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КАМПАНІЯ ДИСКРЕДИТАЦІЇ ДИСИДЕНТА ВАЛЕНТИНА МОРОЗА  
З БОКУ РАДЯНСЬКОГО РЕЖИМУ

У статті проаналізовано основні заходи радянського режиму щодо дискредитації дисидента 
Валентина Мороза у 1970-х – на початку 1980-х рр. На основі матеріалів архівів КПУ та КДБ 
виокремлено хронологічні рамки, етапи та завдання компрометаційної кампанії. Серед її 
методів виділено розповсюдження неправдивої інформації про дисидента через українську та 
закордонну пресу, ініціювання конфліктів за участі В. Мороза у мордовських колоніях і на еміграції, 
дипломатичний тиск на уряди держав Заходу.
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дискредитації, дезінформація, українська діаспора.
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THE CAMPAIGN TO DISCREDIT DISSIDENT VALENTYN MOROZ  

FROM THE SIDE OF THE SOVIET REGIME
Abstract. The article analyzes the main measures of the Soviet regime to discredit the dissident Valentyn 

Moroz in the 1970s and early 1980s. This problem has not been studied in Ukrainian historiography 
yet. The basis of sources is previously classified documents of the Sectoral State Archive of the Security 
Service of Ukraine (SSA SSU), as well as materials of the Central State Archive of Public Associations of 
Ukraine (CSAPA), the Soviet press, memoirs of participants of the dissident movement. The chronological 
framework, stages and tasks of the discrediting campaign are singled out. Among its methods there is the 
distribution of false information about the dissident through the Ukrainian and foreign press, the initiation 
of conflicts with the participation of V. Moroz in the Mordovian colonies and in emigration, diplomatic 
pressure on the governments of the West. The author concludes that the KGB campaign has become one 
of the most important factors that led to a fall in the reputation of V. Moroz at the turn of the 1970s-1980s.

Keywords: Valentyn Moroz, Ukrainian dissident movement, Soviet regime, discrediting campaign, 
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Валентин Мороз – український історик, публіцист, уродженець Волині – із першої половини 
1960-х рр. був одним із найбільш активних та радикальних учасників дисидентського руху. У 
1965 р. він був заарештований радянськими каральними органами та провів в ув’язненні чотири 
роки. Після звільнення активізував опозиційну діяльність, намагався гуртувати українських 
дисидентів, закликав до продовження протистояння із радянською системою. Як наслідок, у 1970 р. 
його повторно заарештовано та засуджено до 9 років позбавлення волі і 5 років заслання. Розправа 
над В. Морозом викликала численні протести у середовищі дисидентства, які зуміли привернути 
значну увагу до його долі з боку української діаспори та міжнародного співтовариства. Протягом 
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1970-х рр. відбувалися досить масштабні міжнародні кампанії з метою звільнення дисидента із 
радянських тюрем та колоній. Відповіддю радянського режиму стала інформаційна кампанія щодо 
компрометування В. Мороза в очах українського суспільства та діаспори.

Предметом статті є основні заходи радянського режиму щодо дискредитації дисидента 
Валентина Мороза у 1970-х – на початку 1980-х рр. Ця проблема досі не отримала комплексного 
дослідження в українській історіографії. Основу джерельної бази склали раніше засекречені 
документи Галузевого державного архіву Служби безпеки України (ГДА СБУ), а також матеріали 
Центрального державного архіву громадських об’єднань України (ЦДАГО), радянської преси, 
спогади учасників дисидентського руху.

Зважаючи на значний міжнародний розголос справи В. Мороза у 1970–1971 рр., з ініціативи 
керівництва УРСР було розпочато кампанію щодо його дискредитації. За матеріалами архівів КПУ 
та КДБ УРСР можна встановити її хронологічні рамки – 1971–1982 рр. Перший етап кампанії тривав 
протягом 1971–1979 рр., коли В. Мороз перебував у радянських тюрмах та колоніях. Основними 
завданнями режиму протягом цього періоду, окрім зниження авторитету самого В. Мороза, були 
припинення масових заходів української діаспори на захист дисидента та поглиблення суперечностей 
в українському русі опору. 

Уже в квітні 1971 р. очільник Міністерства закордонних справ республіки Г. Шевель 
звернувся до ЦК КПУ з проханням підготувати матеріали про судовий процес над В. Морозом для 
розповсюдження серед працівників постійних представництв УРСР за кордоном та посольства 
СРСР у Канаді, а також проведення пропагандистських заходів проти розгортання руху на захист 
дисидента1. 19 квітня відділи ЦК КПУ з питань інформації та зарубіжних зв’язків, агітації та 
пропаганди разом з КДБ при Раді Міністрів УРСР підготували спеціальну довідку про В. Мороза, у 
якій наголошувалося на законності й справедливості його ув’язнення і засудження. У редагуванні цієї 
довідки особисту участь взяв Перший секретар ЦК КПУ П. Шелест, що свідчить про надзвичайну 
увагу радянського режиму до кампаній на захист В. Мороза2.

Водночас спецслужби намагалися використати судовий процес над В. Морозом для розколу та 
послаблення руху опору в Україні. Ними здійснювалась активна підготовка до проведення операції 
«Блок», яка мала бути спрямована на повне придушення і знищення українського дисидентського 
руху. Одним із елементів цієї підготовки була пропагандистська кампанія у пресі. Протягом 1971 р. 
у республіканських і місцевих виданнях опубліковано 137 «викривальних» статей із критикою 
«буржуазно-націоналістичної ідеології», а також ключових авторів і поширювачів самвидаву3. 
У березні 1971 р. голова КДБ УРСР В. Федорчук вніс до ЦК КПУ пропозицію щодо публікації в 
пресі повідомлення про справу В. Мороза з метою компрометації свідків на процесі – І. Дзюби, 
В. Чорновола та Б. Антоненка-Давидовича. Ініціативу В. Федорчука підтримали секретар ЦК КПУ 
з питань ідеології Федір Овчаренко та Перший секретар ЦК КПУ П. Шелест4. 

У результаті 14 серпня 1971 р. у газеті «Радянська освіта» побачила світ стаття Я. Радченка 
«Апостол» і його штандарти», присвячена висвітленню провладної точки зору на діяльність 
В. Мороза та судовий процес над ним5. Її автор, використовуючи наклепи, відверту брехню 
і маніпуляції свідомістю читача, різко критикував засудженого. Цитуючи праці В. Мороза, 
Я. Радченко виривав із контексту окремі потрібні фрази та робив неправдиві висновки. У статті 
не було наведено конкретних фактів про суть справи В. Мороза, склад його злочину, хід слідства 
та суду над ним. Свідомо замовчувався закритий характер судового процесу та термін ув’язнення 
дисидента. Без будь-яких підстав автор памфлету називав В. Мороза «зрадником батьківщини» 
та писав про те, що публіцист сам передавав свої праці за кордон. У статті звучала погроза та 
пересторога до українських громадян відмовитися від підтримки кампаній захисту В. Мороза. 
Також було подано неправдиву інформацію про те, що історик на суді заперечував своє авторство 
щодо власних есеїв, «…і тільки припертий до стіни показами свідків Б. Д. Антоненка-Давидовича, 
І. М. Дзюби, В. М. Чорновола – змушений зізнатися»6.

Публікація статті Я. Радченка спровокувала нову хвилю кампанії на захист В. Мороза в 
середовищі української інтелігенції. І. Дзюба звернувся з листом до редакції газети «Радянська 
освіта», у якому вимагав виправити допущені в публікації перекручення і наклепи на засудженого 
В. Мороза та свідків у його справі7. 23 вересня 1971 р. Б. Антоненко-Давидович, І. Дзюба та 
В. Чорновіл написали листа на адресу ЦК КПУ з детальним аналізом статті Я. Радченка. Автори 
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спростували більше десятка фактів неправдивого висвітлення у цій статті подій, пов’язаних із 
судовим процесом В. Мороза, одночасно подаючи достовірну інформацію. Зокрема, дисиденти 
вказали на те, що В. Мороз був засуджений не за «зраду батьківщини», а за «антирадянську агітацію 
і пропаганду». Лідери українського дисидентства закликали компартійне керівництво взяти під 
особистий контроль, об’єктивно і неупереджено переглянути справу В. Мороза та звільнити його8. 

Міжнародна кампанія на захист В. Мороза в Канаді, США, країнах Західної Європи та Латинської 
Америки у 1974 р., викликана 145-денним голодуванням дисидента у Владимирській в’язниці, 
завдала керівництву СРСР значних репутаційних втрат. Тому радянські спецслужби продовжили 
спроби дискредитації ув’язненого дисидента та виробили цілий комплекс контрзаходів з метою 
зниження активності світової громадськості в цій справі. Зокрема, вже в травні–липні 1974 р. 
радянське посольство в Канаді розіслало більше 1500 примірників спеціально підготовленого 
прес-релізу про політв’язня задля його компрометації9. На початку серпня цього ж року секретар 
ЦК КПУ з питань ідеології В. Маланчук доручив підготувати новий «контрпропагандистський» 
матеріал для опублікування у канадській пресі10. Керівництво УРСР виявилося не готовим до 
значного розмаху кампанії в обороні В. Мороза та масштабних пікетувань будинку радянських 
представництв при ООН у Нью-Йорку в кінці липня – серпні 1974 р. Перший секретар ЦК КПУ 
В. Щербицький 11 серпня наказав В. Федорчуку «порадитися в Москві, що нам слід зробити» щодо 
запобігання міжнародному розголосу справи В. Мороза11. З приводу демонстрації активістів КОВМ 
у Нью-Йорку 6 серпня 1974 р. постійне представництво УРСР при ООН направило ноту протесту 
місії США. Через тиждень радянські дипломати отримали відповідь від їхніх американських колег, 
у якій вказувалося на мирний характер українських мітингів, а у порушенні громадського порядку 
звинувачувалися працівники представництва УРСР12.

У середині вересня 1974 р. з ініціативи В. Федорчука та В. Маланчука ЦК КПУ таємно затвердив 
план заходів з метою протидії міжнародній кампанії на захист В. Мороза. Вище керівництво УРСР 
вирішило в жодному разі не задовольняти вимоги активістів, не змінювати призначеного судом 
тюремного терміну для ув’язненого, оскільки це було б сприйнято в українському еміграційному 
середовищі, а також інакодумцями в Україні, як перемога над радянським режимом. Ймовірне 
звільнення В. Мороза, на думку голови КДБ УРСР, могло би спричинити нові акції на Заході з 
вимогами визволення інших засуджених дисидентів13. Крім того, було прийнято рішення посилити 
контрпропагандистські заходи за кордоном. Зокрема, планувалось передати через радіо та пресу 
написану під тиском радянських спецслужб заяву дисидентки З. Франко з приводу кампанії оборони 
В. Мороза «Без вас обійдемось!»14. У газеті «Вісті з України» були надруковані статті Ф. Самійленка 
«Відверніться від них, люди!» (26 вересня 1974 р.)15, кандидата філософських наук з Івано-
Франківська С. Возняка «Апостол» і його штандарти» (17 жовтня 1974 р.)16, міністра юстиції УРСР 
В. Зайчука «Радянський закон на службі народу»17. У статтях були тенденційно підібрані матеріали, 
які описували В. Мороза як «державного злочинця» та «зрадника»; суворо критикувалися також 
учасники кампаній на захист ув’язненого історика. Також було підготовлено до друку статтю члена 
АН УРСР, доктора юридичних наук П. Недбайла, яка мала на меті показати «відсутність зв’язку 
між кампанією оборони В. Мороза і питаннями захисту прав людини»18. Усі статті писалися та 
редагувалися під контролем КДБ. Зокрема, відомо, що кадебісти «надавали допомогу» у підготовці 
статті про В. Мороза С. Возняку19. Проте зусилля радянських спецслужб з метою скорочення 
масштабів кампанії захисту В. Мороза восени 1974 р. не дали відчутного результату.

Зусилля радянських органів держбезпеки щодо компрометації В. Мороза були активізовані у 
період його перебування у мордовських колоніях (1976–1979 рр.). У сосновській колонії руками 
кадебістів було розпалено конфлікт між двома групами політв’язнів: прихильниками активних 
методів боротьби проти тюремної адміністрації В. Морозом та І. Гелем і більш поміркованими 
дисидентами Д. Шумуком, Е. Кузнецовим, О. Мурженком, Б. Ребриком, П. Саранчуком, 
В. Романюком, М. Осадчим. Незважаючи на те, що все листування в’язнів обов’язково переглядалося 
працівниками КДБ, з другої половини 1976 р. Д. Шумук у листах до своїх канадських родичів 
подавав інформацію із полемічними випадами проти В. Мороза. Зокрема, він закликав припинити 
кампанії на захист В. Мороза та героїзацію його постаті в середовищі української еміграції: «…в 
останні роки в Канаді і США найбільше прославили того, кого, для його власного добра, треба було 
б якнайменше згадувати…»20 
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Інформаційне повідомлення КДБ УРСР до ЦК КПУ від 30 квітня 1977 р. свідчить, що 
працівники відділу КДБ у мордовських колоніях встановили прямий контакт із Д. Шумуком задля 
того, щоби схилити його до таких дій21. Результатом провокації КДБ була поява 6 березня 1977 р. в 
газеті «Прикарпатська правда» пропагандистської статті І. Колодяжного «Третій від заднього краю», 
спрямованої проти В. Мороза, у якій наводилися цитати з листування Д. Шумука: «…він… страждає 
нарцисизмом, і ця патологія самозакоханості, зміцнена незаслуженою славою, поглибила патологію 
суперегоцентризму…»22 Задля повної його дискредитації в середовищі українського дисидентства 
кадебісти поширили статтю І. Колодяжного в Дубравному і Скальнинському управліннях виправно-
трудових установ23. Невдовзі цю статтю було передруковано у канадській газеті «Вісті з України», 
яка була рупором радянської пропаганди в середовищі української еміграції. Вже у квітні 1977 р. 
В. Федорчук звітував перед В. Щербицьким: «…ці публікації серйозно скомпрометували і підірвали 
авторитет Мороза в націоналістичному середовищі, внесли розгубленість і замішання в коло його 
однодумців»24.

Улітку 1977 р. Е. Кузнецов та Д. Шумук передали до редакції журналу «Хроніка поточних 
подій» заяву з відкритими звинуваченнями В. Мороза в «розпалюванні національної ворожнечі, 
неповазі до поглядів інших товаришів по нещастю» та антисемітизмі. Автори закликали до бойкоту 
В. Мороза й І. Геля та відмови від згадування їхніх імен у самвидаві. Заява була надрукована у випуску 
№ 47 цього часопису 30 листопада 1977 р. Варто зазначити, що хоча редакція ХПП заявила про своє 
неприєднання до бойкоту, протягом кінця 1977 – початку 1979 рр. ім’я В. Мороза цілковито відсутнє 
на сторінках видання25. Через багато років, під час одного зі своїх інтерв’ю В. Мороз висловив 
припущення про співпрацю представників поміркованого угрупування політв’язнів з КДБ26. Іван 
Гель теж зробив висновок, що «…розробляв операцію КДБ, але виконано її руками Кузнецова»27. 
Свідчення дисидентів знаходять своє підтвердження у доповідній записці В. Федорчука на адресу 
В. Щербицького від 19 січня 1978 р., яка свідчить про те, що 1977 р. в результаті профілактичних 
дій радянськими спецслужбами вдалося схилити Д. Шумука, Б. Ребрика, М. Осадчого до відмови 
від політичних акцій у колоніях28.

У квітні 1979 р. у результаті обміну п’яти ув’язнених дисидентів на двох засуджених 
американським судом радянських шпигунів В. Мороза було звільнено та депортовано до США. 
Громадська активність дисидента за кордоном та викликане його визволенням піднесення в 
середовищі української діаспори у кінці квітня – червні 1979 р. викликали занепокоєння у вищих 
владних колах УРСР. Тому КДБ у травні 1979 р. активізував кампанію дискредитації В. Мороза 
перед українською еміграцією. Фактично розпочався другий її етап, у ході якого перед органами 
держбезпеки УРСР поставлено відразу декілька завдань, серед яких компрометація всього 
дисидентського руху, зведення нанівець еміграційних заходів на захист радянських політв’язнів та 
посилення розколу і ворожнечі в політичному житті діаспори.

Зусиллями агентів КДБ постійно проводився збір інформації про діяльність В. Мороза 
за кордоном та ставлення до нього діаспорних організацій. Отримані дані аналізувалися та 
використовувалися кадебістами в роботі проти українських об’єднань в еміграції, особливо 
для розпалювання конфлікту між ОУН(б) та ОУН(м). Водночас здійснювався потужний 
дипломатичний тиск на уряди західних держав задля їх утримання від контактів з дисидентом. 
Зокрема, під тиском радянських дипломатів канадський уряд змушений був відмежуватися 
від підтримки антирадянських заяв В. Мороза. Задля дискредитації звільненого дисидента 
спецслужби СРСР використовували також позицію єврейської громади США, представники 
якої негативно поставилися до підтримки В. Морозом боротьби ОУН та УПА за незалежність 
України у 1940–50-х рр.29

Саме завдяки діяльності спецслужб Радянського Союзу під час поїздки В. Мороза до Канади 
у червні 1979 р. в середовищі українських емігрантських організацій поширено неправдиву 
інформацію про його зустріч перед виїздом із СРСР з одним із вищих керівників КДБ. Це послужило 
приводом для виникнення підозр членів ОУН(б) у тому, що В. Мороз направлений на Захід «за 
завданням КДБ» з метою внесення подальших суперечностей між націоналістичними партіями. У 
майбутньому агентами радянських спецслужб здійснювалися заходи для популяризації цієї тези, 
особливо серед прихильників ОУН(б)30. У другій половині червня 1979 р. радянське посольство в 
Німеччині розповсюдило дезінформацію про те, що представники промельниківської інформаційної 
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служби «Смолоскип» мали зустріч із нібито звільненими і привезеними до Франкфурта дисидентами 
Д. Шумуком та В. Романюком, які під час увʼязнення мали конфлікт із В. Морозом. Метою цієї 
провокації було посилення конфлікту між В. Морозом та ОУН(м)31.

Протягом 1979–1982 рр. через зусиллями агентів КДБ в еміграційному середовищі 
поширювалися чутки про корисливість В. Мороза, його намагання використати кошти фонду 
пожертв для власного збагачення, аморальну поведінку, інтриганство тощо32. При організації заходів 
з метою компрометації дисидента використовувалися відомості про його розрив з дружиною, 
судовий процес щодо фінансового рахунку, конфлікти з емігрантськими політичними партіями та 
організаціями33. 

Кампанія централізовано координувалася з ЦК КПУ, у ній брали активну участь радянські 
дипломатичні представництва в країнах Заходу. Зокрема, радник постійного представництва 
УРСР при ООН А. Озадовський збирав компрометуючу інформацію про В. Мороза під час 
бесіди із письменником-емігрантом Ю. Косачем у грудні 1979 р. Отримані матеріали з відома 
керівництва КПУ були передані у прорадянське еміграційне товариство «Україна» задля написання 
«викривального» памфлету про дисидента, а також у Міністерство закордонних справ УРСР34.

Вивчення раніше засекречених документів з архівів КДБ свідчить, що працівники радянських 
спецслужб намагалися використати для дискредитації В. Мороза еміграцію українського 
політв’язня С. Караванського в листопаді 1979 р., адже ще під час перебування у мордовських 
колоніях між дисидентами виникали суперечки. Вже в січні 1980 р. було розроблено комплекс 
заходів, спрямованих на посилення ворожнечі між ними, а також використання розбрату для 
компрометації їх в очах еміграційної громадськості35. З цією ж метою кадебісти використовували 
й суперечності між В. Морозом та лідером Закордонного представництва Української Гельсінської 
групи (ЗП УГГ) П. Григоренком. У лютому 1980 р. КДБ УРСР інформував ЦК КПУ про те, що 
«…здійснюються заходи щодо компрометації Григоренка, Мороза та інших перед українською 
еміграцією і громадськістю Заходу. Планується у найближчий час довести до оунівців версії і 
матеріали про Григоренка – як особи, якій чужі ідеї «самостійності» України… про Мороза – нібито 
він вносить розбрат і ворожнечу в націоналістичне середовище за завданням КДБ, авторитетом 
у антирадянських елементів на Україні не користується; про Караванського – як колишнього 
нацистського колаборанта та агента іноземної розвідки»36.

Задля посилення недовіри до В. Мороза з боку бандерівської партії в березні 1980 р. через 
канали КДБ поширено брошуру «Данайські дари», у якій він та інші дисиденти показані як 
агенти, спеціально відправлені на Захід з метою проведення в українських політичних центрах 
підривної роботи37. Порівняно із заходами щодо дискредитації інших дисидентів, які виїхали 
за кордон, кампанія щодо нівеляції авторитету В. Мороза виявилась найбільш масштабною та 
послідовною. Вона стала одним із ключових факторів, який спричинив розрив між дисидентом 
і лідерами ОУН(б).

Одним із завдань масштабної інформаційної кампанії радянського режиму проти дисидентів, 
які перебували за кордоном, була компрометація дисидентського руху в УРСР. У повідомленні 
керівництва КДБ на адресу ЦК КПУ за січень 1981 р. прямо говорилося, що «…КДБ УРСР 
неоднократно доводив до відома зарубіжних наццентрів дезінформацію про співробітництво Мороза 
та інших відщепенців з органами держбезпеки»38. Як результат, у 1980–1981 рр. у емігрантській 
пресі досить часто публікувалися статті зі звинуваченнями на адресу В. Мороза в зраді національних 
інтересів і відсутності патріотизму39. Ще одним вагомим наслідком компрометаційної кампанії КДБ 
стало послаблення руху у середовищі діаспори за звільнення політвʼязнів Л. Лукʼяненка, О. Тихого 
та М. Руденка40. Останні документи із архівів КДБ , які стосуються кампанії дискредитації В. 
Мороза, датовані кінцем 1982 р.41.

Отже, кампанія дискредитації В. Мороза з боку радянського режиму тривала більше десяти 
років та пройшла у своєму розвитку два етапи: 1971–1979 рр. і 1979–1982 рр. Основними її методами 
були розповсюдження неправдивої інформації про дисидента через українську та закордонну пресу, 
спеціально виготовлені інформаційні матеріали, ініціювання конфліктів за участі В. Мороза у 
мордовських колоніях і на еміграції, дипломатичний тиск на уряди держав Заходу. Аналіз документів 
з архівів КДБ свідчить, що кампанія органів держбезпеки СРСР стала одним із найбільш вагомих 
факторів, які призвели до зниження авторитету В. Мороза на рубежі 1970–80-х рр.
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