897 713
з них навчаються мо
вою:
українською 1 909 883 1 814 192 3 724 075 2 057 294 1 839 623 3 896 917

% 40.8 83.4 54.3 43.8 83.7 56.5
російською 2 759 929 319 538 3 079 467 2 629 621 316 303 2 945924

% 59 14.7 44.9 56 14.4 42.7
молдавською 6983 6983 7087 7087

% 0.3 0.1 0.3 0.1
румунською 3423 22 261 25 684 3494 22 602 26 096

% 0.1 1 0.4 0.1 1 0.4
угорською 6415 12 659 19 074 6746 12 883 19 629

% 0.1 0.6 0.3 0.1 0.6 0.3
польською 786 37 823 836 35 871

% 0.02 0.002 0.01 0.02 0.002 0.01
кримськотатарською 594 194 788 658 288 946

% 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01
словацькою 18 18 25 25

% 0.001 0.004

Інформ. бюлетень Міністерст
ва України у справах націо
нальностей, міграції та куль
тів,— 1995.— М 1.— С. 33



277* Міграція між Україною і колишніми республіками СРСР

Держави

1992 1993 1994

при
були

вибу
ли

саль
до

при
були

вибу
ли

саль
до

при
були

вибу
ли сальдо

ВСЬОГО 504 577 222 218 282 359 322 960 245 694 77 266 178 043 269 649 —91 606

у тому 
числі:

Росія 342 357 176 789 165 568 207 448 204 835 2613 116 866 241 255 —124 389

Білорусь 12 979 13 735 —756 10 237 12 781 —2544 6448 9030 —2582

Молдова 28 504 11 373 17 131 14 985 10 905 4080 8548 8370 178

Прибал
тика

Литва 4029 666 3363 3026 513 2513 890 401 489

Латвія 7990 824 7166 5567 606 4961 1956 385 1571

Естонія 5121 272 4849 2496 242 2254 929 161 768

Закавказ
зя

Грузія 12 973 1678 11295 10 258 1182 9076 5786 1014 4772

Азербай
джан 12 336 2647 9689 7374 1676 5698 3636 1138 2498

Вірменія 4420 713 3707 6643 493 6150 4993 541 4452

Середня
Азія

Казах
стан 23 089 6752 16 337 17 649 6303 11346 11 120 3793 7327

Киргиз
стан 3550 763 2787 3279 623 2656 1487 473 1014

Таджи
кистан 7536 793 6743 6744 813 5931 2308 372 1936

Туркме
нистан 4244 1118 3126 2756 1232 1524 1646 666 980

Узбеки
стан 35 449 4095 31354 24 498 3490 21 008 11430 2050 9380

Інформ. бюлетень Міністерства України 
у справах національностей, міграції 
та к у л ь т і в 1995.— № С. 43.



278. Міграція між Україною і колишніми республіками СРСР 
за етнічною ознакою

1992 ■ 1993 1994

Етноси прибу
ли вибули сальдо 1 пр ибу-

ли вибули сальдо
прибу

ли вибули сальдо

ВСЬОГО 504 577 222 218 282 359 322 960 245 694 77 266 178 043 269 649 —91 606

у тому 
числі:

українці 232 319 64052 168 267 144 307 75667 68 640 74 537 85 816 — 11 279

росіяни 193285 123 345 69 940 120 936 136 743 —15 807 69 628 155 164 —85 536

білоруси 8634 7669 965 5425 7356 —1941 3284 6056 —2772

молдавани 8483 5445 3038 5279 5013 266 3151 3696 —545

литовці 360 283 77 238 209 29 127 249 —122

латиші 231 151 80 182 148 34 70 112 —42

естонці 104 47 57 70 56 14 39 55 — 16

грузини 1149 731 418 1406 639 767 1609 500 1109

азербай
джанці 2980 2265 715 2331 1614 717 1807 1149 658

вірмени 6338 1300 5038 7784 1507 6277 5998 1681 4317

казахи 361 491 —130 269 396 —127 178 292 —114

киргизи 91 222 -131 71 134 - 6 3 46 94 —48

таджики 450 364 86 610 312 298 292 192 100

туркмени 193 385 —192 114 388 —274 89 205 -116

узбеки 1256 1435 —176 962 954 8 457 595 -1 3 8

татари 28 313 3122 25 191 19864 3251 16 613 9237 3202 6035

євреї 1886 975 911 1069 1043 26 588 1285 —697

німці 1819 785 1034 1417 890 527 764 819 —55

інші 16 322 9151 7171 10 626 9374 1252 6142 8487 —2345

Інформ. бюлетень Міністерства України 
у  справах національностей, міграції 

та культів.—1995.— № 1.— С. 44.



279. Розселення українців у Західній Європі, на американському 
континенті та в Австралії

Країна Рік К ількість українців

США 1986 2000 000

Канада 1989 1000 000

Бразилія 400 000

Аргентина 250 000

Уругвай 10 000—15 000

Парагвай 1990 10 000

Венесуела 1991 4000

Австралія 1991 35000

Франція 1991 40 000

Великобританія 1991 30 000

ФРН 1991 25000

Австрія 1991 5000

Бельгія 1991 4000

Польща 1991 300000-350000

Країни колишньої Югославії 1991 60 000

Словаччина 1980 39 260

Чехія 1980 15 322

У горщина 1991 3000

Інформ. бюлетень Міністерства України 
у справах національностей, міграції 

та культів,—1995,— М l %— С . 45.



280. Про заходи щодо надання допомоги особам, 
які змушені були залишити місця постійного 
проживання в Чеченській Республіці 
Російської Федерації та прибули в Україну

Постанова Кабінету Міністрів 
України

З метою надання допомоги особам, які змушені були залиши
ти місця постійного проживання в Чеченській Республіці Росій
ської Федерації та прибули в Україну, Кабінет Міністрів України 
ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Тимчасове положення про надання допомоги 
особам, які змушені були залишити місця постійного проживання 
в Чеченській Республіці Російської •Федерації та прибули в Ук
раїну.

2. Міністерству у справах національностей, міграції та культів, 
Урядові Автономної Республіки Крим, облвиконкомам, Київсько
му та Севастопольському міськвиконкомам надавати особам, які 
змушені були залишити місця постійного проживання в Чечен
ській Республіці Російської Федерації та прибули в Україну, не
відкладну допомогу в питаннях тимчасового розміщення і праце
влаштування.

3. Міністерству охорони здоров’я вжити заходів до надання осо
бам, які змушені були залишити місця постійного проживання в 
Чеченській Республіці Російської Федерації та прибули в Україну, 
необхідної медичної допомоги, а також до запобігання виникнен
ню на території України епідемій і поширенню інфекційних захво
рювань.

4. Міністерству внутрішніх справ забезпечити реєстрацію осіб, 
які змушені були залишити місця постійного проживання в Че

ченській Республіці Російської Федерації та прибули в Україну,
і реалізацію інших заходів, передбачених Тимчасовим положен
ням, затвердженим цією постановою.

Прем’єр-міністр України В. Масол

Міністр
Кабінету Міністрів України В. Пустовойтенко

Київ
16 лютого 1995 року № 119



181» Конституція України

Прийнята на п’ятій сесії 
Верховної Ради України 

28 червня 1996 року

Верховна Рада України від імені Українського народу — гро
мадян України всіх національностей, 

виражаючи суверенну волю народу,
спираючись на багатовікову історію українського державотво

рення і на основі здійсненого українською нацією, усім Україн
ським народом права на самовизначення,

дбаючи про забезпечення прав і свобод людини та гідних умов 
її життя,

піклуючись про зміцнення громадянської злагоди на землі 
України,

прагнучи розвивати і зміцнювати демократичну, соціальну, 
правову державу,

усвідомлюючи відповідальність перед Богом, власною совістю, 
попередніми, нинішнім та прийдешніми поколіннями,

керуючись Актом проголошення незалежності України від 
24 серпня 1991 року, схваленим 1 грудня 1991 року всенародним 
голосуванням,

приймає цю Конституцію — Основний Закон України.

Розділ І 
Загальні засади

Стаття 1. Україна є суверенна і незалежна, демократична, со
ціальна, правова держава.

Стаття 2. Суверенітет України поширюється на всю її тери
торію.

Україна є унітарною державою.
Територія України в межах існуючого кордону є цілісною і не

доторканною.
Стаття 3. Людина, її життя і здоров’я, честь і гідність, недо

торканність і безпека визнаються в Україні найвищою соці
альною цінністю.

Права і свободи людини та їх гарантії визначають зміст і 
спрямованість діяльності держави. Держава відповідає перед лю
диною за свою діяльність. Утвердження і забезпечення прав і 
свобод людини є головним обов’язком держави.

Стаття 4. В Україні існує єдине громадянство. Підстави на
буття і припинення громадянства України визначаються зако
ном.



Стаття 5. Україна є республікою.
Носієм суверенітету і єдиним джерелом влади в Україні є на

род. Народ здійснює владу безпосередньо і через органи держав
ної влади та органи місцевого самоврядування.

Право визначати і змінювати конституційний лад в Україні на
лежить виключно народові і не може бути узурповане державою, 
її органами або посадовими особами.

Ніхто не може узурпувати державну владу.
Стаття 6. Державна влада в Україні здійснюється на засадах 

її поділу на законодавчу, виконавчу та судову.
Органи законодавчої, виконавчої та судової влади здійсню

ють свої повноваження у встановлених цією Конституцією межах 
і відповідно до законів України.

Стаття 7. В Україні визнається і гарантується місцеве са
моврядування.

Стаття 8. В Україні визнається і діє принцип верховенства 
права.

Конституція України має найвищу юридичну силу. Закони та 
Інші нормативно-правові акти приймаються на основі Конституції 
України і повинні відповідати їй.

Норми Конституції України є нормами прямої дії. Звернення 
до суду для захисту конституційних прав і свобод людини 1 гро
мадянина безпосередньо на підставі Конституції України гаран
тується.

Стаття 9. Чинні міжнародні договори, згода на обов’язковість 
яких надана Верховною Радою України, є частиною національ
ного законодавства України.

Укладення міжнародних договорів, які суперечать Конститу
ції України, можливе лише після внесення відповідних змін до 
Конституції України.

Стаття 10. Державною мовою в Україні є українська мова.
Держава забезпечує всебічний розвиток і функціонування 

української мови в усіх сферах суспільного життя на всій тери
торії України.

В Україні гарантується вільний розвиток, використання і за
хист російської, інших мов національних меншин України.

Держава сприяє вивченню мов міжнародного спілкування.
Застосування мов в Україні гарантується Конституцією Украї

ни та визначається законом.
Стаття 11. Держава сприяє консолідації та розвиткові україн

ської нації, її історичної свідомості, традицій і культури, а також 
розвиткові етнічної, культурної, мовної та релігійної самобутності 
всіх корінних народів і національних меншин України.



Стаття 12. Україна дбає про задоволення національно-культур
них і мовних потреб українців, які проживають за межами дер
жави.

Стаття 13. Земля, її надра, атмосферне повітря, водні та інші 
природні ресурси, які знаходяться в межах території України, 
природні ресурси її континентального шельфу, виключної (мор
ської) економічної зони є об’єктами права власності Українського 
народу. Від імені Українського народу права власника здійснюють 
органи державної влади та органи місцевого самоврядування в 
межах, визначених цією Конституцією.

Кожний громадянин має право користуватися природними 
об’єктами права власності народу відповідно до закону.

Власність зобов’язує . Власність не повинна використовуватися 
на шкоду людині і суспільству.

Держава забезпечує захист прав усіх суб’єктів права власнос
ті і господарювання, соціальну спрямованість економіки. Усі су
б’єкти права власності рівні перед законом.

Стаття 14. Земля є основним національним багатством, що 
перебуває під особливою охороною держави.

Право власності на землю гарантується. Це право набувається 
і реалізується громадянами, юридичними особами та державою 
виключно відповідно до закону.

Стаття 15. Суспільне життя в Україні грунтується на засадах 
політичної, економічної та ідеологічної багатоманітності.

Ж одна ідеологія не може визнаватися державою як обов’яз
кова.

Цензура заборонена.
Держава гарантує свободу політичної діяльності, не забороне

ної Конституцією і законами України.
Стаття 16. Забезпечення екологічної безпеки і підтримання еко

логічної рівноваги на території України, подолання наслідків Чор
нобильської катастрофи — катастрофи планетарного масштабу, 
збереження генофонду Українського народу є обов’язком дер
жави.

Стаття 17. Захист суверенітету і територіальної цілісності Ук
раїни, забезпечення її економічної та інформаційної безпеки є 
найважливішими функціями держави, справою всього Україн
ського народу.

Оборона України, захист її суверенітету, територіальної ціліс
ності і недоторканності покладаються на Збройні Сили України.

Забезпечення державної безпеки і захист державного кордону 
України покладаються на відповідні військові формування та пра
воохоронні органи держави, організація і порядок діяльності яких 
визначаються законом.



Збройні Сили України та інші військові формування ніким не 
можуть бути використані для обмеження прав і свобод громадян 
або з метою повалення конституційного ладу, усунення органів 
влади чи перешкоджання їх діяльності.

Держава забезпечує соціальний захист громадян України, які 
перебувають на службі у Збройних Силах України та в інших 
військових формуваннях, а також членів їхніх сімей.

На території України забороняється створення і функціонуван
ня будь-яких збройних формувань, не передбачених законом.

На території України не допускається розташування іноземних 
військових баз.

Стаття 18. Зовнішньополітична діяльність України спрямована 
на забезпечення її національних інтересів і безпеки шляхом під
тримання мирного і взаємовигідного співробітництва з членами 
міжнародного співтовариства за загальновизнаними принципами 
і нормами міжнародного права.

Стаття 19. Правовий порядок в Україні ґрунтується на засадах, 
відповідно до яких ніхто не може бути примушений робити те, що 
не передбачено законодавством.

Органи державної влади та органи місцевого самоврядування, 
їх посадові особи зобов’язані діяти лише на підставі, в межах 
повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та зако
нами України.

Стаття 20. Державними символами України є Державний П ра
пор України, Державний Герб України і Державний Гімн Ук
раїни.

Державний Прапор України — стяг із двох рівновеликих гори
зонтальних смуг синього і жовтого кольорів.

Великий Державний Герб України встановлюється з ураху
ванням малого Державного Герба України та герба Війська З а 
порізького законом, що приймається не менш як двома третинами 
від конституційного складу Верховної Ради України.

Головним елементом великого Державного Герба України в 
Знак Княжої Держави Володимира Великого (малий Державний 
Герб України).

Державний Гімн України — національний гімн на музику 
М. Вербицького із словами, затвердженими законом, що прий
мається не менш як двома третинами від конституційного складу 
Верховної Ради України.

Опис державних символів України та порядок їх використання 
встановлюються законом, що приймається не менш як двома тре
тинами від конституційного складу Верховної Ради України.

Столицею України є місто Київ.



Розділ II
Права, свободи та обов’язки людини і громадянина

Стаття 21. Усі люди є вільні і рівні у своїй гідності та правах.
Права і свободи людини е невідчужуваними та непорушними.
Стаття 22. Права і свободи людини і громадянина, закріплені 

цією Конституцією, не є вичерпними.
Конституційні права і свободи гарантуються і не можуть бути 

скасовані.
При прийнятті нових законів або внесенні змін до чинних за 

конів не допускається звуження змісту та обсягу існуючих прав і 
свобод.

Стаття 23. Кожна людина має право на вільний розвиток своєї 
особистості, якщо при цьому не порушуються права і свободи 
інших людей, та має обов’язки перед суспільством, в якому забез
печується вільний і всебічний розвиток її особистості.

Стаття 24. Громадяни мають рівні конституційні права і сво
боди та є рівними перед законом.

Не може бути привілеїв чи обмежень за ознаками раси, кольо
ру шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етніч
ного та соціального походження, майнового стану, місця прожи
вання, за мовними або іншими ознаками.

Рівність прав жінки і чоловіка забезпечується: наданням жін
кам рівних з чоловіками можливостей у громадсько-політичній і 
культурній діяльності, у здобутті освіти і професійній підготовці, 
у праці та винагороді за неї; спеціальними заходами щодо охоро
ни праці і здоров’я жінок, встановленням пенсійних пільг; ство
ренням умов, які дають жінкам можливість поєднувати працю з 
материнством; правовим захистом, матеріальною і моральною під
тримкою материнства і дитинства, включаючи надання оплачува
них відпусток та інших пільг вагітним жінкам і матерям.

Стаття 25. Громадянин України не може бути позбавлений 
громадянства і права змінити громадянство.

Громадянин України не може бути вигнаний за межі України 
або виданий іншій державі.

Україна гарантує піклування та захист своїм громадянам, які 
перебувають за її межами.

Стаття 26. Іноземці та особи без громадянства, що перебувають 
в Україні на законних підставах, користуються тими самими пра
вами і свободами, а також несуть такі самі обов’язки, як і грома
дяни України, за винятками, встановленими Конституцією, за 
конами чи міжнародними договорами України.

Іноземцям та особам без громадянства може бути надано при
тулок у порядку, встановленому законом.



Стаття 27. Кожна людина має невід’ємне право на життя.
Ніхто не може бути свавільно позбавлений життя. Обов’язок 

держави — захищати життя людини.
Кожен має право захищати своє життя і здоров’я, життя і здо

ров’я інших людей від протиправних посягань.
Стаття 28. Кожен має право на повагу до його гідності.
Ніхто не може бути підданий катуванню, жорстокому, нелюд

ському або такому, що принижує його гідність, поводженню чи 
покаранню.

Жодна людина без її вільної згоди не може бути піддана ме
дичним, науковим чи іншим дослідам.

Стаття 29. Кожна людина має право на свободу та особисту 
недоторканність.

Ніхто не може бути заарештований або триматися під вартою 
інакше як за вмотивованим рішенням суду і тільки на підставах 
та в порядку, встановлених законом.

У разі нагальної необхідності запобігти злочинові чи його пе
репинити уповноважені на те законом органи можуть застосувати 
тримання особи під вартою як тимчасовий запобіжний захід, об
ґрунтованість якого протягом сімдесяти двох годин має бути пере
вірена судом. Затримана особа негайно звільняється, якщо протя
гом сімдесяти двох годин з моменту затримання їй не вручено 
вмотивованого рішення суду про тримання під вартою.

Кожному заарештованому чи затриманому має бути невід
кладно повідомлено про мотиви арешту чи затримання, роз’яснено 
його права та надано можливість з моменту затримання захища
ти себе особисто та користуватися правовою допомогою захис
ника.

Кожний затриманий має право у будь-який час оскаржити в 
суді своє затримання.

Про арешт або затримання людини має бути негайно повідом
лено родичів заарештованого чи затриманого.

Стаття ЗО. Кожному гарантується недоторканність житла.
Не допускається проникнення до житла чи до іншого володін

ня особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмо
тивованим рішенням суду.

У невідкладних випадках, пов’язаних із врятуванням життя 
людей та майна чи з безпосереднім переслідуванням осіб, які пі
дозрюються у вчиненні злочину, можливий інший, встановлений 
законом, порядок проникнення до житла чи до іншого володіння 
особи, проведення в них огляду і обшуку.

Стаття 31. Кожному гарантується таємниця листування, теле
фонних розмов, телеграфної та іншої кореспонденції. Винятки мо
жуть бути встановлені лише судом у випадках, передбачених за



коном, з метою запобігти злочинові чи з’ясувати істину під час 
розслідування кримінальної справи, якщо іншими способами одер
жати інформацію неможливо.

Стаття 32. Ніхто не може зазнавати втручання в його особисте 
І сімейне життя, крім випадків, передбачених Конституцією Ук
раїни.

Не допускається збирання, зберігання, використання та поши
рення конфіденційної інформації про особу без її згоди, крім ви
падків, визначених законом, і лише в інтересах національної без
пеки, економічного добробуту та прав людини.

Кожний громадянин має право знайомитися в органах дер
жавної влади, органах місцевого самоврядування, установах і ор
ганізаціях з відомостями про себе, які не є державною або іншою 
захищеною законом таємницею.

Кожному гарантується судовий захист права спростовувати 
недостовірну інформацію про себе і членів своєї сім’ї та права 
вимагати вилучення будь-якої інформації, а також право на від
шкодування матеріальної і моральної шкоди, завданої збиран
ням, зберіганням, використанням та поширенням такої недостовір
ної інформації.

Стаття 33. Кожному, хто на законних підставах перебуває на 
території України, гарантується свобода пересування, вільний ви
бір місця проживання, право вільно залишати територію України, 
за винятком обмежень, які встановлюються законом.

Громадянин України не може бути позбавлений права в будь- 
який час повернутися в Україну.

Стаття 34. Кожному гарантується право на свободу думки і 
слова, на вільне вираження своїх поглядів і переконань.

Кожен має право вільно збирати, зберігати, використовувати і 
поширювати інформацію усно, письмово або в інший спосіб — на 
свій вибір.

Здійснення цих прав може бути обмежене законом в інтересах 
національної безпеки, територіальної цілісності або громадсько
го порядку з метою запобігання заворушенням чи злочинам, для 
охорони здоров’я населення, для захисту репутації або прав інших 
людей, для запобігання розголошенню інформації, одержаної кон
фіденційно, або для підтримання авторитету і неупередженості 
правосуддя.

Стаття 35. Кожен має право на свободу світогляду і віроспові
дання. Це право включає свободу сповідувати будь-яку релігію 
або не сповідувати ніякої, безперешкодно відправляти одноособо
во чи колективно релігійні культи і ритуальні обряди, вести релі
гійну діяльність.

Здійснення цього права може бути обмежене законом лише в



Інтересах охорони громадського порядку, здоров’я І моральності 
населення або захисту прав і свобод інших людей.

Церква і релігійні організації в Україні відокремлені від дер
жави, а школа — від церкви. Жодна релігія не може бути визнана 
державою як обов’язкова.

Ніхто не може бути увільнений від своїх обов’язків перед дер
жавою або відмовитися від виконання законів за мотивами релі
гійних переконань. У разі, якщо виконання військового обов’язку 
суперечить релігійним переконанням громадянина, виконання цьо
го обов’язку має бути замінене альтернативною (невійськовою) 
службою.

Стаття 36. Громадяни України мають право на свободу об’єд
нання у політичні партії та громадські організації для здійснення 
і захисту своїх прав і свобод та задоволення політичних, еконо
мічних, соціальних, культурних та інших інтересів, за винятком 
обмежень, встановлених законом в інтересах національної безпеки 
та громадського порядку, охорони здоров’я населення або захисту 
прав і свобод інших людей.

Політичні партії в Україні сприяють формуванню і вираженню 
політичної волі громадян, беруть участь у виборах. Членами полі
тичних партій можуть бути лише громадяни України. Обмеження 
щодо членства у політичних партіях встановлюються виключно 
цією Конституцією і законами України.

Громадяни мають право на участь у професійних спілках з 
метою захисту своїх трудових і соціально-економічних прав та ін
тересів. Професійні спілки є громадськими організаціями, що 
об’єднують громадян, пов’язаних спільними інтересами за родом 
їх професійної діяльності. Професійні спілки утворюються без по
переднього дозволу на основі вільного вибору їх членів. Усі 
професійні спілки мають рівні права. Обмеження щодо членства у 
професійних спілках встановлюються виключно цією Конституцією 
і законами України.

Ніхто не може бути примушений до вступу в будь-яке об’єд
нання громадян чи обмежений у правах за належність чи нена- 
лежність до політичних партій або громадських організацій.

Усі об’єднання громадян рівні перед законом.
Стаття 37. Утворення і діяльність політичних партій та громад

ських організацій, програмні цілі або дії яких спрямовані на лік
відацію незалежності України, зміну конституційного ладу насиль
ницьким шляхом, порушення суверенітету і територіальної ціліс
ності держави, підрив її безпеки, незаконне захоплення державної 
влади, пропаганду війни, насильства, на розпалювання міжетніч
ної, расової, релігійної ворожнечі, посягання на права і свободи 
людини, здоров’я населення, забороняються.



Політичні партії та громадські організації не можуть мати воє
нізованих формувань.

Не допускається створення і діяльність організаційних струк
тур політичних партій в органах виконавчої та судової влади І 
виконавчих органах місцевого самоврядування, військових фор
муваннях, а також на державних підприємствах, у навчальних за 
кладах та інших державних установах і організаціях.

Заборона діяльності об’єднань громадян здійснюється лише в 
судовому порядку.

Стаття 38. Громадяни мають право брати участь в управлінні 
державними справами, у всеукраїнському та місцевих референ
думах, вільно обирати і бути обраними до органів державної вла
ди та органів місцевого самоврядування.

Громадяни користуються рівним правом доступу до державної 
служби, а також до служби в органах місцевого самоврядування.

Стаття 39. Громадяни мають право збиратися мирно, без зброї 
І проводити збори, мітинги, походи і демонстрації, про проведення 
яких завчасно сповіщаються органи виконавчої влади чи органи 
місцевого самоврядування.

Обмеження щодо реалізації цього права може встановлюватися 
судом відповідно до закону і лише в інтересах національної без
пеки та громадського порядку — з метою запобігання заворушен
ням чи злочинам, для охорони здоров’я населення або захисту 
прав і свобод інших людей.

Стаття 40. Усі мають право направляти індивідуальні чи ко
лективні письмові звернення або особисто звертатися до органів 
державної влади, органів місцевого самоврядування та посадових 
і службових осіб цих органів, що зобов’язані розглянути звернен
ня і дати обґрунтовану відповідь у встановлений законом строк.

Стаття 41. Кожен має право володіти, користуватися і розпо
ряджатися своєю власністю, результатами своєї інтелектуальної, 
творчої діяльності.

Право приватної власності набувається в порядку, визначено
му законом.

Громадяни для задоволення своїх потреб можуть користувати
ся об’єктами права державної та комунальної власності відповід
но до закону.

Ніхто не може бути протиправно позбавлений права власності. 
Право приватної власності є непорушним.

Примусове відчуження об’єктів права приватної власності мо
же бути застосоване лише як виняток з мотивів суспільної необ
хідності, на підставі і в порядку, встановлених законом, та за 
умови попереднього і повного відшкодування їх вартості. Приму
сове відчуження таких об’єктів з наступним повним відшкодуван



ням їх вартості допускається лише в умовах воєнного чи надзви
чайного стану.

Конфіскація майна може бути застосована виключно за рішен
ням суду у випадках, обсязі та порядку, встановлених законом.

Використання власності не може завдавати шкоди правам, сво
бодам та гідності громадян, інтересам суспільства, погіршувати 
екологічну ситуацію і природні якості землі.

Стаття 42. Кожен має право на підприємницьку діяльність, яка 
не заборонена законом.

Підприємницька діяльність депутатів, посадових і службових 
осіб органів державної влади та органів місцевого самоврядуван
ня обмежується законом.

Держава забезпечує захист конкуренції у підприємницькій 
діяльності. Не допускаються зловживання монопольним станови
щем на ринку, неправомірне обмеження конкуренції та недобро
совісна конкуренція. Види і межі монополії визначаються законом.

Держава захищає права споживачів, здійснює контроль за 
якістю і безпечністю продукції та усіх видів послуг і робіт, сприяє 
діяльності громадських організацій споживачів.

Стаття 43. Кожен має право на працю, що включає можли
вість заробляти собі на життя працею, яку він вільно обирає або 
на яку вільно погоджується.

Держава створює умови для повного здійснення громадянами 
права на працю, гарантує рівні можливості у виборі професії та 
роду трудової діяльності, реалізовує програми професійно-техніч
ного навчання, підготовки і перепідготовки кадрів відповідно до 
суспільних потреб.

Використання примусової праці забороняється. Не вважається 
примусовою працею військова або альтернативна (невійськова) 
служба, а також робота чи служба, яка виконується особою за 
вироком чи іншим рішенням суду або відповідно до законів про 
воєнний і про надзвичайний стан.

Кожен має право на належні, безпечні і здорові умови праці, 
на заробітну плату, не нижчу від визначеної законом.

Використання праці жінок і неповнолітніх на небезпечних для 
їхнього здоров’я роботах забороняється.

Громадянам гарантується захист від незаконного звільнення.
Право на своєчасне одержання винагороди за працю захища

ється законом.
Стаття 44. Ті, хто працює, мають право на страйк для захисту 

своїх економічних і соціальних інтересів.
Порядок здійснення права на страйк встановлюється законом 

8 урахуванням необхідності забезпечення національної безпеки, 
охорони здоров’я, прав і свобод інших людей.



Ніхто не може бути примушений до участі або до неучасті у 
страйку.

Заборона страйку можлива лише на підставі закону.
Стаття 45. Кожен, хто працює, має право на відпочинок.
Це право забезпечується наданням днів щотижневого відпочин

ку, а також оплачуваної щорічної відпустки, встановленням ско
роченого робочого дня щодо окремих професій і виробництв, ско
роченої тривалості роботи у нічний час.

Максимальна тривалість робочого часу, мінімальна тривалість 
відпочинку та оплачуваної щорічної відпустки, вихідні та святкові 
дні, а також інші умови здійснення цього права визначаються за 
коном.

Стаття 46. Громадяни мають право на соціальний захист, що 
включає право на забезпечення їх у разі повної, часткової або 
тимчасової втрати працездатності, втрати годувальника, безробіт
тя з незалежних від них обставин, а також у старості та в інших 
випадках, передбачених законом.

Це право гарантується загальнообов’язковим державним соці
альним страхуванням за рахунок страхових внесків громадян, під
приємств, установ і організацій, а також бюджетних та інших 
джерел соціального забезпечення; створенням мережі державних, 
комунальних, приватних закладів для догляду за непрацездат
ними.

Пенсії, інші види соціальних виплат та допомоги, що є основ
ним джерелом існування, мають забезпечувати рівень життя, не 
нижчий від прожиткового мінімуму, встановленого законом.

Стаття 47. Кожен має право на житло. Держава створює умо
ви, за яких кожний громадянин матиме змогу побудувати житло, 
придбати його у власність або взяти в оренду.

Громадянам, які потребують соціального захисту, житло на
дається державою та органами місцевого самоврядування без
оплатно або за доступну для них плату відповідно до закону.

Ніхто не може бути примусово позбавлений житла інакше як 
на підставі закону за рішенням суду.

Стаття 48. Кожен має право на достатній життєвий рівень для 
себе і своєї сім’ї, що включає достатнє харчування, одяг, житло.

Стаття 49. Кожен має право на охорону здоров’я, медичну до
помогу та медичне страхування.

Охорона здоров’я забезпечується державним фінансуванням 
відповідних соціально-економічних, медико-санітарних і оздоров
чо-профілактичних програм.

Держава створює умови для ефективного і доступного для всіх 
громадян медичного обслуговування. У державних і комунальних 
закладах охорони здоров’я медична допомога надається безоплат-



цо; Існуюча мережа таких закладів не може бути скорочена. Дер
жава сприяє розвиткові лікувальних закладів усіх форм влас
ності.

Держава дбає про розвиток фізичної культури і спорту, забез
печує санітарно-епідемічне благополуччя.

Стаття 50. Кожен має право на безпечне для життя і здоров’я 
довкілля та на відшкодування завданої порушенням цього права 
шкоди.

Кожному гарантується право вільного доступу до інформації 
про стан довкілля, про якість харчових продуктів і предметів по
буту, а також право на її поширення. Така інформація ніким не 
може бути засекречена.

Стаття 51. Шлюб ґрунтується на вільній згоді жінки і чолові
ка. Кожен із подружжя має рівні права і обов’язки у шлюбі та 
сім’ї.

Батьки зобов’язані утримувати дітей до їх повноліття. Повно
літні діти зобов’язані піклуватися про своїх непрацездатних 
батьків.

Сім’я, дитинство, материнство і батьківство охороняються дер
жавою.

Стаття 52. Діти рівні у своїх правах незалежно від походжен
ня, а також від того, народжені вони у шлюбі чи поза ним.

Будь-яке насильство над дитиною та її експлуатація переслі
дуються за законом.

Утримання та виховання дітей-сиріт і дітей, позбавлених бать
ківського піклування, покладається на державу. Держава заохо
чує і підтримує благодійницьку діяльність щодо дітей.

Стаття 53. Кожен має право на освіту.
Повна загальна середня освіта є обов’язковою.
Держава забезпечує доступність і безоплатність дошкільної, 

повної загальної середньої, професійно-технічної, вищої освіти в 
державних і комунальних навчальних закладах; розвиток дошкіль
ної, повної загальної середньої, позашкільної, професійно-техніч
ної, вищої і післядипломної освіти, різних форм навчання; надан
ня державних стипендій та пільг учням і студентам.

Громадяни мають право безоплатно здобути вищу освіту в дер
жавних і комунальних навчальних закладах на конкурсній основі.

Громадянам, які належать до національних меншин, відповідно 
до закону гарантується право на навчання рідною мовою чи на 
вивчення рідної мови у державних і комунальних навчальних за
кладах або через національні культурні товариства.

Стаття 54. Громадянам гарантується свобода літературної, ху
дожньої, наукової і технічної творчості, захист інтелектуальної 
власності, їхніх авторських прав, моральних і матеріальних ін*



тересів, що виникають у зв’язку з різними видами інтелектуальної 
діяльності.

Кожний громадянин має право на результати своєї інтелек
туальної, творчої діяльності; ніхто не може використовувати або 
поширювати їх без його згоди, за винятками, встановленими за
коном.

Держава сприяє розвиткові науки, встановленню наукових 
зв’язків України зі світовим співтовариством.

Культурна спадщина охороняється законом.
Держава забезпечує збереження історичних пам’яток та інших 

об’єктів, що становлять культурну цінність, вживає заходів для 
повернення в Україну культурних цінностей народу, які знахо
дяться за її межами.

Стаття 55. Права і свободи людини і громадянина захищають
ся судом.

Кожному гарантується право на оскарження в суді рішень, дій 
чи бездіяльності органів державної влади, органів місцевого са
моврядування, посадових і службових осіб.

Кожен має право звертатися за захистом своїх прав до Упов
новаженого Верховної Ради України з прав людини.

Кожен має право після використання всіх національних засобів 
правового захисту звертатися за захистом своїх прав і свобод до 
відповідних міжнародних судових установ чи до відповідних ор
ганів міжнародних організацій, членом або учасником яких є Ук
раїна.

Кожен має право будь-якими не забороненими законом засо
бами захищати свої права і свободи від порушень і протиправних 
посягань.

Стаття 56. Кожен має право на відшкодування за рахунок дер
жави чи органів місцевого самоврядування матеріальної та мо
ральної шкоди, завданої незаконними рішеннями, діями чи без
діяльністю органів державної влади, органів місцевого самовряду
вання, їх посадових і службових осіб при здійсненні ними своїх 
повноважень.

Стаття 57. Кожному гарантується право знати свої права і 
обов’язки.

Закони та інші нормативно-правові акти, що визначають права 
і обов’язки громадян, мають бути доведені до відома населення у 
порядку, встановленому законом.

Закони та інші нормативно-правові акти, що визначають права 
і обов’язки громадян, не доведені до відома населення у порядку, 
встановленому законом, є нечинними.

Стаття 58. Закони та інші нормативно-правові акти не мають



зворотної дії в часі, крім випадків, коли вони пом’якшують або 
скасовують відповідальність особи.

Ніхто не може відповідати за діяння, які на час їх вчинення 
не визнавалися законом як правопорушення.

Стаття 59. Кожен має право на правову допомогу. У випадках, 
передбачених законом, ця допомога надається безоплатно. Кожен 
є вільним у виборі захисника своїх прав.

Для забезпечення права на захист від обвинувачення та на
дання правової допомоги при вирішенні справ у судах та інших 
державних органах в Україні діє адвокатура.

Стаття 60. Ніхто не зобов’язаний виконувати явно злочинні 
розпорядження чи накази.

За віддання і виконання явно злочинного розпорядження чи 
наказу настає юридична відповідальність.

Стаття 61. Ніхто не може бути двічі притягнений до юридичної 
відповідальності одного виду за одне й те саме правопорушення.

Юридична відповідальність особи має індивідуальний характер.
Стаття 62. Особа вважається невинуватою у вчиненні злочину 

і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину 
не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинуваль
ним вироком суду.

Ніхто не зобов’язаний доводити свою невинуватість у вчиненні 
злочину.

Обвинувачення не може ґрунтуватися на доказах, одержаних 
незаконним шляхом, а також на припущеннях. Усі сумніви щодо 
доведеності вини особи тлумачаться на її користь.

У разі скасування вироку суду як неправосудного держава 
відшкодовує матеріальну і моральну шкоду, завдану безпідстав
ним засудженням.

Стаття 63. Особа не несе відповідальності за відмову давати 
показання або пояснення щодо себе, членів сім’ї чи близьких ро
дичів, коло яких визначається законом.

Підозрюваний, обвинувачений чи підсудний має право на 
захист.

Засуджений користується всіма правами людини і громадяни
на, за винятком обмежень, які визначені законом і встановлені 
вироком суду.

Стаття 64. Конституційні права і свободи людини і громадя
нина не можуть бути обмежені, крім випадків, передбачених Кон
ституцією України.

В умовах воєнного або надзвичайного стану можуть встанов
люватися окремі обмеження прав і свобод із зазначенням строку 
дії цих обмежень. Не можуть бути обмежені права і свободи, пе



редбачені статтями 24, 25, 27, 28, 29, 40, 47, 51, 52, 55, 56, 57, 58, 
59, 60, 61, 62, 63 цієї Конституції.

Стаття 65. Захист Вітчизни, незалежності та територіальної 
цілісності України, шанування її державних символів є обов’яз
ком громадян України.

Громадяни відбувають військову службу відповідно до закону.
Стаття 66. Кожен зобов’язаний не заподіювати шкоду природі, 

культурній спадщині, відшкодовувати завдані ним збитки.
Стаття 67. Кожен зобов’язаний сплачувати податки і збори в 

порядку і розмірах, встановлених законом.
Усі громадяни щорічно подають до податкових інспекцій за 

місцем проживання декларації про свій майновий стан та доходи 
за минулий рік у порядку, встановленому законом.

Стаття 68. Кожен зобов’язаний неухильно додержуватися Кон
ституції України та законів України, не посягати на права і сво
боди, честь і гідність інших людей.

Незнання законів не звільняє від юридичної відповідальності.

Розділ III
Вибори. Референдум

Стаття 69. Народне волевиявлення здійснюється через вибори, 
референдум та інші форми безпосередньої демократії.

Стаття 70. Право голосу на виборах і референдумах мають 
громадяни України, які досягли на день їх проведення вісімнад
цяти років.

Не мають права голосу громадяни, яких визнано судом недіє
здатними.

Стаття 71. Вибори до органів державної влади та органів міс
цевого самоврядування є вільними і відбуваються на основі за
гального, рівного і прямого виборчого права шляхом таємного го
лосування.

Виборцям гарантується вільне волевиявлення.
Стаття 72. Всеукраїнський референдум призначається Верхов

ною Радою України або Президентом України відповідно до їхніх 
повноважень, встановлених цією Конституцією.

Всеукраїнський референдум проголошується за народною іні
ціативою на вимогу не менш як трьох мільйонів громадян Украї
ни, які мають право голосу, за умови, що підписи щодо призна
чення референдуму зібрано не менш як у двох третинах областей 
і не менш як по сто тисяч підписів у кожній області.

Стаття 73. Виключно всеукраїнським референдумом вирішу
ються питання про зміну території України.



Стаття 74. Референдум не допускається щодо законопроектів 
з питань податків, бюджету та амністії.

Розділ IV
Верховна Рада України

Стаття 75. Єдиним органом законодавчої влади в Україні є 
парламент— Верховна Рада України.

Стаття 76. Конституційний склад Верховної Ради України чо
тириста п’ятдесят народних депутатів України, які обираються на 
основі загального, рівного і прямого виборчого права шляхом 
таємного голосування строком на чотири роки.

Народним депутатом України може бути громадянин України, 
який на день виборів досяг двадцяти одного року, має право го
лосу і проживає в Україні протягом останніх п’яти років.

Не може бути обраним до Верховної Ради України громадя
нин, який має судимість за вчинення умисного злочину, якщо ця 
судимість не погашена і не знята у встановленому законом по
рядку.

Повноваження народних депутатів України визначаються Кон
ституцією та законами України.

Стаття 77. Чергові вибори до Верховної Ради України відбува
ються в останню неділю березня четвертого року повноважень 
Верховної Ради України.

Позачергові вибори до Верховної Ради України призначають
ся Президентом України і проводяться в період шістдесяти днів 
з дня опублікування рішення про дострокове припинення повно
важень Верховної Ради України.

Порядок проведення виборів народних депутатів України вста
новлюється законом.

Стаття 78. Народні депутати України здійснюють свої повно
важення на постійній основі.

Народні депутати України не можуть мати іншого представ
ницького мандата чи бути на державній службі.

Вимоги щодо несумісності депутатського мандата з іншими ви
дами діяльності встановлюються законом.

Стаття 79. Перед вступом на посаду народні депутати України 
складають перед Верховною Радою України таку присягу:

«Присягаю на вірність Україні. Зобов’язуюсь усіма своїми дія
ми боронити суверенітет і незалежність України, дбати про благо 
Вітчизни і добробут Українського народу.

Присягаю додержуватися Конституції України та законів Ук
раїни, виконувати свої обов’язки в інтересах усіх співвітчизників».



Присягу зачитує найстарший за віком народний депутат Ук
раїни перед відкриттям першої сесії новообраної Верховної Ради 
України, після чого депутати скріплюють присягу своїми підписа
ми під її текстом.

Відмова скласти присягу має наслідком втрату депутатського 
мандата.

Повноваження народних депутатів України починаються з мо
менту складення присяги.

Стаття 80. Народним депутатам України гарантується депутат
ська недоторканність.

Народні депутати України не несуть юридичної відповідаль
ності за результати голосування або висловлювання у парламен
ті та його органах, за винятком відповідальності за образу чи 
наклеп.

Народні депутати України не можуть бути без згоди Верховної 
Ради України притягнені до кримінальної відповідальності, затри
мані чи заарештовані.

Стаття 81. Повноваження народних депутатів України припи
няються одночасно з припиненням повноважень Верховної Ради 
України.

Повноваження народного депутата України припиняються до
строково у разі:

1) складення повноважень за його особистою заявою;
2) набрання законної сили обвинувальним вироком щодо нього;
3) визнання його судом недієздатним або безвісно відсутнім;
4) припинення його громадянства або виїзду на постійне про

живання за межі України;
5) смерті.
Рішення про дострокове припинення повноважень народного 

депутата України приймається більшістю від конституційного скла
ду Верховної Ради України.

У разі невиконання вимоги щодо несумісності депутатського 
мандата з іншими видами діяльності повноваження народного де
путата України припиняються достроково на підставі закону за 
рішенням суду.

Стаття 82. Верховна Рада України працює сесійно.
Верховна Рада України є повноважною за умови обрання не 

менш як двох третин від її конституційного складу.
Верховна Рада України збирається на першу сесію не пізніше 

ніж на тридцятий день після офіційного оголошення результатів 
виборів.

Перше засідання Верховної Ради України відкриває найстар
ший за віком народний депутат України.

Порядок роботи Верховної Ради України встановлюється Кон



ституцією України та законом про регламент Верховної Ради Ук
раїни.

Стаття 83. Чергові сесії Верховної Ради України починаються 
першого вівторка лютого і першого вівторка вересня кожного року.

Позачергові сесії Верховної Ради України, із зазначенням по
рядку денного, скликаються Головою Верховної Ради України на 
вимогу не менш як третини народних депутатів України від кон
ституційного складу Верховної Ради України або на вимогу Пре
зидента України.

У разі введення воєнного чи надзвичайного стану в Україні 
Верховна Рада України збирається у дводенний строк без скли
кання.

У разі закінчення строку повноважень Верховної Ради України 
під час дії воєнного чи надзвичайного стану її повноваження про
довжуються до дня першого засідання першої сесії Верховної 
Ради України, обраної після скасування воєнного чи надзвичай
ного стану.

Стаття 84. Засідання Верховної Ради України проводяться від
крито. Закрите засідання проводиться за рішенням більшості від 
конституційного складу Верховної Ради України.

Рішення Верховної Ради України приймаються виключно на 
її пленарних засіданнях шляхом голосування.

Голосування на засіданнях Верховної Ради України здійсню
ється народним депутатом України особисто.

Стаття 85. До повноважень Верховної Ради України належить:
1) внесення змін до Конституції України в межах і порядку, 

передбачених розділом XIII цієї Конституції*;
2) призначення всеукраїнського референдуму з питань, визна

чених статтею 73 цієї Конституції;
3) прийняття законів;
4) затвердження Державного бюджету України та внесення 

змін до нього; контроль за виконанням Державного бюджету 
України, прийняття рішення щодо звіту про його виконання;

5) визначення засад внутрішньої і зовнішньої політики;
6) затвердження загальнодержавних програм економічного, 

науково-технічного, соціального, національно-культурного розвит
ку, охорони довкілля;

7) призначення виборів Президента України у строки, перед
бачені цією Конституцією;

8) заслуховування щорічних та позачергових послань Прези
дента України про внутрішнє і зовнішнє становище України;

9) оголошення за поданням Президента України стану війни і 
укладення миру, схвалення рішення Президента України про ви



користання Збройних Сил України та інших військових формувань 
у разі збройної агресії проти України;

10) усунення Президента України з поста в порядку особливої 
процедури (імпічменту), встановленому статтею 111 цієї Консти
туції;

11) розгляд і прийняття рішення щодо схвалення Програми 
діяльності Кабінету Міністрів України;

12) надання згоди на призначення Президентом України Пре
м’єр-міністра України;

13) здійснення контролю за діяльністю Кабінету Міністрів Ук
раїни відповідно до цієї Конституції;

14) затвердження рішень про надання Україною позик і еко
номічної допомоги іноземним державам та міжнародним органі
заціям, а також про одержання Україною від іноземних держав, 
банків і міжнародних фінансових організацій позик, не передба
чених Державним бюджетом України, здійснення контролю за їх 
використанням;

15) призначення чи обрання на посади, звільнення з посад, 
надання згоди на призначення і звільнення з посад осіб у випад
ках, передбачених цією Конституцією;

16) призначення на посади та звільнення з посад Голови та 
інших членів Рахункової палати;

17) призначення на посаду та звільнення з посади Уповнова
женого Верховної Ради України з прав людини; заслуховування 
його щорічних доповідей про стан дотримання та захисту прав 
і свобод людини в Україні;

18) призначення на посаду та звільнення з посади Голови На
ціонального банку України за поданням Президента України;

19) призначення та звільнення половини складу Ради Наиіо- 
нального банку України;

20) призначення половини складу Національної ради України 
з питань телебачення і радіомовлення;

21) призначення на посаду та припинення повноважень членів 
Центральної виборчої комісії за поданням Президента України;

22) затвердження загальної структури, чисельності, визначення 
функцій Збройних Сил України, Служби безпеки України, інших 
утворених відповідно до законів України військових формувань, 
а також Міністерства внутрішніх справ України;

23) схвалення рішення про надання військової допомоги іншим 
державам, про направлення підрозділів Збройних Сил України до 
іншої держави чи про допуск підрозділів збройних сил інших 
держав на територію України;

24) надання згоди на призначення на посади та звільнення з 
посад Президентом України Голови Антимонопольного комітету



України, Голови Фонду державного майна України, Голови Дер
жавного комітету телебачення і радіомовлення України;

25) надання згоди на призначення Президентом України на по
саду Генерального прокурора України; висловлення недовіри Ге
неральному прокуророві України, що має наслідком його відстав
ку з посади;

26) призначення третини складу Конституційного Суду Ук
раїни;

27) обрання суддів безстроково;
28) дострокове припинення повноважень Верховної Ради Ав

тономної Республіки Крим за наявності висновку Конституцій
ного Суду України про порушення нею Конституції України або 
законів України; призначення позачергових виборів до Верховної 
Ради Автономної Республіки Крим;

29) утворення і ліквідація районів, встановлення і зміна меж 
районів і міст, віднесення населених пунктів до категорії міст, 
найменування і перейменування населених пунктів і районів;

30) призначення чергових та позачергових виборів до органів 
місцевого самоврядування;

31) затвердження протягом двох днів з моменту звернення 
Президента України указів про введення воєнного чи надзвичай
ного стану в Україні або в окремих її місцевостях, про загальну 
або часткову мобілізацію, про оголошення окремих місцевостей зо
нами надзвичайної екологічної ситуації;

32) надання у встановлений законом строк згоди на обов’язко
вість міжнародних договорів України та денонсація міжнародних 
договорів України;

33) здійснення парламентського контролю у межах, визначених 
цією Конституцією;

34) прийняття рішення про направлення запиту до Президента 
України на вимогу народного депутата України, групи народних 
депутатів чи комітету Верховної Ради України, попередньо під
триману не менш як однією третиною від конституційного складу 
Верховної Ради України;

35) призначення на посаду та звільнення з посади керівника 
апарату Верховної Ради України; затвердження кошторису Вер
ховної Ради України та структури її апарату;

36) затвердження переліку об’єктів права державної власнос
ті, що не підлягають приватизації; визначення правових засад ви
лучення об’єктів права приватної власності.

Верховна Рада України здійснює інші повноваження, які від
повідно до Конституції України віднесені до її відання.

Стаття 86. Народний депутат України має право на сесії Вер
ховної Ради України звернутися із запитом до органів Верховної 
Ради України, до Кабінету Міністрів України, до керівників ін



ших органів державної влади та органів місцевого самоврядуван
ня, а також до керівників підприємств, установ і організацій, роз
ташованих на території України, незалежно від їх підпорядкуван
ня і форм власності.

Керівники органів державної влади та органів місцевого само
врядування, підприємств, установ і організацій зобов’язані повідо
мити народного депутата України про результати розгляду його 
запиту.

Стаття 87. Верховна Рада України за пропозицією не менш як 
однієї третини народних депутатів України від її конституційною 
складу може розглянути питання про відповідальність Кабінету 
Міністрів України та прийняти резолюцію недовіри Кабінетові Мі
ністрів України більшістю від конституційного складу Верховної 
Ради України.

Питання про відповідальність Кабінету Міністрів України не 
може розглядатися Верховною Радою України більше одного разу 
протягом однієї чергової сесії, а також протягом року після схва
лення Програми діяльності Кабінету, Міністрів України.

Стаття 88. Верховна Рада України обирає зі свого складу Го
лову Верховної Ради України, Першого заступника і заступника 
Голови Верховної Ради України та відкликає їх.

Голова Верховної Ради України:
1) веде засідання Верховної Ради України;
2) організовує підготовку питань до розгляду на засіданнях 

Верховної Ради України;
3) підписує акти, прийняті Верховною Радою України;
4) представляє Верховну Раду України у зносинах з іншими 

органами державної влади України та органами влади інших дер
жав;

5) організовує роботу апарату Верховної Ради України.
Голова Верховної Ради України здійснює повноваження, пе

редбачені цією Конституцією, у порядку, встановленому законом 
про регламент Верховної Ради України.

Стаття 89. Верховна Рада України затверджує перелік коміте
тів Верховної Ради України, обирає голів цих комітетів.

Комітети Верховної Ради України здійснюють законопроектну 
роботу, готують і попередньо розглядають питання, віднесені до 
повноважень Верховної Ради України.

Верховна Рада України у межах своїх повноважень може ство
рювати тимчасові спеціальні комісії для підготовки і попередньо
го розгляду питань.

Верховна Рада України для проведення розслідування з пи
тань, що становлять суспільний інтерес, створює тимчасові слідчі



комісії, якщо за це проголосувала не менш як одна третина від 
конституційного складу Верховної Ради України.

Висновки і пропозиції тимчасових слідчих комісій не є вирі
шальними для слідства і суду.

Організація і порядок діяльності комітетів Верховної Ради Ук
раїни, її тимчасових спеціальних і тимчасових слідчих комісій 
встановлюються законом.

Стаття 90. Повноваження Верховної Ради України припиня
ються у день відкриття першого засідання Верховної Ради Украї
ни нового скликання.

Президент України може достроково припинити повноваження 
Верховної Ради України, якщо протягом тридцяти днів однієї 
чергової сесії пленарні засідання не можуть розпочатися.

Повноваження Верховної Ради України, що обрана на поза
чергових виборах, проведених після дострокового припинення 
Президентом України повноважень Верховної Ради України по
переднього скликання, не можуть бути припинені протягом одного 
року з дня її обрання.

Повноваження Верховної Ради України не можуть бути до
строково припинені в останні шість місяців строку повноважень 
Президента України.

Стаття 91. Верховна Рада України приймає закони, постанови 
та інші акти більшістю від її конституційного складу, крім випад
ків, передбачених цією Конституцією.

Стаття 92. Виключно законами України визначаються:
1) права і свободи людини і громадянина, гарантії цих прав 

і свобод; основні обов’язки громадянина;
2) громадянство, правосуб’єктність громадян, статус іноземців 

та осіб без громадянства;
3) права корінних народів і національних меншин;
4) порядок застосування мов;
5) засади використання природних ресурсів, виключної (мор

ської) економічної зони, континентального шельфу, освоєння кос
мічного простору, організації та експлуатації енергосистем, транс
порту і зв’язку;

6) основи соціального захисту, форми і види пенсійного забез
печення; засади регулювання праці і зайнятості, шлюбу, сім’ї, 
охорони дитинства, материнства, батьківства; виховання, освіти, 
культури і охорони здоров’я; екологічна безпека;

7) правовий режим власності;
8) правові засади і гарантії підприємництва; правила конку

ренції та норми антимонопольного регулювання;
9) засади зовнішніх зносин, зовнішньоекономічної діяльності, 

митної справи;



10) засади регулювання демографічних та міграційних проце
сів;

11) засади утворення і діяльності політичних партій, інших 
об’єднань громадян, засобів масової інформації;

12) організація і діяльність органів виконавчої влади, основи 
державної служби, організації державної статистики та інформа
тики;

13) територіальний устрій України;
14) судоустрій, судочинство, статус суддів, засади судової екс

пертизи, організація і діяльність прокуратури, органів дізнання і 
слідства, нотаріату, органів і установ виконання покарань; основи 
організації та діяльності адвокатури;

15) засади місцевого самоврядування;
16) статус столиці України; спеціальний статус інших міст;
17) основи національної безпеки, організації Збройних Сил 

України і забезпечення громадського порядку;
18) правовий режим державного кордону;
19) правовий режим воєнного і надзвичайного стану, зон над

звичайної екологічної ситуації;
20) організація і порядок проведення виборів і референдумів;
21) організація і порядок діяльності Верховної Ради України, 

статус народних депутатів України;
22) засади цивільно-правової відповідальності; діяння, які є 

злочинами, адміністративними або дисциплінарними правопору
шеннями, та відповідальність за них.

Виключно законами України встановлюються:
1) Державний бюджет України і бюджетна система України; 

система оподаткування, податки і збори; засади створення і функ
ціонування фінансового, грошового, кредитного та інвестиційного 
ринків; статус національної валюти, а також статус іноземних 
валют на території України; порядок утворення і погашення дер
жавного внутрішнього і зовнішнього боргу; порядок випуску та 
обігу державних цінних паперів, їх види і типи;

2) порядок направлення підрозділів Збройних Сил України до 
інших держав; порядок допуску та умови перебування підрозді
лів збройних сил інших держав на території України;

3) одиниці ваги, міри і часу; порядок встановлення державних 
стандартів;

4) порядок використання і захисту державних символів;
5) державні нагороди;
6) військові звання, дипломатичні ранги та інші спеціальні 

ввання;
7) державні свята;
8) порядок утворення і функціонування вільних та інших спе



ціальних зон, що мають економічний чи міграційний режим, від
мінний від загального.

Законом України оголошується амністія.
Стаття 93. Право законодавчої ініціативи у Верховній Раді 

України належить Президентові України, народним депутатам 
України, Кабінету Міністрів України і Національному банку Ук
раїни.

Законопроекти, визначені Президентом України як невідклад
ні, розглядаються Верховною Радою України позачергово.

Стаття 94. Закон підписує Голова Верховної Ради України і 
невідкладно направляє його Президентові України.

Президент України протягом п’ятнадцяти днів після отриман
ня закону підписує його, беручи до виконання, та офіційно опри
люднює його або повертає закон зі своїми вмотивованими і сфор
мульованими пропозиціями до Верховної Ради України для по
вторного розгляду.

У разі якщо Президент України протягом встановленого стро
ку не повернув закон для повторного розгляду, закон вважається 
схваленим Президентом України і має бути підписаний та офіцій
но оприлюднений.

Якщо під час повторного розгляду закон буде знову прийнятий 
Верховною Радою України не менш як двома третинами від її 
конституційного складу, Президент України зобов’язаний його під
писати та офіційно оприлюднити протягом десяти днів.

Закон набирає чинності через десять днів з дня його офіцій
ного оприлюднення, якщо інше не передбачено самим законом, 
але не раніше дня його опублікування.

Стаття 95. Бюджетна система України будується на засадах 
справедливого і неупередженого розподілу суспільного багатства 
між громадянами і територіальними громадами.

Виключно законом про Державний бюджет України визнача
ються будь-які видатки держави на загальносуспільні потреби, 
розмір і цільове спрямування цих видатків.

Держава прагне до збалансованості бюджету України.
Регулярні звіти про доходи і видатки Державного бюджету 

України мають бути оприлюднені.
Стаття 96. Державний бюджет України затверджується щоріч

но Верховною Радою України на період з 1 січня по 31 грудня, 
а за особливих обставин — на інший період.

Кабінет Міністрів України не пізніше 15 вересня кожного року 
подає до Верховної Ради України проект закону про Державний 
бюджет України на наступний рік. Разом із проектом закону 
подається доповідь про хід виконання Державного бюджету Ук
раїни поточного року.



Стаття 97. Кабінет Міністрів України відповідно до закону 
подає до Верховної Ради України звіт про виконання Державного 
бюджету України.

Поданий звіт має бути оприлюднений.
Стаття 98. Контроль за використанням коштів Державного бю

джету України від імені Верховної Ради України здійснює Рахун
кова палата.

Стаття 99. Грошовою одиницею України є гривня.
Забезпечення стабільності грошової одиниці є основною функ

цією центрального банку держави — Національного банку України.
Стаття 100. Рада Національного банку України розробляє 

основні засади грошово-кредитної політики та здійснює контроль 
за її проведенням.

Правовий статус Ради Національного банку України визнача
ється законом.

Стаття 101. Парламентський контроль за додержанням консти
туційних прав і свобод людини і громадянина здійснює Уповно
важений Верховної Ради України з прав людини.

Розділ V
Президент України

Стаття 102. Президент України є главою держави і виступає 
від її імені.

Президент України є гарантом державного суверенітету, тери
торіальної цілісності України, додержання Конституції України, 
прав і свобод людини і громадянина.

Стаття 103. Президент України обирається громадянами Украї
ни на основі загального, рівного і прямого виборчого права шля
хом таємного голосування строком на п’ять років.

Президентом України може бути обраний громадянин України, 
який досяг тридцяти п’яти років, має право голосу, проживає в 
Україні протягом десяти останніх перед днем виборів років та 
володіє державною мовою.

Одна й та сама особа не може бути Президентом України біль
ше ніж два строки підряд.

Президент України не може мати іншого представницького 
мандата, обіймати посаду в органах державної влади або в об’єд
наннях громадян, а також займатися іншою оплачуваною або 
підприємницькою діяльністю чи входити до складу керівного ор
гану або наглядової ради підприємства, що має на меті одержан
ня прибутку.

Чергові вибори Президента України проводяться в останню не
ділю жовтня п’ятого року повноважень Президента України.



У разі дострокового припинення повноважень Президента України 
вибори Президента України проводяться в період дев’яноста днів 
з дня припинення повноважень.

Порядок проведення виборів Президента України встановлю
ється законом.

Стаття 104. Новообраний Президент України вступає на пост 
не пізніше ніж через тридцять днів після офіційного оголошення 
результатів виборів, з моменту складення присяги народові на 
урочистому засіданні Верховної Ради України.

Приведення Президента України до присяги здійснює Голова 
Конституційного Суду України.

Президент України складає таку присягу:
«Я, (ім’я та прізвище), волею народу обраний Президентом 

України, заступаючи на цей високий пост, урочисто присягаю на 
вірність Україні. Зобов’язуюсь усіма своїми справами боронити 
суверенітет і незалежність України, дбати про благо Вітчизни і 
добробут Українського народу, обстоювати права і свободи гро
мадян, додержуватися Конституції України і законів України, 
виконувати свої обов’язки в інтересах усіх співвітчизників, підно
сити авторитет України у світі».

Президент України, обраний на позачергових виборах, складав 
присягу у п’ятиденний строк після офіційного оголошення резуль
татів виборів.

Стаття 105. Президент України користується правом недотор
канності на час виконання повноважень.

За посягання на честь і гідність Президента України винні 
особи притягаються до відповідальності на підставі закону.

Звання Президента України охороняється законом і зберіга
ється за ним довічно, якщо тільки Президент України не був усу
нений з поста в порядку імпічменту.

Стаття 106. Президент України:
1) забезпечує державну незалежність, національну безпеку f 

правонаступництво держави;
2) звертається з посланнями до народу та із щорічними і поза

черговими посланнями до Верховної Ради України про внутрішнє 
і зовнішнє становище України;

3) представляє державу в міжнародних відносинах, здійснює 
керівництво зовнішньополітичною діяльністю держави, веде пере
говори та укладає міжнародні договори України;

4) приймає рішення про визнання іноземних держав;
5) призначає та звільняє глав дипломатичних представництв 

України в інших державах і при міжнародних організаціях; прий
має вірчі і відкличні грамоти дипломатичних представників іно
земних держав;



6) призначає всеукраїнський референдум щодо змін Конститу
ції України відповідно до статті 156 цієї Конституції, проголошує 
всеукраїнський референдум за народною ініціативою;

7) призначає позачергові вибори до Верховної Ради України у 
строки, встановлені цією Конституцією;

8) припиняє повноваження Верховної Ради України, якщо про
тягом тридцяти днів однієї чергової сесії пленарні засідання не 
можуть розпочатися;

9) призначає за згодою Верховної Ради України Прем’єр-мі
ністра України; припиняє повноваження Прем’єр-міністра України 
та приймає рішення про його відставку;

10) призначає за поданням Прем’єр-міністра України членів 
Кабінету Міністрів України, керівників інших центральних орга
нів виконавчої влади, а також голів місцевих державних адміні
страцій та припиняє їхні повноваження на цих посадах;

11) призначає за згодою Верховної Ради України на посаду Ге
нерального прокурора України та звільняє його з посади;

12) призначає половину складу Ради Національного банку 
України;

13) призначає половину складу Національної ради України з 
питань телебачення і радіомовлення;

14) призначає на посади та звільняє з посад за згодою Верхов
ної Ради України Голову Антимонопольного комітету України, Го
лову Фонду державного майна України, Голову Державного комі
тету телебачення і радіомовлення України;

15) утворює, реорганізовує та ліквідовує за поданням Пре
м’єр-міністра України міністерства та інші центральні органи ви
конавчої влади, діючи в межах коштів, передбачених на утриман
ня органів виконавчої влади;

16) скасовує акти Кабінету Міністрів України та акти Ради 
міністрів Автономної Республіки Крим;

17) є Верховним Головнокомандувачем Збройних Сил України; 
призначає на посади та звільняє з посад вище командування 
Збройних Сил України, інших військових формувань; здійснює ке
рівництво у сферах національної безпеки та оборони держави;

18) очолює Раду національної безпеки і оборони України;
19) вносить до Верховної Ради України подання про оголо

шення стану війни та приймає рішення про використання Зброй
них Сил України у разі збройної агресії проти України;

20) приймає відповідно до закону рішення про загальну або 
часткову мобілізацію та введення воєнного стану в Україні або в 
окремих її місцевостях у разі загрози нападу, небезпеки держав
ній незалежності України;

21) приймає у разі необхідності рішення про введення в Украї
ні або в окремих її місцевостях надзвичайного стану, а також ого



лошує у разі необхідності окремі місцевості України зонами над
звичайної екологічної ситуації — з наступним затвердженням цих 
рішень Верховною Радою України;

22) призначає третину складу Конституційного Суду України;
23) утворює суди у визначеному законом порядку;
24) присвоює вищі військові звання, вищі дипломатичні ранги 

та інші вищі спеціальні звання і класні чини;
25) нагороджує державними нагородами; встановлює прези

дентські відзнаки та нагороджує ними;
26) приймає рішення про прийняття до громадянства України 

та припинення громадянства України, про надання притулку в 
Україні;

27) здійснює помилування;
28) створює у межах коштів, передбачених у Державному бюд

жеті України, для здійснення своїх повноважень консультативні, 
дорадчі та інші допоміжні органи і служби;

29) підписує закони, прийняті Верховною Радою України;
30) має право вето щодо прийнятих Верховною Радою Украї

ни законів із наступним поверненням їх на повторний розгляд 
Верховної Ради України;

31) здійснює інші повноваження, визначені Конституцією Ук
раїни.

Президент України не може передавати свої повноваження ін
шим особам або органам.

Президент України на основі та на виконання Конституції і 
законів України видає укази і розпорядження, які є обов’язкови
ми до виконання на території України.

Акти Президента України, видані в межах повноважень, пе
редбачених пунктами 3, 4, 5, 8, 10, 14, 15, 17, 18, 21, 22, 23, 24 цієї 
статті, скріплюються підписами Прем’єр-міністра України і мі
ністра, відповідального за акт та його виконання.

Стаття 107. Рада національної безпеки і оборони України є 
координаційним органом з питань національної безпеки і оборо
ни при Президентові України.

Рада національної безпеки і оборони України координує і кон
тролює діяльність органів виконавчої влади у сфері національної 
безпеки і оборони.

Головою Ради національної безпеки і оборони України є Пре
зидент України.

Персональний склад Ради національної безпеки і оборони Ук
раїни формує Президент України.

До складу Ради національної безпеки і оборони України за 
посадою входять Прем’єр-міністр України, Міністр оборони Украї
ни, Голова Служби безпеки України, Міністр внутрішніх справ 
України, Міністр закордонних справ України.



У засіданнях Ради національної безпеки і оборони України 
може брати участь Голова Верховної Ради України.

Рішення Ради національної безпеки і оборони України вводять
ся в дію указами Президента України.

Компетенція та функції Ради національної безпеки і оборони 
України визначаються законом.

Стаття 108. Президент України виконує свої повноваження до 
вступу на пост новообраного Президента України.

Повноваження Президента України припиняються достроково 
у разі:

1) відставки;
2) неможливості виконувати свої повноваження за станом здо

ров’я;
3) усунення з поста в порядку імпічменту;
4) смерті.
Стаття 109. Відставка Президента України набуває чинності з 

моменту проголошення ним особисто заяви про відставку на засі
данні Верховної Ради України.

Стаття 110. Неможливість виконання Президентом України сво
їх повноважень за станом здоров’я має бути встановлена на засі
данні Верховної Ради України і підтверджена рішенням, прийня
тим більшістю від її конституційного складу на підставі письмово
го подання Верховного Суду України — за зверненням Верховної 
Ради України, і медичного висновку.

Стаття 111. Президент України може бути усунений з поста 
Верховною Радою України в порядку імпічменту у разі вчинення 
ним державної зради або іншого злочину.

Питання про усунення Президента України з поста в порядку 
імпічменту ініціюється більшістю від конституційного складу Вер
ховної Ради України.

Для проведення розслідування Верховна Рада України ство
рює спеціальну тимчасову слідчу комісію, до складу якої вклю
чаються спеціальний прокурор і спеціальні слідчі.

Висновки і пропозиції тимчасової слідчої комісії розглядають
ся на засіданні Верховної Ради України.

За наявності підстав Верховна Рада України не менш як дво
ма третинами від її конституційного складу приймає рішення про 
звинувачення Президента України.

Рішення про усунення Президента України з поста в порядку 
імпічменту приймається Верховною Радою України не менш як 
трьома четвертими від її конституційного складу після перевірки 
справи Конституційним Судом України і отримання його виснов
ку щодо додержання конституційної процедури розслідування і 
розгляду справи про імпічмент та отримання висновку Верховно-
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го Суду України про те, що діяння, в яких звинувачується Прези
дент України, містять ознаки державної зради або іншого зло
чину.

Стаття 112. У разі дострокового припинення повноважень Пре
зидента України відповідно до статей 108, 109, 110, 111 цієї Кон
ституції виконання обов’язків Президента України на період до 
обрання і вступу на пост нового Президента України покладаєть
ся на Прем’єр-міністра України. Прем’єр-міністр України в період 
виконання ним обов’язків Президента України не може здійсню
вати повноваження, передбачені пунктами 2, 6, 8, 10, 11, 12, 14, 
15, 16, 22, 25, 27 статті 106 Конституції України.

Розділ VI
Кабінет Міністрів України.
Інші органи виконавчої влади

Стаття 113. Кабінет Міністрів України є вищим органом у 
системі органів виконавчої влади.

Кабінет Міністрів України відповідальний перед Президентом 
України та підконтрольний і підзвітний Верховній Раді України f  
межах, передбачених у статтях 85, 87 Конституції України.

Кабінет Міністрів України у своїй діяльності керується Кон
ституцією і законами України, актами Президента України.

Стаття 114. До складу Кабінету Міністрів України входять: 
Прем’єр-міністр України, Перший віце-прем’єр-міністр, три віце- 
прем’єр-міністри, міністри.

Прем’єр-міністр України призначається Президентом України 
за згодою більше ніж половини від конституційного складу Вер
ховної Ради України.

Персональний склад Кабінету Міністрів України призначаєть
ся Президентом України за поданням Прем’єр-міністра України.

Прем’єр-міністр України керує роботою Кабінету Міністрів Ук
раїни, спрямовує її на виконання Програми діяльності Кабінету 
Міністрів України, схваленої Верховною Радою України.

Прем’єр-міністр України входить із поданням до Президента 
України про утворення, реорганізацію та ліквідацію міністерств, 
інших центральних органів виконавчої влади, в межах коштів, 
передбачених Державним бюджетом України на утримання цих 
органів.

Стаття 115. Кабінет Міністрів України складає повноваження 
перед новообраним Президентом України.

Прем’єр-міністр України, інші члени Кабінету Міністрів Украї
ни мають право заявити Президентові України про свою відставку.



Відставка Прем’єр-міністра України має наслідком відставку 
всього складу Кабінету Міністрів України.

Прийняття Верховной Радою України резолюції недовіри Кабі
нетові Міністрів України має наслідком відставку Кабінету Мі
ністрів України.

Кабінет Міністрів України, відставку якого прийнято Прези
дентом України, за його дорученням продовжує виконувати свої 
повноваження до початку роботи новосформованого Кабінету Мі
ністрів України, але не довше ніж шістдесят днів.

Прем’єр-міністр України зобов’язаний подати Президентові 
України заяву про відставку Кабінету Міністрів України за рішен
ням Президента України чи у зв’язку з прийняттям Верховною 
Радою України резолюції недовіри.

Стаття 116. Кабінет Міністрів України:
1) забезпечує державний суверенітет і економічну самостій

ність України, здійснення внутрішньої і зовнішньої політики дер
жави, виконання Конституції і законів України, актів Президен
та України;

2) вживає заходів щодо забезпечення прав і свобод людини і 
громадянина;

3) забезпечує проведення фінансової, цінової, інвестиційної та 
податкової політики; політики у сферах праці й зайнятості насе
лення, соціального захисту, освіти, науки і культури, охорони 
природи, екологічної безпеки і природокористування;

4) розробляє і здійснює загальнодержавні програми економіч
ного, науково-технічного, соціального і культурного розвитку Ук
раїни;

5) забезпечує рівні умови розвитку всіх форм власності; здійс
нює управління об’єктами державної власності відповідно до за
кону;

6) розробляє проект закону про Державний бюджет України і 
забезпечує виконання затвердженого Верховною Радою України 
Державного бюджету України, подає Верховній Раді України 
звіт про його виконання;

7) здійснює заходи щодо забезпечення обороноздатності і націо
нальної безпеки України, громадського порядку, боротьби зі зло
чинністю;

8) організовує і забезпечує здійснення зовнішньоекономічної 
діяльності України, митної справи;

9) спрямовує і координує роботу міністерств, інших органів 
виконавчої влади;

10) виконує інші функції, визначені Конституцією та закона
ми України, актами Президента України.

Стаття 117. Кабінет Міністрів України в межах своєї компе



тенції видає постанови і розпорядження, які є обов’язковими до 
виконання.

Акти Кабінету Міністрів України підписує Прем’єр-міністр 
України.

Нормативно-правові акти Кабінету Міністрів України, мініс
терств та інших центральних органів виконавчої влади підлягають 
реєстрації в порядку, встановленому законом.

Стаття ! 18. Виконавчу владу в областях і районах, містах Киє
ві та Севастополі здійснюють місцеві державні адміністрації.

Особливості здійснення виконавчої влади у містах Києві та Се
вастополі визначаються окремими законами України.

Склад місцевих державних адміністрацій формують голови міс
цевих державних адміністрацій.

Голови місцевих державних адміністрацій призначаються на 
посаду і звільняються з посади Президентом України за поданням 
Кабінету Міністрів України.

Голови місцевих державних адміністрацій при здійсненні своїх 
повноважень відповідальні перед Президентом України і Кабіне
том Міністрів України, підзвітні та підконтрольні органам вико
навчої влади вищого рівня.

Місцеві державні адміністрації підзвітні і підконтрольні радам 
у частині повноважень, делегованих їм відповідними районними 
чи обласними радами.

Місцеві державні адміністрації підзвітні і підконтрольні орга
нам виконавчої влади вищого рівня.

Рішення голів місцевих державних адміністрацій, що супере
чать Конституції та законам України, іншим актам законодавства 
України, можуть бути відповідно до закону скасовані Президен
том України або головою місцевої державної адміністрації вищого 
рівня.

Обласна чи районна рада може висловити недовіру голові від
повідної місцевої державної адміністрації, на підставі чого Пре
зидент України приймає рішення і дає обгрунтовану відповідь.

Якщо недовіру голові районної чи обласної державної адмініс
трації висловили дві третини депутатів від складу відповідної ра
ди, Президент України приймає рішення про відставку голови 
місцевої державної адміністрації.

Стаття 119. Місцеві державні адміністрації на відповідній те
риторії забезпечують:

1) виконання Конституції та законів України, актів Президента 
України, Кабінету Міністрів України, інших органів виконавчої 
влади;

2) законність і правопорядок; додержання прав і свобод гро
мадян;



3) виконання державних і регіональних програм соціально-еко
номічного та культурного розвитку, програм охорони довкілля, а в 
місцях компактного проживання корінних народів і національних 
меншин—також програм їх національно-культурного розвитку;

4) підготовку та виконання відповідних обласних і районних 
бюджетів;

5) звіт про виконання відповідних бюджетів та програм;
6) взаємодію з органами місцевого самоврядування;
7) реалізацію інших наданих державою, а також делегованих 

відповідними радами повноважень.
Стаття 120. Члени Кабінету Міністрів України, керівники цен

тральних та місцевих органів виконавчої влади не мають права 
суміщати свою службову діяльність з іншою роботою, крім викла
дацької, наукової та творчої у позаробочий час, входити до скла
ду керівного органу чи наглядової ради підприємства, що має на 
меті одержання прибутку.

Організація, повноваження і порядок діяльності Кабінету Мі
ністрів України, інших центральних та місцевих органів виконав
чої влади визначаються Конституцією і законами України.

Розділ VII
Прокуратура

Стаття 121. Прокуратура України становить єдину систему, на 
яку покладаються:

1) підтримання державного обвинувачення в суді;
2) представництво інтересів громадянина або держави в суді 

у випадках, визначених законом;
3) нагляд за додержанням законів органами, які проводять 

оперативно-розшукову діяльність, дізнання, досудове слідство;
4) нагляд за додержанням законів при виконанні судових рі

шень у кримінальних справах, а також при застосуванні інших 
заходів примусового характеру, пов’язаних з обмеженням особис
тої свободи громадян.

Стаття 122. Прокуратуру України очолює Генеральний проку
рор України, який призначається на посаду за згодою Верховної 
Ради України та звільняється з посади Президентом України. Вер
ховна Рада України може висловити недовіру Генеральному про
куророві України, що має наслідком його відставку з посади.

Строк повноважень Генерального прокурора України — п’ять 
років.

Стаття 123. Організація і порядок діяльності органів прокура
тури України визначаються законом.



Розділ VIII
Правосуддя

Стаття 124. Правосуддя в Україні здійснюється виключно су
дами. Делегування функцій судів, а також привласнення цих 
функцій іншими органами чи посадовими особами не допуска
ються.

Юрисдикція судів поширюється на всі правовідносини, що ви
никають у державі.

Судочинство здійснюється Конституційним Судом України та 
судами загальної юрисдикції.

Народ безпосередньо бере участь у здійсненні правосуддя че
рез народних засідателів і присяжних.

Судові рішення ухвалюються судами іменем України і є обо
в’язковими до виконання на всій території України.

Стаття 125. Система судів загальної юрисдикції в Україні бу
дується за принципами територіальності і спеціалізації.

Найвищим судовим органом у системі судів загальної юрис
дикції є Верховний Суд України.

Вищими судовими органами спеціалізованих судів є відповід
ні вищі суди.

Відповідно до закону діють апеляційні та місцеві суди.
Створення надзвичайних та особливих судів не допускається.
Стаття 126. Незалежність і недоторканність суддів гарантують

ся Конституцією і законами України.
Вплив на суддів у будь-який спосіб забороняється.
Суддя не може бути без згоди Верховної Ради України за

триманий чи заарештований до винесення обвинувального вироку 
судом.

Судді обіймають посади безстроково, крім суддів Конститу
ційного Суду України та суддів, які призначаються на посаду суд
ді вперше.

Суддя звільняється з посади органом, що його обрав або при
значив, у разі:

1) закінчення строку, на який його обрано чи призначено;
2) досягнення суддею шістдесяти п’яти років;
3) неможливості виконувати свої повноваження за станом здо

ров’я;
4) порушення суддею вимог щодо несумісності;
5) порушення суддею присяги;
6) набрання законної сили обвинувальним вироком щодо нього;
7) припинення його громадянства;
8) визнання його безвісно відсутнім або оголошення помер

лим;



9) подання суддею заяви про відставку або про звільнення з 
посади за власним бажанням.

Повноваження судді припиняються у разі його смерті.
Держава забезпечує особисту безпеку суддів та їхніх сімей.
Стаття 127. Правосуддя здійснюють професійні судді та, у ви

значених законом випадках, народні засідателі і присяжні.
Професійні судді не можуть належати до політичних партій 

та профспілок, брати участь у будь-якій політичній діяльності, 
мати представницький мандат, обіймати будь-які інші оплачу
вані посади, виконувати іншу оплачувану роботу, крім наукової, 
викладацької та творчої.

На посаду судді може бути рекомендований кваліфікаційною 
комісією суддів громадянин України, не молодший двадцяти 
п’яти років, який має вищу юридичну освіту і стаж роботи у 
галузі права не менш як три роки, проживає в Україні не менш 
як десять років та володіє державною мовою.

Суддями спеціалізованих судів можуть бути особи, які мають 
фахову підготовку з питань юрисдикції цих судів. Ці судді від
правляють правосуддя лише у складі колегій суддів.

Додаткові вимоги до окремих категорій суддів щодо стажу, ві
ку та їх професійного рівня встановлюються законом.

Захист професійних інтересів суддів здійснюється в порядку, 
встановленому законом.

Стаття 128. Перше призначення на посаду професійного судді 
строком на п’ять років здійснюється Президентом України. Всі 
інші судді, крім суддів Конституційного Суду України, обирають
ся Верховною Радою України безстроково, в порядку, встанов
леному законом.

Голова Верховного Суду України обирається на посаду та 
звільняється з посади шляхом таємного голосування Пленумом 
Верховного Суду України в порядку, встановленому законом.

Стаття 129. Судді при здійсненні правосуддя незалежні і під
коряються лише закону.

Судочинство провадиться суддею одноособово, колегією суддів 
чи судом присяжних.

Основними засадами судочинства є:
1) законність;
2) рівність усіх учасників судового процесу перед законом і 

судом;
3) забезпечення доведеності вини;
4) змагальність сторін та свобода в наданні ними суду своїх 

доказів і у доведенні перед судом їх переконливості;
5) підтримання державного обвинувачення в суді прокурором;
6) забезпечення обвинуваченому права на захист;



7) гласність судового процесу та його повне фіксування техніч
ними засобами;

8) забезпечення апеляційного та касаційного оскарження рі
шення суду, крім випадків, встановлених законом;

9) обов’язковість рішень суду.
Законом можуть бути визначені також інші завади судочин

ства в судах окремих судових юрисдикцій.
За неповагу до суду і судді винні особи притягаються до юри

дичної відповідальності.
Стаття 130. Держава забезпечує фінансування та належні умо

ви для функціонування судів і діяльності суддів. У Державному 
бюджеті України окремо визначаються видатки на утримання су
дів.

Для вирішення питань внутрішньої діяльності судів діє суддів
ське самоврядування.

Стаття 131. В Україні діє Вища рада юстиції, до відання якої 
належить:

1) внесення подання про призначення суддів на посади або 
про звільнення їх з посад;

2) прийняття рішення стосовно порушення суддями і прокуро
рами вимог щодо несумісності;

3) здійснення дисциплінарного провадження стосовно суддів 
Верховного Суду України і суддів вищих спеціалізованих судів та 
розгляд скарг на рішення про притягнення до дисциплінарної 
відповідальності суддів апеляційних та місцевих судів, а також 
прокурорів.

Вища рада юстиції складається з двадцяти членів. Верховна 
Рада України, Президент України, з’їзд суддів України, з’їзд ад
вокатів України, з’їзд представників юридичних вищих навчаль
них закладів та наукових установ призначають до Вищої ради 
юстиції по три члени, а всеукраїнська конференція працівників 
прокуратури — двох членів Вищої ради юстиції.

До складу Вищої ради юстиції входять за посадою: Голова 
Верховного Суду України, Міністр юстиції України, Генеральний 
прокурор України.

Розділ IX
Територіальний устрій України

Стаття 132. Територіальний устрій України ґрунтується на за
садах єдності та цілісності державної території, поєднання цен
тралізації і децентралізації у здійсненні державної влади, збалан
сованості соціально-економічного розвитку регіонів, з урахуванням



їх історичних, економічних, екологічних, географічних і демогра
фічних особливостей, етнічних і культурних традицій.

Стаття 133. Систему адміністративно-територіального устрою 
України складають: Автономна Республіка Крим, області, райо
ни, міста, райони в містах, селища і села.

До складу України входять: Автономна Республіка Крим, Він
ницька, Волинська, Дніпропетровська, Донецька, Житомирська, 
Закарпатська, Запорізька, Івано-Франківська, Київська, Кірово
градська, Луганська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Полтав
ська, Рівненська, Сумська, Тернопільська, Харківська, Херсонська, 
Хмельницька, Черкаська, Чернівецька, Чернігівська області, міста 
Київ та Севастополь.

Міста Київ та Севастополь мають спеціальний статус, який ви
значається законами України.

Розділ X
Автономна Республіка Крим

Стаття 134. Автономна Республіка Крим є невід’ємною скла
довою частиною України і в межах повноважень, визначених Кон
ституцією України, вирішує питання, віднесені до її відання.

Стаття 135. Автономна Республіка Крим має Конституцію Ав
тономної Республіки Крим, яку приймає Верховна Рада Автоном
ної Республіки Крим та затверджує Верховна Рада України не 
менш як половиною від конституційного складу Верховної Ради 
України.

Нормативно-правові акти Верховної Ради Автономної Респуб
ліки Крим та рішення Ради міністрів Автономної Республіки Крим 
не можуть суперечити Конституції і законам України та прийма
ються відповідно до Конституції України, законів України, актів 
Президента України і Кабінету Міністрів України та на їх вико
нання.

Стаття 136. Представницьким органом Автономної Республіки 
Крим є Верховна Рада Автономної Республіки Крим.

Верховна Рада Автономної Республіки Крим у межах своїх 
повноважень приймає рішення та постанови, які є обов’язковими 
до виконання в Автономній Республіці Крим.

Урядом Автономної Республіки Крим є Рада міністрів Авто
номної Республіки Крим. Голова Ради міністрів Автономної Рес
публіки Крим призначається на посаду та звільняється з посади 
Верховною Радою Автономної Республіки Крим за погодженням із 
Президентом України.

Повноваження, порядок формування і діяльності Верховної Ра
ди Автономної Республіки Крим і Ради міністрів Автономної Рес



публіки Крим визначаються Конституцією України та законами 
України, нормативно-правовими актами Верховної Ради Автоном
ної Республіки Крим з питань, віднесених до її компетенції.

Правосуддя в Автономній Республіці Крим здійснюється су
дами, що належать до єдиної системи судів України.

Стаття 137. Автономна Республіка Крим здійснює нормативне 
регулювання з питань:

1) сільського господарства і лісів;
2) меліорації і кар’єрів;
3) громадських робіт, ремесел та промислів; благодійництва;
4) містобудування і житлового господарства;
б) туризму, готельної справи, ярмарків;
6) музеїв, бібліотек, театрів, інших закладів культури, істори- 

ко-культурних заповідників;
7) транспорту загального користування, автошляхів, водопро

водів;
8) мисливства, рибальства;
9) санітарної і лікарняної служб.
З мотивів невідповідності нормативно-правових актів Верхов

ної Ради Автономної Республіки Крим Конституції України та 
законам України Президент України може зупинити дію цих нор
мативно-правових актів Верховної Ради Автономної Республіки 
Крим з одночасним зверненням до Конституційного Суду України 
щодо їх конституційності.

Стаття 138. До відання Автономної Республіки Крим нале
жить:

1) призначення виборів депутатів Верховної Ради Автономної 
Республіки Крим, затвердження складу виборчої комісії Автоном
ної Республіки Крим;

2) організація та проведення місцевих референдумів;
3) управління майном, що належить Автономній Республіці 

Крим;
4) розроблення, затвердження та виконання бюджету Автоном

ної Республіки Крим на основі єдиної податкової і бюджетної по
літики України;

5) розроблення, затвердження та реалізація програм Автоном
ної Республіки Крим з питань соціально-економічного та культур
ного розвитку, раціонального природокористування, охорони до
вкілля — відповідно до загальнодержавних програм;

6) визнання статусу місцевостей як курортів; встановлення зон 
санітарної охорони курортів;

7) участь у забезпеченні прав і свобод громадян, національної 
злагоди, сприяння охороні правопорядку та громадської безпеки;

8) забезпечення функціонування і розвитку державної та на



ціональних мов і культур в Автономній Республіці Крим; охоро
на і використання пам’яток історії;

9) участь у розробленні та реалізації державних програм по
вернення депортованих народів;

10) ініціювання введення надзвичайного стану та встановлення 
еон надзвичайної екологічної ситуації в Автономній Республіці 
Крим або в окремих її місцевостях.

Законами України Автономній Республіці Крим можуть бути 
делеговані також інші повноваження.

Стаття 139. В Автономній Республіці Крим діє Представництво 
Президента України, статус якого визначається законом України.

Розділ XI
Місцеве самоврядування

Стаття 140. Місцеве самоврядування є правом територіальної 
громади — жителів села чи добровільного об’єднання у сільську 
громаду жителів кількох сіл, селища та міста — самостійно вирі
шувати питання місцевого значення в межах Конституції і законів 
України.

Особливості здійснення місцевого самоврядування в містах Киє
ві та Севастополі визначаються окремими законами України.

Місцеве самоврядування здійснюється територіальною грома
дою в порядку, встановленому законом, як безпосередньо, так і 
через органи місцевого самоврядування: сільські, селищні, міські 
ради та їх виконавчі органи.

Органами місцевого самоврядування, що представляють спіль
ні інтереси територіальних громад сіл, селищ та міст, є районні 
та обласні ради.

Питання організації управління районами в містах належить 
до компетенції міських рад.

Сільські, селищні, міські ради можуть дозволяти за ініціати
вою жителів створювати будинкові, вуличні, квартальні та інші 
органи самоорганізації населення і наділяти їх частиною власної 
компетенції, фінансів, майна.

Стаття 141. До складу сільської, селищної, міської ради входять 
депутати, які обираються жителями села, селища, міста на основі 
загального, рівного, прямого виборчого права шляхом таємного 
голосування строком на чотири роки.

Територіальні громади на основі загального, рівного, прямого 
виборчого права шляхом таємного голосування обирають строком 
на чотири роки відповідно сільського, селищного та міського го
лову, який очолює виконавчий орган ради та головує на її засі
даннях.



Статус голів, депутатів і виконавчих органів ради та їхні пов
новаження, порядок утворення, реорганізації, ліквідації визнача
ються законом.

Голова районної та голова обласної ради обираються відповід
ною радою і очолюють виконавчий апарат ради.

Стаття 142. Матеріальною і фінансовою основою місцевого са
моврядування є рухоме і нерухоме майно, доходи місцевих бюдже
тів, інші кошти, земля, природні ресурси, що е у власності тери
торіальних громад сіл, селищ, міст, районів у містах, а також 
об’єкти їхньої спільної власності, що перебувають в управлінні 
районних і обласних рад.

Територіальні громади сіл, селищ і міст можуть об’єднувати 
на договірних засадах об’єкти комунальної власності, а також 
кошти бюджетів для виконання спільних проектів або для спіль
ного фінансування (утримання) комунальних підприємств, органі
зацій і установ, створювати для цього відповідні органи і служби.

Держава бере участь у формуванні доходів бюджетів місцевого 
самоврядування, фінансово підтримує місцеве самоврядування. Ви
трати органів місцевого самоврядування, що виникли внаслідок 
рішень органів державної влади, компенсуються державою.

Стаття 143. Територіальні громади села, селища, міста безпо
середньо або через утворені ними органи місцевого самоврядуван
ня управляють майном, що є в комунальній власності; затверд
жують програми соціально-економічного та культурного розвитку 
і контролюють їх виконання; затверджують бюджети відповідних 
адміністративно-територіальних одиниць і контролюють їх вико
нання; встановлюють місцеві податки і збори відповідно до за
кону; забезпечують проведення місцевих референдумів та реалі
зацію їх результатів; утворюють, реорганізовують та ліквідовують 
комунальні підприємства, організації і установи, а також здійс
нюють контроль за їх діяльністю; вирішують інші питання місце
вого значення, віднесені законом до їхньої компетенції.

Обласні та районні ради затверджують програми соціально- 
економічного та культурного розвитку відповідних областей і ра
йонів та контролюють їх виконання; затверджують районні і об
ласні бюджети, які формуються з коштів державного бюджету для 
їх відповідного розподілу між територіальними громадами або 
для виконання спільних проектів та з коштів, залучених на дого
вірних засадах з місцевих бюджетів для реалізації спільних со
ціально-економічних і культурних програм, та контролюють їх ви
конання; вирішують інші питання, віднесені законом до їхньої ком
петенції.

Органам місцевого самоврядування можуть надаватися зако
ном окремі повноваження органів виконавчої влади. Держава фі



нансує здійснення цих повноважень у повному обсязі за рахунок 
коштів Державного бюджету України або шляхом віднесення до 
місцевого бюджету у встановленому законом порядку окремих за
гальнодержавних податків, передає органам місцевого самовряду
вання відповідні об’єкти державної власності.

Органи місцевого самоврядування з питань здійснення ними 
повноважень органів виконавчої влади підконтрольні відповідним 
органам виконавчої влади.

Стаття 144. Органи місцевого самоврядування в межах повно
важень, визначених законом, приймають рішення, які є обов’яз
ковими до виконання на відповідній території.

Рішення органів місцевого самоврядування з мотивів їх невід
повідності Конституції чи законам України зупиняються у встанов
леному законом порядку з одночасним зверненням до суду.

Стаття 145. Права місцевого самоврядування захищаються в 
судовому порядку.

Стаття 146. Інші питання організації місцевого самоврядуван
ня, формування, діяльності та відповідальності органів місцевого 
самоврядування визначаються законом.

Розділ XII
Конституційний Суд України

Стаття 147. Конституційний Суд України є єдиним органом 
конституційної юрисдикції в Україні.

Конституційний Суд України вирішує питання про відповідність 
законів та інших правових актів Конституції України і дає офі
ційне тлумачення Конституції України та законів України.

Стаття 148. Конституційний Суд України складається з вісім
надцяти суддів Конституційного Суду України.

Президент України, Верховна Рада України та з’їзд суддів Ук
раїни призначають по шість суддів Конституційного Суду України.

Суддею Конституційного Суду України може бути громадянин 
України, який на день призначення досяг сорока років, має вищу 
юридичну освіту і стаж роботи за фахом не менш як десять ро
ків, проживає в Україні протягом останніх двадцяти років та во
лодіє державною мовою.

Суддя Конституційного Суду України призначається на дев’ять 
років без права бути призначеним на повторний строк.

Голова Конституційного Суду України обирається на спеціаль
ному пленарному засіданні Конституційного Суду України зі скла
ду суддів Конституційного Суду України шляхом таємного голо
сування лише на один трирічний строк.

Стаття 149. На суддів Конституційного Суду України поширю



ються гарантії незалежності та недоторканності, підстави щодо 
звільнення з посади, передбачені статтею 126 цієї Конституції, та 
вимоги щодо несумісності, визначені в частині другій статті 127 
цієї Конституції.

Стаття 150. До повноважень Конституційного Суду України на
лежить:

1) вирішення питань про відповідність Конституції України 
(конституційність):

законів та інших правових актів Верховної Ради України;
актів Президента України;
актів Кабінету Міністрів України;
правових актів Верховної Ради Автономної Республіки Крим.
Ці питання розглядаються за зверненнями: Президента Украї

ни, не менш як сорока п’яти народних депутатів України; Вер
ховного Суду України; Уповноваженого Верховної Ради України 
з прав людини; Верховної Ради Автрномної Республіки Крим;

2) офіційне тлумачення Конституції України та законів України.
З питань, передбачених цією статтею, Конституційний Суд

України ухвалює рішення, які є обов’язковими до виконання на 
території України, остаточними і не можуть бути оскаржені.

Стаття 151. Конституційний Суд України за зверненням Прези
дента України або Кабінету Міністрів України дає висновки про 
відповідність Конституції України чинних міжнародних договорів 
України або тих міжнародних договорів, що вносяться до Верхов
ної Ради України для надання згоди на їх обов’язковість.

За зверненням Верховної Ради України Конституційний Суд 
України дає висновок щодо додержання конституційної процедури 
розслідування і розгляду справи про усунення Президента Украї
ни з поста в порядку імпічменту.

Стаття 152. Закони та інші правові акти за рішенням Конститу
ційного Суду України визнаються неконституційними повністю 
чи в окремій частині, якщо вони не відповідають Конституції 
України або якщо була порушена встановлена Конституцією Ук
раїни процедура їх розгляду, ухвалення або набрання ними чин
ності.

Закони, інші правові акти або їх окремі положення, що визна
ні неконституційними, втрачають чинність з дня ухвалення Кон
ституційним Судом України рішення про їх неконституційність.

Матеріальна чи моральна шкода, завдана фізичним або юри
дичним особам актами і діями, що визнані неконституційними, від
шкодовується державою у встановленому законом порядку.

Стаття 153. Порядок організації і діяльності Конституційного 
Суду України, процедура розгляду ним справ визначаються за
коном.



Розділ XIII
Внесення змін до Конституції України

Стаття 154. Законопроект про внесення змін до Конституції 
України може бути поданий до Верховної Ради України Прези
дентом України або не менш як третиною народних депутатів 
України від конституційного складу Верховної Ради України.

Стаття 155. Законопроект про внесення змін до Конституції 
України, крім розділу І «Загальні засади», розділу III «Вибори. 
Референдум» і розділу XIII «Внесення змін до Конституції Ук
раїни», попередньо схвалений більшістю від конституційного скла
ду Верховної Ради України, вважається прийнятим, якщо на на
ступній черговій сесії Верховної Ради України за нього проголо
сувало не менш як дві третини від конституційного складу Вер
ховної Ради України.

Стаття 156. Законопроект про внесення змін до розділу І «За
гальні засади», розділу III «Вибори. Референдум» і розділу XIII 
«Внесення змін до Конституції України» подається до Верховної 
Ради України Президентом України або не менш як двома тре
тинами від конституційного складу Верховної Ради України і, за 
умови його прийняття не менш як двома третинами від консти
туційного складу Верховної Ради України, затверджується все
українським референдумом, який призначається Президентом Ук
раїни.

Повторне подання законопроекту про внесення змін до розділів 
I, III і XIII цієї Конституції з одного й того самого питання мож
ливе лише до Верховної Ради України наступного скликання.

Стаття 157. Конституція України не може бути змінена, якщо 
зміни передбачають скасування чи обмеження прав і свобод лю
дини і громадянина або якщо вони спрямовані на ліквідацію не
залежності чи на порушення територіальної цілісності України.

Конституція України не може бути змінена в умовах воєнного 
або надзвичайного стану.

Стаття 158. Законопроект про внесення змін до Конституції 
України, який розглядався Верховною Радою України, і закон 
не був прийнятий, може бути поданий до Верховної Ради України 
не раніше ніж через рік з дня прийняття рішення щодо цього за
конопроекту.

Верховна Рада України протягом строку своїх повноважень не 
може двічі змінювати одні й ті самі положення Конституції Ук
раїни.

Стаття 159. Законопроект про внесення змін до Конституції 
України розглядається Верховною Радою України за наявності



висновку Конституційного Суду України щодо відповідності за
конопроекту вимогам статей 157 і 158 цієї Конституції.

Розділ XIV
Прикінцеві положення

Стаття 160. Конституція України набуває чинності з дня її 
прийняття.

Стаття 161. День прийняття Конституції України є державним 
святом — Днем Конституції України.

Розділ XV
Перехідні положення

1. Закони та інші нормативні акти, прийняті до набуття чин
ності цією Конституцією, є чинними у частині, що не суперечить 
Конституції України.

2. Верховна Рада України після прийняття Конституції Украї
ни здійснює повноваження, передбачені цією Конституцією.

Чергові вибори до Верховної Ради України проводяться у бе
резні 1998 року.

3. Чергові вибори Президента України проводяться в останню 
неділю жовтня 1999 року.

4. Президент України протягом трьох років після набуття чин
ності Конституцією України має право видавати схвалені Кабінетом 
Міністрів України і скріплені підписом Прем’єр-міністра України 
укази з економічних питань, не врегульованих законами, з одно
часним поданням відповідного законопроекту до Верховної Ради 
України в порядку, встановленому статтею 93 цієї Конституції.

Такий указ Президента України вступає в дію, якщо протягом 
тридцяти календарних днів з дня подання законопроекту (за ви
нятком днів міжсесійного періоду) Верховна Рада України не 
прийме закон або не відхилить поданий законопроект більшістю 
від її конституційного складу, і діє до набрання чинності законом, 
прийнятим Верховною Радою України з цих питань.

5. Кабінет Міністрів України формується відповідно до цієї 
Конституції протягом трьох місяців після набуття нею чинності.

6 Конституційний Суд України формується відповідно до ніс! 
Конституції протягом трьох місяців після набуття нею ЧИНГІОСТІ. 
До створення Конституційного Суду України тлумачення законів 
здійснює Верховна Рада України.

7. Голови місцевих державних адміністрацій після набуття чин
ності цією Конституцією набувають статусу голів місцевих дер
жавних адміністрацій згідно зі статтею 118 цієї Конституції,



а після обрання голів відповідних рад складають повноваження го
лів цих рад.

8. Сільські, селищні, міські ради та голови цих рад після на
буття чинності Конституцією України здійснюють визначені нею 
повноваження до обрання нового окладу цих рад у березні 
1998 року .

Районні та обласні ради, обрані до набуття чинності цією Кон
ституцією, здійснюють визначені нею повноваження до сформуван
ня нового складу цих рад відповідно до Конституції України.

Районні в містах ради та голови цих рад після набуття чин
ності цією Конституцією здійснюють свої повноваження відповід
но до закону.

9. Прокуратура продовжує виконувати відповідно до чинних 
законів функцію нагляду за додержанням і застосуванням законів 
та функцію попереднього слідства — до введення в дію законів, що 
регулюють діяльність державних органів щодо контролю за до
держанням законів, та до сформування системи досудового слід
ства і введення в дію законів, що регулюють її функціонування.

10. До прийняття законів, що визначають особливості здійснен
ня виконавчої влади в містах Києві та Севастополі відповідно до 
статті 118 цієї Конституції, виконавчу владу в цих містах здійс
нюють відповідні державні адміністрації.

11. Частина перша статті 99 цієї Конституції вводиться в дію 
після введення національної грошової одиниці — гривні.

12. Верховний Суд України і Вищий арбітражний суд України 
здійснюють свої повноваження відповідно до чинного законодав
ства України до сформування системи судів загальної юрисдикції 
в Україні відповідно до статті 125 цієї Конституції, але не довше 
ніж п’ять років.

Судді всіх судів в Україні, обрані чи призначені до дня набут
тя чинності цією Конституцією, продовжують здійснювати свої 
повноваження згідно з чинним законодавством до закінчення стро
ку, на який вони обрані чи призначені.

Судді, повноваження яких закінчилися в день набуття чинності 
цією Конституцією, продовжують здійснювати свої повноваження 
протягом одного року.

13. Протягом п’яти років після набуття чинності цією Консти
туцією зберігається існуючий иорядок арешту, тримання під вар
тою і затримання осіб, підозрюваних у вчиненні злочину, а також 
порядок проведення огляду та обшуку житла або іншого володін
ня особи.

14. Використання існуючих військових баз на території Украї
ни для тимчасового перебування іноземних військових формувань 
можливе на умовах оренди в порядку, визначеному міжнародним! 
договорами України, ратифікованими Верховною Радою України.



283. З доповіді Президента України Леоніда Кучми
на урочистих зборах з нагоди 5-ї річниці незалежності України
23 серпня 1996 року

Віковічне прагнення нашого народу до волі знайшло своє істо
ричне втілення 24 серпня 1991 року в Акті проголошення незалеж
ності України.

П’ять років, що відділяють нас від цього вікопомного дня,— 
це ціла епоха, яка навіки вкарбована у величному літописі нашого 
народу.

Утверджено державу. Країна здолала перехрестя епох, твер
до стала на стовпову дорогу цивілізованого розвитку, закономірно 
і неухильно переходить до нових форм суспільного життя.

А відтак — Україна є! Україна будеї
Віднині і назавжди!
То ж сьогодні ми святкуємо не лише чергову, і навіть не просто 

першу ювілейну дату в історії нашої незалежності, а утвердження 
Української держави.

Послідовно і мужньо крізь віки йшов до цієї славної події ук
раїнський народ. В ім’я волі і свободи він жертвував усім — шмат
ком важко заробленого хліба, родинним спокоєм і своїм життям. 
В ім’я незалежності єднався і збройно ставав на захист своєї зем
лі від численних поневолювачів.

Осягаючи з порога першого ювілею незалежної України цей 
історичний шлях, ми згадуємо геніальне пророцтво Великого Коб
заря: «в своїй хаті своя правда, і сила, і воля», звертаємося до 
видатних державотворців Володимира Великого, Ярослава Мудро
го, Данила Галицького, Богдана Хмельницького, Пилипа Орлика, 
Михайла Грушевського, усіх борців за Українську державу.

їх подвижницьке життя осяяне одвічною істиною: немає Бать
ківщини без свободи і свободи без Батьківщини.

Ушановуючи великих попередників, складаємо подяку і на
ціям сучасникам — державним діячам та політикам, які багато 
зробили для прориву України в нову якість — від Декларації про 
державний суверенітет до Конституції незалежної України.

Практично з нуля за п’ять років, і в умовах, далеких від опти
мальних, сформовано усі атрибути державності — від кордонів до 
нагородної системи, створено цілісний державний механізм Ук
раїни практично з усіма його складовими.

Перехідний етап державного самовизначення — пройдено. Най
виразнішим його відбиттям стало прийняття Конституції, яка 
уособлює те, до чого прагне світ,— повну визначеність і перед
бачуваність внутрішнього і зовнішнього курсу держави.

Це подія величезної ваги, яка стоїть в ряду тих небагатьох 
Історичних дат, що не владним перстом, а велінням душі єднають



людей, перетворюють населення на народ, а територію — на дер
жаву.

Українське суспільство отримало чітку і вичерпну відповідь на 
запитання: що ми будуємо і куди йдемо?

Будуємо суверенну і незалежну, демократичну, соціальну, пра
вову державу, в якій людина, її життя і здоров’я, честь і гідність, 
недоторканність і безпека визнаються найвищою суспільною цін
ністю.

Україна повноправно увійшла у світове співтовариство. Із фор
мально присутньої вона стала впливовим членом ООН і ряду 
найавторитетніших міжнародних організацій. Міжнародне визнан
ня України доповнилося утвердженням її у свідомості людей світу 
після успішного виступу нашої команди на XXVI літніх Олімпій
ських іграх.

Чимало зроблено, багато справ — розпочато, ще більше — по
переду. Особливість сучасного моменту в житті України визначає 
той факт, що на зміну емоційному сприйняттю нової Конституції 
приходить глибинне усвідомлення її значення.

По-перше, як гарантії незалежності, знаряддя справді рефор
маторської розбудови держави.

По-друге, як суспільного договору, що створює принципово 
нові засади для утвердження стабільності в країні, морально-пси
хологічної єдності народу, піднесення його духовності.

По-третє, як механізму конструктивної взаємодії усіх гілок 
влади в інтересах всебічного розвитку і зміцнення України.

По-четверте, як фундаментального правового регулятора, за
вдячуючи якому держава та суспільство перестають бути залежни
ми від світогляду політичних діячів.

По-п’яте, як засобу утвердження України у світі, створення 
сприятливого інвестиційного клімату для всього нашого господар
ського комплексу.

Прийняти Конституцію недостатньо. Треба ще навчитися жити 
8а нею.

Головне — не забалакати Конституцію, не перетворити її на 
об’єкт політичної кампанії, не ставити партійні цілі та ідеологічні 
інтереси вище Основного Закону, від самого початку закласти в 
суспільній свідомості шанобливе, якщо хочете, трепетне ставлення 
до нього.

Не будемо поважати Конституцію — не буде поваги до нас, до 
України та її народу. За великим рахунком — не буде держави, 
перспективи для народу.

У цьому зв’язку я б визначив чотири першочергові завдання.
Перше — налагодження системи правового виховання громадян, 

правової освіти та допомоги, починаючи із засвоєння кожним зміс
ту Основного Закону.



Друге — встановлення дієвого контролю за здійсненням та до
триманням Конституції, правових норм тими, до кого вони звер
нені.

Третє — приведення усієї нормативно-правової бази у відповід
ність з Основним Законом та оперативна розробка нових право
вих актів.

При цьому вважаю за необхідне ще раз наголосити: йдеться не 
про «вмонтування» Конституції у наявне правове поле, а про 
приведення його у відповідність з Конституцією.

І застерегти від спроб, так би мовити, «виправити» її при роз
робленні передбачених Конституцією законів.

Четверте — кодифікація українського законодавства. Переду
сім, прийняття Цивільного кодексу України, як базового законо
давчого акта у сфері приватного права та майнових відносин, по
кликаного встановити чіткі законодавчі рамки функціонування 
ринкової економіки.

На черзі також прийняття інших кофидікованих законодавчих 
актів. Зокрема, Цивільно-процесуального, Кримінального, Кримі
нально-процесуального, Кримінально-виконавчого, Адміністратив
ного та інших кодексів. Підготовкою їх невідкладно повинен зайня
тися уряд, звичайно, спираючись на правову науку.

Правова система України повинна повною мірою відповідати 
новим умовам життя суспільства, надійно забезпечувати захист 
прав і інтересів людини, усіх суб’єктів суспільних відносин.

Для цього треба прискорити й реформу судово-правової сис
теми. Адже саме суд має стати тією силою, що захищатиме пра
во, забезпечуватиме його верховенство у державному та суспіль
ному житті.

Здійснення цієї роботи у поєднанні з іншими заходами, які ко
ординуватимуться спеціальною комісією при Президентові України 
по запровадженню нової Конституції, дозволить завершити будів
ництво нашої державності, означатиме встановлення твердого пра
вового, а відтак — справедливого порядку в країні.

Діставши у спадок багато проблем попередньої національної 
політики, молода Україна усе ж зуміла за короткий строк ство
рити струнку систему державного регулювання етнонаціональних 
процесів, яка відповідає міжнародним стандартам і здатна забез
печити повноцінне відродження усіх народів, гарантувати їм за
гальновизнані права людини.

Вона зафіксована у Конституції України.
Говорячи про такі позитивні явища, як привнесення у духовне 

життя свободи від політичного диктату та ідеологічної цензури, 
повернення цілих пластів світової й вітчизняної культури, забез
печення можливості її природного розвитку, не можна залишати 
поза увагою і тривожні тенденції.



Маю на увазі спроби духовної експансії ззовні, витіснення ці
лих пластів вітчизняної культури сурогатами «культурного шир
вжитку».

Тому завданням із завдань є: формування людини мислячої в 
контексті української та світової історії, прищеплення їй почуття 
причетності до Української держави, її культури, народу; збере
ження- культурної спадщини, стимулювання й підтримка, у тому 
числі і фінансова, політики у сфері культури; забезпечення доступ
ності цінностей культури для усіх громадян; активне сприяння 
ініціативам і проектам творчих працівників.

Реалізувавши їх, зможемо підвести під українську державність 
міцний духовний підмурок.

Новий етап, у який вступає Україна, потребує пріоритетної ува
ги до освіти. Саме вона покликана прокладати дорогу новій соці
альній, економічній, правовій та політичній культурі, робити наше 
суспільство динамічним і відкритим.

Як відомо, у листопаді 1994 року Президент України виступив 
з основними положеннями нової концепції соціально-економічного 
реформування країни. Багато з наміченого тоді знайшло втілення 
у Конституції.

До започаткування курсу на радикальні перетворення ми про
йшли складний шлях, якому не можна дати однозначної оцінки.

Хоча помилок і зроблено чимало, однак не вони визначають 
загальний результат п’яти років. Економіка України, попри всі апо- 
каліптичні пророкування, не зірвалась у прірву. Основні системи 
життєзабезпечення на межі напруження, але працювали. Відбу
вався складний процес формування власної грошової, фінансово- 
банківської системи.

Словом, це був період становлення економічного суверенітету 
Української держави.

З наступного року слід запровадити повноцінне бюджетне фі
нансування через державне казначейство. Ми не можемо далі ми
ритися з тим, що десятки трильйонів карбованців, призначених 
для лікарів, учителів, військових, пенсіонерів, тижнями і місяцями 
блукають заплутаними каналами бюджетної системи.

Уряд повинен забезпечити концентрацію усіх бюджетних кош
тів на єдиному рахунку казначейства, виробити нове, відповідаль
не ставлення до формування і виконання бюджету.

Щодо заборгованості по заробітній платі працівникам бюджет
ної сфери, тут позиція Президента чітка й однозначна: закон про 
бюджет має виконуватися. Я й надалі вимагатиму від уряду та 
місцевих органів державної виконавчої влади пошуку реальних 
шляхів розв’язання цієї проблеми, погашення заборгованості у 
максимально стислі строки.

Ми ніколи не маємо права забувати: реформи потрібні не за-



ради реформ. Не самі по собі перетворення мають бути метою по
літики.

Головна мета — це людина, її щоденні турботи, її сім’я, зреш
тою, душевний спокій.

Ось на це ми повинні працювати, чітко визначивши економіч
ний інтерес нації.

Оцінюючи наші міжнародні здобутки, нагадаю: Україна стала 
членом Ради Європи та ОБСЄ, приєдналася до Центральноєвро
пейської ініціативи, зміцнила свої позиції у таких впливових між
народних інституціях, як Міжнародний валютний фонд, Всесвітній 
банк і Європейський банк реконструкції та розвитку. Ми підпи
сали програму «Партнерство заради миру», вивівши відносини з 
НАТО на рівень «поглибленого і розширеного» співробітництва. 
Якісно нового виміру набула співпраця з Європейським союзом, 
що визначив нас як країну з перехідною економікою.

Вирішальне значення мають сто'сунки з Росією, яка була і за
лишається нашим найважливішим партнером.

Ми сподіваємося, що зараз, після демократичних президент
ських виборів у Росії, складаються сприятливі умови для розв’я
зання першочергових завдань. Серед них — підписання широко
масштабного договору і досягнення остаточних домовленостей що
до розподілу Чорноморського флоту, умов і строків базування йо
го російської частини на українській території.

Докорінного поліпшення потребує робота органів виконавчої 
влади, починаючи з Кабінету Міністрів. За Конституцією уряд 
сьогодні є вищим органом виконавчої влади і саме на ньому ле
жить уся відповідальність за економічне та соціальне становище, 
рівень життя в країні. Посилатися більше ні на кого. Це слід зро
зуміти уряду і про це повинна знати Україна.

Такою ж надійною опорою держави, як законодавча та вико
навча, повинна стати і судова влада. Лише авторитетне й сильне 
правосуддя здатне забезпечити ефективність зусиль усіх гілок 
влади, а головне — дійовий захист прав громадян.

Вагома складова будівництва демократичної України — здійс
нення збалансованої регіональної політики, а також налагоджен
ня системи місцевого самоврядування.

Нова незалежна Україна воскресла і постала на перехресті 
тисячоліть. Сподіваюсь і вірю, що нам вистачить снаги, витримки 
і вміння, щоб здолати усі пороги на шляху до заможної та щасли
вої України — справжньої матері усіх її громадян.

Ми сильний і мудрий народ. Народ, який пережив величезні 
випробування, вистояв і стверджується у власній державі — 
Україні.

На віки вічнії
Голос України.— 1996, 28 серпня.
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