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ЩОДО СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНИХ ПРОЦЕСІВ У 
ТЕРНОПІЛЬСЬКІЙ ОБЛАСТІ У 1987–1991 РР. 

У статті піднято проблему формування наукових знань щодо суспі-
льно-політичних процесів у Тернопільській області в 1987–
1991 рр. Проаналізовано фонди Державного архіву Терно-
пільської області та показано можливості їх використання в 
історичних дослідженнях.  
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еріод здобуття незалежності України поступово втрачає 
політологічний присмак “сучасної історії”, перетворюючись на 
повноцінну історію. У соціологічному вимірі це відбувається через 

зміну поколінь, у історіографічному – через способи реконструкції минулого. 
Варто пам’ятати, що наукова картина – один із способів рефлексії щодо 
минулого. Від інших способів її відрізняє не так достовірність знань, як чітке 
усвідомлення методу їх отримання. Тому закономірне існування в українському 
суспільстві кількох версій подій 1987–1991 рр. У основі домінуючої версії 
лежить концепт пам’яті безпосередніх учасників, який вписано в політичний 
дискурс, визначений ідеологічними потребами Української держави. 
Альтернативні версії – філософська, наукова та художня перебувають у стадії 
формування. 

У науковій історіографії періоду здобуття незалежності триває період 
становлення. Це ще більшою мірою характерно для регіоналістики, в якій 
домінує нарратив учасників. Попри активну участь жителів Тернопільщини в 
суспільно-політичних процесах 1987–1991 рр., грунтовні наукові дослідження з 
даної проблеми відсутні. У пропонованій статті головна увага зосереджена на 
потребі активного залучення архівних джерел для формування наукової картини 
суспільно-політичних процесів. З огляду на сформовані в суспільній свідомості 
образи тих процесів, архівні джерела повинні стати не так альтернативою, як 
доповненням, здатним подолати обмеження усних джерел. Водночас, нинішній 
стан архівних фондів не дозволяє їм стати основою. Представлені офіційними 
матеріалами, фонди Державного архіву Тернопільської області (ДАТО), 
Центрального державного архіву громадських об’єднань України, наразі не 
спроможні вдовольнити запити науковців. Проблема їх наповнення, опису й 
упорядкування потребуватиме тривалої роботи архівістів.  

 Сучасний дискурс щодо періоду боротьби за незалежність на Тернопільщині 
визначається домінуванням суспільних уявлень сформованих на основі 
прийняття суб’єктивних свідчень безпосередніх учасників подій, закріплених на 
державному рівні офіційним історіографічним каноном “національного 
відродження”. Наскільки ці знання сприйняті широким загалом сказати важко. 
Але якби було проведено соціологічне опитування серед молоді, то навряд чи 
багато хто назвав основних учасників тих процесів у області, або визначив 
основні події. Регіональний аспект суспільно-політичних процесів 1987–1991 рр. 
повністю розчиняється у всеукраїнських подіях. Загалом, тема значно 
поступається популярністю боротьбі УПА. Формування наукового погляду не 
змінить становище, адже проблема лежить у площині способів поширення знань 
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серед загалу. Однак, його перевага полягатиме в зростанні суспільної довіри до 
отриманих знань. 

Звернемо увагу на особливості нинішнього дискурсу щодо суспільно-
політичних процесів 1987–1991 рр. на Тернопільщині. У його основі політична 
позиція і спогади учасників висловлених у інтерв’ю, анкетних відповідях, 
коментарях у ЗМІ з відповідних нагод тощо. Важливу роль відіграють ювілейні 
зустрічі. У 2009 р. відбулася низка заходів з нагоди двадцятиліття створення 
НРУ на Тернопільщині, з-поміж яких святковий вечір у обласній науковій 
бібліотеці та регіональна конференція в обласній філармонії. У 2012 р. в обласній 
науковій бібліотеці відбулася презентація монографії В. Деревінського 
“В’ячеслав Чорновіл. Нарис портрета політика” із участю рухівського активу, у 
2013 р. – відзначення 25-ліття виникнення УГС на Тернопільщині в обласному 
краєзнавчому музеї, ювілей М. Левицького в державному архіві; у 2014 р. – 
виставка присвячена НРУ в ДАТО тощо. У виступах учасників заходів 
висловлювалося власне бачення подій та оцінка суспільно-політичних процесів.  

Важливу роль у кодифікації цієї картини минулого відіграють автобіографічні 
книги Г. Петрука-Попика, Й. Шостака, Р. Гром’яка, В. Квасновського, 
Л. Горохівського, збірник “Духовні скарби українського народу в житті молоді”, 
присвячений товариству “Вертеп”, двохтомник “Народний рух на Збаражчині. 
Історія зародження і становлення” тощо [1]. 

Створений таким чином інформаційний пласт, позбавлений критичності 
оцінок, сприяє міфологізації процесів. А висловлена цим способом недавня 
історія була на загал позитивно сприйнята суспільством, і стала важливим 
елементом формування історичної пам’яті. Така картина минулого має право на 
життя, і, напевно, ще кілька років визначатиме суспільну свідомість. Все-таки 
очевидці повинні мати право першими розповісти історію так як вони її 
розуміють, а потім – надати слово історикам, які напишуть історію “так як це 
було”. 

Надзвичайно цінним могло б стати звернення до методики усної історії. Втім, 
остання використовується в українській історіографії переважно при дослідженні 
голодомору, Другої світової війни та руху Опору. Звернення до свідчень 
очевидців олюднюють, урізноманітнюють і деталізують історію, розкривають 
побутові обставини прийняття рішень. Притаманний їм індивідуальний виклад, 
розлогіше за схеми істориків показує складність історичного процесу, 
випадковість “закономірних” рішень. Власне, під таким кутом зору легко 
долається методологічний спір щодо ролі особи в історії. Кожен 
автобіографічний текст є аргументом на користь людського чинника в історії. Не 
враховувати цю інформацію було б науково не коректно.  

Втім, пам’ять не тотожна фактичному руху історії, який включає величезну 
кількість елементів, які просто не фіксується в пам’яті. Пам’ять кожен раз 
переструктуровує події, змінює. Вона повністю зв’язана з нашою актуальністю – 
те, що визначається потребами сучасності, насамперед політичною 
кон’юнктурою, те виринає з пам’яті [2]. Серед її недоліків втрата грані між 
тогочасною оцінкою подій і сучасною. Така картина минулого вибіркова, не 
повна і зосереджена на вузлових подіях. Кругозір свідка визначається фактами, 
які часто обираються в залежності від готової концепції, переважно від 
пануючого в суспільстві політичного дискурсу. Ще одна вада полягає в частому 
використанні стереотипних тверджень, які в категоричній формі на основі 
протиставлень “добрий – поганий”, “свій – чужий” надмірно спрощують 
багатогранність історичного процесу. Як правило, подібні свідчення не оперують 
надійними статистичними даними, віддаючи перевагу загальним твердженням 
про “масову підтримку” та “одностайність”. Людська пам’ять має здатність до 
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забуття і… замовчування. Та й за іронічним зауваженням Б. Шоу, читаючи 
біографії, варто пам’ятати, що правда не придатна для публікації.  

Односторонній суб’єктивний підхід у історичній науці традиційно 
урівноважується письмовими матеріалами. Роль останніх відкоригувалася, часи 
Л. Ранке з його виключною довірою до письмового джерела пройшли. Тому мова 
йде про різнобічне використання письмових і усних джерел, поєднане з їх 
науковою критикою. Без залучення матеріалів пам’яті наукова картина втратить 
особистісний вимір, перетвориться на схему, в якій тенденції і закономірності 
суспільного розвитку перекреслять неповторність життя. Отже, мова йде про 
зміну методології використання свідчень очевидців, встановлення вірогідності й 
ступеня їх достовірності через наукову критику.  

Важливим елементом у цьому має стати активне залучення архівних 
матеріалів, значний масив яких зберігається в Державному архіві Тернопільської 
області. У межах статті увага зосереджуватиметься на окремих проблемах 
джерелознавчого характеру, які дозволяють здійснити комплексну оцінку 
національного руху. Партійний фонд Тернопільського обкому партії (П-1) 
містить цінні матеріали протистояння комуністів зростаючому національному 
руху в області. Характер документів дозволяє головним чином подивитися на 
розвиток національного руху з обкомівських вікон, очима опонентів. 
Притаманний канцелярський стиль офіційних документів та підкреслено 
негативна оцінка опонентів, не заперечують цінності аналітичного матеріалу.  

Залучення цих документів дозволяє краще зрозуміти особливості суспільно-
політичної ситуації в області, розкрити рівні боротьби між владою і опозицією. 
На основі цих документів можна визначити роль комуністів у суспільно-
політичних процесах та рівень їх відповідальності не в цілому за “злочини 
комуністичного режиму”, а за власні дії. В цілому проблема взаємин 
комуністичної влади і опозиції вимагає гнучкості, адже формування 
національних організацій відбулося через вихід окремих представників із партії. 
Серед членів КПРС, місцевих керівників було чимало вдумливих, відповідальних 
та національно свідомих осіб, і не без їх розуміння віянь часу та поступливості, 
логіка суспільно-політичних процесів не перейшла лінію суспільного 
протистояння.  

Найперше партійні документи розкривають динаміку збільшення соціальної 
бази національного руху в області. Традиційно чиновники відносили до неї 
колишніх учасників ОУН і УПА та вірних греко-католицької церкви. Згідно 
інформації першого секретаря Тернопільського обкому партії 
В. Острожинського, у 1989 р. в області проживало понад десять тисяч осіб 
причетних до діяльності ОУН і УПА, дві з половиною тисячі з котрих були 
засуджені за участь в націоналістичних формуваннях, понад дві тисячі 
“бандопосібників”, та понад чотири тисячі спецпереселенців, які “ідейно не 
роззброїлись” [3, арк. 13].  

У 1987 р. прояви нелегального уніатського життя зафіксовано в 10 районах – 
Бережанському, Бучацькому, Борщівському, Заліщицькому, Зборівському, 
Монастириському, Підволочиському, Теребовлянському, Тернопільському, 
Чортківському [4, арк. 28]. На 1 жовтня 1989 р. кількісне співвідношення між 
Руською православною церквою і УГКЦ було наступним: 792 об’єднання у всіх 
районах області проти 46 населених пунктів у десяти районах; 16 тисяч 
церковного активу проти 3,5 тисяч прихильників; 320 священнослужителів проти 
16; 45 монахів проти 32 [5, арк. 8]. 

Новим випробуванням для влади стала поява неформальних організацій. У 
грудні 1989 р. на Тернопільщині діяла майже тисяча любительських об’єднань і 
клубів за інтересами, що об’єднували майже сорок тисяч робітників, 
колгоспників, інженерно-технічних працівників, студентів, учнів технікумів і 
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профтехучилищ, представників творчої інтелігенції [9, арк. 31]. Занепокоєння 
партійних органів викликала діяльність обласних організацій Народного руху 
України, Товариства української мови, Української Гельсінської спілки, Спілки 
політв’язнів і репресованих України. В цілому, протидія партійних органів 
виявилася не ефективною.  

Розгортання агітації національних організацій відстежувалося партійними 
аналітиками під час несанкціонованих політичних мітингів, мітингів-молебнів і 
мітингів-панахид за участю вірян греко-католицької церкви. Документи 
партійного архіву розкривають методи боротьби з опозиційними діячами: 
притягнення до адміністративної відповідальності, штрафи, виклики в 
прокуратуру, індивідуальна виховна робота працівників обкому партії тощо [7, 
арк. 37; 8, арк. 16]. Водночас партія намагалася нейтралізувати піднесення 
громадської активності проведенням власних мітингів за участю діячів 
національного руху, як це було 2 вересня 1989 р. на Співочому полі. Під час 
обговорення проектів законодавчих документів щодо виборів народних 
депутатів, майже 5 тисяч осіб стали свідками дискусії між лідерами НРУ 
М. Куземко, Г. Петрук-Попиком, М. Левицьким, Л. Горохівським, С. Трубичем 
та представникам партійної номенклатури – А. Кучеренком, В. Рибіним, 
В. Вихрущем [9, арк. 22]. 

У партійному архіві збережено матеріали виборчої кампанії 1990 р., які 
розкривають обставини політичної боротьби між партією і національними 
силами. Партапарат намагався сформувати дієвий і працездатний корпус 
депутатів обласної ради на радянських соціалістичних позиціях. Його тактика 
передбачала критику програми НРУ, посилення роботи підконтрольних засобів 
масової інформації, активізацію пропагандистської роботи парткомів усіх рівнів. 
Посилювався контроль за державними друкарнями, розмножувальною технікою, 
роботою листонош, агентів Держстраху, телефоністок; застосовувалися не зовсім 
чесні політтехнології: висунення кандидатами в депутати кількох претендентів; 
створення видимості боротьби парткомів з фактами приховування товарів 
народного споживання; створення громадської думки щодо заклопотаності партії 
рівнем життя трудящих [10, арк. 4]. Водночас, партійці відзначали порушення з 
боку національно-демократичних сил – несанкціоновані мітинги, тиск на 
виборців у Тернополі, Бережанському, Козівському та Тернопільському районах.  

Тернопільська область перебувала в авангарді національного руху. Однак, 
зростання чисельності національних організацій не заперечує збереження впливу 
партії у сільській місцевості та північних районах. Згідно результатів першого 
туру виборів, із 80 депутатів обласної Ради 65,5 % – члени КПРС. Із 34 партійних 
керівників, що балотувалися до обласної ради, 19 стали депутатами; із 47 
кандидатів у районні ради, 37 отримали народну довіру. Цікаво, що головною 
причиною поразки окремих партійних керівників, вважалася масова агітація 
ідейних опонентів [11, арк. 31]. 

В цілому політична ситуація в області набувала несприятливої для компартії 
конфігурації. Тому 14 травня в обкомі було створено комісію з питань 
стабілізації політичної обстановки в області, на чолі з В. Острожинським. 
Передбачалася розробка комплексу економічних заходів протидії 
“сепаратистським” намірам у політичній і економічній сферах, зміцнення 
кадрового керівництва, посилення організаційної роботи, проведення аналізу 
справ у первинних парторганізаціях, створення фондів матеріальної допомоги, 
посилення діяльності комсомольських і молодіжних організацій на платформі 
партії й перебудови, вивчення законності створення й роботи суспільних 
формувань, простеження виконанням ними вимог законів тощо [12, арк. 75]. 

Про критичність ситуації в серпні 1990 р. свідчить звернення обкому 11 
серпня 1990 р. до ЦК КПУ, Президії Верховної Ради України та Ради Міністрів 
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республіки у зв’язку із загостренням суспільно-політичної обстановки в краї. 
Між рядками документу читається розгубленість місцевих комуністів, відчуття 
хиткості власного становища [13, арк. 43]. Це підтверджується статистикою. 
Обласна парторганізація налічувала майже 50 тисяч осіб, але, за зізнанням 
керівників, “величезна кількість з них була лише носіями партквитків і не 
більше”. З грудня 1988 р. по 15 вересня 1990 р. з партії вийшло 1308 чоловік, а 
1952 комуністи у першому півріччі 1990 р. не заплатили членські внески [14, 
арк. 20, 47]. У 1990 р. партія поповнилася лише 219 особами, що вшестеро менше 
ніж в попередні роки. На початок березня 1991 р. було ліквідовано майже 400 
цехових організацій, 2600 партгруп, тривала деполітизація тернопільських вузів 
[15, арк. 9].  

Свідченням ослаблення ідеологічного контролю стала поява “Відозви-91”. 
Обком назвав цю ініціативу політично шкідливою, яка веде до розколу компартії 
України: “Будь-які намагання розгорнути серед комуністів області процес 
політичної переорієнтації є не що інше, як прагнення “ініціаторів” та 
прихильників таких “трансформацій” за рахунок розвалу Компартії України 
створити в перспективі на основі колишніх членів КПУ нову партію” [16, 
арк. 21]. 

Інші фонди архіву – “Тернопільська обласна організація Української 
селянсько-демократичної партії” (Р-3446), “Тернопільська обласна організація 
Української Республіканської партії” (Р-3447), “Тернопільська обласна Спілка 
політв’язнів і репресованих України” (Р-3448), “Тернопільське Товариство 
української мови ім. Т. Г. Шевченка” (Р-3449), “Громада Подільського краю 
Тернопільщини” (Р-3450), містять статути відповідних організацій, програмні 
документи, перспективні плани, робочі звіти, протоколи установчих зборів 
первинних осередків, зібрань, звітно-виборних зборів, довідки про чисельний 
склад осередків різних рівнів тощо. Не описаним, а отже, не доступним для 
дослідників залишається фонд із документами Народного руху України. 

Першою всеукраїнською культурницькою організацією в області стало 
Товариство рідної (згодом – української) мови (ТУМ). Документи фонду 
розкривають роль організації в суспільно-політичному житті області, яка, попри 
культурницькі завдання, взимку 1989–1990 р. стала ключовим гравцем під час 
виборчої кампанії до Верховної ради УРСР та місцевих рад. Річ у тому, що в 
спогадах учасників основним гравцем на політичній арені виступає Народний 
рух України. При цьому забувається, що офіційно НРУ не мав права висувати 
власних кандидатів через пізню реєстрацію. Таким чином, саме на культурницькі 
організації, і, насамперед, ТУМ було покладено технічну роботу під час виборів. 
24 грудня 1989 р. на звітно-виборній конференції ТУМу було висуненно 38 
кандидатів до обласної Ради [17, арк. 13]. На засіданні великої Ради обласного 
ТУМу 12 січня 1990 р. відмічалося, що виборчі комісії шукають різні причини, 
аби визнати обласну та міську конференції організації неправомірною по 
висуненню кандидатів у народні депутати, прагнучи знайти юридичні підстави 
для недопущення обласних лідерів національно-демократичного руху до виборів 
[18, арк. 6]. Така роль ТУМу визначалася довірою і підтримкою громадян. Згідно 
з документами, ТУМ у Бережанському районі налічувало 51 первинний осередок 
і 1050 членів, у Зборівському – 28 і 630, Козівському 10 і 147, Кременецькому – 
114 членів [19]. 

Матеріали фонду Р-3447 показують складні обставини виникнення обласного 
осередку Української гельсінської групи. 7 серпня 1988 р. Л. Горохівський 
створив ініціативну групу УГС. Але перша спроба була зірвана владою, і лише 
26 січня 1989 р. відбулися установчі збори. У жовтні 1989 р. почали виникати 
районні осередки [20, арк. 1, 6]. УГС, а згодом Республіканська партія, стала 
однією з найактивніших організацій, що радикалізувала суспільно-політичні 
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настрої. У документах відображено участь її активістів у проведенні мітингів-
панахид у Теребовлі, Борщеві, Ланівцях, селах Піщане, Вовчківці Зборівського 
району, Городищі Козівського, Голгоче Бережанського, Барши Бучацького 
району. Під час цих заходів відновлення меморіалів загиблим воїнам 
поєднувалося із політичною агітацією на сучасні теми [21, арк. 4]. Відображено 
участь партійців у скиданні радянських пам’ятників. Однак, попри популярність 
ідей УГС, населення не всіх районів дієво підтримувало організацію. У лютому 
1991 р. УГС на Шумщині налічувала 14 осіб [22, арк. 1], а на Лановеччині – 11 
[23, арк. 1].  

На відміну від партійного фонду, документи національних організацій не 
чисельні і не дозволяють комплексно дослідити їх діяльність у зазначений 
період. Окремо варто згадати неформальну пресу, яка є суттєвим джерельним 
доповненням для наукової реконструкції подій. 

Проаналізовані в статті документи є лише незначною частиною архівних 
матеріалів, що репрезентують суспільно-політичні процеси в області періоду 
боротьби за незалежність. Вони окреслюють основні напрямки досліджень 
важливі для регіоналістики та вітчизняної історіографії даного періоду. Їх 
введення в науковий обіг відіграє важливу роль у формуванні наукових знань 
про минулі події.  
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