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Пo.цяки

ПoвepтaюнисЬ.цyмкoю y тi нaси, кoли я щo-
йнo пoчaв зaf,tмaтпcя стalliнiзмoм y .цoктo.
paнтypi Aльбеpтськoгo yнiвepситeтy' я xoчy
скЛaсти щиpy пo.цякy мoiм викпa.цaнaм, якi
.цolloмaгaли мeнi пopa.цoю i пiдтpимкolo.
Мiй нayкoвий кepiвник lвaн.Пaвлo Химкa
бyв незaмiнtlим paдникoм y 6eзлi.li питaнь:
вi.ц склa.цних лaбipинтiв мoдepнoi iстopii
Укpaiни дo цiлющиx BлaстиBoстeй неpвo.

tloгo винa в мoмeнти сyмнiвiв. Biн пoлapyвaв мeнi IBМ 1982
poкy Bипyскy' яким я кopистyвaвся (i нepiдкo злoвживaв),
пиIII}пIи.цисepтaцiю, a йoгo po.цинa.цoпoмoглa мeнi i мoiй сiм'i
пoдoлaти всi тi незчисленнi лpiбнi й великi тpyлнoшi, якi чe.
кaють Ha кo)к}Ioгo емiгpaнтa. Як6и нe пpoфeсop Химкa, я нi-
Iсoли }Ie пepedpaвся 6 дo Пiвнiннoi Aмepики' нe кDI(yчи B}кe
пpo HaписaнHя дисеpтaцii. Бaгaтo пpaцiвникiв Альбepтськoгo
yнiвеpситeтy -.Цейвiд Mapплз, 3eнoн Кoryт, oлег Iльниць.
кий, Леслi Кopмaк, Ен MaкДyraл, Cтивен Cлeмoн, Hiкoлaс
Biкенден - тaк сaмo бyли ше.lpi нa пiдтpимкy й пopaли. Гoс.
тиннa aтмoсфepa фaкyльтeтy iстopii й клaсичних стyлiй тa
Кaнa.цськoгo iнститyтy yкpaiнських сry.пiй (кIУс) зaoхoчy.
валa.ц'o poздyмiв i po6oти нa.ц тeкстoм. Haвчaння й .цoслiджен-
ня в Aль6epтськoМy yнiвepситeтi yмoжливилa ни3кa стипеtI.
дiй: стипeндiя Д,ля aспipaнтiв нa чeстЬ стopiння yкpaiнськoгo
пoсeлeння в Кaнaдi, стипeн.цiя Aйзeкa Boлтoнa Кiлaмa, Дoк-
тopaнтськa стипeндiя iменi Iвaнa Лисякa-Py.цницькoгo в гa-
лyзi yкpaiнськoi iстopii тa пoлiтичнoi Дyмки' стипeндiя для
нaписaння лисepтauii Aль6epтськoгo yнiвеpситетy тa дoслiд-
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tIицький rpaнт вiд мeмopiялЬtloгo фoнлУ iмени Iвaнa Кoляски
в КIУCi.

I хoчa я 6ув зaдoBoЛеHий свoею дисepтaцiею пiд чaс fi зa-
хисTy y беpeзнi 2000 poкy, pivнa пoст.ц'oктopськa пpoгpaмa в
Мiчиraнськoмy yнiвepситетi вiдкpилa мeнi oчi нa 6aгaтo uaд

нaтхнeнHe спiлкyвaння. Caмe в Ен Apdopi я сфopмyлЮвaв гo-
лoвнi тeзи цiеi кни)кки тa fi пoнятiйний aпapaт.

Бiльrшy чaстинy цЬoгo текстy нaписaнo влiткy 2001 poкy
нa киiвськiй квapтиpi мoiх 6aтькiв Ta Boсeни тoгo poкy пiд чaс
мoгo пеplшoгo сeМeстpy в Унiвеpситeтi Biктopii. Я вДячнlаЙ
кoЛеraм з oбoх фaкультeтiв _ iстopii тa нiмeцьких i слaвiстич-
них стyлiй _ зa пiд6aдьopювaння й тeплi слoвa пiдтpимки нa
oстaннiх eтaпaх мoеi пpaui. Пеpeлyсiм дякyю зa ixню лoвipy i
3a те' щo BoHИ ДaJIИ менi po6oту, a вiдтaк ДyIIIеBнy piвнoвary,
якa .цoпoМoглa 3aBePшIити pyкoпис.

тptUIьнoгo .цep)r€Bнoгo apхiвy гpolvra'цських o6'еднaнь Укpaiни
(IJдAГO)' Лeсi Климiвнi 3a6apилo il Oлeнi 3iнoвiiвнi Paч-

Чимaлo п iдк:BaЛи lvlенi Гipoaкi Кypoмiя i Миpoслaв Ш кaн.
лpiй, кoтpi зiзнaлися, щo 6yли aнoнiмними Peцeнзeнтaми
Мoгo pyкoписy. Бaгaтo кoлer i дpyзiв дoпoМaгaли мeнi кoМеtl-
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пoд,якa Дeйвiдy Бpaнленdеprepy тa Mapкoвi Пaвлиtшинy, якi
пpoчитilли цiлий тeксT i 6iльrпiсть пoхiдних вi,ц ньoгo стaттeй.
CЪюзeн [нrpaм, Пiтep Клoвaн i Aлaн Pyткoвскi лю6'я3нo зa-
пPoпotIyв:Lпи численнi стилiстичнi пoпpaвки. Cьюзeн Paнкуp
iз видaвництвa TopoнтсЬкoгo yнiвepситеry зauiкaвиЛaся пpo-
€ктoМ щe Ha сaмoмy пoЧaткy й спoнyкувaлa йoгo зaBePПIити' a
Кeтpин Фpoст д6aЙливo вilpeлaryвiula pyкoпис.

Чaстини цiеi книxк|4 3,яBЛЯЛися якo стaттi в чaсoписaх
<.Kгitika>, <.Nationalities Papeгs> тa <.Slaviс Review>, a тaкo)к
y книжui <Provinсial I.аndsсapes: Loсal Dimensions of Soviet
-Po*"r, 

1917-1953> (Pittsburgh, 2001), pe.щaктoрoм якoi 6yв
.Дoнальд Pейлi. Я вдячниil pедaктopaм цих чaсoписiв тa ви-
.цaвництBy yнiвеpситетy y Пiтсбypзi зa .цoзвiл Bикopистaти
oпy6лiкoвaнi ними мaтepiяли.

Пpoтe мiй нaй6iльlllиfl, нaйгли6rпий i нaйдaвнiший бopг
в.цячнoсти _ 6aтькaм тa6a6уcям i дiдyсям,.rиi poзпoвiдi зapo.
.ц,tсyBaЛи вiдvуття oсo6истoгo 3в'язкy зi стaлiнськoю дo6oю i
кoтpi, пoпpи всe, зpo6илvI ЩacЛу|B|4ми мoi tшкiльнi poки в Pa-

дянськoму Coюзi зa чaсiв бpежневшини. Moя лpyхинa oль-
гa 6yлa втiленням тepплячoсти й пiдтpимки Bпpo.цoв)к тих po-
кiв, якi зa6paлo мeнi нaписaння цiri кHижки..(oки я fi писaв,
HaIIIa дo}IЬкa Юлiя пiшлa.цo пoчaткoвoi tшкoли i мaйэкe зaкiн-
uилa ii, aле нiкoли нe.цopiкaлa, щo я пpидiляв iй мaлo чaсy, _

хoчa й Мoглa.



flo yкpaiнсЬкoгo ЧиTaЧa

I{я книхкa' пpисBяченa peпpезeнтaцiям ми-
нyЛoгo в yкpaiнськiй нayui й кyльтуpi стa-
лiнськoгo чaсу' пpихoдить лo yкpaiнсЬкoгo
Читaчa зa сiмнaДцять poкiв пiсля poзпaДy
сPCP. ЗДaвaлoся 6, пiлpyvники' polr{aгIи'
oпepи й кapтини 40-х тa 50-х poкiв 6eзнa-
дiйнo зaстapiли i нaвiть кoЛисЬ гpiзнi ви-
кpивaльнi пoсTaHoBи [eнтpальнoгo Кoмi-
тeтy пapтii пpип:rЛи пилoм a6o 6ули скaсo-

вaнi. I все )к тaки пoдii, пpo якi ЙДeтъcя в книlкцi, мaють 6eз-
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lIIе пoсткoмyнiстиннe дeсятиpiнuя. oстaннiМ чaсoМ y пpaцях
yкpaiнських нayкoвцiв пoдeкуди 3'яBЛяються пapoсTки сo-

фiстикoвaнiшoгo poзумiння стaлiнськoгo пеpioлу. Oтoхс нинi
слуtшний чaс BидaTи цIo кrrи)I(кy yкpaiнськoIo,6o в нiй йдеть-
ся якpir:} пpo o6мeхсенiсть i нaстy нeефeктивнiсть дeplкaBнoгo
кoнтpoлю нa.ц кyЛЬтypoю' пpo вarкЛивy poль yкpaiнськoi iнте-
лirенцii y виpo6лeннi pa,Цянськoi мoделi iстopиннoi пalvl'ятi тa
пpo мoя(Ливiсть <.пpoчитa}Iня> пyблiкolo iдeoлoгiчнo Bитpи-
МaгIиx твopiв в укpaiнськoмy пaтpioTичHoМy .цусi.

I{я книжкa вийшлa aнглiйськoю у Bи.цaвHицтвi Topoнт-
ськoгo yнiвepситетy нaвeснi 2004 poку. Toдi эк тaки кa:}aн.
ський )IсypнaЛ <AЬ lmpегio> пoпpoсив y Мeнe чaстини дBoх
poзлiлiв.цЛя пePeкЛaДy й пy6лiкauii ix якo стaттi poсiйськoю
МoBolot. o.цнoчaснo спiвpeдaктop )кyptl:lЛy Iлья fеpaсiмoв пo-

Pa.цив менi пoдyмaти пpo пepеклaд цiлoгo тeкстy укpaiнськoю
i нaвiть згa.ц'aв <.Кpитикy> як мo}кЛивoгo ви.цaBця. Я дaвнo
вxe 6yв yвarкним читaчeм часoписy <.Критикa>, aлe тoдi ще
не Maв кoнтaктiв iз ви.цaвництBoп,r. Tим пpиeмнirше 6yлo мeнi
зyстpiти теплий тoвapисЬкий пpийoм y ви.цaвниuтвi <Кpи-
тикa>. Гpигopiй Гpa6oвин i Aндpiй Moкpoусoв oхoче пiдтpи-
мaли iдеto пepеклa.цy' a Микoлa Климнyк yмiлo зaoпiкувaвся
opгaнiзauiйним 6oкoм спpaBи. Biн жe пepeклaв Дрyry пoЛo-
Bинy тeкстy, Toдi як }Ia.ц пepПIoЮ пoпpaцюB:rлa Хpистинa Чy-
шaк. Кiнцевий пpoлyкт iхнiх спiльних 3yсиль пpиrмнo тirшить
якiстю пepекЛaдy, нaДтo 3 oгЛя.цy нa скЛa.цну тepмiнoлoгiю y
.цoслi,цлсeннi iстopиvнoi пaм'ятi, якa чaстo }lе мaЛa yстaЛeних
yкpaiнських вi.цпoвi.цникiв. Яpинa Цим6aл yBaэкнo i вдумли-
вo вiдpедaryBaлa тeкст' Teтянa Янкoвенкo pетeЛЬHo BикoHa-
лa кopектypy, a Мaйя Пpитикiнa, Яpoслaв Гaвpилюк тa oлeк-
сaн.цp Бoйкo зpo6или кни}Iскy Taкoю сиMпaтичнoю й oшaт-
нoю. Усiм цим лЮ.цям - мoя щиpa пoдякa. Peaлiзaцiя x цiлo-
гo пporктy стaлa п{oжЛиBoю зaB.цяки Щe.цpiй пiдтpимцi Укpa-
iнськoгo Hayкoвoгo iнститyтy Гapвapлськoгo yнiвеpситeтy.

Пpи пеpeклaдi aвтop i ви.цaвництвo зiткнyJIуIcЯ 3 пoтpe-
6oю пеpевipиТи геть yсi цитaти, бo звopoтний пеpеклa.ц 3 aH-

l .Ц'ив.: C. Екeльчик, Укpaинскaя истopичeск:rя пaМяTь и сoветскиЙ кa.
нoн: Кaк oпpeделялoсь Haциoн:Lпьtloе нaсле.циe Укpaиньl B стaлинскyЮ
эпoхy'  Ab Impеio,2004' }Ф 2'c.77_|24.

пoсepeднiй сToсyнoк дo сьoгo.цeння. Кoнцeпцii дpyэк6и нapo-
дiв CPCP тa yкpaiнськo-poсiйсЬкoгo 6paтеpствa' yсTaлення
якиx туT пpoaналiзoBaнo' дoтeпep iснyють y сyчaснoмy пoлi-
тичнoМy лискypсi. Бa 6iльrше, нaвiть зaтятi oПoнeнти BсЬoгo
<<сoBстськoгo> в сyчaснiй Укpaiнi маloть.цeщo спiльнe зi стa-

пpoцвiтaс пoHяття <.Boзз'€днaння> всiх yкpaiнських eтнiчниx
зelr{eЛЬ У склaдi Укpaiнськoi PсP пpoтягoМ 1939_1945 po-
кiв, _ a сaMе сталiнськi i.цeoлoги BпepЦIe oписаЛи цi пoдii тa-
кolo МoBoю.

Уявлення пPo сталiнiзм як пepeМorl(нy теpopистич-
нy.циктaтyPУ, якa yспitпнo l(oнтpoлюBaлa кortсeн aсПeкT сyс-
пiльнoгo )киття' пaнyв:lлo в укpaiнськiй iстopioгpaфii y пеp-
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глiйськoi нeМин)rчe сПoтBopиB 6и ix звунaння i змiст. Haтaля
Лaaс пepeвipилa 6iльtшiсть гaзeтних тa к}IижкoBих Цитaт, менi
)к .цoBeЛoся poзIIIyкaти сepeД свoix нoтaтoк apхiвнi виписки.
Bипpaвленo тaкo)l( oкpемi лpiбнi пoМилки' нaсaп,rпepеД y.цa-
тax. У кiлькoх BиПa.цкaх.цoдaнo iменa й пoсaДи oсi6, a тaкo)к
Haзви нaселeних пyнктiв, oпушeнi в aнглiйськoмy тeкстi як
невaжливi. 3'явилoся кiлькa пoлpo6иuь, якi нivoгo нe к:r,кyть
aнглiйськoМy чиTaчеBi, aлe 6уlуть цiкaвимуI Д\ЛЯ yкpaiнськoi
aвдитopii: пpo Cтaлiнoвy улю6лeнy yкpaiнськy пiсню' Пpo пo-
вi.цoмлeння МДБ ЩoДo Львiвськoгo iстopиннoгo Мyзeю' пpo
.цoлю pyкoписy кни)l(ки М икoли Пeтpoвськoгo < Boзз'€днaння
yкpaiнськoгo нapo.цy в единiй yкpaiнськiй paлянськiй дepэкa-
вi> тoщo. 3aгaлoм цi yтouнення й .цoпoвнeння склaли п'ять
tloвих пoзицiй y спискy викopистaних apхiвних спpaв нaПpи-
кiнцi книлски. HaтoмiстЬ 3няTo пoяснeння, нe пoтpi6нi yкpa.
iнськoмy нитaнeвi, пepедyсiм щoДo пeвHих It,loBHих aспeктiв тa
пpo зaгaЛьнoвiдoмих yкpaiнських i poсiйських дiячiв.

Aвтop i видaвництвo виpitшиЛи не ДoпoвнюBaти тeкст o6-
гoвopeнHям нoвirпих пpaць yкpaiнських нayкoвцiв, якi дo.
тичнi .ц'o тeMи' aлe не бyли згaдaнi в aнглiйськoМу ви.цaннi i
не змiнtoють aBтopсЬких iнтepпpeтaшiй. I{е нaсaмпеPeД цiн-
нi стyлii Bлaдислaвa Гpинeвиva, oлeксaнлpa Pу6льoвa, oксa-
ни Юpкoвoi, Haтaлi Юсoвoi, a тaкo)к кiлькa ювiлейних ви-
дaнь 2006 poкy.цo 70-piння Iнститутy iстopiсю Укpaiни Ha-
цioнaльнoi aкaдемii нayк Укpaiни. Пoзaяк ця yстaнoBa _ o.цин
з o6'rктiв мoгo дoслi.ц,)кeння, не lvro)кy не згaдaTи з вдяvнiстlo,
щo iнститyт бyв мoiм пpaцe.цaвцeм y 1989_1993 тa 1994_1995
pp. Хova в тi чaси я зaймaвся iстopiсi ХIХ стoлiття пiд кepiв-
tlицтBoМ нинi пoкiйнoгo Biтaлiя Capбeя, сaМa aТМoсфеpa гa-
pяЧкoBoгo <<зaПoBнeнн я 6iлvlx пЛяМ> в iстopii не .цoзвoлялa ir-
Hopyвaти нoвi вiдoмoстi пpo стaлiнськy лoбу. Teплo 3гaдуЮ
зaгaльнy пiлтpимкy i пopaдy з бoкy Baлepiя Cмoлiя тa Boлo-
димиpa Pепpинцeвa' a тaкoлс (ухe пiл чaс пiзнilшиx пpиiздiв
лo Кисвa) змiстoвнi 6eciди пpo pa.цянську iстopiю зi Cтaнiслa-
вoм КyльvицЬким' Oлeксaндpoм Py6льoвим, oксaнoю Юp-
кoBoю. Bлa.цислaв Гpиневин, iз яким Ми кoлисЬ пoзнaйoми-
ЛvIcЯ Ha iнститyтськoму сyбoтHикy, a тeпеp 6aчимoся гoлoB-
нo нa зaкopдoнниx кoнфepeнцiях, 3aшк.ци бyв uiкaвим i кo-
pисниIt,I спiвpoзмoвникoм (нинi вiн пpaцюе в iншiй yстaнo-
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вi HAHУ). oлексaн.цp Pу6льoв лaскaвo пoдapyBaB мeнi з6ip-
ник.цoкyМентiв <.У ЛeЩaтaх тoтaлiтapи3М}>, не paз Bикopис.
таний y шiй книхсшi. Cеpeл пoзаiнститyтських кoЛer в Укpaiнi
слiд згaДaти Юpiя LПaпoвaлa, кoтpий щедpo Дiлився зi мнoю
кгIи)I(кaIr{и й iнфopмauiсю пpo стaлiнськi чaси.

Bинoсячи цЮ пpaцю нa сyД yкpaiнськoгo читaчa' }re Мo)кy
нe зaввarlсити певнoi ipoнii в тoМy' Щo Boнa бyлa нaписaнa aн-
глiйськoto i пepeклaлeнa нa yкpail{сЬкy' a нe нaBпaки, хoчa Пи-
сaти yкpaiнськoю мeнi 6yлo 6 легшe. Якщo читaч paптoМ Ha-
тpaпитЬ нa якийсь aбзaц, щo B нЬoМy Чoгoсь Тaки нaмyдpyBa-
ли' це B )кoдHoМy paзi не пpoBинa пеpекЛa.цaчiв ни aвтopa _ в

усьoмy Bи}Iнa глo6алiзaцiя ryмaнiтapних i сyспiльних нayк.



Bстyп

Пpигoлoмlпливa лeгкiсть, iз якoю peспy6лi-
ки CPCP 1991 poкy пepeтBopиЛися в наllio-
нaльнi .цep)кaви' спaнтeЛичилa бaгaтьoх 3a-
хiДних спoстеpiгaviв. ll{o зaсвiдvилa ця нe-
спoДiвaнa тpaнсфopмaцiя: тpaдицiйний пo-
гЛяД' нa дeсПoтичHy pa/Iя}rсЬкy iмпepiю, яка
нaкинyЛa пpeдкoвiнним нaцioн:lЛЬнoстяМ
свoю iДеoлoгilo i Якy' Bpeштi-pеrпт, зpyйнy-
BаЛи TpивaЛ иЙ чac пpиllyпIytsaнi нaцioнaль-

нi pyхи fi нapoдiв?l Чи вoнa сTBеp.циЛa <.peвiзioнiстський> пo-
гЛяД нa Pa.цянський Сoюз як Ha TBopця тepитopiяльних нaцiй
iз влaсними МoДepними кyЛьTypaМи' пoлiтичними e;liтaми й
Д,ep)IсaвниМ и cуlмвo лaми?2

.(oступ дo poзсекpeчeних paДЯнсЬких apхiвiв yпepпIе Дo-
3BoЛя€ .цoслi,цникaм дeTaЛЬнo виBrIиTи внyтpitпtlе фyнкuioнy-

Deportаtion of the Nationаlities (London, 1970); idem, Stаlin: Breаher of
Nаtions (Nеw Yoгk, 1991).

(Summeг 1994'1: 414-452.
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Baння pаДянськoi нaцioнaльнoi пoлiтики. У peзyльтaтi вимa-
ЛьoByrться oбpaз сPсP _ <<тBopця нaцiй>, якиЙ, пpoTе' чaс вiД
нaсy пiдвaлсyBaB ниМ )кe Bиплeкaнi нaцioнальнi i.цeнтичнoстi3.
Aлe apхiвнi знaхi,цки нaIIIToBxуIoтЬ нa.цyмкУ, Щo сaм6 питaн-
IIя Nto)кнa сфopмyлloвaти iнaкrпe. 3aмiсть зaМислюваTися нa.ц
тим, щ6 Pa,цянський Coюз зpo6ивдля свoiх нaцiй, нaукoвцi
Мoгли 6 зaлитaти' як yзa€мoдiя мiэк МoскoBськими i.ц,eoлoгa-
ми, мiсцевими чинoBникaМи' нepoсiйськими iнтeлeкTy:rЛaМи
тa iхньoю aB.цитopirЮ фopмувaлa B Intехaх сPсP нaцioнaльнi
iдeнтичнoстi.

Iмпepiя тa ii нaцii

Paдянський eкспepимeнт пoбyДoви сoцiялiзму в
6aгaтoнaцioнaльнiй лepхсaвi скЛa.цaBся пpинaймнi 3 .цвoх eTa-
пiв iз lyхсe piзними МoдeляМи й лексикolo. Пepвiсний 6iльrпo-
вицький пpo€кт пpeте}I.цyBaB нa всeсBiтнlo унiвepсaльнiсть,
якa спиpaлacЯНa клaс. Пiд yплиBoм цьoгo цeнтpaлЬнoгo пpo-
€ктy зaсадtlинo iмпepiялiстичнa пpaкTикa yтpиМyвaння нaцiй
Poсiйськoi iмпepii в нoвiй дepлсaвi пepетвopилacЯ Нa пpoгpa-
мy кopенiзaцii, якa нa.ц'aвaЛa тpyДящим piзних нaцioнaльнoс-
тей зoвнi o.цнaкoвi й пoвнoцiннi нaцioнaльнi iнститyтиa. Пpo-
тe стaлiнськa <.пo6y,Цoвa сoцiялiзмy в oднiй кpaiнi> пoслaби-
лa кЛaсoBий Дyх paлянськoi iдeoлoгii, a пopo)к}IеЧx, Щo Bу|HИ-
кЛa' пoступoBo зaпoBнIoвaЛaся знaйoмими пotlяттяМи мo.цеp-
них нaцiй тa нaцioнaльних деpжaB.

Biдмoвa oтoTo)t(нювaти pa.цянський пpoект iз пpoлeтap-
ським iнтepнaцioналiзмoм 6yлa oдним з aспектiв зaгaльHoгo
стaлiнськoгo пoBopoTy Дo кoнсepBaтиBних сyспiльних i куль-
тypних цiннoстeй, щo йoгo 1946 poкy сoцioлoг.емirpaнт Hi-
кoлaй Tiмaшreв oзнaчив як <<вeЛикий вiдступ> вiд кoмунiзмy.
Пiзнirше пoкoлiння нayкoвцiв-peвiзioнiстiв не пoдiлялo кoн-

3 Teгry Мaгtin, Thе Аffirmatioe Aсtion Empire: Nаtions аnd Nаtionаliяn in
the Sooiet IЛnion, 1923_1939 (|Lhaca, 2001); Fгanсinе Hiгsсh, The Soviet
Union as a Woгk-in-Progгess: Еthnogгaphегs aпd thе Categoгy Natioпality
in the 1926, 1937, and 1939 Censuses, Slaoic Reoieтll 56' Nb 2 (Summег
1997):251-278.
{ Лiтеpaтypи пpo кopeнiзaцiю лyхe бaгaтo. flив. сyнaсний i всeoхoпний
aнaлiз цiei пoлiтики y кн.: Maгtin, Thе Аffirтnаtioe Аction Empire.

2 - в-79
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цeпцii кoмyнiзму Tiмaureвa i пoяснювaлo цей пPoцeс як <<Be-
ликy yгo.цy,> мi)к стaлiнськolo BЛa.цoЮ тa нoBиМ pa.цяHськиIvr
сepeднiм кЛaсoМ' алe тepмiн йoгo пpийнялos. I-[iкaвo, Щo мaй.
жe всi oписи <<вeликoгo вiдстyпy> BипyскaЮть 3 yвaги тoгo-
чaсHy ситyaцiю в неpoсiйсЬких peсПyблiкaх, хoчa' як неЩo-
дaвнo зaувtlэкив Юpiй Cльoзкiн, пepioл зpiлoгo сталiнiзму не
вiдмiнив пoлiтикy нaцiствopeння B неpoсiйських perioнaх.
У сеpeдинi тpидцятих poкiв етнiчнiсть poзумiли як дaнiсть i
всi oфiuiйнo визнaнi paлянськi нaцioнaльнoстi мyсили мaти
влaснi <.вeликi тpaлиuii>: бaтькiв-зaснoвникiв, клaсиннy лiтe-
paTypy, 6araт иfl фoльклop6. I нrци ми сЛoвaм и' пpeдстaB}Iикaм
мiсцeвих кyЛьтyp Дo3вoЛЯЛИ' a чaстo й зaoхoнyв:lли' apTикy-
люBaTи Bлaснy кyлЬTypну спадщиHy.

Утiм, суItНaлkl цerrтpaлЬHих медiй 6yли нeoлмiннo poсiй-
ськoцeнтpичними. У нe.цaвньoмy фундaМeнт:UIь}Ioмy лoслi.
.цхсеннi пpo BикoPИcTa:нHЯ Кpeмлeм poсiйськoгo нaцioнaлiз-
мy Дейвiд Бpaнден6eprep ДoBo.цитЬ' щo Cтaлiн i йoгo сopaт-
ни ки пpийнял и <.poсi йськoцeнтp ичниil eтaTизМ > як нaйeфeк.
тивнitший спoсi6 спpияTи .цep)IQBtIoМy 6улiвни uтвy, зaгaльнiй
мoбiлiзaцii тa ЛeriтиМiзauii peлсимy B Мaсaх мaлooсвiчeних eт-
нiчних poсiян, якиМ скЛaднo 6улo пoв'язaти сe6e з aбстpaк-
тHими мapксистсЬкими iдeями7.

Cтaлi нськa кoнститyЦiя 1 936 poкy пpoгoЛoсиЛa, щo в C PCP
бiльrпe не iснyе eксплyaTaтopських tиaсiв. Для деpхaBи пo}Iят-
тя <<кЛaсy>> взaгалi дaвнo BTpaтиЛo кopисть як iнстpyмeнт кЛa-
сифiкauii, аджe 6iльlпoвики фaктиннo DIсиBаJIи цю сoцioлoгiч-
нy кaTeгopiю для пoзHaчeння вi.цнotшення iндивiдa Дo дep}сa-
ви' a тaкoл( йoгo пoлiтичних пpaв тa o6oв'я3к!38. } <<po6iтничo-

5.Ц,ив.: Niсholas S. Timasheff, The Greаt Rеtreаt: The Groath аnd Decline ol
Communistn in Russiа (Nеw Yoгk, 1946); Veгa S. Dunham, In Stаlin's Time:
The Middleсlаss Vаlues in Souiet Fiction (Cambгidgе, UK, 1976); Shеila
Fitzpаtгiсk, The Culturаl Front: Poaer and Сulture in Reoolutionаry Rttssiа
(Ithaса, 1992)
6 Slеzkiпe' The USSR аs а Communаl Аpаrtment, 442-447
7 David BгandenЬeгger, NаtionаI BoЬheoi'sm: Stаlinist Mаss Culture аnd the
Forтnаtion of Modеrn Russian Nаtionаl ldentitу, 1931_1956 (CamЬгidge,
М!r'2002)'p.2.
8 IJ.ей apryмeнт BисЛoBилa Шейлa Фiтцпaтpик (Sheila Еitzpatriсk), лив.
ii стaттю: fuсгibing Class: The Coпstгuсtion of Soсial ldеntity in Soviet
Russiа,.,/oиrrаl of Modern HЬtory 65, NЬ 4 (DесemЬeг |993):745_770. B
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сeлянськiй дepлсавi>, в якiй )|с|4Л|4 _ пpинaймнi нa пaпеpi _ ви-
tlяткoBo po6iтники й кoлгoспники ' кaтегopiя <.шtaсy> BтpaTилa
свolo тaксoнoмivну BapтiстЬ. Haцioнальнiсть стaлa oдинoкиМ
yнiвepсaльним яpЛикoЬ{ дл,I клaсифiкацii й yпpaвлiння мaсa.
Ivrи paдянських гpoмa.цянg. Toж tIе диBHo' щo нaцioнaльнoстi
пepесTаJIи BBDIсaTи piвними: менIш вa:кливi втpaTиЛи TepиTo-
piяльнi й кyльтypнi пpивiлеi, a тi, щo laJIИtIIИЛ|4cя, бyли poз-
тarшoвaнi iеpapхiннo 3 <великим poсiйським нapoдoм> нa чoлi;
з,ЯBv1ЛacЯнoвa кaтегopiя - <нapoд-вopoг>lo. Якщo y ДBадIUIтих
poкD( CPсP 6yв лepжaвoю piBниx нaцioнaпьнoстeй i нepiвниx

oсTarrньoмy peненнi вoнa ПoсиЛa€тЬся Ha стaнoBy системy 3a цapaтy l
пpoпotly€ цiкaвy дyмкy: <мo)кЛиBo, тiнь ..сoслoвнoсти'' тяrtсiлa Hад кoн-
стpyЮBaнrrям як нaцioнальнoi, тaк i сoцiяльнoi iдеtlтичtloсти в епoхy стa-
лiнiзмy>. Taке тлyмaнення <клaсy> Фiтцпaтpик yпеplllе oпpиЛIoдниЛa
1988 poкy в стaттi: Thе Bolshеvik's Dilеmmа: Clаss, Cultuге, and Politiсs
in thе Еaгlу Soviеt Years, SIаaiс Reuiеto 47, Nb 4 (Wintег 1988):599-613;
кpитиvнi кoментapi дo стaттi Poнaлдa fpiropa Cунi тa.Цaнiеля Opлoв-
ськи вмiщенo нa стopiнкaх 614_623. У свoiй пiзнiIцiй пpaui Cyнi oписy€
тoй сaмий IIpoцес, aлe BикopисToBy€ кЛaсoвий aнaлiз як aнaлiтичний зa-
сi6 i пiдкpeслю€ poль мaс як твopця iстopii. Упpo.uoвlк двадцЯтих i тpид-
цятих poкiв <tllтyчнa мaнiпyляuiя кaтегopiями кЛaсy тa oфiшiйними o6-
ме)I(eннями aвтoнoмнoi клaсoвoi дiялЬtloсти пiдвaэlсили iлентифiкaцiю з
кЛaсoм i лoяльнiсть дo tlЬoгo>. .Цaлi вiн BисHoBy€, щo <3 пoявoto apтикy-
лЬoBaнoгo гpoмaдянсЬкoгo сyспiльства в PaДянськoмy Coюзi y пiслястa-
лiнськi poки iдeнтифiкauiя з нaцioнaльнiстю для 6iльuroсти не-poсiян
6улa кули вi.Цнщнiшим кpитеpiсм, aнiж oслa6ленa лoяльнiсть сoцiяль-
}Ioмy клaсoвi> (Suny, The Rroengе ofthе Pаst' |20_|2|).
9 Фpaнсин Гipш пpoдемotlстpyв:rлa' щo для кepyBaHrrя бaгатoнaцioнaль.
нoю деp)кaBoю pадянсЬкa вЛадa зaBжди зaсToсoByBaлa кoлoнiяльнi тех-
нoлoгii _ пoлiтичнi й кyльтypнi ax дo етнiчнoi клaсифiкaцii (Hiгsсh,
Thе Soviеt Union as a Woгk-in-Pгogгеss тa Towaгd аn Еmpiгe of Nations:
Boгdег-Making and thе Foгmation of Soviеt National ldеntitiеs, Russiаn
Reuieu 59, N9 2 [Apгil2000]:20|-226). Менe цiкaвить вiдмiннiсть мiх
ДBoмa пpo€ктaми' щo в tlих викopистoByBaЛИcЯ цi кoлoнiяльнi теxнoлo-
гii, нeчiткa меlсa мiж якими IIpoJшгa€ десЬ y сеpединi тpидцятих poкiв.

'o Пpo етнiзaцiю сталiнськoi сoцiяльнoi yяBи тa винaйдення <нapo.пiв-
вopoгiв> див.: Amiг Wеinег, Natuге' Nuгtuгe, and Mеmory in a Soсialist
Utopia: Delinеating the Soviеt Soсio-Еthniс Body in the Agе of Soсialism,
Аmеicаn HЬtoicаl Rеaiеtl l104, Ns 4 (oсtoЬег 1999); 1114-1155; Teгry
Мartin, Modегnization or Nеo-Tгaditionalism? AsсriЬеd Nationality and
Soviеt Pгimoгdialism, in Shеila Fitzpatгiсk, ed', Stаlinign: Nеu Directions
(New Yoгk, 2000)' p. 348-367.
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кЛaсiB, тo в кiнцi TpиДцятих вiн пepeтвopився нa дepхaвy piв-
них клaсiв i нepiвних нaцioнaльнoстeй, дe IIeHтp дeдaлi 6iльrцe
oтoтo)кнювaBся з poсiйськoю нaцiею.

Питaння пpo Те' ни був сPсP зa стaлiнських чaсiв i пiз-
нirпе iмпepiсю, виклик:lЛo BeЛикi дe6aти, Бiльlпiсть нayкoB-
цiв схoдилИcЯ Нa тoмy' щo Paдянський Coюз склaдaвся з piз-
них eлeМентiв' a цeнтp дoмiнyвaв нaд 6aгaтьМa oкpeМиМи eт-
нiчними спiльнoтaми, i щo вi.цнoсини кoнтpoЛю, неpiвнiсть
тa iеpapхiя мiэк центpoм i пepифepiеlo дoзвoЛяЮтЬ нaзиBaти
сPсP iмпepiсlo. Хoчa Paдянський Coюз нiкoли не 6yв eтнiч-
нoю <.poсiйсЬкoЮ iмпеpiеto>, вiн викopисToByвaв сxoэкi нa iм-
пepськi стpaтегii упpaвлiння i пpoявляв yпiзнaвaнi iмпepськi
нaстaнoвиll. flискусii Пpo Te' ни 6ув сPсP TипoBoIo мoДep-
нoЮ кoЛoнiяльнoto iмпepiею, ще Tpивaють, аЛe нaйнoвirцi дo-
слiДжeння бiльrпe пеpeймaютЬcЯ TvI|rI| щo нoвoгo мoхyть дi-
lНaTИсЯ iстopики, пopiвнююvи Paдянський Coюз з iнrшими
МoдepниМи iмпepiями, i якi зaсaдниvi хapaктеp|4cTуIКИ Paдян-
ськoi систeМи Мo)кнa BИЯBИ.ГиI' зiстaвляюч и cлoco6и, 3a .цoПo-
МoгoЮ яких CPCP тa iншi iмпеpii нaмaгaлися <.цивiлiзувaти>
свoi дoмiнioни12. Taкиil пiдхiд дoЛа€ пpoтиpiнvя мiэк тpa.Ци-

' '  Див. нaйсвixirui пy6лiкauii: Jorg BaЬегowski, Stаlinismus als impегials
Phlnomеn: Die islamisсhеn Regionen dег Sowjеtunion, 1920-1941, in
Stefan Plаggenboгg, ed., Stаlinismus: Neue Forsсhungen und Konzepte
(Berlin, 1998)' p. 113_150; Dominiс Lievеn, Тhе Russian Еmpiгe and
thе Soviеt Union as Impегial Politiеs, Journаl ol Contеmporary HЬtory
30' }lb 4 (oсtobeг 1995): 607_635; Aleхander J. Мotyl, Fгom Impегial
Deсay to Impегial Collapse: The Fаll of the Soviеt Еmpiгe in Compaгative
Peгspeсtivе, in Riсhaгd L. Rudolph and David F. Good, ed., Nаtionаli,уn
and Empire: The Hаbsburg Empirе аnd the Sooiet IInion (New Yoгk, 1992),
p. 15_43; Ronald Grigoг Suny, AmЬiguous Catеgoгiеs: Statеs, Еmpiгes and
Nations, Pos/-Sooiеt Аffаirs 11, }Ф 2 (Apгil-June 1995): 185_ 196; tdem,The
Reoеnge of the Post; Roman Szpoгluk, Thе Fall of thе Тsaгist Еmpiге and
thе USSR: Thе Russian фestion and Impегial Ovегехtеnsion, in Rиsлa,
Ukrаine, аnd the Breаhup of thе Sooiet IJnion (Stanfoгd, 2000), p. 395_430.
12 {ив. Дискyсiю нa цю Tему: D. L. H[offman], The Soviet Еmpire: Colonial
Pгaсtiсes and Soсialist Idеology, Russiаn Reoiеu 59, Nъ 2 (April 2000): vi-
vii i; Paula A. Miсhaels, Меdiсal Pгopagandа and Cultuгal Revolution in
Soviеt Kаzakhstan, |928-41, iЬid.: 159- 178; Douglas Noгthгop, I-anguagеs
of Loyaltу: Gendег, Politiсs, and Paгty Supегvision in UzЬekistan, |927_
41, iЬid.: |79-200; Hirsсh, Towaгd an Еmpiгe of Nations;тa Yuгi Slezkinе,
Impeгialism as the Highеst Stagе of Soсialism,IЬid.:227-2З4.
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цiйним пoгЛя.цoм lra сPCP як нa Дep)кaвy' щo Bi.цпoBiдae пeв-
IroМy o6' €ктиBнoМy BизнaчeHню iмпepii, Ta нoвilllиМи кoнцeп-
цiями, у яких спeцiяЛiсТи-pa'цянoЛoги Bикopистoвytoть <.iм-
пepiю> як сy6' €ктиBнy aнaЛiтиннy I(aTегopiЮl3. Лiтеpaтуpo-
зHaBцi Мapкo Пaвлиrпин i Миpoслaв ШкaндpiЙ виcлoвlцли
схo)кi apryМeнTи, iнтepпpeтyючи poсiйськo-yкpaiнськy кyлЬ-
туpнy B3a€мo.цiЮ. Без oглядy нa Tе' ЧИ 6УЛa Укpaiнa кoЛи-
нe6уlь кЛaсичнoю кoлotli €Ю Poсii в eкoнoмiчнoМy й пoЛiтич-
нoМy сeнсi' BoHи пoкaзуIoTь' щo стoсyнки мiх дBoМa ЛiTepa-
тypaми нaйкpaщe aнaлi3yBaти з iнстpyМeнTapi€М пoсткoЛoнi-
ялЬtloi лiтepaтуpнoi кpитики la.

Пpoпoнoвaнe .цoсЛi.цження сTаЛiнськoi пoлiтики пaм'ятi
poзвиBa€ цIo Дискyсiю, зaстoсoByЮчи 3Дo6yтки пoсTкoлoнi-
яЛьнoi Tеopii .цля iнтepПpeтaцii paдянськoi HaцiotltlлЬ}Ioi iдeo.
лoгii як iмпepськoгo.цискypсy Ta Д,ЛЯ aнaЛiзy склa.цнoi Bзa€мo-
лii Кpeмля, мiсцевих чинoBникiB, Hepoсiйських iнтелeктyaлiв
i iхньoi aв.циTopii y фopмувaннi сталiнськoi iстopиvнoi уяви.

Hoвi пpaui пpo iмпepii i нaцioнaлiзм .цoвoДятЬ, щo iМ-
пеpii ДaЛeкi вiд aсимiЛятopських пpo€кTiв i ДoзвoляютЬ ap-
тикyЛювaTи етHiчtli вiДмiннoстi. Бa 6iльrшe' Д\Ля iмпepськo-
гo пpaвЛiння l{eo6хiдний poзвиToк гoМoгeнiзyюvих i есeнцi-
ялiзyюЧих схеМ' тaких як <.Iн.цiя> Чи <.Укpaiнa>. Boни вигi.ц-
нi й сaмiй iмпepii, щo6 Bизнaчити тe' ЧиМ вoнa упpaвля€, i
мiсцeвим eлiтaм, Якi зaB.цяки сBoiМ кyЛЬTypним 3нaнняМ Мo-
)кyть ПpеTeн.цyвaти нa кеpiBHy poль нa Мiсцg;t5. Toмy Укpa-
iнa й iнrцi нepoсiйськi peспy6лiкуIlaJIИLIlvIЛися Bиpaз}Io вiД-
мiнними, хoчa й безпepevнo <<Мoлo.цlllиМи сeстpaМи>' B pa.

ДяI{ськiй сiм'i нapoдiв. Paдянськi yкpaiнськi i.цеoлoги й iнтe-

lз Mark Bеissingег, NаtionаlЬt Mobilization аnd thе Сollаpse of thе Sotliet
Srсre (New Yoгk, 2002); Tегry Maгtin, The Soviеt Union as Еmpiгe:
Salvаging a DuЬious Analytiсal Catеgoгy, Аb Impeio, М 2 (2002): 91-105.
l{.I[ив.: Мapкo Пaвлиrцин. Кoзaки в Ямaйцi: пoсткoлoнiяльнi pиси в сy-
vaснiй yкpaiнськiй кyльтypi, y йoгo кн. Kанoнma ircoнoсmаc (Киiв, 1997)'
c.22З-236; Миpoслaв Шкaндpiй. B o6iЙ"ltах bпepii: Pociйcька i укpаiн.
cъка лimсpamуpa нoвimнъoi Оo6u. Пep. Пeтpo Tapaшук (Киiв, 2004).
15 Anп Lаuгa Stolеr and Fгedеriсk Coopeг, Bеtwеen Меtгopolе and Colony:
Rethinking a Rеseaгсh Agеnda, in Coopег and Stolег, eds., Tсnsions of
Empire: Colonial Culturеs in а BourgeoЬ World (Berkelеy, 1997), p. ||-I2;
Paгtha Chatteгjeе, The Nation and Its Fragments: Coloniаl аnd Postсolonial
HЬtoriеs (Pгinсeton, 1 993).
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Лeктy;rли o.цIIoчaсHo 6opoнили Bлaснy iстopиvнy мiфoлoгilo
i пiдтpимyBaли мeTaнapaтиB poсiйськoгo кеpМувaння. Iнaк-
шIe кaхyчи' тpaктуЮчи сталiнську iстopиннy пaм'ять як пiД-
вид iмпepсЬкoгo.цискypсy, ми l,lo)кeМo з6aгнyти iеpapxiю нa-
цioнaльних минyлих.

Кpiм тoгo, тaкий пiдхiд пo-нoвoМy висвiтлюе poль дiянiв
y кyльтypнiй пpoлyкшii чaсiв стaлiнiзму. Пoпpи TBеpд)l(еtI}Iя
B пoсTpa.ця нськiй yкpaiнськiй iстopioгpaфiil 6, стaлiнс ький вa-
piянт укpaiнськoi культypи нe бyв pffiyЛьтaтoМ мoскoBськo.
гo диктaTy тa пpиДylIIеHHя <<пpиpoдних> нaцioнaльних пoчyT.
тiв мiсцевoi iнтелiгенuii. Peспy6лiкaнськi 6юpoкpaти й iнте-
ЛeктyaЛи' якi iнтepпpeтyBaЛи тумaннi, зaTe Пoтyжнi сиrнaли
з Кpeмля, пoстaЮть як пpoвiднi гpaвцi y фopмyвaннi стaлiн-
ськoi iстopичнoi УЯB|4. Caмe iхня взaемoдiя з Мoсквoю' a Hе
пpoстo тoтaлiзaтopськi зaлyми цeнTpy' тBopиЛa oфiцiйнy лi.
нiю щoдo нepoсiйських iДeнтичнoстeй тa нaцioнaльних спaД-
щин. Бa 6iльrшe, мiсцевi i.цeoлoги й iнтeлireнцiя зaймaли не.
o.цнoзнaчHy пoзицilo пoсеpeДникiв мiэк Кpeмлем i йoгo нepo-
сiйськими пiДдaнцями, iхне ви)киBaHня Й ю6po6ут зaлe)кa-
ли вiд тBopеIItIя сoцiялiстичнoi <.нaцioнaльнoi iдeoлoгii> для
свori peспy6лiки|7. Cклaднi вi,цнoсини цiri сoцiяльнoi гpyпи з
цeнтpoм i влaсlroю aвдитopieю' a тaкo)к кiнцевий кyльтypний
IlpoДyкт стaBЛять пiд сумнiв пoяснeння' rpyнToвaнi лиrпe нa
вiДoмих мo.ц,eЛях тoтaлiтapнoгo кotlтpoЛю чи 3в'я3кy пaтpoн_

'. Див., нaпpикЛaд: B. I. Юp.ryк, Kульmуpнe псummя в Кueвi у noвoeннi
polсu: Свimлo i lniнi (Ки\в, 1995); o. B. 3aмлинськa, Iдеoлoгiчний тepop
тa pепpесii llpoти твopvoi iнтелiгенцiiy пeprui пoвoеннi poки ( 19 45_1947
pp.), Кuiвcькa cmapoвuнa' N! 2 ( 1993): 73-80; Л. А. [IIeвченкo, Кyльrypa
Укpaiни B yмoвax стaлiнськoгo тoтaлiтapизмy (Дpyгa пoлoвинa 40-х _
пoчатoк 50-х poкiв), у кll.: B. M. flaнилеllкo' peД., Укpaiна XX on.: Куль-
mуpа, iОeoлoziя, noлimuкa ( Kиiв, 1 993), тoм. 1 : 1 1 9_ 1 30.
', Пpo пoтpе6y сoцiялiстичних Деp)rcш y <нaЦioнальнiй iдеoлoгii>
тa poлЬ iнтелeктyaлiв y .fi 

твopеннi Див.: Kathегinе Vегdery, National
Idеologу undеr Sociаli'sm: Identitу and Culturаl Politiсs in Cеащescu,s
Romaniа (Bегkеley, 1991). Aвтopкa пpoниклIlBo вкa:!y€' щo такa <нa-
цioнaльнa i.цеoлoгiя> фактиннo <пiдpивала маpксисTсЬкий .цискypс>
(с. 4). Пpo iнтeлектyалiв тa нацioналiзм y Cхiлнiй Евpoпi зaгалoм див.:
Мiсhaеl D. Kеnnedy and Ronald Gгфг Sunу, Intгoduсtion, in Kеnnedy
and Suny, eds., IntellectuаЬ and the Аrticalation ol the Nаtion (Ann AгЬoг,
1999), p. 1-51.
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клiснт. 3лo6yтки lloсткoлottiяльнoi тeopii oсo6ливo .цoпoмa-
гaЮтЬ зpoзумiти o6мeжeння й мoлсливoстi poзвиткy rrеpoсiй-
ськoi iстopичнoi пaм'ятi зa Cтaлiнa.

Hoвi apхiвнi дaIli Iloкa:iyloтЬ, щo BBa)кaти вiдпoвiд:lЛЬнoю
зa i.цeoлoгiннi ситyaЦii в Укpaiнi тiльки мoскoBськy пapтiй-
нy вepхiвкy 6улo 6 нaлмiplrиМ спpoII(eHням' а.r()кe pеспy6лi-
кaнськi ЧиHoBHики й iнтeлeктуaJlИГpaJI|4 aктиBнy poЛЬ y poз-
Bиткy i змiнaх oфiшiйнoi пoлiтики пaм'ятi. Аpхiвlti мaтepiя-
ли спpoстoByютЬ Taкo)к пpoтисTaBлeння мiсцеBих <<сЛyг pe.
)I(иМy> i кyльтypних .цiячiв, якi нaчебтo сIIpияли нaцioнaль-
нiй спpaвi. Бaгaтo ХTo' нallpиклaд Микoлa Бalкaн, oлeксaндp
Кopнiйvук чи Пaвлo Tичинa, тo пoсiДали мiнiстepськi кpiслa,
тo зaймaлися твop.tiстЮ _ BoзBeЛичyBilли нaцioнальнy спaд-
щинy i зaсyлlкyвaЛи ii як нaцioнa.дiстичний yхиЛ. У 6aгaтьox
сенсaх тoгoчaснi yкpaillськi кyльтуpнi дiячi пoвoДуIЛ|4cЯ Як
клaсичнi мiсцевi елiти, кoтpi визнaЧaлИ свoю вiдмiннiсть i зa-
XvIЩaJIИ сBoЮ куЛЬTуpнy сфepy' нe кидaЮчи викликiв iмпepii
(a нaспpaвлi o6гpунтoByючи сaм6 iмпepськe,цoмiнувaння).

Хoнa пapтiйнe кеpiвництBo пpaгнуЛo 6aчити в них тiль-
ки rBиHтики стaлiнськoi iдеoЛoгiчнoi мaшини, 6iльtпiстЬ тo-
гoчaсHих yкpaiнських iнтелектyaлiв (зa виняткoм нещo-
.цaBHo <<Bo3з' € .цнaних> зaхi.цних yкpaiнuiв) _ це пoкoлiння
дBa.ццятих poкiв, для якoгo ПoбуДoBa сoцiялiзмy i твopeн-
ня yкpaiнськoi нaцii 6ули пoeднyBaниМи пporктaМи. Щo-
.цeнник Bидaтнoгo pе)кисepa oлeксaндpa floвэкeнкa' кoтpo-
ro t944 poкy зви}IyвaтиJIи в укpaiнськoмy нaцioналiзмi, тa
пiзнirшi спoгa.ц'и пoeтa Boлoдимиpa Сoсюpи, Щo йoгo схo)кa
дoля спiткaлa 1951 poкy, зaсвiдvуютЬ Bo.цtloчaс щиpу вipy в
сoцiялiзм i великy вiддaнiсть УкpaiнilE. 3 poзpiзнених eпiзo-
дичних свi.цчeнь пpo 6aгaтьoх iншlих, мeнЦI вiДoмих yкpaiн-
ських iнтелeктyaлiв тoгo чaсy мo)кнa зpo6ити висtloвoк, щo
o.цнi з них iмiтувaли вi.цдaнiсть кoмyнiстичним i.цeям, [Iaтo-
мiсть iнtцi зaсвoIoBaлИ стaлiнськy i.цeoлoгitol9. Пpoте Baжли-

18 oлeксaндp .Ц'oвxенкo, ГocnoОu, noшJtu менi сtutu: Щodeннuк, кiнono-
вiuni, onoвiОaння, фoльклopнi заnuсu, лuсmu, Оoкумeнmu (Хapкiв' t994);
Boлo.Цимиp Coсюpa, Tpeтя poтa, Kиio, NЪ 1 (1988): 6З_|22; NЪ 2 (1988):
69-r22.
19 Iз lrевними зaсTеpе)кerIHяN{и я пoдiдяю Tpaктyвaнrtя стaлiнськoгo
сy6'сктa (тo6тo свiтoгляДy pa.Цянськoi JIюдиHи сталiнськoгo vaсу), як
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Bo' щo тoДi нi вiд кoгo нe BиМaгaЛи ви6иpaти мiхс Укpaiнolo
й сoцiялiзмoм' a/()ке в oфiцiйнoМy.цискypсi oднe не сyпepе-
нилo iнtшoмy.

Cпiльнoти Пaм'яTi

Cщaснi .цoслi.цники нaцioналiзмy pirпщe пpo-
тисToятЬ пoпepeДникaм, якi BBa2кaJIИ нaцiю opгaнiнним yтBo-
pe}IняМ з yнiкaльними o6'eктиBниМи хapaктepистикaми. Пiс.
ля Кapлa Дoйчa HaBpяд чи мoхнa aнaлiзyвaти нaцiетвopeння'
нe пpидiляIoчи yBaги Poлi дpyкoBaних 3МI. Iдei Еpикa Гo6.
c6aумaтa Бeнe.циктa Aндеpсoнa, нi6и мoдepнi нaцii с <винaй-
де}Iими>> xs6 <.yявлеIIиМи>' спepшIy BkIДaBaJIvIcя peвiзioнiст-
ськими' аЛе пoстyпoвo здo6yли pirшщу пiдтpимкy ueхy20. Еp-
нeст Гeлнеp BислoBиB пoтyхнy iдeю: хova Bисoкa нaцioнальнa
кyльтypa _ цe Мoдepний винaxi.ц, нaцioналiсти зaвжди нaпo.
JIягaЮть нa Ii пpедкoвivнoмy хapaктepi й нapoднoмy кopiннi2'.
Дoвeдeнe дo кpaйнoшiв poзyмiння нaцii як <<.цискypсиBнoгo
кoнстpyктy> iгнopуе iстopиvнo спeuифiuний хapaктep нauiе-

йoгo впepurе сфopмyлювaли Iгaль Гaлфiн (Igal Halfin) тa Йoxен Гел-
бeк (|oсhen HеllЬeсk) y свoiй peцeнзii: Rethinking thе Staliпist SuЬjесt:
Stеphen Kotkin's Magnеtiс Мountain and thе Stаtе of Soviеt Histoгiсаl
Studiеs,'IсЙrbticher filr Gesсhiсhte osteuropаs 44, NЬ 3 (1996): 456-463.
.Ц'ив. такoж: Hеllbeсk, Speaking out: lаnguagеs of Affiгmation аnd Dissеnt
in Stаlinist Russia, Kitihа 1, Js 1 (Winteг 2000): 7|-96; Anna Krylova,
Тhе Tеnaсious LiЬегal SuЬjeсt in Soviеt Studiеs, ibid.: ||9_|46. Moя гo-
лoвнa зayвaгa дo цiеi кoнцепцii пoлягa€ в тoмy, щo вoнa irнopyе нимa.
лий вiдсoтoк paдянсЬкиx гpoмaд,!н, якi дoсягнyли пoвнoлiття щe за чa-
сiв цapaтy (a6o - y випaдкy 3ахiднoi Укpaiни _ y.цoвo€Ht{iй Пoльщi) i
тaк нiкoли й не зaсвoiли pa.цянсЬкy iдeoлoгiю, a тaкo)к iхнix poдинiв тa
oднoлiткiв, нa якиx lr,loгЛи Bпливaти iхнi нepaдянськi lroгля.ци.
20 !пв.: Kaгl W. Deutsсh, Nаtionalis.llt and Social Communicаtion: Аn
Inquiry into thе Foundаtiols of Nаtionаlitу (CamЬгidge, МA, 1953; 1966);
Е. J. HoЬsЬawm, Nations and Nationalism sinсе 1780: Pгogгamme, Мyth,
Rеаlity (CamЬгidgе, UK, 1990); Еpик Гo6с6aум i Tеpeнс Pейн.цжеp, Pед.
BuнaЙОeнняmpаОuцiL Пep. Микoлa Клим'lyк (Киiв: Hiкa-[ентp, 2005);
Бенедикт Aнлepсoн. Уявлeнi cniльнomu : Mip|{увaнIш щoОo noхoОлсeннл й
noшupен|lя нaцioнaлiзлу. Пep. Biктop Mopoзoв ( Киiв : Кpитикa, 200 1 ).2l Егnеst Gеllneг, Nаtions аnd Nationаlыn (oхfoгd, 19s3), p. 57. [Укp.
пеpeкЛaд: Еpнeст Гeллнеp. Haцii i нацioнаltiзlu. Пep. Геopгiй Касьянoв
(Киiв,2003)].
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твopення' a тaкoх пoтpe6y в iстopиvних мiфax, якi pе3otlуIoтЬ
iз суtaсними пoтpе6aми тa тpaдицiйними yяBлeнняМи пoтeн-

цiйних чЛeнiв нaцii22.
He зaпepevyючи <<.цискуpсивнiсть> нaцii, мo€ .Ц,oслi.ц,)кeн-

ня стaЛiнськoi iстopиннoi пaм'ятi нaмaгa€тЬся,ц.oBeсти' Щo нa-

цii зaвжди yяBляються зa дoпoМoгoю кoHкpeTHих сoцiялЬHих i
кyльтypHих пpaктик вiдпoвiдних сyспiльств. flepxaви й iнте.
лel(TyaЛи не мaють пoвHoi cBo6oДИдiй у питaннi винaxoду ни
мaнiпуляцii нaцioнaлЬними тpa'циЦiями i пaм'яттю, 6o iстopiя,
як 3ayBDкив 1981 poкy Apлэкyнa Aпaлypai, - цe не <<бffiмe)к-
ний i слyхHЯtlvllilсимвoлiчний Pесypс>23. Пoстiйне Щe 3 хVII
стoЛiття BIIIaнуBaння в Укpaiнi слaвнoгo кo3aцькoгo МинyЛo-
гo ЛицIe пiдтBеpджye, щo нaцiol{aлЬнi мiфи мoэкyть Maти гЛи-
6oкi iстopиvнi кopeнi i тpивaлy TpaДиЦiю кoЛeктиBнoi пaм'ятi
Пepeд тиМ' як iх мo6iлiзуЮть y мoДepнoмy пpoцeсi тBopeнHя
iдeнтиннoсти. oтлсe, iнтeлeктyaли ХIХ i ХХ стoлiть M:lли oб-
мeхeний кyлЬтypllий пpoстip.цля сoцiяльнoi iнэкенepii: вoни
B)киB:lли }IapaтиBи' o6'скти Ta o6paзИ, якi вэt(e aсoцiюBaЛися 3
пeвниМи }IaПеpeд зaдa}IиМи пoняттяМи чи eмoцiями2a.

Haвiть мaючи пoBrry Boлю y мaнiпyляцiях iстopинни-
Ми нapaтиBaми' мoдepнi твopui нaцiй (тa 6yлiвники iмпе-
piй) зiткнyлиcя 6 iз тpулнoшaми y нaкидaннi свoiх iнтepпpе-
тaцiй пoзa пy6лiчtloю сфеpoю. Пpaсeнджит .(yapa гoBopиTь'

щo < нaцioнaлiзм piлкo 6у вaе нaцioнaл iз NloN| lсo|tlсp emнo вua|tа -
нeнoi нацii, вiн paлшe пoзнaчa€ пpoстip, лe вiл6yвaються 6o-
poть6a й кoмпpoмiси мiхс piзними pепpфeнтaцiями нaцii>25.

22 ocolлvlвo лив.: J[ohn] H[aгtley]' ..Nation,'' in Tim o'Sullivan and
othеrs, eds., Keу Concepts in Сommuniсation and Culturаl Studies,2nd еd.
(New Yoгk, 199a), p. 196- 197; Homi K. BhaЬha, ed., Nаtion and Nаrrаtion
(London,1990).
23 A. Appaduгai, Thе Pаst as a Sсaгсе Rеsourсe, Man |6 (1981): 20|_2|9.
2{ Я пoд,iляю кpитикy <кoнстPyктивiстських> apryментiв, щo iJ вислoв-
лIoB:lЛи Ентoнi Cмiт тa Pyлi Кorшep. ,Цив.: Anthony Smith, The Ethnic
Оigins of Nаtions (oхfoгd, 1986); idеm, Thе Nation: Invеntеd, Imagined,
Rесonstгuсted?, in Mагjorie Riпgгoseand AdamJ. Lеrnег, еds., Remembeing
thе N ation (Bu сki ngham, 1 993 )' p. 9 - 28 ; Rцdy Koshaг, G erтnаnу,s Transiеnt
Pasts: hesenlation аnd Nationаl Мсmory in the Tuentieth Cсntury (Chapel
Hill, 1998), p. 8-10.
25 Pгasеnjit Duara, Resсaing HЬtory frcп thе Nation: Questioning Nаrаtioes
of Modeтn Сhinа(Сhicщo' 1995)' p.8.
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Cтa,чiltськi i,г(сo,rtlги МoГ;-IИ Il iItOк) Bе,IlикиХ 3}CИl'IЬ уlridliкyrlaти
пyб.lriнIl i рrIIpе:]ен.I'atl i i, a.lIс rle iхнi irlдивi.,tya,' lьнi 't ', ' lyмa.lеIIIIя.

Ha /loДaт<lк iх сгIан,гr,,tичyBiula нев и3i laче}la, шliн;l и вa пpиpoдa
нaцiol laльноi iденти.l l IOсTи, I l l<l пoс.l. i йI Io tsзa €Мo/I' iя,ra з iн lttи-
ltи iдсrtтиtpiкaцiями i, як пoкaзaв flyapa у сlloiй пpar1i Пpo MO-
лepний Китaй, <<М()гЛa oднакol]tl пi;1pивaти ltaцiсlна.l lьнy /lеp-
)IсaBу, як i пiдтpимyвa.l 'и i i>26.

I]aм'ять ].aк саМo Bartскo ll iд.цaсr'ься сис.Гeмal.изaцii, ви-
сJ lизa €  в i l t  l Iе i .  Усi  нalt io l laлiзми t lДеpжимi i rIr .еpпpстaцiсю
МИII}l'I()Гo, i uе l l iлoбpa)кaс хapaкTеp Мollеpнoi l lal1iolla,rьнoi
i/lсl lти.rнoсTи, ЯI(a :}aЛе)l( иTЬ вi.l l устaнo l] ки нa << IIpиpo/ll Iy> тЯ -
t'"l l iсть кojlекТиBt|oг() МиIIyЛOгo, TеПсpiшrllьol'o i мaй6yтньo-
Гo Hapoдy. [Iю оitcpэкимiсть нaI(iolIaлiс.I' iв тiльки ПoсиЛI()с
тoй фaкт, l tцo ПaМ'ЯтaIIня - цe pi .I  i IIдиI l iду:шьrIa: мipкувaн-
нЯ, Чсpе:] якe деякi сyспi,' lьствoзttaвцi вI]a)IсaЮ,I'Ь теpмilt <.кo-
ЛекТиBнa IIaМ'яTь> t' lИЦIC сумIriвнoкl меr.aфopoю27. Кoнстpук-
'l.ивlIirпсlю 6улa iдcя Мopисa Гzutь(lваксa, rtlpaнt1yзькoгo сoцi-
OЛ()гa IIoчаТкy ХХ с.I.o;l iття, кoтpиЙ сTвеpit)t(yBalt' щ() iн,,tивi-
Ди нс М())I(уTЬ збеpir.aти й aктивiзytsaTи сyTO tlсo6истi сl loгa-
ди, Якщ() iх нe скoнстpуйoвal lсt  y l lсвних сoцiяl; lь l lих paМкaХ
(як-r.с l  с iМ'Я, pелiг iя i  нalt iя) i  нс I l iдтpиМувaнo lIиIvIи Гpyпa-
ми28. Haгсl,toс Гa"rь6вaксa нa сoцiяльt tiй кoI ITексTyfu'Iiзal ti i ir l -
дивiдуa,rьнoi l taм'ятi t]ПЛиHyB нa .I'a ких aI]TopиTеl.l tих .ЦoCl'IiД-
никil l сoцiя,rьltoi пaМ'яTi ХХ стttлir*Гя' яIt II'еp Hopa тa Йoсеф
€pуll laлмi. Boltи o6oе сТBсpД,иЛи Гa,' lь6tlaкссlве po:зpiзltrIIFIЯ
к()JIскTИвl{oi l laм'ятi та iсr.opii.

3a I.aльбвaксtlм, <.iст<lpiя як Тal(a lI()чиHa€-TЬся .l.i,,lьки .I.oдi,

кoли зaкillчyстЬся тpа"itицiя i сoцiяльнa IIaМ''lt'ь тьмянiе a6o p<l:l-
ПaДaсT'ься>. Cс6тo iс.l.opиннa l IaМ'Ят.Ь Ilpедсl'aвЛяс /tfu leкe МиIIy-
JIе' якс I])ке не iсI tус яlс кoЛекTИtsIIa Пaм'ЯTЬ i з я киlvt y.I'paченo )Iси-
вий кoнтaкт. Кpiм TOГo' к()J'IектиtsIIa пaМ'яTЬ скJIадaсl'Ься:] чис-
,'leIII{их I'o.lltlсiв piзIrих lpуп, тo.,1i як iс.l'opинний IIapa.I'ив мotto-

26 Ibid.,  p. 9.
,, IIив... Noa Gсdi and Yigаl Еlam, Collссtivе Мспr<lгy - Whаt Is It? in
IlЬtory аnd Memory 8, J're 1 (Spгing/Summeг 1996): З0_50.
28 Мauгiсе IlalЬr.r,aсhs, Thе Colleсtioе Мemory, trans. FгanсisJ Dittcг,Jг.,
and Vida Yazdi Dittег (Nсw Yoгk, 1980); idеm, Оn Сollесtitle Меmorц'-eсJ.
Lewis A. Ctlstег (Chiсago' 1992).
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.ltiтний29. 3tlaменитa сеpiя книжoI( П'€pa Htlpa <.MiсlIя Ilaм'ятi'>

6y;Ia спpo6oЮ ol IисaTи p():]МaiTTя фpaнltyзьких I-IaМ'Я1'Hикi в, мiс-

цсBoсТeй тa o6paliв Як <<МiсlIь> IIaМ'яTi, якi кoлись 6yли rкивtllo

кojlекТи lJнoIO, zL.Iе Bже .цaв H o Пеpе.I.BopиЛ Ис Я Ha iI tститyui oнa,ri -

зoвaнy iстtlpиннy ПaМ'яTь. Taк сaм<l i €pуrпa.llмi пиIIlе пpo вTpa-
'Гy )киBoi кo.llсктивlIoi ПaМ'яТi Ili/( тискoм мo/tеpllих iстopинних

pепpвснTaцiй, зoкpемa Ilaук()tsoi iстopii Ta ДИскуpсy з6сpехсelt-

нЯ Пaм''IT()к30. У uiй iнтcpllpеTalti i сyчaснa кoЛекTИBнa IlaМ'яTЬ

oхolIЛк) €  як iстopиннy I]aМ'я.I.Ь - IlallIi :]IIaHня Ilpo МиI{уЛе, ТaI( i

соцiяльнy ПaМ'яTЬ пPo)киTOГo нaми /tосвilly, aЛе oсTaIIIlя Пpиpе-

чеIIa зHикIlУTИ'a нa Ii мiсrti в lraсТyllHиx ПoкoЛiнHях ПoсTaнe нa-

yкOBa iстopиuнa IIaМ'яTЬ пpo llarшi vaси.

oДин i3 гo,тoвllих елементits, якOгo 6paкус у uiй схемi, -

МoМенT зaсBOсHня iстopиннoi IIalt{'яTi iн.цивi.цoм. Iндивiду-

aЛЬHа пpaктикa ПaМ'ятi, якa фopмyс пpивaтlIi сПoГa.I(и y paМ-

кaх сyчaсHoг() IIубЛiчtIoгO знaнHя Пp() МинyJIe, - цe тaкO)к Мo-

МeIIТ ви3IIaчeнIIЯ се6с сaмoгo, a/{)l(е yсвi71oмлення iстopii фop-
Му€ OсI{oBy Mo.цеpIIoi нaIlioнaЛЬнсli i/lентичнoсTи. HeЩo.цaB-

IIo вийшЛи двi rtiкaвi пPaцi, y яких ПOнOBJIсHO Ba)кЛиву poЛь

Oсo6исToсTi в цьoму пpouесi. Еймoс Фaнкeнlптaйн зaпpoпtl-

нуIraB y)I(ивaTи теpмiн <.iстopичнa свiltoмiсть>> нa oзнaчеHня

6aжatlItя iндивiдiв зpо:зумiти свiй дoсвiд iстopиvнtl. Cью:rеll

Кpейн Iti lrIлa IlIе Дa;li i пpипyстиЛa' l l lo i l lДивi.ци Мo)куTЬ 3a-

сBoЮBaTи пу6лiннy iстоpинну IIaМ'яTь як BJIaснy кoЛек.гивнy

чepез пpoхситий дoсвiд BиBчeHня МИH}l'I()Гo3l. IlIaкrпе кaжy-

чи, ЛIOдинa Hе МyсиTь 6ути свi.Iltсoм сЛaBеTtIиx yнинкiв свo-

iх пpeдкiв, BoHa Мo)ке пpoсTo IIpOчи.l 'aTи iс.I.opинну кtlихску i

poзвиIIуTи сBoс вJIaсне (ни сll i, l lьне 3 o.ц'IloЛiткaми) poзyмil l-

29 Мauгiсс IlalЬu,aсhs, Thе Сolleсtitlе Memotу,50_87' hеге 78.
:J0 Piеггс N<lгa, ed., Les l iеuх dе mёmoirе (Paгis, 1986_1993)' 7 vtl l.; iсlеm'
Bеtweеn Histoгу and Меmoгy: Lеs I-iеuх dе М6moiгс, Rеprеsentаtions
26 (Spгing 1989): 7_25; Nanсу Wood, Мсmoгy Rеmains: Lеs l iеuх dе

m6moiге, IlLstory аnd Memoru 6, NЬ 1 (Spгing_Summeг 1994): |23_|49;
Yosсf Yrгush a|ii, Zаhhor: Jetoish HЬtory and JеoЬh Меmory (Nеw Yoгk,
1989).
зl Amos F.unkеnstсin, Collесtivс Мemoгу аnd Histoгiсal Consсiousnеss,
Нistory аnd Меmorll1, Nb 1 (Spгing/Summeг 1989): 5_26; Susan A. Cгane,
Wгiting thе lndividuаl Baсk into Collссtive Меmttгу, Аmе,icаn HLstoiсаl
Rеc,iеu 102, N9 5 (DeсemЬег 1997): 1372_ 1385.
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ня.цaЛeкoгo МинyЛoгo. Цe ii poзyмiння не 06oв'язкoвo з6iгa-
тиМeться з iнтepпpeтaцiеlo книxки' aле Читaч пpистpaснo 3a-
xиЩaTиМe йoгo нa пiдстaвi сBoгo oсoбистoгo.цoсBi.цy пiзнaн-
ня iстopii.

Якщo для <.iстopичнoi свi,цoмoсти> суспiльствa нeo6хiд-
Ha yчaсTЬ iнливiлyaльнoi свi.цoмoсTи y пpaктицi зaпaм'ятoвy-
BaнHя i зa6yття, тo стaлiнський пpoeкт пaм'ятi вiд сaмoгo пo-
чaтку МaB тy HеBигoдy' щo деpжaвa нe МoгЛa кoнтpoлIoBaти iн-
дивiдyaльнi iнтepпpeтaцii iстopичних нapaтивiв. Але цe 6yлa
I{e oдиHoкa пpоблeмa. Хoчa тepмiни <.iстopичнa пalr{'ять> тa
<.iстopиннa свiдoмiсть> Лиlllе чaс вi.ц нaсy з'явля ЛИcЯ у пiсля.
вoеннiй paлянськiй нayкoвiй лiтepaтypi, Лeнiн, Стaлiн i 6eз-
лiч дpiбних iдеoлoгiв HeoДнopaзoвo зBepт:lлИcЯ Дo питaнHя
<.нaцioнальнoi гopлoсти> Ta <<спaДЩиHи> piзних pa,Д'я}Iськиx
нaцiй. IJ.е 6улo нaслiдкoм Тoгo' Щo 3 poзвиткoМ paдянськo.
гo сoцiялiзмy oфiцiйнa iдeнтифiкaцiя 3 пеBниМи iстopиuни.
Mи pухaМи тa oсoбистoсTяMи пoмiтнo змiнloвалaся, нaстo з6и-
Baючи 3 пaнтeЛикy й iнтелекryaлiв, i пpoстих лloдей. Кoли в
Tpи.ццятих poкaх стaлiнський сPсP стaв свi.цoмим спaдкo-
€мцeм Poсiйськoi iмпepii, вiн мyсив iнкopпopувaти y свiй нa-
paтив iстopiю цapськиx зaвoloвaнЬ i тepитopiяЛьtlих злo6yт-
кiв, aлe тaк дo пyтTя й не узгoдив цe 3 ПoпеpeДнiм yявлен-
ням пpo <<клaсoBy iстopiю> Чи 3 oкpeМими iстopичними мiтo-
лoгiями нepoсiйських нapoДiв. Ha дoдaтoк py.цименти кoнтp-
пaм'ятi пpo лo6iльtцoвицькi нaцioнaлiстичнi iстopиннi Hapa-
туIBLгжу|ЛI4 в Укpaiнi щe д'oвгo пiсля flpyгoi свiтoвoi вiйни, якa
пpивeЛa в стaлiнськi o6iйми зaхiднoyкpaiнцiв, кoтpi пepe6увa-
ли пi.ц yпЛиBoМ нaцioнaлiстичнoi вepсii сBoгo Минyлoгo arlс.цo
1939 poкy. Hiмeцькa oкyпaцiя ще бiльrше пiлipвалa кoнтpoлЬ
pa.uянськoi Bлaди нaД пyблiчнoю пaМ'яттю. Кpeмль нaМaгaB-
ся нaки}rути й yнiфiкyBaти сoцiяльнy пaМ'ять, aлe внутpitш-
нi тepтя в стaлiнськoмy iстopиЧtlol{y нapaтивi тa йoгo нeз.цaт-
нiсть зaпpoBaд'ити тiльки o.цHe Мo)Iqиве пpoчитaння кyЛЬтyp-
них пpoдyктiв пiдipвaли цi туcИIIЛЯ. Bлaдa нe змoглa зaфiк-
сyвaти тaкий смисл минyлoгol 3 якoгo pa.Цянськi нaцii виснy-
вaли6 opiентauii нa мaй6щнс. Bpеrштi-pешlт, стaлiнськa iмпe-
piя пaм'ятi TpИМaJIacя зaB.цяки залякyBaнHю з 6oку дepжaви i
пoчaлa poзпaдaтися, щoйнo зaгpoзa пoлiтичнoгo нaсильстBa
3никлa.

Cтaлiнoвi yкpaiнцi

Гpyнтoвaнa нa мaтepiялaх paнiше зaсeкpeчениx
paдяHсЬкиx apхiвiв, Ця к}Iи)Iскa дoслiдлсyе стaлiнськy пoлiти-
кy пaм'ятi в Укpaiнськiй Paдянськiй Coцiялiстичнiй Pеспy-
6лiцi. Boнa poзглЯДaе' яК y l{ayкoBих Пpaцях' пoлiтиuних пpo-
МoBaх' poмaнaх, п'€сaх, oпepaх, кapTинaх' пaм'ятникaх Ta сBяT-
кyвaннях сталiнських чaсiв 6yлo пpeлстaвЛеHe МиHyЛе лpyгoi
3a веЛиЧинoю нaцii сPсP, a oсo6ливo _ як тoдi зo6pалсyвaли
poсiйськo-yкpaiнськi вi.цнoсини. Пoзaяк y книхui йдeться пpo
ioлoвнi пoдii в iстopii Укpaiни дo 1917 poкy, вoнa пoбyлoвa-
}Ia Ha пpипyЩeннi, шo ii гepoi _ сталiнськi i.ц,eoлoги, iнтeлeкry-
aли fl tшиpoкi vlacИ _ гIе МzUIи 6eзпoсepeднiх oсo6исТих сПoгa-
лiв пpo Киiвськy Pyсь, кoзavЧиHy Чи Tapaсa Шевченкa (1814_
1s61). 1945 poкy Ще }IсиЛи ЛЮIIИl якi мoгли зyстpivaтися з Лe-
сeю Укpaiнкoю (f 1913) ни Микoлoю Лисенкoм (t1912), алe
6iльrшiсть HaселeнHя BиBo.ц,иЛa свoi yявлeння пpo цi клaсичнi
пoстaтi з пiзнitших iстopинних oпoвiдeй. Iнцrими слoBaми' ця
кHихкa не пpoтисТaBля€ iстopиннy пaМ'ять rtсивiй кoлективнiй
пaм'ятi пpo tlе.цaвнi пoдii, a нaМaгa€тЬся poзкpити мeхaнiзми
тa з6oi в iнститyuioнaлiзaцii oфiцiйнoi iстopиннoi пaм'ятi32.

.(oслiлэкyвaти iмпеpське мiтoтвopення oсo6ливo дoбpe
rra Пpиклa.цi Укpaiни, 6o ii iстopiя тiснo пepeплeTeнa з poсiй-
сЬкoю. Укpaiнui й poсiяни _ схiднi слoв'яни _ MaIoтЬ спiль-
He пoхoд}кення i зpoзумiлi oднa oднiй Мoви' poсiйськa й yкpa-
iнськa нaцioнaльнi iстopii пpeтеHдyloть Ha Киiвськy Pyсь як
rra пepшIе деp)кaвнe yтBopeння сBoгo нapoдy. 3вiльнивtпи свoi
землi вi.ц пoльськoгo пaнyBaння y ХVII стoлiттi, укpaiнськi
кoзaки пiд пpoвoдoм Бoгдaнa ХмeльницЬкoгo невдoвзi звep-
Iryлися пo дoпoМory дo Мoскви. I хoчa iнтеpпpeтувaти Пеpe-
яслaBсЬкy yгoll} 1654 poкy мoжнa пo-piзнoмy, fi oстaтovним
peзyЛьтaтoм 6улo вхo.ц,)кeн}Iя Укpaiни дo скЛaдy Poсii (зi сyт-
т€вoю' хoчa й пoстiйнo o6мeлсyвaнolo aвтoнoмiею впpo.ц'oB]rс
пepцIих дBoхсoт poкiв). У тoй чaс як зaхiДнa чaстинa етнiчних
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зz y цiй книrкцi тepмiн <нallioнaльнa пaIЧ'ЯTЬ> BикopистoBy€ться Ta-

кo)к нa o3нaченtlЯ iстopиvнoi пaм'ятi, якa скoнцeнтpoвaHa нaBкoлo

нaцioнaльнoгo нapaтиBy. oднaк я не Мaю нa yвaзi, щo тaкy вiзiю iстopii

o6oв'язкoвo пoдiляe Bсe чи бiльrпiсть нaсеЛеt|llя.
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yкpaiнсЬких 3eМеЛЬ .цo 1939 poку зaЛиЦI:aJIacя пiд Пo;lьщeю,
пoтiм Ili.,ц Aвстpo-Угopп1иltoю i зlloвy Пoльщею, схiдIri yкpa-
iнцi llеpeжИBaJIИ пpoцес Мol{eplloгo нaцiствopeHHЯ B Poсiй-
ськiй iмllсpii. Haйбiльrпий нaI(iotlaльlIий пoет Tapaс ШcвчеIl-
к() сTaB yтi.lIсltням yкpaiнськoгo <.нaцioнaЛЬн()гo вi/tpo/(жен-
IIя>' як йoгo poзyмiлa тtlгoчaснa iнтe"llireнцiя. CлiдoМ 3a кo-
poTкиМ епiзoдoм I{eзaЛе)I(Hoi /tеpлсaвнoсти y 1918_ 1920 poкaх
сxiднa чaстиHa 6yлa силoмiць Ilpиеднaнa дo 6iльtпoвиt1ькoi
бaгaтollaцioн:rльнoi /lep)кatsи у фopмi Укpaiнськoi PсP. 1939
poкy Paдянський Coюз oкyllyвaв схiднy Пoльшy i вoзз'еднaв
укpaiнuiв y Мe)кaх oднiеi peспyблiки.

У сeми нaсТyПних poздiлaх apryМенти кни)кки PoзBинy-
To 3a ДoIIoмoгolо хpoнoлoгiчнoгo Tа ПpедМеTнot.o aнzuliзy llt.t.пi-
Tичних pillеtIь, текстiв i oбpaзiв. У пеprпoмy й лpугoмy poздi-
лaх iдeться пpo iдеoлoгiчнi змitlи ltiд чaс вiйни, y тpeтьoмy й
чеTBеpToМy poздiлaх пpoaнa.lliзoвalto пiсляBo€ннy iдeo"тloгiннy
pеaкцiю. У тpьox нaстуПних poздiлaх p0:]гЛяHyтo, вiД'lloвiднo,
TBopeння iстopиvllих тeкстiв, кoлифi кauiю llaцioнaльнoi спa.ц'-
щиtIи Ta тBoprllIIя МисTецьких peПpсзellтaцiй МинyЛoгo BIIpo-
.ц'oвлс кiнця 1940-х - пOчaTкy 1950-х poкiв. Епiлoг Пpo/loв)кy €
po:зпoвiдь /lo сМсpТи Cтaлiнa й 7цa.пi, llo po:]Пaдy сPсP, IlpoсTe-
)кyЮчи iстopiю paдянськoi iстopиvнoi IIaм'ятi Дtl кiнця.

I{я книхскa lloкaзy € ' щo в кiнIti 1930-х - IIa Пoчaткy 1940-х
poкiв, кoли CPCР пepeйrшoв вiД 6eзalIе.пяцiйнoгo oсy/(y цap-
ськoгo кoлoнiя"lliзМy дo дедaлi бi;Iьlltoгo oт()Tollсtlення з poсiй-
сЬким iмпepським МинyЛиМ' стa;lil lськe ПoBеpнeння <.нaцii,>
в poлi сyб'сктa iстopii BикЛикzLпo pсa6i".Iiтauiкr як iмпеpськoi
poсiйськoi, Taк i yкpaiнськoi нaцioнa"lьttoi спaДщини. Biдгy-
кyЮчись нa сиrltaЛи Згopи' oкpемi IIисЬМeItники, iстopики й
кiнtlмитlti з/tiйснили цю змiну в lty6лi.tIIoМy Дискypсi, хoнa
й rre 6eз внyтpilпгliх дe6aтiв нaBкoJIo вi21ltoснoi Baги пoняTь
<<кJIaс> i <<нaЦiя>> в Ме)кaх нoвoi paдянськoi iстopинltoi пaм'ятi.
Пiд чaс вiйни нallpугa мiэк клaсoвим i нaцioIlaЛЬниМ нapaТи-
вaми poсiйськo-укpail{ських стoсyнкiв IIpиTЛyмЛЮBaJIacЯ' ашIe
Bиниклo щe ollHе пpoтиpiння - мiэк IlaтpioтиvIIими iстopiями
poсiйськoi й укpaiнськoi lraцiй. Hе встиг Кpeмль ви.цaти якiсь
Диpeктиви 3 l(ЬoГo lIиTaItня' як iдеoлoги й ilIтeлeк.ГУiшIИ B ca-
мiй peспy6лiцi вlкc IIoчaЛи yзгoД)сyBaти укpaillськy iстopин-
нy мiтoлoгiю з poсiйськиМ МеTaнapaтиBoМ y paмкaх <.дpyяс6и
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ltapoдiв'>, l(е lloMiHyвaлa Poсiя:t3. CпoстеpiгaIoчи зa pеaкl1iсю
МOскви, ilIтe,rirеlltliя pcсIlyблi ки lllBи.цк() :зpсlзумi;la, Iцo Boнa
Мo)l(е cЛaBИTИ <<tseJlикi .гpa,'lиl1ii,> Укpaiни, дoПoки ui тpaли-
l-t'i i /t<.lпсlвlIloloTЬ' a ltс ll iдвarкують, iстopiю pосiйськoгo iмпеp-
сЬкoГo МинyJIoI'o.

У r lcplI l i  l toвoсннi poки Мoсквa пoмiтt lo пepеймaлaся
сTpиМyBaнняМ poсTy неpoсiйських нaцiolla.дьних iДеoлoгiй.
Пiсля Iloчa'].кol]их BaгaнЬ _ пoBеpTaTИcЯ Дo кJIaсoBoгo poзy-
мiння чи змiцнкlвaти iмltеpську iсpapхiю нaцioнaЛЬIlих Ми-
нyЛих _ центpaЛьнa BЛa.цa, вpeштi-pelllт, BиlсopиcTaЛa Пoвo-
сннi iДеoлoгiчнi кaмпarIii, щo6 зaсулити yкpaiнськi Iraцio-
нaльнi iнтepпpетaцii минyлoгo. Пpoтe мiсцевi елiти нeoхoчe
вiлгукyвiuIИcЯ Цa зaкJIик Кpeм;rя 3нoBy зpo6ити клaсoву бo-
poтьбу нapiэкllим кaменеМ iстopинних нapaтивiв. Haтoмiсть
BotIи lllBи.Цкo poзBиIIy llи llpиЙнятнy вepсiю укpaiнськoгo нa-
цioнaльнoгo МинyЛoГo, якa пiдкpеслювaлa iстopичнi й eтнiч-
нi 3в'я3ки з Poсiсю. Пpaцююvи нa.ц' циМ' yкpaiнськi iнтелек-
^ГУaJIp| дoBeЛи' щo Мo)кyтЬ успiшlнo BикopисToByBaти oфiuiй-
нi фopмули, a6и lalИcTИ.ГИ сeбе пiд чaс i.цeoлoгiчних кaМпa-
нiй. Кiнeць кiнцeм, BиМyЦIeHий симбioз iДeoлoгiв з iнтeлек-
TyaЛaми oпpияBIIиB бaгaтoкутник кoнтpoЛю' зaсy.ц}сення i
спiвпpaцi, який o6oм стopoHaМ .ц'o3BoЛяB Bи)t(иBaти y.цесПo-
тичнiй aтмoсфepi oстaннiх poкiв стaлiнiзму i твopити <.iдеo-
лoгiчнсl витpимaнi> ItapaTиtsи poсiйськo-yкpaiнських вi.цнo-
син. I все-тaки o6идвi сToporrи гoсTpo yсвiдoмлюBaЛи сBoк)
неспpoМOхtнiсть змoдеJIIoBaTи yкpaiнську paдяllську iстo-
pичнy пaМ'яTЬ, зoвсiм незaЛe)кнy вiД нaцioнaлiстиннoгo мiтy
ПpO пoхoд)кеIltIя.

3pеrптoкl, pa.ц,яIIсЬкa tsJla.Д,a тaк нiкoли пoвttiстю й не yзгo.

Дилa нaцioнaльll i iстopii piзl lих нapoдiв сPсP. I хoчa yкpa.
iнськi бюpoкpaти чaс вii l чaсy пpи/Iyll lуB:rЛи <.tlall ioнaлiсTич-
нi yхили> в lIayui й кy"llьтypi aж.цo кiнця вiсiмДeсятих poкiв,
iхнi пoгляДИ Нa yкpairrськy нaIlioнaльнy пaм'ять бyли дyжe
нeo.цнoзнaчниМи. Етнiчнiсть зaJIиtшaЛaся гoЛoBtloЮ кaтегopi-

:}:] IIеpruим tlapaдигМy <.Дpyrrсби нapoДiв> пpoaнa;riзyвaв' yвiDкIro tlpo-
читaвцIи дoстylIнi тoлi poсiйськoмoвll i пy6лiкauii, Лoвел Tiлeт. ,Цив.:
Lowеll Tillсtt, Thе Great Fiеndship: Soоiet HЬtoiаns on the Non-Russiаn
Nаtionаlities ( Chapel Hill' 1 969).
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сЮ pa/IянсЬкol ПoЛlтиЧнol TaксoнoМll' Toмy lсTopиЧнl нapaTи-
ви ПoвoсHtloI'o ltepioду IIo сyTi свoiй 6ули <.нaцioнaльними iс-
тopiями>, зaМaскoBaними ПoBсpхoBoЮ кЛaсoBoЮ pитopикoю i
CПJ'IaBЛCHИми в iмпrpський мстaнapaтив.

I нa кiнeць: ця кни)I(кa не пpеTe}I.цyс нa те, щo6 спoBнa
p():]кpиTи iстtlpиннy свi.цсlмiсть yкpaiнuiв у ст:lлiнськi чaси.
Кiлькa епi:loдичних свiднень, якi мaсмo пpo нapoднy iстopин-
IIу пaм'ять тсlгсl пеpioдy, не.цo3BoЛяIoTь BичepпнO peкo}IсTpy-
IoBaTи сllpats)кHю кoлeкTиBtIy пaм'ять. A;Ie бaгaтo вiДoмoстeй
lIpo piзну peцelIцiю oфiuiйlroi iстopиvнoi Ilaм'ятi Bсе )к Taки
свiДчaть, щo кoЛeкTиBIIa пaМ'ять стaлiItських чaсiв - нa Пpи-
кpiсть стa.пiItiстaм - зaJIуIIЦaJIacЯ нeoд'tloзIlaЧнoЮ. Tвopeн-
ня oфiцiйнoГo llискуpсy .vиHyJIoГo не Ha/laв;UIoся llo ToТ:UIЬ-
нoi perлaмeнтallii: i,1eoлoги pеспублiкaнсЬкoгo piвня пoстiй.
нo пpистoсoвyв:lЛи кpемлiвськi вкaзiвки Дo мiсцeвих peaлiй,
iнтелeктyaли чaстo вi/Iхилялиcя вi,l визнaченoгo кypсy, a iхня
aвдитopiя МoгЛa пo-piзнoму BиTJIyМaЧити нaвiть нaйвитpимa-
нiший кyЛьTypний пpoлукт. 3вaэкaючи нa всеoхoПний хapaк-
теp стaлiнсЬкoгo ПpoскTy пaМ'Ятi, все iнIпе, кpiм мoнoлiтнoi
кoЛектиBнoi пaм'ятi, BигЛя.rlaЛo 6 для Toгoчaсних iДеoлoгiв
нев.цaчеЮ. A це й булa нeвдaчa: стaлiнський CPCP аж нiяк нe
бyв тaкoкl мtlнoлiтнoю спiльнoтoЮ пaм'ятi' a зzlпиrrlaвся кoн-
rЛoМеpaТoм нaIliй iз пoгaнo yзгo.ц)кeними i внyтpilllнЬo }Iестa-
бiльними нatlioнaльниМи ПaМ'ятями.

***

flэкеpелa цiсi книэкки _ мaтеpiЯЛI13 Boсьми yкpaiнських
тa poсiйських apхiвiв3a. БiльllIiсть I(их ,'Ioкyмeнтiв сTaЛи .I{o-

g Ha lIoзнaчення poсiйських i укpaiнських apхiвil] y)китo тaкi aбpевrя-
тypи: PГACПИ (Pоссийский гoсуltapственньlй apхиB сoItиaЛьнoй и пo-
литическoй истopии), PгAIIИ (Pоссийский гoсуi'IapствеIтrтьlй apхив
lIoвейtпей истopии), ГAPФ (Гoсулapствeнньtй apхив Poссийскoй Фе-
дepal1ии), PГAЛИ (Poссийский гoсуДapственньтй apхив ЛитеpaтypьI
и искyсства)' rЦAГo (I{eнтpa-'lьний дepжавний apхiв гpoмaдсЬких
oб'сДнaнь Укрairrи), цдABoB (I{еIIтpir,rьlrий дepжавIrий аpхiв вищих
opгaнiв влaДи i ДepжaвIIoгO yllpавлilIl lя УкpailIи), lI/(AМЛМ (I]еtl-
тpa,rьний дcpлсaвний apхiв-мyзeй ,riтepaтypи i мистeцтва Укpaiни) i
HAIIУ (Hayкoвий apхiв Iнститутy iстopii Укpaiни Haцioна.тьнoi Aкa-
Демii нaук Укpaiни).
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сТyпниMи .ц'oс,ri.гIникaм тiльки Ha пOчaTкy .ц'ев'яHoстих poкiв.
oднaк Iltе B <<ДoapхiвtIу cpy> зaхi7цнi нaукoвцi НalwlcaJIvI6aгar'o
пpOникЛиBих ДoслiДlкеHь Пpo стaлiнiзм в Укpaiнi:rs Tа paдян-
ськi сrIpo6и пcpеoзIIaнити yкpaiнськy iстopiкl тaк, щo6 вoнa
вiдltoвi.ц:lлa oфiцiйIroмy 6aнeltню poсiйськo.укpaiнських вiд-
нoсин36.

Кoли lla пoчaтку .rleв'яIloстих :]IIик iДеoлoгiчний кoнтpoль

нaД нayкoю й пoчa.пoся poзсeкpeчeння пapтiйних apхiвiв, зa.

хiднi дoслi ДНИкИ 3м()гЛи пpaцюtsaти в укpaiнських apхiвaх i

як нaс;liдoк 3'яBиЛoся кiлькa BIIJIиBoBих IIpaць, y яких пoлi-

Tичне й сoltiяльне )киTTЯ в стirлillськi чaси дoслiдэкyвilЛoся IIa

yкpaiнськoмy мaтepiялi37. Mоi Bиснoвки Ilpo poЛЬ мiсцeвих

iнтeлeктуa.пiв i 6кlp<-tкpaтiв 6лизькi дo iдeй Aмipa Baйrrepa,lцo

,' Див., нaпpикJlaд: Hгyhoгу Kоstiuk, Stalinist Rulе in the Uhraine: А
Studу of thе Deсаde ol Маss Tеrтor (1929_39) (Nеw Yoгk' 1960) [Укp.
пеpeкЛaд: Гpигopiй Кoстюк. Сmалittiзм в Укpаilti, I-енеза i наслidкu, Оo-
cлiОженttя i cnoсmepeэrceння сучсlснuко (К,.. Cмсl.lt<-lскиII, 1996)I; RoЬcгt
S. Sullivant, Sooiеt Politics аnd the Ilhrаine, 1917-1957 (New Yoгk, 1962);
Borys Lewуtzkуj, Die Soфеtuhrainе 1944-1963 (Сo|ognе, 1964); Yaгoslav
Bilinsky, The Second Sooiеt Rеpubliс: The Uhrаinе аfter World lУсr 11 (Nеw
Brunswiсk, 1964); БoгдaIt КpaвueItкo. Coцiалънi зltiltu i нaцioнolьна cвi-
Оомiсmь в Укpаitti XX сm. Пеp. B. IвaIпкtt, B. КopIriснкo (Киiв' 1997);
Gеoгgе o. LiЬсг, Sotliеt Nаtionаlitу Policу, Urban Grototh, and Idеntitу
Chаnge in the I]hrаiniаn SSR, 1923-1934 (СamЬridgе, UK, 1992); David
R. Мaгplеs, Stаlinism in IJhraine in the 1 94 0s ( London, 1 992 ).
:]6 0сo6,rивo див.: John Basaгab, Perеiаslао 1654: А HLstoiogrаphical Studу
(Еdmontoп, 1982), p. |62_20|; Roman Szpoгluk, Nationаl Histoгy as a
Politiсal Battlеgгound: The Case of Ukгaine and Bеloгussia in Мiсhaсl
S. Pap, cd,, Russiаn Empirе: Somе Аspeсts of TsаrЬt аnd Sotliet Сoloniаl
Praсtices (Clеveland, 1985), p. 131_150; idеm, Тhе Ukгаinс and Russia,
in RoЬсгt Conquеst, ed., The Lаst Еmpire: Nationаlitу аnd thе Soaiet Future
(Stanfoгd, 1986), p. |5|-|82; Stephеn Vеlусhсnko, Thc oгigins of thе
offiсial Soviсt Intегpгetation of Еastегn Slaviс Histoгy: A Casc Studу of
Poliсy Foгmu altioп, Forsсhungen zur ostеuropiiЬсhеn Geschiсhte 46 (1992):
225-253; idcm, Shаping Identitу in Еastem Europе аnd Rшssiа: Soaiеt-
Rusiаn аnd PolЬh Aсcounts ot IJhrаiniаn HЬtory, 1914-1991 (New Yoгk,
199З).
3? .(ив.: Гipoaкi Кypoмiя. Свo6oОa i mepop у Д,oнбаci: Укpаiнo-poсiйcъке
npuкopОoшш, 1870- 1990-ipoкu(К.: С)снoви, 2002); Аmiг Weiner, Мсlhing
Sеnse o| War: Thе Second World Wоr оnd the Iаtе of the Bolshеоih Rеоolution
( Pгiпссton, 2001); Мaгtin, The Аffirтnatitle Асtion Еmpire; Gсorgе o. LiЬer,
Аleхаnder Doozhеrtho: A Li/е in Sоoiet Film (London, 2002,.

з . 8.79
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iх вiн BикЛaB y свoiй книlкцi <.Мaking Sensе of War>. Baйнеp
зoсepeДжy€ться нa вo€гIнoМy дoсвiДi як HoBoМy oсepлi PaДян-
ськoгo леriтиМiзaцiйнoгo мiтy, пpи цьoМy вiн пiдкpeслюс' щo
yкpaiнськi eлiти викopисТoByвaли вoсннi нapaтиви' Щoб ap-
тикуЛюBaTи сBoю eтнiннy вiдмiннiсть. Укpaiнськi iстopики
те)к y3ялися BиBчaти стaлiнськy дoбy, oсo6лив0 )I( вi.цнoсини
мix стaлiнсЬкoю BладoIo й yкpaiнськolo iнтелireнцiею. Bпpo-
дoB)к oстaHнЬoгo .цeсятилiття BoHи У:кЛaлИ .цвi нa.цзвичaйнo
кopиснi з6ipки дoкументiв3s, Bи.цaЛи кiлькa кни)I(oк тa oпy6лi-
кyBaли числeннi стaттi сToсoBtIo мoеi тeми39. Ha жaль, 6aгaтo з
цих цiнних .цoслiДxeнь peпpoДyкyЮть тpaдицiйний зaхiдний
пoгля.ц нa стaлiнiзм як нa пеpeМo)кHy тoтaлiтapнy.циктaTyPy'
дe Деp)кaвa цiлкoвитo дoмiнyвaлa нaд сyспiльствoМ, тa зoсe-
peД)кyюТься нa зЛoчинaх Cтaлiнa i йoгo oтoченttя' якi нaчe6тo
успituнo laJIякaJIИ yкpaiнс ькy гpoмaдськiсть' змyсиBrпи i i слy-
xa.IуIcЯ oфiuiйнoi пapтiйнoi лiнii.

I],я пpauя пpoпoнy€ iнaкrпий, скЛaднitший oбpaз сталiн-
ськ-oi iдeoлoгii й кyльтypи y нaйвa:кливirшiй неpoсiйськiй peс-
пy6лiui Pa.цянськoгo Coюзy. Пpo6лeмaтизyЮчи'paл'uiйni
нapaтиBи пPo мoнoлiтний стaлiнiзм, Boнa Haмaгa€ться BуIяr,И-
ти тoнкi, лe.ць пoмiтнi спoсoби спiвпpaцi тa oПopy' з яких сплi-
TaJIacЯ ткaниHa кyльTypнoгo )киття зa дo6и стaлiнiзмy.

Poздiл пеpший
Pa.цянськi нaцioнaльнi пaтpioти

<Po6iтники He Мaють вiтчизни> _ пpoгoЛo-
cуl.Jlv| B <Maнiфeстi кoмyнiстичнoi пapтii>
Мapкс i Енгeльс. oснoвoпoлo)кttики мapк-
сизмy не irнopyвaли iснyвaння нaцioналь-
}Iих.цеp)кaB чи нaЦioнaлiзмy, пpoтe Bв:Dкали
iх явищeм Дpyгopядtlим i минyЩим. Лoгiкa
iстopii ЛIoдствa пoЛягaЛa' }Ia дyмкy Mapксa,
в евoлюцii piзних <спoсo6iв виpo6ництвa>,
якi визнaчaли фopми сyспiльнoi opгaнiзa.

цii: пepвiснy, Pa6oBлaсницЬкy' кaпiтaлiстичtly Ta кoмyнiстин.
ну. 3aмiсть тpa.цицiй}roгo нapaтивy ХIХ стopiv.rя пpo стaнoв-
лeHня нaцioнальних .цep)кaB Мapкс зaпpoпoнyвaв iстopiю 6o-
poть6и мilк експлyaтoBaHими клaсaми й eксплyaTaTopaми.
3гiднo 3 <.MaнiфестoМ...>' <Iстopiя всiх сyспiлЬств' щo iснyвa.
ЛI1 Дo цьoгo нaсy,6yлa iстopiею 6opoть6и клaсiв>l.

Пеprшi paлянськi i.цеoлoги вiдкидaли iстopиннi нapaтиBи
тa кoммеМopauiйнi пpaктики Poсiйськoi iмпepii. Бa 6iльшre,
вoни зaпepечyB:lЛи сaI\{е пotlяття <нaцioнaльнoi iстopii>. Ho-
вий pexим пitцoв iщe дaлi, пpoгoлoсивrши iстopiю нeпoтpi6.
Hoю' BиЛyчиBIIIи ii з paлянськиx tцкiльниx пpoгpaм й увiвпrи
нaтoмiсть <сyспiльстBoзнaBстBo> тa <пoлiтГpaМoтy>. Бiльlпo-
вики oтoтoltснювilли се6e з peвoлrouiйHими pyхaми всiх чaсiв
i нapoлiв _ вiл Cпapтaкa й Пapизькoi кoп,ryни дo poсiйськиx
peвoлюuiй 1905 i 1917 poкiв. Чiльний oфiuiйний iстopик тoгo
нaсy Мiхaiл Пoкpoвський (1868_1932) 3 мapксистсЬких Пo-

' Каpл Мapкс i Фpiлpiх Енгельс, Mанiфеаn rcoмунiстnuннoi napmii. Кu1в:
Пoлiтвидaв, 1979. с. 90 i 51.
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3ицiй нaписaB кiлькa llapисiB iстopii Poсii, y яких poбив нaгo-
Лoс нa екoнoмiчних стpyкТypaх, кЛaсoвiй бopoть6i Тa pеaкцiй-
нiй кoлoнiяльrriй пoлiтицi uapськoi iмrrepii. oднaк нa.цеp)кaв-
нoму piвнi цю кoнцeпцiю 6yлo пpийнятo aэк 1928 poкy. Bлaдa
тoЛеpyBaЛa HeМapксистськi Дoслi.ц)кeнHя, якi 6уяли y ДoситЬ
вiльнiй культypнiй aтмoсфеpi Toгo чaсy. <.Coцiялiстичний нa-
стyП> в iстopii пoчaвся o.цнoчaснo з iндyстpiялiзaЦiею, кoЛeк-
тивiзaцiсю сiльськoгo гoсПoДapствa тa кyльTypнoю peBoЛЮ-
uiсю. PезуЛЬТaтoМ йoгo сталa чисткa <<стapих спeцiялiстiв> у
t928-t9З2 poкaх. Тi, хтo спoвiдyвaв кЛaсoBy iстopiro Пoкpoв-
сЬкoгo' тpiюмфувaл И| aJ|e ненaДoвгo2.

Ha пoчaткy тpи.ццятих poкiв пpaгМaтичнa стaлiнськa
дoктpинa <<Пoбyдoви сoцiялiзмy B OllHiй кpaiнi> Bпeвнeнo 3a-
кpiпилaся нa мiсцi пoпepeДньoi iдеi свiтoвoi pевoлюuii. У лю-
тoмy 1931 poкy, BистyпaЮЧи нa Кoнфepeнцii кepiвникiв пpo-
М исЛoвoстi, Cтaлi н I lpилюднo пepегля }Iyв 3 гa.цaне Tвеp.цэl(еtl -
ня 3 <.Мaнiфeстy кoмyнiстиннoi пapтii>: <.B минyлoму у нaс
нe бyлo i не мoглo 6ути 6aтькiвЩини. Aле тепep' кoЛи Ми
скинyли кaпiтaлiзм, a Bлa.цa HaЛe)кить po6iтникaм' _ y нaс r
6aтькiвщинa i ми бyлeмo зaхищaти ii незaлeэкнiсть>3. Paдян-
ськi iдеoлoги дaлi peaбiлiтoвyв:lЛи пoняття <.пaтpioтизм>. I
хoчa пeplпi paдянськi eнциклoпе.цii визнaчaли йoгo як <<Pe-
aкuiйнy iДeoлoгiкl>, якa сЛy)кить iнтеpeсaм iмпеpiялiстiв, гa-
зeTи B тpиДцяTих poкaх вiтaли й пiлтpимуB:lли <.лю6oв .цo
Бaтькiвщини>a.

Hoвий пaтpioтизм 6yв eлемeнтoм стaлiнськoгo <<вeликo-
гo вiдстyпу> Дo тpa,цицiйних сyспiльних i кyльтypних цiннoс-
тeй, i вiн вiДнoвлloвaB y paДяIlськiй iстopичнiй пaм'ятi пoнят-
тя дep)кaвнoсти й нaцii. 1931 poкy Дo rшкiльнoi пpoгpaми пo-
вepllyЛи iстopiю. 1934 poку пapтiйне кepiвництвo Bкaзaлo' щo
вчителi пoвиннi нaBчaти тpaлиuiйнiй пoлiтичlIiй iстopii 3 <(дo-
тpимaнняМ iстopикo-хpoнoлoгiннoi пoслiдoвlloстi y BикЛa-
Дi пoлiтичних Iro.цiй з o6oв'язкoвим зaкpiпЛенняМ y пaм'ятi

, Див... John BaгЬeг' Sooiet Histoiаns in Сrisis, 1928_1932 (Nеw Yoгk,
1981 ).
3 И. B. Cтaлин, o зaдaчaх хoзяйствelllI икoв / / Bonpocы лeнuнuзла (Мo.
сквa, 1934), c.445.
{ Кiлькa rrpoмoвистих пpиклаДiв € у кн.: Егwin oЬerlindег, еd., Soajеtpа-
tiotLsmus und Gеsсhichte: Dohumentаlloz (Colоgne, 1967), p. 56_62'
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y.rнiв B:DкЛиBих iстopинних яBиЩ, iстopинних Дiячiв, хpoнo-
лoгiчних дaT>s. Biд 1936 poкy oфiцiйнa пpeсa пoЧaЛa зaсy.ц)кy-
вaти ПoкpoBсЬкoгo тa йoгo yннiв зa нaдмipнe зaxol]Лeння <,a6.

сTpaкTниМ сoцioлoгiзмoм>. Bлa.ц,a пoнoвилa нa пoсa.цaх тих
<<сТapих спeцiялiстiв>, кoмy B.Ц:rЛoся Bи)I(ити, a нa iстopиu-
них фaкyльTeTaх в yн iвеpситетax Пoвеp tIУ ЛуIcядo тpaдицiй нoi
стpyктypи й пpoгpaми.

Пiдтpимaнa .цеpxсaвoю pеa6iлiтaцiя poсiйськoгo пaтpio-
ти3Мy' нaцioнaльнoi гop.Цoсти тa геpoiв цapсЬких чaсiB стaЛa,
мa6yть, нaйпoмiтнirшим aспектoм стaлiнськoгo <.вeликoгo вiд-
стyпy>. Biд 1937 poкy oфiuiйнa пpoпaraн.ц'a вo3BелиЧyBaлa po-

сiян як <.вeликий poсiйський нapoд>. Poсiйськa клaсичнa My-
зикa й лiтepaтypa' дoти зaсy.ц)кyвaц! gц <<!BopяHсЬкi> uи <.6yp-
rкyaзнi>, тaк сaМo Дicтaли пiдтpимку pe)кимy. Heбaченo пиtш-
нe вi.цзнaчeння сoTих poкoBин смеpти Пyrшкiнa ( 1937) сиМBo-
лiзyвaлo те' Щo BЛaдa пpиf,tнялa poсiйськy нaцioнaльнy кyЛь-
туpy. Пеpepo6кa х кaнoнiчнoi пpoмoнapхi.rнoi oпеpи Miхai-
лa Глiнки <.Жи3нь зa цaPя> нa пaтpioтичнoГo <.Iвaнa Cyсaнi-
нa> тa ii вистaвa 1939 poкy пepeтBopиЛуlcя Нa тpiюмф poсiй-
ськoi нaцioнaльнoi гopдoсти. Poсiйськi писЬМеHtIики, кi}lo-
митцi й iстopики - нepiдкo зa вкaзiвкaми Пoлiт6юpa _ пo-
Bеp}Iyли poль нaцioнaЛьних гepoiв к}Iя3Ю Aлсксaндpy Hсв.
ськoМy' uapю Iвaну Гpoзнoмy тa iмпеpaтopy Пстpy Bслiкoму.
Князiв, цapiB i гeнepaлiв' кoтpих paнirпе зaсy.ЩкyBaЛи в пpeсi
як зaхисttикiв iнтеpесiв влaснoгo кЛaсy й експлyaтaтopiв пpo-
стoгo нapo.цy, пoчaЛи усЛaBЛЮBaти як ви.цaтних .цep)кaBних .цi -

я.riв, пaтpioтiв i пoлкoвo.ццiв6.
У стaлiнськy Дo6y вiлбувся пoступoвий пepeхiд вiд peвo-

люцiйнoгo уявЛeнHя пpo чaс' якe пеpeд6aчaЛo pa.Цикaльний
poзpиB iз минулим, лo oфiuiйнoi iстopиннoi пaм'ятi, для якoi

цiннiстlo 6yлa тяглiстЬ BeЛикo.цepжaвницЬких Tpa.цицiй. B iс-
тopиЧHих нapaТиBaх у poлi сy6'сктiв iстopii дедaлi чaстirпе ви.
стyпaють нe класи' a.цepжaBa й нaцii. Пpoтe нaукoвцi, якi дo-
слiджyвaли <.великий вiдстyп> y стaлiнськiй iдеoлoгii, зaгa-

5 ПpавОа,16тpaвня 1934, с. 1.
6 .Ц'ив.: Bгandеnbегger, Nаtional BoЬheoisтn, Poзд. 3 i 5; Kaгеn Petгone,
Lifе Hаs Become MorеJoуous, Comrаdes: Сelebrаtions in thе Time of Stаlin
(Bloomington' 2000)' Poзд. 5.
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ЛoМ Hе зB:Dкaли нa daгaтoнaцioнaЛЬнy стpуктypy uiеi тpaнс-
фopмauii. Aджe лля yкpaiнцiв тa iнrпих pa,цянсЬIсих нaцio-
нaльнoстей вiднoвлeння нaцii як сy6'сктa iстopii викликаЛo
зatlитallня: a якoi сaме нaцii?

Мiж клaсoм i нaцiею

Упpoдoвэlс пepШIих poкiв paдянсЬких iдeoлoгi.l-
них мyтaцiй yкpaiнськi iдeoлoги, iстopики й письмеtl}lики
6ули з6итi 3 пaнтeликy. Чи вiдхiд вiд клaсoвoгo aналiзy _ l1е
нoвa oфiuiйнa лiнiя? Якщo тaк' тo Чи.ц'oЛJrчаTИcЯ Дo мoсквичiв
i спiвaти Пеaни poсiйськoмy <<стapЦIoмy бpaтoвi>, чи пpoсЛaB-
лЯтИ г,Лaсlli нaЦioнaльнi тpaлиuii й нaцioнaльних гepoiв? Mo-
скBa Мaлa зМory po6ити oфiuiйнi laЯг,уI лишIe з гoлoвних iдe-
oлoгiчних питaньt якi виникали в peспy6лiкaх. Мaлo тoгo' B
i нтeлeктyaльнe )киття Pa.цянськoi Укpaiн и дoхoдиЛи сyпepeч.
ливicиtнallи зГopи: нaпpикiнцi двaДцятих poкiв 6улo зaсyаэкe-
нo i стapiйшIиHy yкpaiнськoi ..6ypэкyaзнo-нaцioналiстичнoi>
iстopioгpaфii Mихaйлa Гpyшeвськoгo, i нiльнoгo peспy6лiкaн-
ськoгo iстopикa-мapксистa Мaтвiя Явopськoгo.

Явopський' BисoкoПoстaвлeний нayкoBeцЬ-чинoB}Iик'
який oзвyrувaв пapтiйнy лiнiю B питaннях iстopii, в УPCP
6ув нi6и мiсцeвим Пoкpoвським. Biн нaписaв кiлькa мapк-
сисTських дoслi.цлсeнь yкpaiнськoi iстopii, y яких зoсеpeд)кy-
вaвся нa eкoнoмiчних пpoцeсaх тa клaсoвiй 6opoть6i. Як Пo-
кpoвський Ha BсесotoзtloМy piвнi, Явopський HaпадaBся нa
<.6ypхсyaзних iстopикiв>, щo iх y випaдку Укpaiни peПpвеH-
тyBaB ltaсaМпepе.ц кoлиrпнi й пpeзидeнт << кotlTppeвoлюцi й нoi >
Укpaiнськoi Hapoднoi Pеспy6лiки Михaйлo Гpyrпeвський,
якиЙ t924 poкy пoBepнyBся з eмirpartii.

У двaдцятих poкaх в УPCP, як i в ilrrпих peспy6лiкaх
Pa.цянськoгo Coюзy, aкTивtlo poзвивaЛися iстopиvнi дoслi-
.ц)кeнHя. Cлiдoм зa ГpyrпeвськиМ тoгoчaснi пoзaпapтiйнi iс-
Topики пiдтpимyвaли iдеlо пoслi.цoвнocти il Тяглoсти укpaiн-
ськoi iстopii, пpaцюючи B paмкaх yкpaiнськoгo нaцio}Iaльнo-
гo iстopиннoгo МeтaнapaTивy. Boни ствopиЛи числе[Iнi цiннi
пpaui з iстopii Киiвськoi Pyсi, кoзavчини тa Укpaiни ХIХ стo-
piння. Бiльtпiсть цих нaукoBцiв виpaэкaли симпaтii <<експЛy-
aToвaним l\,taсaМ>' а.I()кr' вperптi.perпт, цeй TpoП нe бyв мapк-
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сисTськиМ Bинaхoдoм - вill 6ув vaстинolo дopеBoлюцiйнoi
yкpaiнськoi нapoдницькoi тpa.пиuii.

Tим чaсoм Явopський тa iнrпi пapтiйнi iстopики poзpo.
6ляли нoвий oфiuiйний HapaТиB пpo yкpaiнсЬкe миHyЛе, сфo-
кyсoвaний нaвкoЛo клaсoвoi 6opoть6и. У пoпуляpнoму пiд-
pyчнику <.Кopoткa iстopiя Укpaiни> Явopський нед,Boз}Iaч-
нo пpoгoлoсив: <.Haм нeмa дiлa дo Toгo, щo 3a князi в нaс кo-
лиcь 6ули, lllo 3a геTьМaни 6opoлиcя з Пoльrцeю. Haм тpебa
зIlaти' як жиB i пpaIцювaв нaпr нapiд, як вiн бopoвся зo свoi-
ми й vyжиМи пaByкaми-пaнaМи>i' I хoчa в iстopиvнoмy aнa-
лiзi Явopський вi.цкиД.aв нaцioнaльнi paмкуI' Уce хс вiн piзкo
нeraтиBHo oцiнювaв дoсвiд yкpaiнuiв y Poсiйськiй iмпеpii. У
сеpeлинi ХVII ст. <.yкpaiнськa тpyДяЩa люднiсть> Щe не 3нa-
лa' <<якa ДoЛЯ| гiprшa 3a шIЛяхeтськy, }qцe iх у мaй6yтньoмy пiд
pyкoю МoскoBсЬкиХ дBopяtl>, aлe y сеЛя}I lшBи.цкo виpo6илacя
стiйкa <<ненaBисTь дo сBoгo ..BизBoЛитeЛя''> Бoг.ц,aнa Хмель-
}lицькoгo' кoтpий пpивiв Укpaiнy пiд влaдy uapiв. Явopський
y нейтpaльних тoнaх oПисy€ спpo6y ГeтЬМaнa Iвaнa Мaзепи
вiдoкpемитиcя вiД, Poсii, aЛe зaсyдх{yс йoгo 3a вПpoвa.ц,)кeння
ПaHщиtIи. Biн нe схBaЛIo€ нaцioнaлiсТичне oбoжнeння Tapaсa
LЦевченкa як <.нaцioн:lлЬнoгo кyМиpa> i нaтoмiсть 3мaЛьoвy€
йoгo як <(ПpoBiсникa мaй6yтньoi сoцiяльнoi pевoлюuii>E.

Bиклa.цeнa B пotIяТTях клaсoвoi 6opoтьби iстopiя Укpaiни
Явopськoгo зaЛишIaстЬся, ПoПpи те, oсiбним iстopинним пpo-
цeсoм. Haвiть peвoлюцiя 1917 poкy пoка:taнa paДикaльнo вi.Ц-
мiннoto вiд пoдiй y Poсii, 6o в yкpaiнськoМy pевoлюЦiйнoмy
pyсi пеpeвDкaЛo <.дpiбнoбyp)куa:}не> селяHстBo. Taкий пiдxiд
лo iстopii Укpaiни зpo6ив Явopськoгo oДнiею з гoлoвних мi-
шенeй у poзпpaвi з <.нaцioнaл-кoмyнiстaми)> в кiнцi двaдця-
тих poкiвg. Пoтyжнa кaмпaнiя пpoти <<яBopщини> TpиBaЛa дo
1931 poкy i йrшлa плiч-o-плiч iз чисткoю пoзaпapтiйних уIсpa-
iнських iстopикiв. Кaмпaнiro пpoTи пoзaпapтiйникiв poзпoЧaB

7 M. l. Явopськиtl, Кopomка icmopiя Укpаiнu' видalt}tя 5 (Хapкiв' 1927)'
с. 13.
8 Явopський, Icmopiя Укpaiнu у cmuслoJ||у наpuci (Хapкiв, 1928)' с. 55
( Х мeл ьн и uь кllЙ)' | 4 | ( IIIевн ен кo ) ; Кop omка iсmopiя У кp a|l ш, 63 ( М aзе.
пa) i 75 ( Шrвvенкo) i Hаpucu з iсmopii peвoлюцiЙнoi 6opomъ6u на Укpaiнi
(Хapкiв, t927) |: 179 ([IIевненкo).
9 Масе. Сommunisтn аnd thе Dilеmmаs...,253_259.
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1928 poкy сaМ ЯBopський, закинувrпи ГpyшеBсЬкoМy illтеpпpе-
тaI{iю yкpaiнськoГo iстopичнoI'o Пpoцесy як 6eзк.llaсoBoгo Ta пе-
pсHaГoЛOlПення llaцioнaЛЬнoгo чиIIHикa кoшIToМ сoцiяльнoгo.
Cepeл llaсTyпttиx нalIiЦllикiв 6y.,rи секpетap IJ.К КП(б)У Aн-
лpiй Хвиля Ta МoJlollий iстopик Михaйлo Py6au, якi вiдкpи-
To 3Bи нyBaти,rи ГpуI llевськOгo в <. бypжyaзнtlмy нal1ioнaлiзмi>.
Якpaз тoдi ГpуlIleвський oпy6лiкyвaB ПepпIy чaсTинy Дeв'ятoгo
тoмy свoеi daгaтoтoмlloi iстopii Укpaillи, де йrплoся llpo Хмeль-
IIиччинy. I хoчa вiн як iстopик нapo.цниItЬкoгo l{aпpямкy нe пiд-
кpесЛЮBaB вarкливiсть ltiеi вiйни для yкpairrсЬкoгo .ц'еp)кaBoT-
BoPення' йoмy iIlкpимiнyвaли, Iri6и вiн хoтiв пpимеtII,lIити зHa-
чeння <<сеJlЯtlсЬкoi pевoлюцii> ХVII ст. Bэкe нa пoчaTкy тPиД-
lIятих poкiв oфiuiйrri iстopики хapaкTеp:rlвуBaJIИ йoгo пoгляДи
як <.lIaцiонaл-фaшистськi'>. 1930 poкy BЛaдa ПеpeBeЛa Гpyrпeв-
сЬкoгo дo Poсii, Дe вiн i пoмеp 3a чoтиpи poки. Бaгaтьoх йoгo
yvlliв зaapе[IтуBaЛи 3a )rчaстЬ в Укpaiнськoму нaцioнaЛЬнoМy
l1eнтpi _ вигaДaнiй пiдпiльнiй opгaнiзaцii, яку вiн нaчe6тo o.lo-
ЛЮBaB' i вoни зaгиIIyJIи в тaбopaхl0.

oфiцiйнo зaтaвpyвaЛи i Явopськoгo: йoгo зaapе[ITyвurЛи
1933 poку 3a yчaсTЬ y кoнтppeBoлюцiйнiй Укpaiнськiй вiй-
ськoвiй opгaнiзaцii11. Aле в укpaittськiй iстopioгpaфii й нaдалi
дoмitlували кЛaсoвa iстtlpiя Ta зaсyД)кeння poсiйськoгo кoЛo-
нiялiзмy. 1932 poку Укpaiнськa aсoцiяцiя Мapксo-Л€нiнськиx
нayкoвo-.цoсл iдн и х i нститyтi в BИ ItaJIa кoЛектиBHу п paцю <. I с-
тopiя Укpaiни. Пepeдкaпiтaлiстичнa .цo6a>, якa мaЛa пoкiн-
чиTи 3 нaцioнa.lliсTичниМи теopiями i Гpyrшeвськoгo, iЯвop-
ськoгo. oДllaк i тaм тpaктyBaння пoдiй Дo зapoД)кeння pe-
вoлюцiйнoгo pyху в Укpaiнi зaЛи[IaJIoсЯ TaкиМ сaМиМ' як y
Явopськoгol2.

oфiuiйне шIеЛЬМyBaHня <.нaцioнa.пiзмy> в iстopioгpaфii
Тaк ПpигoJloМlllиЛo pеспy6лiкaнських iнтелeктуaлiв, щo вoни

l0 Кiлькa yкpaiнських ltaукoвцiв y своiх .цoсlIiДжснllях кaмпaнii llpoти
ГpyIIleвськoгo викopистaЛи вi.цнc.цaвнa,loступнi аpхiвнi мaтеpiяли:
P. Я. Пиpiг, Eummя МuхаliLtа Гpуuleвcькozo: ocmaннe Decяmшtimm^я
(1924_1934) (Klliв' 1993)' poзп. 4-7; Boл<rдимиp Пpистaйкo i Юpiй
ШalIoвaл, Muхайлo Гpuшeвcъкuй i ГПУ_HКB!: Tpаziuttе Оeсяmuлimmя:
1924_1934 (Kиiв, 1996) '  с.79-105.
'' Hгyhoгy Kostiuk, Stаlinьt Rulе in the Ukrоinе,9З'
|2 Icmopiя Уrcpоiнu. Тoм 1: Пеpelкaпiталiстичнa лo6a (Хapкiв, 1932).
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нe ПoспitПiUIи pеa6iЛiToByBaTи .цеp)кaBницькi й вiйськoвi тpa-
дицii Киiвськoi Pyсi чи кoзaцтBa. A IloДilo, якa МoГЛa пo€дHa-
Tи yкpaiнськy й poсiйськy нaцioн:rльнi мiтoлoгii - вiйну кoзa-
кiв пpoти Пo;lьщi у ХVII ст.' щo зaкiнчилaсЯ сoloзoм iз Мo.
скBoIo' _ Й дaлi iнтеpIrpeтyвzlЛи B Дyсi кЛaсoвoi iстopii. 1930
poку iстopик Микoлa Пeтpoвський, кoтpий пoсTyПotso сTaB
гoлoBниМ aBтopиTеToМ 3 Ilьoгo ltepioдy, .цoBo.циB: нa ПpoтиBa.
гy скa:]aнoмy в <.Лiтoписi CaмoвИ]1IIя>>, yкpaiнський llapoд не
мiг paдiти звiстцi lIpo цeй сolo3. У poмaнi oлeксaндpa Coкoлo-
Bськoгo <.Бoryн> ( 1931) Хмe.пьницький зoбpaлсеlIий типoвим

фeoдaлoм-ПoЛкotsollцем, нa вi.ц,мiну вiд peuникa мaс пoЛкoBHи-
кa Бoгунa. 3poзyмiлo' щo сoЮ3 iз 6oяpськoю i кpiпoсницькoю
Poсiею нe Пaсyвaв Бoгyнoвi Coкoлoвськoгo - вiн вистyпaв зa
тe, щo6 Укpaiнa пoкЛaдaЛaся нa <<BЛaснi сили>llj. Aвтopитeтнa
<.БoльшlaЯ сoBeTск:Ц эtlцикЛoПе,ция> сTBеp.ц)кyBaЛa цЮ дуМ-
кy - Пo сyтi, дyмкy Пoкpoвськoгo - щe 1935 poкy i хapaктepи-
зyB:rЛa Хмельницькoгo Taк: ..3paдник i лloтий Bopoг пoBсTa-
лoгo укpaiнськoгo сеЛяtIстBa. Х[мeльницький] бyв пpeдстaв-
никoМ веpхiвки yкpaiнськoi фeoлaльнo-кoзaцЬкoi стaprшини,
якa 6aэкaлa зpiвнятися B Пpaвaх iз фeoлaлaми Пoльщi - пoль-
ськoЮ lllЛяxToю>. A Пepеяслaвський дoгoвip 1654 poку <.знa-
МенyвaB сo6oю сoIoз укpaiнських фeo.laлiв iз poсiйськими i,
пo сyтi, юpи.цичнo oфopмив пoчaToк кoлoнiяльнoГo Пaнyвaн-
ня Poсii нaд Укpaiнoю>14.

Toэк нeдиBнo' щo B сepе.цинi тpидцятих poкiв paдянськa
BЛaД'a BBzDк;LПa пaм'яTник ХмeльницЬкoМy (1888) lla Coфiiв-
ськiй плoщi нeзpyнним. Пiд чaс мaсoBoгo вi.цзнaчaння pa.цян-
сЬкиx сBяT пaМ'ятник зaбивaЛи дoIIIкaми, a мiсцeвi }IaчaЛЬ-

l3 Микoлa Петpoвський' Hаpuсu iсmopii Укpаiнu XVII_noчаmкц XVIII
cmoлimъ, тoм 1: !'oслi.lи нaд ЛiтoItисoм Caмoвидuя (Хapкiв, 1930)' с.
|29; o, Coкoлoвський, Бozун: Icmopuaнuй pol|aн з цaсiв Xмeльнuцuнu
(Мюнхeн, 1957); Katгin Bегtгаm, (Rе-)Wгiting Histoгy: olеksandг Soko-
lovs'kуi аnd thе Ukгainian Soviet Histoгiсal Novсl, Ilaruаrd Uhrainian Stu-
dies2l ,N 1-2 (1997): 16l-172.
ta B. K[pуть], Хмельницкий, БoгДaн 3инoвий Михaй;Ioвич , Бoльutая co-
вemcксtя энцuклoneОuя, 1-е изд. (Moсквa, 1935), тoм 59: 816 i 818. цЯ
диtsotsи)I(нa eнцикЛoпедичнa стaття в)t(е дaвнo пPиBеpтa€ yвary ДoсЛlд-
rtикiв, див., нaIlp., Lowеll Tillett, Grеаt Fiеndship тa JoЬл BasaraЬ' Pere-
iаslаo 1954' 164-165.
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ники Ilaвiть пo/IуМyвaЛи взaгa.ili йoгo зpуйlryBaTи. 1936 poкy
pесIryблiкaнськi iдeoл()Ги HaкaзаЛи укpaТнськиM Мy3еяМ ПРи-
ПИ||И.ГИ <.iДе:lлiзaItiЮ кO:]aцЬкoi iстopii>. 1937 ptlкy вo}Iи зaсy-
дили <,Лloцoлoвiв,> 3illaiди Tулyб як <.rпкiдницький poМall>.
Цей сl l iчний твip I lpo укpaiнськi землi у 1610-х poкaх нaчe6-
тo бoгoтвopив кoзaкiв, irнopyвaв гlItl(lлення .ГpyдOвoгo сеJIяtl-
сTBa Ta сTBеp.ц)кyBaв вищiстl, IloЛЬсЬкoi ку.пьтуpи. Hсвдoвзi
Tулу6 мaйrке нa дBа Десятилiт.гЯ IloTpaпиJla в тaбopиt.'.

Сиfнaли, якi нaдхoДиJIи згopи, i дa,ri спatITeJ'IичyBaJIи.
Toгo сaмoгo poкy' кoЛи вЛa.цa нaкиrIyJIaся нa Ty;rу6:]a не3/lo-
poBе 3aхoIIJIetII{я кo3aIlЬкиМ МинyJIиМ' Гa:]еTи poзкpиTикyBaЛи
киiвськy I]исTaBy клaсичнoi oпеpи Mикoли ЛисelIкa <.Tapaс
Бyльбa> (1890) зa спpo6y IIpиМенIIIити гepoiннiсть yкpаiн-
ськoi iстopii. Пiсля смеpTи кoМПo3итopa 1912 poкy цЮ ПeplПy
нaцioнaльнy ollepy' якa зaкiнчуBaЛacЯ кoзaцькиМ lllTypмoМ
rIoльськoi фopтeui flу6нo, rre пеpеpo6ЛЯЛИ. Алe 1937 poкy pe-
lltисеp виpitl.tив TpиМaTися сIoжeту Гoгoля й зaвсplllиB oпеpy
сцe]IoIo' кoЛи пoJIЯки )киBIIем сIIaЛК)ЮTь кoзaцькoгo ПoЛкoв-
никa Бyльбу. Caмe це тpaгiннe зaкiнчення <.Tapaсa Бyль6и>
<. П paв.ца > Bи кopисTirЛa, lцoб lacУ ДИTvI в исTaBy я к <<aнTинapoД'-
Irий спектaкль>, вiд якoгo вiе <.пopaжеI{ськиМ зaдумoм>l6.

Пpoфесiйнi iстopики тaк сaМo не МaЛи чiткoгo yяBЛeння
пpo o6pиси нoвoi oфiцiйнoi пoлiтики llaм'ятi. B paмкaх все-
сoIoзнoi pефopми укpaiнськi вJIaДники злiквiдувaли пpoTЯГoМ
1936-1937 poкiв Укpaiнськy aсoцiяцiю Мapксo-Л€пilrськиx
нayкoвo-.цoслiДних iнстиr.уr'iв r'a Iнститyr. неpвt.lн<li пpoфeсy-
pи, зoсepe.циBlllи I]иBчeння iстopii Укpaiни в IItститутi iстo-
pii Укpaiни Aкaдeмii нayк УPCPI7. Пpoте й пiсля тaкoi цен-

15 I lЛ.AГo, tp. 1, o lr .70, спp.757,apк.96 (пaм'ятник); КpaвненкoБ., Сo-
цiальнi змiнu i нацioltалънсl свiОoмiсmь в Укpаiнi XX cmoлimmя (Киiв,
1997)' с. 184 (мyзеi); М. Copoкa, 3iнaiда -tулуб, у кн.: O. Г. Мусiсllкo,
pел.' 3 nopozа смepmi: Пuсьлtенttuкu Укpаiнu _ Jrеpmвu сmалiнcькuх
penpеciй (Kиiв, 1991)' с. 426_429 (Tулу6).
|6 ПpавОа,24 х<oвтня 1937, с. 6; Ю. o. CтaнiIшeвськиЙ, Укpаiнcькuй pа-
dянськuй мцзuчнuй mеamp: ltа.puсu iсmopii (1917_1967) (Kиiв, 1970),
с.160_162.
17 II 'цAГo, ф. 1, o lr .6, спp.409, apк.24; А.B, Сaнцевич и H. B. Кoмa-
peнкo, Pа:lвumuе uсmopuцесltoй нaукu в АкаОeмuu ноук Укpаuttcкou ССP:
1936_1986 z.z.. (Kиeв,1986), с. 3zr.
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TpaЛiзaцii Пo-сПpaв)кнЬoМу 6iльtпoвицьких дoслiiтlжeнь yкpa-

iнськoi iстopii, яких нaГiLIIьнo BиМaгaЛa ПapTiя' I]сe oДнo не

3'ЯBИЛocЯ. Haлякaнi нeсTpиМнOю хBиJIеIO pепpeсiй iстopики

нeсПpoМo)I(нi бyли pearуBaти нa сyПepечЛиBi сиrнaJIи згopи.

Iнститyт пoчaB гoTyBaTи дoсЛl.Щкен}Iя, якe /{o нaс нe ,liйrшлo,
zlЛl, схoжe, вiДпoвiДaлo лiIrii Явopськoгo, IlpиIIaйМнi в тpaк-

тyвaннi Хмeльниччини тa цapськoi кoлoнiяльнoi пoлiтики в

Укpailrit8.
Ще дo тoгo як po6oTa нaД циМ Д,oслiД,хсенHяМ зpуlшиЛa 3

мiсця, BеЛикa чисTкa 1937 poкy 6oляче BДapиЛa Пo iнстиTу-

ту. Йoгo пeptrloгo .циpекTopa, Пpoфесopa Apтaurесa Хapa.ц)кe-

Ba' 3aсTyпHикa диpeктopa Гpигopiя СлюсaPeHкa' нaукoBих

пpauiвнйкiв Кoстя Гpe6eнкiIra, BacилЯ Гypистpим6у, Tpo-

хймa Cку6ицькoгo й Mикoлy Tpигy6eнкa 6улo зaapell|тoвa-

нo i poзсTpiлянo. [м iнкpимiнyB:lЛи тpoцЬкiзМ, пpaвий УхИЛ,
yкpaiнсЬкий нaцioналiзм тa пiдгoтoвкy Tеpopистичних aк-

тiв, a ltoнaД yсe _ гIасTЬ y <<кoнтppeвoлroцiйrriй ТеpopистиЧ-
нiй т. 3B. ..пpaвo-лiвaцькiй'' opгaнiзauii, щo'Ii oчoЛIo€ yкpaiн-

ський центp... у 6лoui з тpoЦькiстськoЮ теpopисTичнoю opгa-

нiзaцiею i укpaiнськими нaцioнaлiстaми>19. 3винувaченi зi-

lНaJlplcЯ' ЦIo нa пpaктиЦi iхня пiдpивнa po6oтa пoлягaлa в iД'e-

aлiзaцii нaцioнaльнoгo минyЛoгo в пiдpyчнику iстopii Укpa-

iни, який Boни гoTуBaли. Apeштoвaний <.нaцioнaлigт,> гypи-

стpим6a сBoIo кoнтppевoлrouiйнy лiяльнiсTь oписyBaB Taк:

Якoсь в oднiй iз poзмoв y vеpвlri мiсяцi 1935 p. Гpе6еlrкiн
пpяIt4o IIoсTaBиB Пеpeдo It{t{oЮ пиТaння Пpo Tе, щo iнiцiяти-

By UIoдo peд'aryBaнIrя <.Iстopii Укpaiни> тpeбa взяти дo pyк

гpyпi yкpaiнцiв - пpauiвникiв iнститутy, якi, нa йoгo дyм-
кy, зpo6лять цей пiдpyvник спpaв.u'i дoкyit{еtlтoм iстоpii, шo
вiдodpaxaс BеЛичttе МиHyЛе yкpaiнськoгo Ilapo.ц,y. Я oхoче

ПoгoдиBся i спитaв йoгtr, як )ке це ПpaкTиvlro зpoбити... У

1935 p., 6уlуuи в Хapкoвi y спpaвaх пapтiйlro-iстopичHoгo

apхiву, я зyстpiвся з [Caвою] €сипенкo. У poзмoвi я ска-

АII УPCP: 19З6-1941 (Киiв, 2001).
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зaв йoмy, щo Ir{и' гpyпа yкpaiнсЬких нayкoвцiв Iнститyтy iс-
тopii, пovaли Tепep пpaцЮBaTи нaд стBopеHням пi.Цpyvникa
<Iстopiя Укpaiни'>, пoтpi6нi ще Люди д'IIЯ цЬoгo' пpичoмy я
пiдкpeслив, Щo зав.цaнHя HaIIIе _ зpo6ити пiдpyчник.npiu-
Дi дoстyпним, зpoзyмiлИ|"1 /.:llя yкpaiнських мaс. Haм тpе6a
вiдo6paзити в Hьoмy всe гepoiннe lllиHyЛe yкpaiнськoгo нa-
poдy, йoгo бopoть6y зa нeзaлeжнiсть, йoгo кoлoсальнi твop-
vi сили, пoкaзаTи' щo yкpaiнцi завжди Пpaг}IуЛи дo сaмo-
стiйнoсти, тo6тo.цaв йoмy зpoзумiти, щo ми виpitпили цeй
пiдpгlник HaПИcaTИ в плaнi iдeaлiзyвaння Укpaiни. €си-
пeнкo пoгoдився бpaти рaсть y po6oтi нaД' цигt,l пiдpгrни-
кoм 3а BикЛa.цеtlим мHoЮ планoм20.

в гlpuloмy _-lx зМylllyвilли зaМoвкнyTи peпpeсii, якi зaчiпали
всiх без poз6opy.

Пpигaдyвaння lraЦii

стaBЛяти цpoМaдян pеспy6лiки oтoToх}Iювaти сe6e 3 Bидaтни.
Ми пpeдкaми: ки€BopyсЬкими вoiнaми, кoзaкaMи' нaцioнaль-
tlиIr{и Дiячaми ХIХ стopivчя. У тaкий спoсiб yкpaiнськi paдяIr-

20 У лещamах moпалimapuз"uу 1 : 63_64.
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ськi iдeoлoги й iнтелeктyaЛи пpистaвали нa ви.цoзмiнeнy Bep-
сiю нaцioнaльнoi ПaМ'ятi, якy стBopилa нaцioнaлiстичнa iнтe-
лiгeнцiя в кiнцi ХIХ стopiння.

Pea6iлiтaцiя нaцioнaльних геpoiв вiл6yвaлaся нe Чepeз пo-
стaнoBи' a 3усилляМи oкPeмих укpaiнських iстopикiв i пись.
Мeнникiв, якi тoнкo вiдvyвaли нoвi iдeoлoгiчнi вiяння. Iхнi вi.
зii6yли вiдкpитi для пy6лiннoгo o6гoвopeння2t. Cпepшyдискy-
сii зoсеpел)кyвалися нaвкoЛo пpoтиpivvя мiж мapксистськиМ
пpиHципoМ клaсoвoгo aнaлiзy тa eтнiчнo-пaтpioтичHиМи кpи-
тepiями, вi.цпoвiднo.Цo яких ви6иpaли нoBих BeЛиких пpeДкiв.
Iдеoлoгiчний пoвopoт пoчaBся з Бoгданa Хмeльницькoгo' кo-
зaцькoгo Baтa)ккa' який ствopиB Пеplпy paнгIьoМo.цepнy yкpa-
iнськy Дep}сaBy i _ щo oсo6ливo зpуrrro _ 6У" гoлoBниI\,l iнiцi.
ятopoМ сoюзy 3 Мoсквoю 1654 poкy. У poлi <.збиpava зeМeлЬ
pyських> гетьмaн нaлe)кaB i дo стapoгo цapськoгo пa}Iтeoнy
Bи.цaтHих iстopинниx дiячiв, a як зaсHoBник кoзaцькoi дepэкa-
ви вiн 6yв гepЬем щe й yкpaiнсЬких нaцioнaлiстiв. Йoгo фiry.
pa, нeoднoз}IaчHa в нapaтиBaх пpo тBopeння нaцii, бyлa, пpo-
те' нepелeBaнтнoю .цля пaнiвнoгo у .цвaДцятих poкaх клaсoBo-
гo пi.цхoдy лo iстopii. Toдi йoгo зaсy.ц)IсyвaЛи як Beликoгo фeo-
д:rлa' кoтpий пpoлaв укpaiнське селя[Iствo poсiйськoмy цape.
вi й зeмлевЛaсникalr{.

Упеpшrе Мoсквa }Iaтякнyлa нa мo)кливу pea6iлiтaцiю
ХмельницЬкoгo в oфiuiйнiй пoстaнoвi хypi ypялoвoi кoмi-
сii пo кoнкypсy нa пiлpунник з iстopii CPсP (сepпень 1937
poкy).oсь якy гoЛoвtly Ba.цy Bиявилa кoмiсiя в pyкoписaх' пo.
.цaHих нa кoHкypс:

Aвтopи не 6aчать жoДнoi пoзитивнoi poлi в дiях Хмель-
HицЬкoгo y ХVII стoлiттi, в йoгo 6opoть6i пpoти oкyпauii
Укpaiни пaнсЬкoЮ Пoльщeю i сyлтaнськoю Tуpevuинoю.
Фaкт пеpeхoдy, скa:кiмo, Гpyзii в кiнцi хVIII стoлiття пi.ц
пpoтeкTopaT Poсii, тaк сaмo як фaкт пеpехoлy Укpaiни пiл
владy Poсii, aBтopи poзгЛядaють як a6сoлютнe зЛo, пoзa

2l Кевiн Плат i {ейвiл Бpaнлен6еprеp пoк;Ц}ilли, Щo poсiйськi iнте.
лекryrLпи pеa6iлiтyвaли lвaнa Гpoзнoгo зa тiею сalvroю мoлеллю (Kе-
viп М. F. Platt i David BгandеnЬегgеr, TеггiЬly Romantiс, TеггiЬly Pгo-
gгessivе, oг TеггiЬlу Tгаgiс: RеhaЬilitatiпg Ivan IV undег I. V. Stalin, Rиs.
sian Rеuiеa 58' Nb 4 [oсtobeг 1999]: 635_654).
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3в'я3кoм iз кoнкpетними iстopиvниI\,tи yмoвal\.tи Toгo чaсy.
Aвтopи нe 6aнaть, щo пеpед Гpyзiею стoялa тo.Цi aльтep-
нaтивa _ a6o 6уи пoгЛинyтиМи цIaхськoЮ Пеpсiсю i сyл-
тaнськoю Typevvинoю, a6o пepeйти пiд пpoтектopaт Poсii;
тaк сaмo й пepед Укpaiнoю стoялa тoдi aльтepнaтивa _ a6o
6ути пoглинyтoю пaнсЬкoю Польщею i сyлтaнськoю Ty-
peччинoю' a6o пеpейти пiд влaду Poсii. Boни нe 6aчaть, Iцo
.цpугa пеpспектиBa 6улaвce я( тaки наймeншrим Л|4xolul22.

Tyт yпepruе 6улo в)I(итo фopмyлу <<меHIIIoгo Лихa>' якa нa.
дaлi кopистyBaTиметься пoпитoм в oфiuiйнoму ст:lлiнсЬкoмy
лискypсi МиHyЛoгo. 3a слoвaми тoгoчaс}Ioгo pa.цяHськoгo iс-
Topикa Miлiци Hснкiнoi, Cталiн, pеllaryloчи тeкст пoстaнoBи'
сaМ.цoдaв a6зaц пpo Укpaiнy i Гpyзiю23. ПapaдигМa <МeнцIoгo
лиxa> Демoнстpyвaлa кoМПpoмiс мiж Tpa.цицiйHим Мapксист-
ськиM 3aсyДкeн}rям poсiйсЬкoгo iIt{пеpсЬкoгo кoлoнiялiзМy тa
HoBим пiдкpeслeнням тягЛoсти .цep)I(aB}Iих тpaдицiй мiж Po-
сiйськoю iмпеpieю i Paдянським Coюзoм. 3aявa 1937 poкy ще
нe BB:Dtс:l./Ia iстopиннo пporpeсивнoю aнексilo Укpaiни й Гpyзii
iмпepieю, як Це 6yлe в пiзнitших pa.цяHсЬких iдeoлoгiчllих дo-
кyмeнТaх.

Пiдpyчник з iстopii, який вигpaв кoнкypс, _ <Кpaткий
кypс истopии CCCP> зa pедaкцiсro Aндpея Шестaкoвa _ впpo-
.цoB)I( нaсTyПних.цBaДцяти poкiв 6yв стaндapтниМ для пoчaт-
кoвoi rпкoли. o.цнaк poсiйськy iмпepськy тpa.цицiю вiн pea6i-
лiтoвувaв paДule oбepeэкнo. PoзпoвiДaючи пpo Хмeльницькo-
гo Ta Пpи€.цнaння Укpaiни, aвтopи циTyвiUIи pевiзioнiстськy
фopмyлу <<мeнцIoгo лиxa>' aлe гoлoBним в iстopii для них зa-
ЛуIlrIaBcЯ класoвий пiдxiд. ПpиеднaвшrисЬ д,o Poсii, yкpaiн-
ський rrapoД змiнив oДнy фopмy сoцiяльнoгo гнiту нa iнrшy. B
iнтepпpетaцii aвтopiв пiдpгlникa Хмельницький 6opoнив iн-
тepеси тiльки клaсy зeмЛeBлaсникiв, a те' щo вiн звepнyвся дo

22 Пpaвdа,22 ceуlня |937 , c. 2.
23 М. B. Hevкинa, K итoгaм Д|4cКУccи|у| o Пеpиoдизaции сoветскoй истo-
pин.ес-кoй нaукvt, Иcmopuя СссP'}.lb 2 (1962):74; M. B. Hеvкинa, Boпpoс
o M. H. Пoкpoвскoм в пoстaнoвлeниях пapтии и пpaвитeльствa 1934_
1938 гг. o пpепo.цaBatИlI |4cTop|,||4 и истopичeскoй нayкe, 24|. Bуlcлiв
<мeнIцe лихo> з'явля€Tься y внyтpitпнiх дoкytr.teнт.D( пapтiйнoгo aПaPa-
тy тa Мiнiстеpствa oсвiти в гpyлнi 1936 (BгandепЬeгgеr i DuЬrovsky, Йe
People Need а Tsаr,878 i 889, пpимiткп 46_47)'
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Poсii, 6yлo зумoвлeнe пoлiтичHoЮ кoн'юнктypoю' a не eтнiч-
гIoIo чи peлiгiйнoю 6лизькiстю мiэtс цими дBoМa нapодaми2a.

Пoстфaктyм мo)Iснa пo6auити, щo ця сepпнeBa Пoстaнo-
вa 1937 poкy.цaлa iстopикaм 6iльшre пpoстopy лляpea6iлiтaцii
Хмeльницькoгo' 6a нaвiть дopiкaлa зa llе.цooцiнкy йoгo як пoл-
кoвo,цця й пaтpioтa. Пpoте тaк сalvto як y випa.цку з Петpoм Bе-
лiким тa Iвaнoм Гpoзним, письМeнниI(и Bипepе.ц,или iстopикiв
y Пoвepнeннi гeтьмaну poлi нaцioнaльнoгo гepoя. Moлoдий
укpaiнський лpaмaтypг oлексaн.цp Кopнiйvyк, чиi п'€си Bже
пpo.цеМotlстpyBaJlи лoяльнiсть дo пapтii, спitшнo зaвеptшив iс-
TopичHy п'есy <.$61дaн Хмeльницький>. feтьмaн зoбparкений
y нiй як виДaтниЙдepжaBeцЬ i пoлкoвoДeцЬ' пo с5пi, як нaцio-
нaльний гepoй, кoтpий звiльнив Укpaiнy вi.ц пoльськoгo гнiry
i ствopив кoзaцьку дep)кaBy (вaхливo, щo п'€сa не нaгoлolllу-
в:rлa нaстyпнy пoдiю _ сoЮ3 iз Мoсквoю),'. Aле сaмe тoМy' щo
Bлa.цa нaTякtlyЛa нa i.цеoлoгivний пoвopoт' a нe пpяМo нaкиHy-
лa йoгo, Хмельницький Кopнiйчyкa Bикликaв дискyсilо.

1938 poкy, кoли пpeстижниfl мoскoвсЬкvlЙ Мaлиil теaтp
пpийняв п'есy i пoчaв Ii peпeтиpyвaти, Кopнiйuyкa Heспoдiвa-
Ho BикликaЛи Дo МoскBи вiдпoвiсти нa зaки.ци y спoTвopeннi
iстopii. Peцензeнт п' €си, МoскoвсЬкий iстopик Bлaдiмip Пiче-
Ta26, BBa}сaв' щo в текстi фirypyють вигaДaнi пepсoнaлсi й пoдii,

2{ A. B. Шестaкoв, peД'., КpamrcuЙ куpc uсmopuu ССCP (Мocквa' 1937)' с.
50-52.
25 Хoчa 6ioгpaфи Кopнiйнукa ствеp.ц)кyють, щo вiн пoчaB пpaцювaти
над п' €сoю 1935 poкy i нaвiть якийсь vaс пpoвiв в apхiвaх (Е. Гop6yнo-
вa,,Ц,pшnmуpauя А. Кopнetiuука fNlocквa, |952|, с. 133)' oсoбистий ap.
xiв письменникa не пiлтвеpлжyс цьoгo. Пеpшa чеpнеткa дpaми 3 tt:Ц}вoЮ
<БoгД'aн Хмельницький: Гepoiкa. Укpaiнa ХVII ст.> з6epеглaся сеpе.Ц
мaтepiялiв, дaтoваних 1938 poкoм. Aнi змiст п'еси, нi зaписники Кop-
нiй'lyкa нe свiдчaть пpo сepйoзнy пpaцю з iстopиvними.цжepелaми. Cе-
кpет yспiхy п' €си пoлягaB PaдцIе B тoмy, щo вo}Ia пo-rroBoмy iнтеpпpеry-
валa вiдoмi фaкти.,Цив. IЦAМЛМ, ф. 435, oп. 1, спp.33.
26 Пiчeтa 6yв 6iлopyським iстopикoм сepбськoгo пoхoджeння. У кiнцi
1920-х poкiв йогo зaсy.Цили як <6iлopyськoгo 6ypжyir:tнoгo нaцioнaлiстa>,
a нa пoчaткy тpи.ццятих BИcЛaJЦ4 як <poсiйськoгo мoнapхiстa> з Мiнська
дo Bятки. 1935 poкy вiн пoвеpнyвся.цo Мoскви й yспiurнo пpoдoв)кив тaм
свoЮ aкадеМiннy кap'еpy. .Цив.: Rаinег Lindnег, Nationalhistorikег im Sta-
linismus: Zum Pгofil dег akadеmisсhen Intеlligentz in WеiBruBland ' |926-
|9 46' J аhrbilcher lйr G e sc hic htе О steurop аs 47' NЬ 4 ( 1 999 ): 1 99 _ 20 1.
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aлe гoЛoBнa йoгo пpeтeн3iя _ aBTop нe 3o6paзив Хмельниць-
кoгo 3aхисникol*,r клaсoBих iнтеpeсiв 3еМЛeBЛaс}Iикiв. 06гoвo-
peння в'Иcтaв.УI Мaлoгo Teaтpy 16 экoвтня 1938 poкy ПepeTвo-
pилoся нa спpaв)кню бaтaлiю .цoBкoЛa Хмeльницькoгo. Кop-
нiйнyк зaхиIцaв свiй нaгoлoс нa нaцioнaЛьrrolvry звiльненнi, a
нe нa Bнyтpirпнiй клaсoвiй 6opoть6i, i 6opoнив свoю po6oтy як
yкpaiнськy pa.цянськy вiдпoвiдь пoльськiй iстopиvнiй мiтo-
лoгii. Biн нaгадaв aвдитopii пpo вiдoмий poмaн Генpикa Cсн-
ксвiчa <.Boгнем i мeчем,> (1883_t884), якиtt хиBиB пoльськi
стеpeoтипи Щo.цo yкpaiнських кoзaкiв: <.У [книхсцi] вивeлe-
нo ХмeльницЬкoгo як п'яницЮ i нaпiв6aндитa... У цiй книж-
цi Дoвoдиться' Щo Пoльщa 6улaхaзяЙкoю Укpaiни й щo вoнa
мyсиTь BеpHyтись знoв, шцoб зaвoлoдiти Укpaiнoro... Hе ви-
пa.цкoвo пoльськi фaшисти зpo6или Цю книry o6oв'язкoвим
rпкiльним пiдpylникoм>. Iмoвipнiсть нoвoi вiilнpl з Пoль-
щeю тa/a6o Hiмeччинoю BипpaBДyBaЛa пiдтpимкy yкpaiн-
ськoгo нaцioнальнoгo пaтpioтизМy. <.Якиx жe iдeй BaМ ще тpe-
6a? I якi iлei пoтpi6нi тeпep, кoли пoльськa шляхтa тa нiмець-
кi фaшисти зHoвy збиpaютьсяBДepTИcя в Укpaiнy, кoли yкpa-
iнськoмy нapoдoвi, мo)кЛиBo' дoведетЬся Bстyпaтися зa свoЮ
нeзaлeяснiсть?>27

Кopнiйнyк пеpемiг oпoнентiв. Cпpoбa лiтepaтypнoгo кpи-
тикa Bлaдiмipa Блюмa poзHeсти <.Бoг.цaнa ХмeльницЬкoгo>
(вiн нaписaв Cтaлiну, щo п' €сa irнopуе клaсoвий пiдхiл) пpo-
BaлИЛacЯ. Biддiл пpoпaraнДи й ariтaцii Цк BкП(б) лiйrшoв
BиснoBкy' щo Блюм неПpaвиЛьtlo BиTЛyмaчиB пotlяття pa.цяtl-
сЬкoгo пaтpioтизму28. Haвеснi 1939 poкy вiлбyлaся пpем'еpa
в Малoмy тeaтpi тa кiлькoх пpoвiдних укpaiнських тeaтpaх.
Peспyблiкaнськi гaзeти пpoслaBляЛи Bистaвy 3a тe' щo Boнa
BикликaЛa y глядauiв <,глибoкy лю6oв i пoвary дo гepoivнo-
гo Минyлoгo нaшoгo нapo.цy>. П'есa зaслy)IсиЛa oфiшiйнe схвa-
Лeння' i ii стaвили теaтpи y BсьoМy Pa.цянськoмy Coюзi, зo-
кpеМa мaйхсe кo)кeн теaтp в Укpaiнi. 1941 poкy aBтop <.Бoг.цa-

2? Пpoтoкoли дискусii нинi з6сpiгaЮтЬся в apхiвaх мyзеIo Мaлoгo тea-
тpy, ,цoстyr'y дo них я не мaB. I{ит. зa: Гopбyнoвa, Д,pамаmуpzuя' 135 i
137; Ю. Кo6илецькиtl, Кpuла кpeuеmа: )Itummя i mвopuicтnъ oлeксaнdpа
Kopнiйuука (Kиiв, 1975)' с. |33-|34.
28 PГAсП И, ф. 1 7, oп. |20' д. 348' лл. 6З-7 | o6 i 7 6_7 7 . Я вД,ячнvlit Кapен
Петpoнe i Дейвiдy Бpaндeнdeprepу 3a цЮ пpимiтку.
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нa Хмельницькoгo> 3лo6yв нaйвищу нaгopo.ц,y' якy мiг oTpи-
мaти Митець y Paдянськoмy Coюзi, _ Cталiнськy пpeмiю пеp-
шloгo стyпеня29.

Iншli yкpaiнськi письмe}Iники пitшли слi.цaми Кopнiйнyкa.
1939 poкy Петpo Пaнн нaдpyкyBaB ypиBки зi свoгo нoвoгo iс-
тopичнoгo poмaнy <.3aпoporкцi> пpo 6opoть6y кoзaкiв ПpoTи
Пoльщi B нaстyП}Ie десятиpivн я пicля пoBстaння ХмeльниЦь-
кoгo. Якiв Кavуpa незa6apoм зaкiнчив poмaн <.Iвaн Бoгун>
(1940)' який пoвтopЮBaв сю)кeТ ТBopу Coкoлoвськoгo' aлe
}Ie ПpoтистaBляB пoлкoBникa i ХмeльницЬкoгo. Кoмпoзитop
Кoсть.(aнькeвин нaписaB Mузикy.цo п' €си Кopнiйuyкa i зaдy-
мaB нaписaTи oПepy, aле кepiвництвo киiвськoгo oпеpнoгo тe-
aтpу BпoЛювaлo бiльtшy знaменитiсть: нaвeснi 1939 poкy oгo-
ЛocуIЛvl' щo oпepy <.Бoгд,aн Хмeльницький> нa лi6peтo Кop-
нiйvyкa пoгo.циBся HaПИcaTИ fl мiтpiй llloстaкoвiч3o.

Iстopики пpиЙмaли нoвy пaтpioТич}Iy пapa.цигмy пoвiль-
нirше..Цoки BЧеHa paлa Iнститyту iстopii Укpaiни AH УPCP o6-
гoвoploBaлa нoвy oцiнку Хмeльницькoгo' кмiтливий Мoскoв-
ський письIr{eнник Oсiп Кyпсpмaн (псeвдoнiм _ К. Oсiпoв) ви-
Пеpе.цив iстopикiв i видaв пеpllly ПoзиTивнy dioгpaфiю гетЬIvta-
нa. o.цнaк BoзBeличeння Хмeльницькoгo в йoгo книxui 6yлo
oбмеrкeним: oсiпoв пiдкpеслloBaB зеМлеBлaсницькi <.клaсoвi
iнтepeси> гетЬМaнa i йoгo хopстoке стaBЛеtIня.цo yкpaiнсЬких
тpyдяЩих Мaс' a сoюз iз Poсiсю тpaкТуBaв як пpoфeсиBнy пo-
.ц,iю, aлe пiд мapкoю <<МенIIIoгo Лихa,>3!. 1940 poку yкpaiнський
iстopик Микoлa Петpoвський oпy6лiкyBaв пep[Iий нaукoвий
peвiзioнiстський oпис ПoBсTaння ХмeлЬницькoгo <.Bи3вoль-

29 Bicmi,5 6еpезня 1939, с. |,4; Кoмунicтn, 1 квiтня 1939, с. 3; Кo6илеuь-
кttЙ, Kpuлa,149-151.
30 Микoлa CиРoтюк, УкpаiнcъкаicmopuчнсInpoзо зa 40 poкiв (Kиiв' 1957)'
c.254_255,154 (Панн i Кaчуpa); М. Михaйлoв, Кoсmянmuн ФеОopoвuu
,Ц,онькeвuн. HаpoОнuй apmucm CPCP (Kиiв' 1964)' с. 15 (flaнькевиu);
Cтaнiruевськltil, Укpаiнcькuй pаОянсъкuй музu,lнuй meamp: Hapucu
icmopii (1917_1967) (Киiв' 1970)' с. 177 (Шoстaкoвiv).
,' Пpo дoвoеннi Дe6aтуl в Iнститyтi iстopii Укpaiни див.: rЦAГo' ф. 1'
oп. 70, спp. 753, apк. |2|;cпp. |2|,apк, |2. (Це пiзнiшi пoсиЛaння нa дис.
кусiю, Пpo Якy не з6еpеглoся )кoдниx дoкyш|eнтаЛЬних згaдoк). Книrкка
К. oсiпoвa вийшлa в пpeстиlснiй сеpii <.Жизнь зaмeчaтeльньlх лtoдей>
y кolvtсoмoЛьськoN,ry виДaвництвi <. Мoлoдaя гвapдиЯ>: K. oсипoв, 6oe-
О ан Xl+tельнuцкuй, Жизнь зaмeчaтеЛ Ь}l ьI х л юдей ( Мoсквa, 1 939 ).
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нa вiйнa yкpaiнсЬкoгo IlapoДy пpoти Гtliту lllЛяхеTсЬкoi Пoль-
шi i пpиелнaння Укpaiни дo Poсii ( t648_I654)>. У цiй кни:кцi
нe aкцeнтoвallo Bнутpitпню кЛасol]y 6opoть6y, 6iльшe йдеться
пpo yкpaiнський llapoД зaгaJloМ' a ХмельlIицькoгo зo6paэкеlIo
пpoвiдникoм нaltii. Boднovaс Пeтpoвський yвaэкaв сoюз iз Po-
сiею тe,leoлoгiчним peзyЛьTaтoм yкpaiнськoi iстopii: <.Beсь iс-
тopиvний пpoцeс, вся iстopiя Укpaiни 3 tIемиHyчoю лoгiчнolo
пoслiдoвнiстЮ BеЛи Дo визBoЛьнoi вiйни yкpaiнськoгo нapoДy'
BeЛи Дo пpи€.цнaння Укpaiни дo Poсii, .цo o6'с.ц'нaння з 6paт-
нiм poсiйськиМ нapo,Цoм>32. Ha вiлмiнy вiл Кopнiйvyкa, Пе-
тpoвський налe)I(aB Дo тaк зBaHих <<сTapих спеЦiялiстiв>: тe,
щo нayкoBцям iз pa.zl.янськoЮ oсвiтoю BИДaBaJIocЯ pевiзioнiз.
мoM, дЛя Hьoгo 6yлo звиvaйнoю сyмirшшrIo yкpaiнськtlгo нaцi-
oнaлiзмy тa знaйoмих ДopеBoЛЮцiйних iстopиvних схем.

Iз peтpoспeкTив}Ioгo ПoгЛядy ця сTpaTeгiя peadiлiтauii
yкpaiнськoi нaцioнaльнoi iстopii як чaстини lllиpllloгo iмпеp-
сЬкoгo .{lискypсy 3a дoПoМoГoю Пpи€Днaння ii дo poсiйськo-
гo Beликoгo наpaTивy пеpедyвaJta пiзнirпiй paдянськiй дo-
гмi. Пpoтe чiльний iстopинний жypнtl/I тoгo чaсy <.Истopик-
мapксист,> нaДpyкyBaB неraTиBHy pецензiю нa мoнoгpaфiю
Пeтpoвськoгo. Тi aвTop' A6paм Бapaбoй, кoтpий 

'.*.,й"""-ся iстopiсю Укpaiни, HeДBoзHaчнo зaJIBив: тeopiю Пeтpoвськo-
гo <<не Мo)I(Ha oхapaктеpизувaTи як МapксистсЬкy>. Biн сумнi-
вaвся в ToМy' нi6и кoзaцькa сTap[Iинa :] сaМoгo пoнaткy 6улa
вiддaнa сoюзoвi з Poсiсю i - кyли вaлсливirпе! _ ввaэкaв, щo
кни)ккa не зМoгЛa 3аПPoпoHyBaTи мapксистськoi кpитики
сTapцIини як кЛaсy. Ha дyмкy Бapa6oя, кЛaсoBa 6opoть6a6улa
<.внyтpirпньoю Дiевoю прy)I(инoЮ всьoгo хoду всiх iстopиvних
пoдiй 1648-t654 poкiв>, тo/ti як Пeтpoвський зaкpивaв oчi нa
<.клaсoвi Ilpoтиpivня> мilс Хмeльницьким i Bo)кaкoм сeЛян-

32 М. H. Петpoвський, Btlзвoльна вiйно укpаiнcblсo?o нapoОу npomu zнi-

огI. 1л, спp. 115 i B. А. Cмoлiй, peл', Bнeнi Iнсmumуmg iсmopii Укpaiнu:
Iiiобi6лiozpафiчнuЙ ОoвiОнuк (Kиiв, 1998), с. 245-250.
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ських мaс пoЛкoBникoм Кpивoнoсoм. Pецензiя зaкiннyвалaся
pекoМeн.цaцiсю пoвнiстю пеpеписaти книэrскy33.

Кoли пo6opниIси кЛaсoвoгo пiдхoду в iстopii Bистyп:lЛи
B }Iayкoвих )куpн:rлaх' пpихиЛьHики нaцioнальнoi iстopii тpi-
юмфyвaли y 3МI. У 1939_1940 poкaх pe)кисеp Iгop Caвненкo
3}Iяв нa Киiвськiй кiнoстyлii пoвнoМеTpaэкниil фiльм <.Бoг,ц'aн
Хмeльницький> зa П'€сolo Кopнiйнyкa. B екpaнiзauii спiвпpa-
цIoBaЛи двoе вiдoмих aпoЛoгeтiв гeтьмaнa: Кopнiйvyк нaпи-
сaB сцeнapiй, a Пeтpoвський 6yв нaукoвиМ кoгIсyльтaгIтoм.
Caвченкo зaяBиB' щo йoгo гoЛoBHoIo lvtетoЮ бyлo <.oниcTИTI|
oбpaз Хмeльницькoгo вiд н:lЛЬoтy бpехнi, висвiтлити йoгo
o6paз як Bo)кдя нapoднoгo>3a. Фiльм, сю,{сет якoгo дy)кe нa-
гaдyвaв п'есу Кopнiйuукa, ствopиB спpaвдi пoтylсний oбpaз
Xмельницькoгo _ кepмaниЧa нaцii в бopoть6i 3 пoЛьсЬким
гнiтoм, a тeмa пo.ц'aЛьцIoгo сoюзy з Poсiеro laJlИlllИЛacя нepoз-
кpитoю. Кoли пpoвiднi paдянськi кiнoмитui зiбpaлиcя в 6e-
peзнi 1941 poку B Лснiнгpaлi, щo6 o6гoвopити зaBеplllе}Iy кap.
Tинy, мaйхe всi пiдкpeсЛювaЛи вaхливiсть цiеi тeми.цля iстo-
pиннoi пaм'ятi paдянськoi Укpaiни. Леo ApнurTaМ зayBаJкиB'
щo <<сaBченкo пpoяBив ce6e спpaвхнiм yкpaiнЦeМ>, a Фpи-
лpих Еpмлrp пpиПyсTИB, Щo <<ПoчyтTя пaтpioтизмy, яке тeпep
y Haс y paдянськoмy суспiльствi висoкo пiднoситьсЯ,3aBДЯК|4
цЬoМy фiльмoвi сTaHе Пo-нoвoМy зpoзyмiлим>. Caм Caвчен-
кo вiдкинyв дpi6нi кpитиннi пpиviпки, зaJIBивIlIи: <<ця сTpiчкa
зpo6ленa в Укpaiнi i спpиймaеться [тaм] iнaкrпe>3s.

<.Бoгдaн Хмельницький> вийrпoв нa екpaни у квiтнi 1941
poку i сTaB гoЛoBнoю пoдieю yкpaiнськoгo кyЛьTypнoгo )киT-
тя. 3 пoчaткoм paДянськo-нiмeцькoi вiйни у vepвнi 1941 poкy

фiльм тех бyв <.мo6iлiзoвaний> як BDI(Ливе пpoпaraнДистське
кiнo. Йoгo ПoкaзyBaJIи вiйськaм 6eзпoсеpеднЬo Пepe.ц' вiдпpaв-

з A. Бapабoй, peu. нa кн.: М. H. Петpoвський, Bизвoльнa вiйнa
yкpaiнськoгo нapoдy пpoти гнiтy шrляхетськoi Пoльrцi i rIpисДнaння
Укpаiни дo Poсii в Исmopuк-мapкcucm' J$ 7 ( 1940): |З7 -|40,
31 PГAЛИ, ф. 1992' oп. 1, дд. 75 i76 (листyвaння мiж Cавчeнкoм i Кop-
нiйнукoм тa вapiянти сuенapiю); IIДAМЛМ' ф.435' oп. 1, спp. 2|37,apк.
3 (Петpoвський); М. 3aк, Л. Пapфенoв и o. Якубoвllt-ЯcньtЙ' Иeopь
Сaвчeнкo (Мoсквa, 1959)' 252 (шитaтa Caвvенкa).
35 TLцAГo, ф. 1, oп. 70, спp. 66, apк. 6-7 (виpo6ниuтвo фiльму); PГAЛИ'
ф. 1992' oп. 1, д.78, лл,8' 15 i 16 (пpoтoкoли лискусii).
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ЛеtItIяМ нa фpoнт. (Caвнeнкo й Кopнiйvyк B.цaЛo змaЛюB:lли
<.вopoгiв> нe тiльки як пoЛЬських зeмЛeBЛaсHикiB, a i як iх-
нiх нaймaнцiв _ нiмeцьких Дparyнiв.) I{iкaвo, Щo peueнзii нa
фiльм нe HaгoлoI.шУBaJIИ сotoз iз Мoсквoto, який 6yв pезулЬ-
тaтoМ тих пoдiй. Кpитики i, мa6уть, пy6лiкa взaгaлi poзyмi-
ли <.Бoгдaнa Хмeльницькoгo> пеpедусiм як фiльм пpo <<геPo-
ivнy бopoтьбу yкpaiнськoгo Hapo.цy пpoTи пoльськoi IIIЛяхти>,
який вихoBy€ y гляДaнa <.пaтpioтизм, лю6oв дo Бaтькiвщи}lи
й нeнaвисть дo вopoгiв>36.

Фiльм гли6oкo BплиHуB Ha Toгoчaснy кoлeкTиBнy пaм'ять.
М iл ьйoн и yкpaiнцiв 6eзлiч paзi в пеpeгл яHУ IIvl цей .цoBo€нний
pa.цяHськиЙ 6лoк6acтеp. Ha пoчaTкy 1950 poку, кoли o6гoвo-
pЮBulЛи oпеpy .(aнькeвинa пpo гeтЬМaнa' нaвiть pеспy6лiкaн-
ськi чинoвники й iнтeлектyали чaс вiд vaсу ПocуIЛaJIИcЯ Ha
фiльм Caвчeнкa як нa пpaвдивий чи пpaBиЛьниil oпиc yкpa-
iнськoгo минyлoгo. 1952 poкy iстopик Baдим,Цядичeнкo пo-
яснюBaB пу6лilti, якa скЛaдaлaся 3 пapтiйниx функuioнepiв:
<.А'цrке ЛюДИ y свoiй мaсi менrше чиTaють сoЦiaльнo.iстopиuнi
кtIиги i дyхe бaгaтo з ниx Пpo БoгДaнa Хмельницькoгo зHaють
зa вiдoмoю кiнoкapтинolo>37.

3мiнa пapa.цигМи нeзadapoм зaчeпилa й iнtпих iстopиvних
дiячiв Ta eпoхи. У 6epeзнi t939 poкy paДянськa Укpaiнa вiд-
згIaчиЛa |25-ту piнницю 3 дня нapo.цх{eння Tapaсa Шевчeнкa
у мaсrптa6aх' HечyBaних 3 чaсy пytпкiнських сBяTкуBaнь 1937
poкy B Мoсквi. Peспy6лiкaнськa BЛaдa пpисвoiлa iм'я пoe-
тa Киiвськoмy унiвepситетoвi й Киiвськiй oпepi, BидaЛa пo-
внe зi6paння йoгo твopiв тa спopy.цилa щoнaймeншIе тpи ве-
личнi пaм'ятtlики. Biдкpиття МoнyМeнтy в Кисвi сyпpoвo-
Д)кyвaЛoся дBoхсoTTисячниM мiTинroь,l, Де ПpoМoви Bигoлo-
сили Хpyшoв тa iншi кepiвники з нaйвищиx ешeлoнiв BЛaДИ.
Пoпеpeлнiй paдянський кaнoн Пpeзe}IтyBaв LШевченкa в poлi
<<пoеTa сеЛянськoгo 6yнтy>; пoчиHaloчи з 1939 poкy, oфiuiйнi

36 PГAЛИ, ф. 1992' oп. 1, д. 80 (кoлeкuiя гaзeтних виpiзoк Caвveнкa),
тyт лл. 1-3; Ю. Ф. Гoлинськиiл, Гepoiuна meilа a mвop'locmi I. A. Cав-
uенка (Kиiв' 1982)' с. 50 (викopистаIl}lя як вo€tltlих пpoпara}rдисTських
фiльмiв).
37 rU(AМЛМ' ф.435' oп. 1, спp. 1959, apк. 23,35 (Д,ядинeнкo);ф.661,
oп. 1, спp. 130, apк. 4' 9; ЩlAГo, ф. 1, oп. 30, спp. 1875, аpк. 72;cпp,2775,
apк. 58, 67.
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тeксти пpoсЛaBлЯли йoгo як <<BeЛикoгo сиHa yкpaiнсьIсoгo Ha-
poДy> _ oсHoBoПoJIo)|(}Iикa нaцioнальнoi лiтеpaтypи тa 6aть-
кa нaцii38. Як6и лpи цЬoмy не нaгoлolIIУBNIИ <.peвoлюЦiйнo-

деМoкpaтичнi> пoгляди Пoeтa' тaкy iнтepпpeтaцiю мoжнa 6yлo
спpийняти зa yкpaiнськy нaцioнaлiстиvнy пpoпaгaHдy. Микo-
лa Pyленкo, якlлЙ 6yв тoлi loнaкoМ' згa'цy€' щo МoнyМeнтaльнi
пaм'ятtlики i вiДнoвлeний кyльт LЦeвченкa oсo6ливo BПЛинy-
ЛИ fla йoгo стaнoBЛення як свi.ц.oмoгo укpaiнця39.

1940 poкy Iнститyт iстopii Укpaiни нapеrптi видaв 400-
стopiнкoвe кoлeктиBнe дoслiджeння <.Iстopiя Укpaiни: Кopoт-
кий кypс>. Ця пpaця, oпy6лiкoвaнa oднoчaснo укpaiнськoю й
poсiйськoю мoBaМи' зaпoчaTкyBaлa peadiЛiтaцiю нaцioнaль.
Hoгo нapaтиву. laнилo Гaлицький i Хмeльницький фiгypy-
ЮтЬ y нiй як великi пaтpioти й пoлкoвo.ццi, хoчa автopи не зa-
6yли змaлювaти iх i як eксплyaтaтopiв. Hезвичним 6yлo пo-
вepнeння лo iстopиvних iнтepпpетauiй vасiв цapaтy: гетьмaнa
Мaзeпу зa oпip Пeтpy I зaтaвpoвaнo як зpaдникa. Iстopiю пep-
rшoi yкpaiнськoi пiдпiльнoi пoлiтичнoi opгaнiзauii, Киpилo-
Mетoдiiвськoгo 6paтствa (1845_|847), пoдaнo скopoненo i
пiдпopядкoBaнo yсЛaBлеtlню oдtloгo з йoгo членiв _ вид,aтнo-
гo нaцioнaльнoгo спiвця Tapaсa Шевчeнкa. Aвтopи HaМaгa-
лиcя з6aлaнсyBaти нaцioнaльний нapaтив i клaсoвий aнaлiз,
aЛе oстaнHя чaстинa oстaннЬoгo poзлiлу утBep.ц)Iсу€ в poлi iн-
теpпpeTaTиBHих pal\iloк кни)кки iстopiю yкpaiнськoгo нapo.цy.
Уpoнистa poзпoвiдь пpo <<Boзз'€,цHa}Iня вeликoгo yкpaiнськo-
гo нapoДy в сдинiй yкpaiнськiй сoцiaлiстичнiй леpэкaвi> (пiс-
ля paдяHськoi aнексii схiднoi Пoльщi 1939 poкy) тpaктyr цю
пoдiю як aпoгей yкpaiнськoi iстopiiaO.

зs Biсmi,6 6еpезня 1939, с. 1_3; 8 6еpeзня 1939, с. |_2;9 6epезня 1939,
с. 1; Tapaс Шевченкo, Пoвне зi6pання mвopiв (Kиiв, 1939), 5 тoмiв.
39 Микoла Py.пенкo, Haй6iлъшe Оuвo - Jtcumnrя: CnozаОu (Kиiв' 1998)'
с.  51.
{0 с. M. Бслoyсoв, K. Г. Гyслистий, o. C. oглo6лiн' М. н. Петpoвський,
М. I. Cyпpуненкo i Ф. o. Ястpе6oв, pел., Icmopiя Укpаiнu: Кopomкuй
куpс (Kиiв, 1940), с. 39-40, 52-54 (Дaнилo), 90-92 (Хмельниuький),
113 (Мaзепa), 146 (Шeвueнкo) i 388-394 (вoзз'е.Ц,нaння yкpaiнських
зeмeль). I{я книлскa вийrцлa y гpyлнi 1940 poкy, aле бiльtцiстЬ пpи-
мipникiв, якi з6еpеглися, - 3.цoДaткoвoгo нaклaдy 1941 poкy з вiДпo-
вiднoю дaтoЮ нa титyльнiй стopiнui.
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Bеликий yкpaiнський нapoд

Bтopгнeння CPCP у Пoльщy y вepeснi 1939
poкy ст.lлo вuDкЛивиМ чиIIникoм y фopмyвaннi нoвoi Paдян-
ськoi yкpaiнськoi iстopиvнoi пaм'ятi. Taк сaмo як iнrпi iмпеp-
ськi зaхoплeння, це зaвoloвaння тiльки пoсилилo oсi6нy eт-
нiuнy i.цeнтичнiсть мiсцeвoгo нaсеЛeння i зaгaлoм змiцнилo
етнiч нiсть я к фyнлaмент:lл Ь}ly кaтeгopilo стaлi нськoгo iдeoлo.
гiчнoгo дискypсyat. Pyх Чеpвoнoi Аpмii нa 3aхiд сyпpoвo.Щкy-
вaЛa пpoпara}I,цистсЬкa кaмпaнiя, opгaнiзoвaнa pa,цшIe Haвкo-
лo eтнiчних, aнiхс клaсoвих oзнaк. У paлioзвеpнeннi 17 вepес-
ня 1939 poкy нapкoм зaкopдoнних спpaB Bячеслaв Moлoтoв
oбrpyнтyвaв втopгнeнHя як зaхисT <<r.циHol(poвних yкpaiнцiв
i 6iлopyсiв> y 3aхiднiй Укpaiнi тa 3aхiднiй Бiлopyсi з 6paтa-
ми i сeстpaМи нa Cхoдi. У пepeдoвицi <.Пpaв.ци> зa 19 Bepесня
тeлс iurлoся пpo o6opoнУ <.HaIпих еДинoнaцioн:lЛьtlих 6paтiв>,
a мap[I:lл Ceмен Tимorшeнкo, кoМaндувaч paдянських вiйськ,
щo пepeйшЛи кopдotl ' вИДaB листiвкy, якa зaвеplпувaЛaся 3a-
кЛикoм <.Хaй хсивe вeдикий вiльний yкpaiнський нapoд!>a2.

У нoвoмy iмпepськoмy лискypсi oпpияBнилися пpoтиpiн-
чя мix укpaiнським i poсiйськиМ нapaтивaми нaцioнальнoi iс-
тopii, aджe пpoтиpiнvя мiх клaсoвим i нaцioнilлЬ}IиМ rrapaти-
Baми yкpaiнськoгo минyлoгo пpитЛyмлЮ BaJIvIcЯ' Ha .цo.цaтoк
.цo числeнних гaзeТних стaттей 1940 poку в Мoсквi й Киевi
виillлли.цBa нeвеЛ и ких Дoсл i.ц)кення iстopii 3aхiднoi У кpai н и.
II,i 6poшуpи зaсвiд.ryюTЬ' щo pa.Цянськi iстopики в цeнтpi i в
стoлицi Укpaiни пo-piзнoмy poзyмiли нoвy пoлiтикy пaм'ятi,

{' Яpoслaв Бiлiltський тa Poмall lllпopлюк y)ке давIto ствеpджyЮтЬ, щo
пpи€,цtlaння нaскpiзь <нацioналiстичtlих> зaхiдних yкpaiнцiв фaктиvнo
лiДcуlлуlлl'l yкpaiнськy iдентичнiсть i нaцioнaльнy свiлoмiсть в Укpaiн-
ськiй PCP. .Цив.: Yагoslav Bilinsky, The Incotporаtion of Westеrn IJhrаine
аnd Iв Impасt on Politics and Societу in Sooiet Uhraine, y Roman Szpoгluk,
ed., The Influencе of Eаst Eulope аnd the Sooiet West on tЙe USSR (Nеw
Yoгk, 1975), c. |80-228 i Szpoгluk, Wеst Ukгainе and West Bеloгussiа:
Histoгiсаl Tгadition, Soсial Commцniсation, aпd Linguistiс Assimilation,
Soaiеt Studies 31 ' no.1 ( 1979): 76_98.
a2 Кo.uунicm, 18 веpeсня 1939, с. |; ПpавОа, 19 вepесня 1939, с. 1. Biдo-
звy Tимorшeнкa див. y кн.: B. Пинeтa, ocнoвныe мolleнmьr uсmopuчec'сo-
zo pсllвumuя 3anаОнoЙ Уrcpаuны u 3anaОнoй Бeлopуссuu (Мoсквa, 1940),
c.128-129.
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тa пiдтвepдкyЮть' шo oфiuiйнi paлянськi деклapaцii зaлишa-
ли пeвний пpoстip II,Ля Д|4cКУciй нaвкoлo iнтеpпpетaцiй. Киiв-
ськi нayкoвui Cepгiй Белoyсoв тa oлексaнлp 0глo6линви6у-
ДУв;aJIуl свoto iстopilo lla тезi пpo <<спoкoнвiчнi укpaiнськi зeм-
лi>, якa мaЛa нa yвaзi етнivнy еднiсть зaхi.ц'них i схiдних yкpa-
iнцiв. Haтoмiсть МoскoBський iстopик Bлaлiмip Пiчeтa y пep-
lxoМy хс pеuеннi свoеi 6porшypи заJIBиB, щo 3aхiДнa Укpaiнa й
Бiлopусь _ <<пpе.цкoвi.rнi poсiйсЬкi (<<pусскиe>. - C. € ,) зeм-
лi, якi Bхo.циЛи дo 

,.iмпepii PюpикoвинiB''>43. Пoпpи oчeви.ц,-
нe, хoчa й дaлeке вiд нeпpимиpенtloгo' ПpoTистoяння мilк po-
сiйським iмпеpiялiзмoМ Ta укpaiнським нaцioнaльним пaтpi-
oти3мol\,l, в o6ox 6porпypaх y)китo o3нaЧeння' яке нa тoй чaс
y2I(е lllиpoкo BикopисTOByBaJIи в пpeсi, _ <<Bеликий yкpaiн-
ський нapo.ц'>.

(е oзнavеннЯ' щo йoгo геть нe пoмiчали дoслi.цники стa-
лiнiзмy, стaЛo пpoМoBисTиlt,t дoпoBHенням.цo oДинoкoi нa тoДi
<.вeЛикoi> нaцii Paдянськoгo Coюзу _ poсiяrr, яких Bo3BeЛи в
цeй стaтyс 1937 poкуaa' oфiцiйний opгaн yкpaiнськoi кoмпap-
тii гaзетa <.Кoмyнiст> упеpшIe B)I(иЛa цeй вислiв 15 листoпa.цa
1939 poку в текстi ЛИcТa Bepxoвнoi Paли peспyблiки дo Cтaлi-
нa: <(BiкaМи poз'сднaний, вiкaми poздiлений шTyчtIиМи кopдo-
нaМи' вeликиЙ yкpaiнський нapoл сьoгo.цнi нaвiки з' €днaBся B
единiil укpaiнськiй peспy6лiцi>. Taм-тaки бaтькiвщинy yкpa.
iнцiв нaзвaнo <<iхньoЮ Мaтip'Ю, Bеликoю Укpaiнoю>. Tекст зa-
кoнy пpo Bхo.цження 3aхiднoi Укpaiни дo УPсP тeж 6yв ryс-
тo всiяний епiтетoм <.BеЛикий,>a5. Mикoлa Пeтpoвський вiль-
нo oпepyвaB циМ oзнaчеHням y свoiй poсiйськoмoвнiй бporuy-
pi <.Boеннoe ПpotxЛoe yкpaинскoгo }Iapo.цa>, нaписaнiй нa 3a-
МoBЛеtltlя Miнiстеpствa oбopoни й видaнiй 1939 poкy B Мaсo.
вiй сеpii <.Библиoтeкa кpaсHoapмeйцa>. Пoльських пaнiв i iх.
нiх нiмeцьких нaймaнцiв, писaв ПeтpoвськИй, <<3д321дll' 6или

{3 с. M. Бrлoyсoв i o. C. 0глo6лиtl,3а.хidна Укpаiнa (Kиiв, 1940); Пиче-
тa, ocнoвныe мoмeнmьt, 3.
oo Пpo oфiшiйне 3ведичен}lя poсiян дo стaтyсy <<вeликoгo rrapoдy> див.:
Gегhard Simon, Nationаlisтn and thе Policg touаrd thе Nаtionаlities in the
Sooiеt Union: From Totаlitаiаn Dictаtorship to Post-StаlinЬt Societу, лep.
Kaгеn Forstег i oswald Foгstег (Bouldег, 1991), с. 149-150 i Velyсhenko,
Shаping ldеntitу' 55.
a5 Koлунicm, 15 листoпaдa 1939, с. 1; 16 "llистoпaдa 1939' с. 1.



56 Poзdul nеpшuй. PсlОянcькi lttlцioнаLtьlti nаmpiomu

IIaПIi Гсp()iчнi lIpедки. Cекpeт пеpсМOГ - y iхньoмy пaтpioти:l-
мi, у lltlvyr-[Ях незaJlехснoстi й свoбoди, якi :зaвжди 6ули пpи-
тамalt l l i  HaIIIo^vy BеJlикOМy l lapoдoвi>a6.

1940 poку згaдoк пpo IrсЛикий укpaiнський нapoд в oфirtiй-
l  IOму /lискypсi l lt lмеl tш.titлo. П poте l tiсля н i мецькo I'o BTopI'l IeI{-
IIя y Чеptsнi 1941 poку iх 3'ЯвиЛt)сЯ, l laне гpибiв Il iсля .Ц'otl1y, i
ць()гo pa:]у HaДoвгo - зIIикJIи BOни llесь arк 1944 poку. Цeй цi-
кaвиit IIpикJIa/( ста.,l i lIськoi сcмaн.гики вiдoбpaжaс спpo6y влa-
ди Bикopиc^Гa.ГИ укpаiнський llaтpioти3М для вtlсннoi мoбiлi-
зaцii. Aле lIaвiть пpи цЬoмy IIoсЛyгoBувaЛИcЯ нoBиМ iмпеp-
сI,киМ сJlotsникoм. У деpэкaвi, ,,1с дсlмiнyBiiЛa oДнa <<I]е,IIикa Ha-
IliЯ>' Пoсилити ltацioнaЛьну l 'opДiс.гь IIaй6iльtпoгo llepoсiй-
ськoгo }Iapoдy Мo)кIla 6у.rtсl, тiльки пiднeсrпи йoгo нa якиiicь
чaс ДO <.вс.l lичi> сT'apшoI'o poсiйськ<lгo 6paтa.

У <<BoзЗ' €днaltiй> 3aхiднiй УкpaТlri paДяllська Bl'I2lI2 T?К
сaмo пiдтpиМyвaJla й пoшиpюI;2r12 CTaJIiHську веpсilo нaцio-
на.ltьlIoi сIIaДЩиHи. B"llalta <.укpail l i:. lуltaJlа>> Львiвський yнiвеp-
сиTeтiменi Яr la Кaзимиpa, l tepеймсltyBal]IЦи йoгo нa чeсть Iвa-
lla Фpaнкa. У Львoвi:]aснyBitЛи фi;l i i Iнститyтiв iстсlpii, apхе-
oлoгii, лiтеpaтypи, .l l iнtвiстики, фoльruIopy тa скoнtlмiки pес-
пуб"'l iкaнськoi AкaДемii l laук. Кoли pa.itяIIсЬкa BЛaДa зaкpиJla
Hayкoве ToI]apисTI]o iменi ШевчеIIкa - мiсцевий ..бypжyaзнo-
IraI(iolIirлiстичний> еквiвaлelIт Aкaдемii нayк _ iдвa <.нaцioнa-
лiстичнi> вiйськoвo-пaтpioтиннi музеi, мaйэке всi визнaчнi зa-
хiднoукpaiнськi iстopики oТpиМaJ|И llocaДИ в yнiвеpситeтi тa
y фi",l i i Iнститутy iстtlpii Укpaiни. Пpoвiдllий мiсr1евий фaхi-
BeцЬ 3 iстopi i  кOзaчЧИtIи IвalI Кpиl l 'якеBиЧ, хt lчa й 6yв yvнeм
ГpyIIlсвськoгo i не 6yв мapксисToМ' OчoЛив yнil lepситеТсЬкy
кaTr/lpy iстopii Укpaittи, фi.lIirо lнститyr.y Ta сTaB депyTaToМ
o(lлaсгloi pal\И. 1941poкy Кpип'якевинy 6ез пpol1едypи зaxис-
ту пpисвoiли r'oДi IIIе /(y)Itе pi;-цкiсний i лyэrсс IIpести)кний стy-
l t i l tь дoктt lpa iстopинl lих наукai .

,t6 H. II. Пстp<-lвский, Boeluюе npouuloе aкpсluнскo?o наpoОа, Библиoтска
кpaсlloapмсйIIа (М<rс:ква, 1939)' с. 78.
o, Див... Кgльпуptlе Эrсumlnl^я в Укpаilti: 3аriйi зелlлi 7:52_136: Py6льoв i
Ч epнcI t кo, С m алiнщut t а i [) o ля з ахiО l to у кp аiн с ь кoi i н m e л i t е н цii' i в ц _ z to ;
Кoс.гяltтиll Кoн.lpaтюк тa Iвaннa JIyvaкiвськa, 3aхiднoyкpаiнськa il lте-
-' l iгенцiя y пеprшi poки paдяlIськoi в,laди (веpесень 1939 _ нepвень 1941)'
IJioшк Jlьвiвськoz,o цltiвеpсumemц: Сеpiя icmopuuна, NЪ 33 (199s): |78-
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I:з ltoчaткoм нiмецькo-paД'яllсьlttl i вiйни y чrpвнi 1941 poкy

paдянська iДео,roгiя ще час.I.irпе с'I'aJIa ПoкJIИкaTися нa iстopин-

Hy ПaМ'яTь. 22 нcpвня y 3нaмеIIиToМy IlеpIII()пty pа,'{iсl:;всpHеH-

нi.цo гpoмaдяll МолoтoB нaзBaB вiйlIу вiтчизIlяllolo, пpoвiвrши

Пapfu'IеЛЬ i:; вiйнoкl 1812 poку з Haпoлсoнoм. L{cнтpir,lЬHа Прe-

сa вi;Iьнo aПeЛIoBzLЛa ilo poсiйсЬких llopсB(lлloIliйних Bo €нних

тpaдицiй. У гpyлнi <.Пpaв,цa> oпyб;liкувzrлa dcзпpеuсllенTlly

pyсOцrl{.ГpичIIy стaТTIo €мсльянa Яpoс",lавськoГo <<БLrЬIIIoви-

ки - спaдкoемцi нaйкpaЩих llaтpioTИЧних Tpa/Iицiй poсiйськo-

Гo lrapo,цy>. Cьoмoгo ЛисTOIla/lа 1941 poкy Cтaлiн сtsoЮ ПpoМo-

By 3 HaГoди piнrrицi peвoлюl1ii зaвrpIIIиB зaкЛикoМ llo paДЯн-

сЬкoгo нapo/ly 6paти ПpиIО'Ia/l з патpioтизмy i звитяги <<нalllИx

BrЛиких llpедкiв: Алсксalti(pa Hсвськсlгo, flмiтpiя .Il 'oнськoгo,
Кyзьми Мiнiнa, flмiтpiя Пoхсapськoгo, AЛ€ксaнлpa Cyвopoвa
тa Мiхaiлa Кутyзoвa,>a8. У цьoмy пеpе,riку pyських кtIязiB, зa-
хисникiв мoнapхii i l lapських ПoЛкoBo.ццiв упaдaлa y вivi вiл-
сутнiсть Геpoiв pевo-lltoцii Ta l.poМa/lянськoi вiйни. Cтaлiн нaче
спoнyкaB 6aгaтoнaцioнaIIЬHy paДяHськy /{еp)кaBу oT()To)кнЮва-
ти ce6e зi спiльним для всiх гepoiнним МинyЛиМ _ знaйoмoю
poсiйськoю IIapськoЮ мiтo-пoгiсю.

Хoнa yкpaiнськa Пpесa, як i llа"'lеэкaЛo, ПePeдpyкoBуBaЛa
Пepе.цoBиIIi <.ПpaвДи>, мiсцевi функuioнepи й iнте,reкTyaЛи
IIе ПpoсTo ПpoсЛaBЛяли Hевськoгo й Кyтyзoвa. Pеспу6лiкан-
ськi 3МI ПocИЛИЛИ ПoПyЛяpизaItiкl yкpaiнськoi нaцioналь-
Iloi спaдI.цини. 3гa,'tки пpo !'altи"lla ГaлицькoГo, який пepсмiг
тсвтolItliв, тa кoзatсiв, ruo тpiroмфУB.aJlИ нaД нiмцями, y пpесi
3'Яг.ЛЯЛИcЯ 3 ПepIIIиx Днiв вiйниag. Taк сaМo Як p<lciяни 78t2
poкy BеJIи вiтнизняну вiйну IIpoти HaltoлеoIla, укpaitIцi в се-
peлинi ХVII стoлiття 6lopoлися IIpoTи пoлякiв i iхнiх ltiмець-
ких псlll-цiчникiв. Укpaiнськi лiтеpaтopи ПИcaЛИ у вiлкpитo-
му листi ,'lo Cтaлiнa: <.[lе BПеplIIе yкpаiнськoму нapo.iцoвi дo.
tso/{иTЬся TpoЩиTи знaxa6нiлy нiмецьку opду. Ще.Цaнилo Гa-
лицький 6ив l l iмеl lькиx Itс iв-pиt1apiв, a y вeJIИкy вiтнизняl. lу

185. Звiснo, КpиtI'якeвин yже Мaв с.гупil lь jloктopa фiлoс:oфii, який ll iн
oтpимaв 1911 poку v Львiвськoмy yll iвсpситетi.
as ПpaвОа,23 неpвrrя |941,с.1 (Мoлoтoв);27 гpуlня 1941'с,3 (Яpoс, ' laв-
ський); 8 лисr.oпiЦа |941, c. 1 (Cтa,ri lt).
a9 Кo.uцнiсm,24яepвня |94| 'с.3; 28 неpвня |94|,с.  | . ,4: lипt lя |941'c.4;
Лimepаmцpна zсl:]е|na, 2[l неpвlIя 194 1' c. 2.
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вiйну в ХVII сT. Дoбpе скylxTyBaЛи зaПopiзЬкoi rшa6лi пiдлiнa-
ймaнIti - нiмецькi peйTapи>so. Ужe 2 липня Пeтpoвський oпу-
6лiкyвaв y гaзетi чиМaJIу стaTTЮ <.Biйськoвa Дo6лeсть yкpaiн-
сЬкoгo нapo.цy>' у якiй виBtlдиB кopeнi yкpaiнськoi вiйськoвoi
тpaдицii з Х стopiння вiД князя Cвятoслaвa. Iстopик,цaB нoBe
oзнaчeння укpaiнськoi iстopii без пoсилaння нa клaсoвy 6o-
poтьбy: <.Bся iстopiя Укpailrи спoBнeнa гepoi.lнoi 6opoть6и нa-
poДy 3a свoю свсl(lo.Цy i нeзaлеэкнiсть, 6opoть6и Пpoти всяких
iнoземних зaгapбникiв>. Iнститyт iстopii Укpaiни 28 неpвня
oгoЛoсиB' щo йoгo Дoслiдники ГoTyЮTЬ сepiю 6porшyp пpo ге-
poivнe МинyЛе Укpaiни. Пeprпa 6porшypa МaЛa IIpoсЛar,ЛЯTИ
6итви laнилa Гaлицькoгo, a oсTaHня - нeМинyчy paдянсЬкy
пepeМoгy y вiйнi, якa пcчaлaсяs1.

Хoчa нoвий кaнoн iстopиvltих геpoiв peспублiки 6yлo
сTBopенo tta взipel1ь i як.цo.цaтoк лo poсiйсЬкoгo пepeлiкy ве-
Ликих пpeдкiв, вiн oднovaс}Io ПpеTеtIдyBaB нa oснoвy poсiй-
ськoГo BeЛикoгo нapaTиBy _ Киiвську Pyсь. Жoлeн МиTець нe
стBеpД]кyBaв' щo ця Bеликa сepeдньoвiчна схiДнoслoв'янськa
дepЯсaBa нaЛe)кить BиняткoBo yкpaiнськiй iстopиннiй пaм'ятi,
aЛе B)ке кtIязя [aнилa Гaлицькoгo i Гaлицькo-Boлинськe кня-
зiвствo мo)кнa 6улo пу6лiчнo нa3Baти спaДщинoю укpaiнськo-
гo нapoдy. Беpyvи.цo yBaги згIaчeгIнЯ цЬoгo князiвствa в нaцi-
oнaлiстичних тeopiях, якi пpoвoдили лiнiю тЯГЛoсTи вiд Киiв-
ськoi Pусi чepeз Гaлицькo-BoЛиHськe князiвствo дo BeликoГo
князiвствa Литoвськoгo й yкpaiнськиx кoзaкiв, Bисoкo oцiнlo-
вaти .(aнилa 6улoсПpaвolo нeoднoзнaчнolo. Чи мoгли yкpaiн-
цi вислaвляти пiвДeннo-зaхiдниx гaЛицькo-BoЛинськиx кHя-
зiв, якщo poсiяни oспiвyвaли пiвнiчнo-схiдних влaлiмipo-
сyздaЛьськиx князiв як сПa.ц'кoeмцiв вeЛиких князiв киiв-
ських? Якщo Киiвськa Pyсь 6yлa спiльнolo Мaтepизнoю poсi-
ян i yкpaiнцiв, кoли )к пoчинaються iхнi oсi6нi iстopиvнi мiтo-
лoгii? Пpoте в тoй мoмент нiхтo не ПpoтeсТyвaB пpoTи <.укpa-
iнiзaцii> кня3я Д,aнилa.

Cьoмoгo ЛипнЯ peспy6лiкaнський ypяд' паpЛaмeнт i пap-
тiйне кepiвlIицтвo oпpиЛIo.ц'}lили зBepнeння .ц'o yкpaiнськoгo
нapo.ц'y, якe сTBep.цилo нoвий пaнTеoн BeЛиких пpедкiв, Bзopo-

ю Кoмунion' 4 лиггня
51 Кoмцнion,2 лиwtя

l94l ,c.  l .
|941' c, 3 ( ПетpoвськиЙ); 28 чеpBtIя |9 41' c. 1 (сеpiя).
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вaний нa poсiйський. I все-тaки цeй нoвий IIaнTеoн, IIoзa сyМ-
нiвoм, 6yв oкpемий: <.Hiмeцьких Itсiв-pицapiв py6али менi
вoiнiв [aнилa Гaлицькoгo, pу6aли iх i rпaблi кoзaкiB Бoгдa-
нa ХмельниIlЬкoгo, кaйзеpiвськi пoлчищa 3}IищиB yкpaiн-
ський нapoД пiд пpoвoдoм Лeнiнa i Cтaлiнa y 1918 poцi. Зa-
B)к.ци Ми 6или нiмецЬкoгo poзбiйникa, a тeпep ми нaвiки вi.ц,-
pу6aсмo йoгo лaпи, зaлитi кpoв'ю 6aгaтьoх нapoдiв>52. Пoпpи

цe твеpД)кeння' нaсTyп нiмцiв,зуМoBленa ним нeгaйнa еBaкy-
aцiя тa вepеснeBa киiвськa кaтaстpoфa не зaЛиЦIили peспублi-
кaнськиМ i.цеoлoгaм чaсy, щoб у.цoскoнaЛити нoвиЙ кaнoн Ha-

цioнaльнoi пaм'ятi. Haстyпнoгo paзy влa.цi вдалoся opгaнiзy-
BaTи BeлиIсе i.цеoлoгiчнe зi6pання aэl<26 Листoпa.ц'a 1941 poкy в
Capaтoвi (Poсiя). I{е бyв ltеpший мiтинr пpe.lстaBникiв yкpa-
iнськoгo }IapoДy' якиЙ пpи|lняB звеpнeння <.,[,o yкpaiнськoгo
нapoДy>. У ньoмy йrплoся пpo <<священнy зеМЛю yкpaiнськy>
i зaкликaлoся <.вiльнoлюбних yкpaiнцiв, нaЩaДкiв сЛaBних
6oprtiв зa piдний кpaй - [aнилa Гaлицькoгo i CaгaйдaчнoГo'
Бoг.цaнa Хмeльницькoгo i Бoгунa, Tapaсa fШевчeнкa i Iвaнa
Фpaнкa, Бorкенкa i Микoли Щopсa> нiкoли нe пiДдaвaТИcЯ B
нiмецьке pa6ствo53.

Кoли в 1942_1943 poкaх y цеHтpaЛЬнiй пpесi визpiвaли
pусoцентpичнi тeн.цeнцii, yкpaiнську пaтpioTичHу пpoпaraHдy
в мiсцевих 3МI нe тiльки нe пpиДylпУBaJIИ' a й нaвпaки - iн-
тeнсифiкyвaли. fipyгий (30 сepп}Iя 1942 poкy) тa тpетiй (16
TpaBня 1943 poкy) Мiтинrи пpe.цстaBникiв yкpaiнсЬкoгo нapo-

дy уxваЛиЛи зBеpнeння, щo iх iстopики, якi писaли пpo вiйну,
вясe 1948 poкy нe нaвilкyвaЛися Пepe.цpyкoByBaTи, бo <.цi зa-
кЛики не зв'язaнi з бiльtпoвикaМи>54. <.Beликий yкpaiнський
нapo.ц> yтpимaвся в пyблiuнoМy дискypсi як ПoBHoпpaв-
нe oзнaчeння: Boнo фiгypувaлo в нaзвi ПepeДoBиЦi oфiuiйнoi
<.Paдянськoi Укpaiни>, oпyблiкoвaнiй пiсля тpeTьoгo мiтин-

ry. Мaлo тoгo' кHи)кe.rкa ПетpoBсЬкoгo з iстopii Укpaiни, якa
вийrшлa 1943 poку i пpo яку йтимeться.цaлi, нaзивaлaся <.He-
злaмний,цyх BeЛикoгo укpaiнськoгo нapo.ц'y>. <.Boлeлю6ний

32 Кoлунicm,l лнпtlя |94|, c, |.
53 <,(o yкpairrсЬкoгo нapoдy: 3веpнення мiтинry пpедстaBникiв yкpaiн-
ськoгo l{apoду 26 листoпaдa |94| poкy в Capaтoвi>. Hаgкoвi зanuскu Iн-
cmumgmу icmopii i apхеoлozii АH УPCP (Уфa' 1943), тoм 1, с. 6.
5,t II'цAГo, ф. 1, oп.70, спp. 1154, apк. 15.
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yкpai}Iський нaptlд:]ats)кllи Ilpal'llyll .rlo I]o33'с.r{нaЕI}Iя' .цo сTBO-
pel{Ilя сlJoсi IvlOГyTньOi .цеp)ItaBИ Пa беpсI.aх l{нiс'l.pa i flнiпpa,
6сз хoлoпa i (lе:з пalIa>' - IIисaB y r.paвlri 19/r3 pокy в <.Paдяll-
ськiй Укpail l i> пocт Мaксим Pи,'Iьський.55.

1942 p<lку Укpлсpxви/lall y Capатoвi виПyсTиB серiкl
yкpaiнtlмоBllих кllи)t(счoк киIIIснЬItOB()г() фopмaтy пpсl <.Ha-
IIIих BеЛиких Ilpeдкiв>>, ЯКl IIoчиH;L'Iaся:з flaнилa Гaлицькo-
гo, l lетpa CaгaйдaчlIoГo Тa Бol./laнa Хмельницьк()г(). Toдi лс
Taки гo.I.yt]ajlИcЯ I}иДaння пpO п()Лк(lвtlДцiв Хмс,,IьllиIlькo-
гtl Iвalla Бoгyнa тa Мaксимa Кpивorrосa' BaТa)ккiв allr 'иIIo.i lь-
ських ссjIЯHсI,киx IloltсТaнь CемеlIa Пa,' l iя й Устимa Кapмa-
l ' IIoК?, IIисЬмсl{ lIикiв l l Ig3.1gнкa й Фpalrкa, геpoiв l -poМa/uI l-
ськoi вiйни Ll{opсa тa oлексalrдpa Пapхoмеtlкa56. У кiнlti 1942
poкy I] Уфi вийшlлa yкpaiнськ()к) кoJIскTиI]lla .l1lloхсoтстopiн-
кotsa IIpaIlя <.Hapис iст<lpii Укpail lи>. i i aвтopи IIi. l1хollили pи-
TopичIIу фiгypy <<Bel'IИI(Ий yкpaiнський ltapoд>, Дa,Ii l lpимен-
IIIyвajIи 3IlaЧсHtl' l к,laсoBoГO пiдхoду i пi/-(кpесЛIotsaJIи Ilpoцс-
си /tеpхaBнoгtl бyлiвlIицTIra r'a l laI l iсr' l loprHнЯ. ltнязя laнилa
I]oHи схapaкТеpи:]yBaЛи як <<Мy)кIIьoГo i r.шlaнoвиToГo Пol'IКo-
Boil l lя' lIar.pioтa свoсi бaтькiBщиIlи,>, a Хме.lIьниl1ькol.o, кpiм
ToГo, l I poCl'nвЛЯЛ|4 як <<пpе.цсTaBникa кpall1oТ ч aс.I'и Il и кoзal IЬ-
кoi стаpll lи}Iи' ПpoгpесиtsIloгo l l iячa сl]ol'o чaсy>. <.Hapис...>
oсo6;lивo BoзвеЛичyвaв кoзaкiв; alrтopи Ha3иBzL'Iи пoвстa}Iня
Хмс.ll ьн иlIЬItOг() <.нaцittнaльIlo-tsи3l]ojl Ьl lolo вi й ltoЮ,>, якa 3a-
кirlчилaся пpи €.цнa}Iням Укpail lи Дo Poсii, lIIo бylro <<МенIIIиt,t
JIихoм>' яI(е спoчaTкy IIе вхOдиЛo /lo II;Iaнiв l loвстaнцiв. <.Ha-
pис..'> OTpимaB пoзиTиI]Ily PсItензiю B мOскOBськсlмy <.Истtl-
pиЧeскOМ жypll irЛе>",.

55 Pаdянcъкa Укpаhю' 2 .lеpвltя 194З' с' 1 (<.Bcлlrкий yкpaiнський нa-
POд>); 8 ТpaвlIя |94З, c.3 (Prrльсьrсий). IIсpuly сllpoбy jloс,'Ii i l l l . l. l l Itсi i мi-
тинr зpoбилa €лизaвcтa Cadtolroвa. Д'l lв. i i сTa.г'гIo <.АllтифаtIlистськi мi-
тиtlги пpед('тaвtlикiв yкрaiнськсlгo нapol'ty y poки Bеликoi Biтчизtlяlloi
вiйни> yкll.: М. Еl. Ксlва.'rь, pcit.'/IpуzаcвimoвaвifuюiУкpаiна: Mсlmеpiа-
лu ttоукoвoi кoнфеpенцii 27 _28 квimш 1995 p, ( Киiв, 1996)' с. 60_63.
sо цдAl.o, ф. 1, oII.70, сIIp.48, apк.6--7. Див.: К. l .yс, ' Iистий, /{alrи" 'I<. l
Га,rицький, IIaшi вeлuкi npeОкu (Capaтoв, 1942); К. Гус,rисr.ий, Псr.po
Кottarцeвич-сaгaйi-laчний, IIашi велuкi npеdкz (Сapа.гoв, 1942); М. Пe-
т1r<rвський, БoI)(alt Хмeльlтиllьктlil, Hошi вeлuкi npeОкu (Сapa,roв, 1942).
57 K' 8o6,'rий, K. I-yслистий, IJ. Дяди.lеltкo, Ф. "l-Ioсь, М. IIетpoвський,
Л. C;rавiн, М. СyпpyIlеIlкo i Ф. lllepс:тltlк, Hapuс iсmopii УкpаЙш (Уфa,
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<.Hapис...'> 6yв :зaДyмalиil, якДoвillttик /lr'IЯ МaCoBoгo чиTa-
чa, HaТoМiс.гь чoтиpиToмнa <<IсTOpiя Укpail lи> МuUIa с.I.a.I.и yнi-
I]сpситеTсI,ким пi/{р}дIник()М. Пеprпий ToМ зa pе/laкIliею чiль-
нoгo <.peaбiлiтaтopa> Микo,rи Петpoвськoгo oхolIJlювaв ltepi-
o/{ BiД Дaвнiх чaсiв .ц'сl 1654 poку. Пpalц /loJIyчaJIaся не тiль-
ки дO BиBищyBa}Iня кoзaкiB. Poздi.л IIpo Киiвськy Pyсь Taк()ж
пpидiляв небyвilлy yBaгy кIlязям, oкpемi poздi,ти 6ули лpи.
свяченi Яpослaвy Мyлpoму Ta BoJIoitиМиpy Мoнoмaху, a нaй.
6i.пьшc - ixl l iм 3}CИJll ' lЯМ, спpяМoBaниМ нa 6yлiвlrиuтвo Дrp-
жaви й lliдтpимкy кyjlЬтypи. Cписoк iloДaткtlвtli ,'liтepaтypи
мiстив (laгaтсl I IpaцЬ <. 6ypхсyaз н o- н atlioнaлiстичних,> iстopи -
кiв ХIХ i lloнaткy ХХ с.I.o.цi.I'тя - Микoли КсlстtlмapoBa, o,'leк-
сaн/lpa Лaзapeвськoгo Tа Михaйлa Гpyшeвськoгos8.

Умoви IIpaI1i  y схiднiй Poсi i  тa Cеpелlr iй A:з i i ,  дe yкpaiH-
ськi it lтe.l lек'ГyaЛи ПpoвeЛи пеprпi .цBa Poки вiйllи, МaJIo спpи-
ЯJ|И ccpilo3lIoМy po3BиткoBi iстopиннOг() )кallpy в .l l iтcpaтy-
pi й мистецтвi. Hс бyлo нaписaнo жo.цнoгсl iстtrpичtloГo po-
мaнy; BЛaI\a <<ПЛaнyB;LIIa> сTвOpення .цBoх IIaTpioTиЧHих iстo-
pичHих ottеp - <.f{aнилo Гaлицький> тa <.БoгдalI ХмeльнитIь-
кий,>, aJIe, Мa6yTЬ, I[Я Пp€ l{Я тaк i:зaлиrпИЛacЯ в п;lallaх59' flpo-
Tc /lсх'Гo з укpaТнськиx митцiв poзpoб,lяв l lову iстopичнy Te-
Мa.гикy. Ha вистaвl1i yкpaiнськ()г() IvIисTeцTBa в Уфi в,тiтlсу
1942 poку Iвaн IlIyльгa пpезентувaв ескi:; кapTини <.Пepеяс-
,'Ial}сЬкa PaДa> - IIеpIIlу спpo6у paдянськOгO MиTцЯ зo6pa3иTи
aкT oб' €ДIIaItня з Poсiею 1654 poкy. Toгсl лс Taки poкy Cll i, 'I-
кa хy/(o)кIIикiIl мa"'la lraмip opгaнiзувaTИ Bel'IИI(} BисTaвкy нa
чcс'l.Ь l lсМиIlyчol'o I]И3IJorTeння pеспy(lлiки пiд ltaзвoIo <.Bе-

1942)' <:,3 (виДaтll i yкpailrцi), 42_45 (flaни"'lo) i 67 _7 1 (ХlIельllиl1ь-
кий); C. Юlllк<lв, pеl1еlIзiя Hapисy iстopii Укpaiнl,r, Иcmopuueсrcuii эtсуp-
ruaл, }ф 7 (|94З'l:89_90.
58 C. Юшкoв, .,,l. C"цaвiн, М. Пе'I.poвсl,кий (pел.) i K. Гуслистtlil, Icmo-
piя Укpаittu (Уфa' 19a3)' .I.oм 1, oсoб,lивo с:. 38-97 (пpo Киiвськy Pyсь)
i 183_313 (lrpo кoзaкiв). R apхiвaх IIк кП(6)У з(lepеглaся мaйже гoтo-
Ba llpaця 3 ДaтoЮ llуб;riкaцii _ |942 piк (IJ:' l^Гo, ф. 1, oп.70, сlrp.50).
PеrrIтy тPи тo}tи нiкo;Iи не 6у,'Io зalrcpll lrнo' й aвтopи викopиста,'Iи свoi
чеpнстки' l.o'гyЮчи l'Iвo,гoМIIу Iстopiкl Укpailrс:ькoi PСP (вилaнa ll 1954_
1955 poкaх).
ff IIl 'IАГO, ф. 

,l 
, oп. 2З, cпp. 441, apк.5 зв. Укpaiнський кoмlloзитop

Кoс'I.t, 7l[aнькеIJич [IaпиItIе oпеpy <.Бсlгi lal l Хмcльrtицькц1i> y 1948_
19513 poкaх.
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ликa BiтчизняHa Biйнa Ta.цалeкe МиI{yЛе геpoiчнoi 6opoть6и
yкpaiнськoгo нapoду>60'

Микoлa Бaэкaн oпy6лiкyвaв t942 poкy poзлoгy пaтpio-
тичнy пoeМy <.flaнилo Гaлицький>, у якiй змаЛIoBaB кня3я як
Bидaтнoгo IIoЛкoBo.цця й кepмaничa Мaс. I хoчa в пoемi пРед-
кiв yкpaiнцiв ХIII стopivня здeбiльtпoгo нa:}иBaнo pyсичa-
ми a6o сЛoв'янaМи, Бaxaн Двiчi вxив сЛoBo <.Укpaiнa>: <.Bся
Укpaiнa чy € кpoк [flaнилoвих] лpуэкин> i <.Як пepший вoiн
yкpaiнськиx пiль>. oчeви.цнo, щo в кyЛьМiнaцiйний МoМeнT
вiйни пoeтoвi i.цeoлoгiчнi нaглядaчi ввarкaли пpийнятним
Taкe ПpиBЛaсненнЯ Гaлицькo-BoлинсЬкoгo князiвствa yкpa-
iнськiй iстopиннiй пaм'ятi. 3гoДoм Бaxaн oTpиМaв зa <..(aни-
лa Гaлицькoгo>> й вiplшi чaсiв вiйни Cтaлiнськy пpeмiю лpу-
гoгo стyпeня6l.

Пoмiтнe з сepеДини TPиДцятих poкiв Boзвеличeння yкpa-
iнськoi <<кЛaсики> стaнoвиЛo щe o.цигI вa>кливvlЙ вимip нoвoi
пoлiтики пaм'ятi. Пiд чaс вiйни, у 1942_1943 poкaх, в Уфi й
Caмapкaндi пapтiйнi i.цеoлoги з BeЛикиМ poзгoЛoсoМ opгaнi-
зyвaли сBяткyBaння llIеBченкiвських днiв тa ювiлeю oснoвo-
ПoЛo)кникa нoвoi yкpaiнськoi музики Микoли Лисeнкa. Peс-
пyблiкaнськa AкaДeмiя нayк 1943 poкy свoiм гoЛoвHим зa-
BДaнняМ yBarкaЛa BиBчeння yкpaiнськиx кyлЬTypних здoбyт-
кiв - спa.цщини TTTeвчeнкa, Фpaнкa, Лисеllкa, Михaйлa Кo-
цюби нськoгo, Гpи гopiя Cкoвopo Ди, o cилa Бo.цянськoгo. Щo-
йнo кoлeктиви pеспу6лiкaнських oпеp пepе6paJlИcЯ.цo сepeд-
ньoi Aзii, Boни oTpимzL/Iи нaкaз lIегaйнo poзПoчинaти po6oтy i
c^ГaBИTИ <<нaсaМПеpeд> тaкi укpaiнськi клaсичнi Tвopи' як <.3a-
пopo)кець зa flyнaсм> Сeменa Гyлaкa-ApтeМoBськoгo (1863)
Тa <.FIaTaЛкa Пoлтaвкa> Лисенкa (1889)62.

60 A. flмитpelжo, Укpaiнськuй paОянсъкuti iсmopuчнuй жaвonис (Kиiв,
1966)' с. 56_57; Iсmopiя укpаiнcькozo мuсmeцmва в шecmu mon|сLr (Kиiв,
1968), тoм 6, с.46.
6l Микoлa Бarкaн, .Цaнилo ГалиIIький, Укpaiнськa лimepаmуpа' N! 3/4
(|942):52 i 53. У всiх виДaннях пiсля 1946 poкy <Укpaiнy'> зaмitleнo нa
<.кpaй сЛoB'янський>, a <.yкpaiнськi пoЛя'> - нa <<.цoРoгoчинськi пoля>
(Mикoлa Бarкaн, flalrилo Гaлицький, y: Микo;ra Бaxaн, Bipшi i noeлu
IKиiв' 1949], с. 206 i 208). Cписoк лaвpеaтiв Cтa;liнськoi лpeмii Лime-
pаmуpна Zаlema, 4 липня 1946' с' 1.
62 Ю. Ю. Кондyфop, peд., Кульmуpнe 6уЭiвнuцmвo в Укpа|нcькiй PСP:
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Пaтpioтиuнi твopи TTTeвченкa, Фparlкa й Лeсi Укpaiнки
дpyкyвaЛи BеЛикиМи HaкЛa.цaми й тoдi, ксlли Укpaiнy oкyпу-
Baли нiМIIi. BipIшi Шевчeнкa тa oпoвi.цaння Фpaнкa в.Иr,.oД|4-
ли нaвiть сIleцiяЛЬHиМи ви.цa}IнЯМи <<.цЛЯ oкyIIoBaних Tepи.
тopiй>. У тpaвнi 1943 poкy Укpлepхви.ц,aв, Який функuioнy-
вaв тo.цi в Poсii, випусTив нoBe Bи.ц,aItня кaнонiчнoгo TTTeвчeн-
кoBoгo <.Кo6зapя> нaкЛa.цoм 20 000 пpимipникiв. Пoпpи вo-
€Hнe ЛихoЛiття, мoскoвськi дpyкapнi зaбeзпeЧу!ЛИ' 3a сЛoBa-
Ми тoгoчaснoгo peцeн3eнтa, <.6лискучy пoлiгpaфivну якiсть>
ви.ц'aння63. У 1942-t943 poкaх вiдoмий хy.ц,o)I(ник Baсиль Кa-
сiян ствopив сepiю плaкaтiв <.Гнiв Шевченкa - збpoя Пеpeмo-
ги>'.цe нa тлi o6paзiв вiйни зo6paзив Шeвчeнкa i вмiстив pяд-
ки з йoгo вiprпiв. I{ю сеpiю пеpеBи.цaЛи y фopмi листiвoк, якi
cкИДaлИ з лiтaкiв нa oкупoвaних yкpaiнсЬких 3eМЛях64.

Paдянськi укpаiнськi i.цеoлoги й iнтелireнuiя лoбpе yсвi-
дoМЛювaли, щo iхня вepсiя нaцioнaльнoi пaм'ятi Мa€ кoнку-
peнTa - нaцioнaлiстичнi нapaтиBи пpo МинyЛe, якi пoбутувa-
ЛИ Нa oкyпoBaних тepитopiях. 0сo6ливo нeпoкoiлa pa.цянське
кepiвництвo дiяльнiсть зaхiднoyкpaiнськoгo iстopикa Iвa-
нa Кpип'якеBичa. Улюбленець pa.цянсЬкoi BЛa.ци y Львoвi пe-
peд вiйнoro, вiн пoтiм ви.ц'aв <.МaЛУ iстopiю Укpaiни>, яку ви-
XBaJIяЛИ як нaцioнaлiстинну aЛьTepнaтиBy pa.цянсЬким пi.ц-
pyчникaМ. <.МaЛa iстopiя...> 6улa дocитЬ пoBepхoBoю веpсiсю
yкpaiнськoi iстopii в нaцioнaльнiй iнтepпpeтaцii, a пoлiтич-
нoгo знaчeння Boнa нa6улa ПеpeдyсiМ чеpе3 peкЛaМy в нaцi-
oнaлiстичниx гaзсTaх, якi вихoдvIЛИ 3 дoзBoЛy ttiмецькoi aд-
мiнiстpauii. Cкarкiмo, <.Biнницькi вiстi> зaвеplllиЛи пyблiкa-
цiю цiеi кни)кки тBepд)кенняМ' якe пiдсyмoвувaлo aнтиpoсiй-
ський i aнтиpaдянський вapiянти yкpaiнськoi пaм'ятi:

<.Tеllep HaсТaB чaс, кoЛи пoслa6,rений, пеpедyсiм yкpaiн-
ськиМ нaцioнa,rьнo-pевoлюuiйHим pyхoМ' CPсP - oтa )кax-

Ч еpвень 1 9 4 1 _ 1 9 5 0 (Kиiв, 1 989), с. 27, 32, 5 4, 64 (cвяткyвaння ) ; IЩA Гo'
ф. 1, oп' 23, спp. 441,apк.S зв. (Aкaдемiя); IЦABOB' ф. 2' oп. 7, спp.345,
apк' 85_86 (oпеpa).
6з Iv(AГo, ф. 1, oп. 23, спp.451, аpк. 1-3 (пy6,riкацii чaсiв вiйни); Pаdян-
cька Укpaiна, 5 неpвllя 1943, с. 4 (pеueнзiя нa <.Кo6зap>).
й Леoнiд Bлaдич, Bасuль Kасiян: П,яmь emюОiв npo хуОoэrcнurс (Kиiв,
1978) '  с.  75 i  80.
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jlиBа тюpМa i кaтiвlIя наpoлiв _ BaЛИ.ГьcЯ пiд мoryтнiм нa-
ТискoN{ pевo,'I юЦiйнo- tsи3BoЛьll их сиЛ Тa Tвеpдим и y.цapal,r и
нiмeIIькoi збpoi. Падaс бiльшoвизМ' Haшa Бaтькiвщинa Дo.
бувaе нoвy свo6oдy. Tpe6a }Iам IlaHoBo бyлyвaти свoс жит-
тя. Дo цЬoгo зaBДaнtlя ми йдeмo дopoгoЮ HaшIих дaвнiх Дi-
яviв i гepoiв, Щo 6$yIIиннo 6opoлися 3a ДoЛЮ Укpaiни. Biд
Cвятoславa i Boлoдимиpa, ХмельницЬкoгo i Мaзепи, l lo-
vеpез ll lев.lеltкa i Фpaнка, дo МикoЛи Мiхнoвськoгo, Си-
мoнa Петлюpи i €вгенa Кoнoвальця тa 6агатo iнrциx _ всi
tsoни )кepTByв:lЛи сtsoЮ сиЛy лля yкpaiнськoi спpaви... Ми
йДeмo iхнiми слi.цaми, _ ми ло6yлeмо llaшiй Укpaiнi волю,
самoстiйнiсть тa сoбopнiсть!,>65.

HезpoзyмiЛo' Чи цей aбзaц нaписaв сaм Кpип'якeвич' чи
йoгo дoДaли pe.цaкTopИ ГaЗe.rИ. Пiзнilшi емirpaнтськi пepeви-
дaн}Iя <.Мaлoi iстopii Укpaiни> мicтили схoжий виснoвoк i нa-
цioналiстичний кaнoн видaТHих Пpe.цкiв.

Кpiм тoгo, нaцioнaлiсTиЧHе <.Укрaiнськe BидaBництBo>
(Львiв_Кpaкiв) Bипyстилo <.Iстopito Укpaiни вiд нaйдaвнi-
lIIих дo тепеpitшнiх чaсiв> I. Петpeнкa (Кpип'якевичa) тa пе-
pеBи.цaЛo йoгo <.Iстopiю УкpaiнуI Д,ЛЯ Hapo.ц'a> (1929) пi.ц нa-
3вoю <.Iстopiя Укpaiни>. Пoки Кpип'якeвич гoTyBaB rpyн-
тoвнitшу пpaцЮ 3 тaкoЮ сaМoЮ нaзBoЮ' ви.цaвець пepeДpyкy-
вaв <.Кopoткий куpс iстopii Укpaiни> .(митpa floporшeнкa' ЦIa-
нoвa}Ioгo yкpaiнськoгo Дiячa, мiнiстpa зaкop.цoнних спpaв 3a
Гетьмaнaтy. oбидвa aBтopи тpaктyвaЛи yкpaiнську нaцiю як
су6'скт iстopii i пiдкpеслюBaЛи tleraTивнi нaслiдки poсiйськo-
го дoмiнувaння66.

<.Pa.цянськa Укpaiнa> 6улa нaстiльки стyp6oвaнa нaцioнa-
лiстичними кoнкypeHтaми y фopмyвaннi пaм'ятi, щo висмiя-
лa iх в oкpeмiй стaттi. У липнi 1943 poкy гaзeTa ПoзнyщaЛa.
ся з нaцioнaлiстичнoгo iстopикa Iвaнa Пoгaнькa, якиil' нi6и-

65 ILЦAГo, ф. 1, оlI. 23, спp. 2858, apк. 22-23 (пеpедpyкoвaнo з гaзетнoi
пy6лiкauii).
66 .I|'ив.: I. K[pип'якеви,lf' Mала icmopiя Укpаiнu (Fеldkiгсh, 1947),
с. 47_48' Пpo ви.Цaвнину .Цiяльll iсть Кpип'якeвичa пiд чaс вiйни див.:
Яpoслав.I[aшкeвин, <.Iвaн Кpип'якеBич - iстopик Укpaiни> y кн.: Iвalt
Кpиlt'якевин ' Iсmopiя Укpaiнu (Львiв, 1990)' с. 5-21. Пpo <Укpaiнське
видaвниtlтBo> llив.: Kgльmуpне эrcummя в Уrcpаiнi: SахiОнi зеl+tлi, |:208_
209.
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тo писaв iстopiю Укpaiни 3a Haкaзoм fе6ельсa. Пoгaнькoвi не
пoщaсTилo' кпиЛa гa:}етa' _ oдиH стapший нaцioнaлiст,.{opo-
цIeнкo' вхе oпyблiкyвaв aнтиpaдянсЬкy poзпoвiдь пpo yкpa-
iнське миrryле. Cтaття зaкiннувалacЯ caTИpvIЧним oписoМ гo-
poпaшIнoгo Iвaнa, який плететЬся .ц,o сBoгo гoсПo.цapя' paйхс-
кoмiсapa Еpихa Кoхa, дoпoвiсти, щo спpoби пiдлa6yзнити-
ся нe B.цaлися67. Aвтop мiг i нe 3нaти' Щo Пoгaнькo, т06т0 Пе-
тpeнкo, - цe Te)к Кpип'якевиu, якиЙ з o6epеяснoсти пiдписy-
вaв свoi пyблiкauii piзними псeвдoнiмaми.

Укpaiнськi paлянськi iнтeлeктyaJIИ BeЛkI 6opoть6y Ha .цвa
фpoнти i мyсили тaкoэt( ДaBaTИ вiдсiч свoiм o.цнoплeмiнникaМ-
нaцioналiстaм iз Кaнa,ци. У квiтнi 1943 poкy paлянський
Bсеслoв'янський кoмiтeт дoвiдaвся, щo <.пpoфaшIистськa нa-
цioнaлiстиvнa opгaнiзaЦiя> Кoмiтет укpaiнuiв Кaнaди Bpyчи-
лa пpем'ep.мiнiстpoвi Maкeнзi-Кiнry lиемopaн.цyМ' у якoмy
BислoBлe}Io 6aлсaння yкpaiнцiв зд'o6ути <<oкpемy (сепapaтнy)
i нeзaлeэIснy yкpaiнськy .цep)кaBy в €вpoпi>. Bсеслoв'янський
кoмiтет y Мoсквi зaдiяв чiльних yкpaiнських нayкoвцiв тa
писЬIueнникiв, щo6 Boни пpигoтyвaли зaПepеченн Я ДJIЯ rry6Лi-
кaцii в Укpaiнi i в Кaнaдi. Пoет Пaвлo Tичинa нaписaB пpецi-
кaBy стaTTю <.Гeть бpyлнi pуки вiд Укpaiни>,.цe }IaмaгaBcЯ Дo-
вeсти' щo <<нe мo}кнa y тalсoМy гeoгpaфivнoму стaнoBищi ствo-
pити цiлкolи нeзaлeэкнy Дep)I(aBy>. Haвiть Дaнилoвi ГaлиЦькo-
Ivry.цoвeЛoся уклa.цaти сoю3 3 УгopЩинoю тa Пoльщeю. Укpa-
iнськa l{eнтpaльнa Paдa 1918 poкy Tе)к нeдoBгo 6yлa нeзaлe)I(-
Hим уpядoм i мусилa зaпpoсити нiмцiв. Tичинa вiв Дo Toгo' щo
B склaдних гeoпoлiтичtlих yмoвaх Paдянський Coюз 6ув для
yкpaiншiв 6eзсyмнiвнo нaйкpaщим вихoдoмffi.

Cepйoзнe зaнепoкo€Hня пapaЛеЛьнoю нaцioналiстичнoю
пpoпaraн.цoю пoчaлo пpoяBлятися в yкpaiнськiй пpесi тa iдe-
oлoгiчних .цoкумeIITaх нaпpикiнЦi |942 _ нa пoчaткy 1943
poкy. Пpoтe нi фaктичнa .цiяльнiсть yкpaiнсЬких нaцioнaлiс-
тiв (яким пepeПIкoД)кaли i яких yTискaЛи нiмui), нi iнфopмa-
цiя пpo <(нaцioнaлiстичHу пpoпara}IДy>, Щo Ii мit.пo pa.цянськe
кepiвництвo (шe зaсвi.цчyloть apхiви Цк кП(б)У), нe BипpaB-

67 PаОянсъка Укpaiнa,9 липня |943, c, 4.
68 ГAPФ, ф. 6646' oп. 1, д. 4, лл. 9-10 (Bсeслoв'янський кoмiтет); PаОян-
cъка Укpаiнa, 16 тpaвня 1943, с. 2_3 (Tиvинa).
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ДУBaJIИ цiеi тpивoги. Moж"'lивo, сTaЛiнсЬкi i,'tеoлoги тaк гoсTpo
зaсу.ц)кyBaЛи yкpaiнський Ilaцioнaлi3м, 6o усвiлoмЛюBaЛи сy-
пеpeннoстi влaснoi iстopиvlroi вiзii, де <.нalliя> сyсiдилa з <<кЛa-
сoМ>, a <.вeликий yкpaiнський нapoд> зМaгaвсЯ зa вiддaнiсть
гpoМaдян iз <.веЛиким poсiйським Hapo/(oм>. Пoтyrкнa aнTи-
нaцioнaлiсТиЧIIa pитopикa ДемotlсTpyBiula не3Дaтнiсть укpa-
iнських iнтелeктуaлiв i функuioнеpiв сТBopити незaлeжнy вiд
нaцioналiстичнoi paДяHсЬкy yкpaiнську iстopиvнy пaМ'яTь.

oднoчaснa й пoгaнo скoop.цигIoвaнa пiдтpимкa poсiйськoi
тa укpaiнськoi нaIцioнaльнoi спaдщини нa пеpIIIoМy eтaпi вi-
йни Д,oситЬ llltsидкo BoчeBи.цни Лa Д,JIЯ yкpaiнськoi iнтелireн-
цii й iдeoлoгiв тe, Щo ixня дiяльнiсть Пoчинa€ зaгpo)кyвaTи
ПeBниМ бaзoвим пiДстaвaм iмпepськoi iдеoлoгii. У листoпaдi
|942 poку писЬМeHник Юpiй Янoвський пoвiдoмив з Уфи в
Мoскву сeкpeтapеBi з iдeoлoгii цк кП(6)У Кoстю Литвинy
ypиBoк iз poзмoви двoх yкpaiнських нayкoвцiв: <.Пiд чaс вi-
йни yкpaiнський нaцioнaлiзМ гoДитЬся як пaтpioтизм' _ aЛe
нivoгo, лicля вiйни Ми 3 ним poз6epемoся,>69. 3a цiсю лaпiдap-
нoю тoгoчaснoto пoлiтич}Ioю мoBoЮ стoялa гoЛoBнa пpoблeмa
yкpaiнськoi paдянськoi iстopи.lнoi пaм'ятi: укpaiнськa нaцio-
HaЛЬнa iстopiя Haдтo нa6лизилaся.ц'o пoBнoi i сaмoдoстaтньoi
oпoвiдi пpo геpoiннi випpo6yвaння тa IlepeМoги нaцii. Aлe iм-
пepськi нapaтиBи 3a oзнaчeнняМ пoвиHнi пiдкpeслЮBaти нe-
Пoвнoтy мiсцeвoгo iстopиннoгo .Цoсвiдy, Пpeдстaвляти Минy-
лe мiсцeвих rкитeлiв як iстopiю пepехoДy дo tlopМaЛьнoсТи
lliд оtliкolo .ц,oмiнaнтнoгo нapoдy iмпеpii7o. Кoли з пoчaTкoМ
кoнтpнaстyпy Чеpвoнoi Apмii нa тepиTopiro peспy6лiки вoсe-
ни 1943 poкy pитopикa yкpaiнсЬкoгo пaтpioтизмy спaлaxнy-
Лa знoBy, yкpaiнськa елiтa yсвiдoМиЛa пoтpe6у мoдифiкyвaти
свoе 6aчeння Минyлoгo пi.ц кyтoМ дoктpи}rи пpoвiлнoi poлi po-
сiйськoгo нapoдy.

69 IЦAГo, ф. 1, oIr. 70, сllp. 68, apк. 29зв.
7(,flив.: Dipеsh ChakгaЬаrty, <.Postсolonialitу and the Aгtifiсе of Histoгy:
W l rr l S 1lrаks foг .. I nd iаn'' Pаsts? > Reprе sentаtions 37 (|992): 1 - 26.

Poздiл дPyгий

Hепopyшний сoЮ3

Кyльмiнauiею стaдiнськoгo вiдхoлy вiд пpo-
ЛeTapсЬкoгo iнтepнaцioналiзмy Iuo)кнa BBa-
)I(aTи Гpудeнь 1943 poкy, кoЛи <.lнтepнaцio-
нaЛ> пepестaв 6ути гiмнoм сPсP. Hoвий
гiмн пoчинaBся pя.цкaми: <<сolo3oм нeзЛaМ-
ним peспy6лiки вiльнi / Нaвiки з'€днaЛa
Bеликaя Pyсь>, _ i цe вiддзepкaЛIoBалo нoвy
oфiuiйну пoзицiю _ сумirш poсiйськoгo Ta
pa.цяHськoгo ПaтpioтизN{у. Пpикметнo, щo

нeзadapoм неpoсiйськi peспублiки Te)к у3яЛИcЯ 3a стBopeнHя
влaсHих гiмнiв. Ул<e2| лютoгo 1944 poку yкpaiнсЬке кepiвни-
цTBo oгoлoсилo кoнкypс нa кpaщий тeкст i мyзикy. Бiльtцiсть
oTpиМaних пpoпoзицiй 6ули вapiяцiями сoюзtloгo гiмнy з
двoмa-тpЬoМa нюaнсaми, якi дo.цaв:rли мiсцевoгo кoЛopиTy:
MoryТня й вiльнa Укpaiнa, вoзз'сдllaння укpaiнцiв в oднiй дep-
хсaвi тa iхня iстopиннa лpyлс6a з poсiянaми. Tичинa нaписaB
Tекст iз peфpeнoм: <(сЛaBa 6paтepству! Слaвa свoбoдi! / 3eм-
ля укpaiнсЬкa вoзз'l.цнaнa 3нoB. / 3 6paтepсЬкиl\,t poсiйським
нapoдoм y згoлi / [o щacтя нapo.ц укpaiнський пpийrшoв>. A
пepшa стpoфa Бarкaнoвoгo вapiянту зByчaлa тaк: <.Живи,
Укpaiнo, квiтyra icильнa / B сotoзi paдягIсЬких нapoлiв-6paтiв.
/ Мiэк piвними piвнa, мiэк вiльними вiльнa, / Живи, Укpaiнo,
вoвiки вiкiв>t.

I Kулъmуpнe 6уОiвнuцmвo в Укpaiнськiй PCP
(yкpaiнський кoнкypс); PГАсПИ' ф. 17, olr.
lшиx pеспy6лiкax); rЦAГo' ф. 1' oп. 23, спp.
Бaлсaн).

5'

(Kиiв, 1961), тoм 2' с, |7
|25' д,300 (кoнкypс в i l r-
1608, apк. 6 i 8 (TиvиlIa й
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oднaк pесlryбЛiкarlськi чинoBI{ики, якi дедilлi o6epеяснi-
rrJe сTaBиЛ|4cЯ Дo нaдмipнoгo тIpoСl.laBЛяння Укpaiни, 3aтяг-
tIyJIи кo}tкypс i вiлiслzL'Iи ТeксT i мyзику гiмнy нa yxваЛy Дo
Мoскви llцoйнo в сepединi 1946 poкy. У пoвiтpi B)lсе:]aПaхлo
пepшиМи oзнaкaми тtiслявoеннot'о iдеo,тсlгiчнoгo IloхoлoДaн-
tIя' To)It гoЛoвa Ariтlrpoпy Гсоpriй Алексaндpoв зaпpotloнy-
вaв, a6и гiмн <.ttoкaзaв чiткitпе, щo Укpaiнa _ pa,цяtlськa сo-
цia.пiстичнa pесlryблiкa>. Лиllте rliс,rя Toгo' як 1948 poкy пpи-
|7Иt||4ЛИcЯ чисTки paдянсЬких ПисЬМeHникiв i митцiв, yкpairl-
ськi iдеoлoги ypoчистo зaтBepДили pеспублiкaнським гiмнoм
Tекст, нaпиcanlиЙ y спiвaвтopствi Tичинoю i Балсанoм2.

oдllaк iнrшe oфiuiйtle piшtetlня tla пoЧaтку 1944 poкy 6yлo
lltе pеBoЛЮцiйlttrшим, aнiлс зaпpoBaД)I(еHня oкpеМих гiмнiв
лля peсltyблiк. 3мiни .цo pa.цянсЬкoi Кoнститyuii вiл 1 лютo-
гo,цаЛи сoЮЗниM peспy6лiкa},{ пpaвo Мaти Bлaснy apмiю Ta ДИ-
пЛoмaтичHi знoсини з iнoземниМи llерxaвaми. Haйвipoгiднi-
rrle пoяснeння цiсi метaмopфoзи _ бaэкaння CтaлitlaдoМoГги-
ся IIpe.цстaBницTвa усiх peспyб,liк в ooH, хoua, кiнeць кiн-
цeм, вiн МyсиB зa.цoBoЛЬHиTИcЯ ЛИIxe тpьoмa мiсцями _ ДЛЯ
сPсP зaгaлoМ' Укpaiни тa Бiлopyсi3. Bтiм, нaйнoвirпi дoслi-
.ц)кeння yкpaiнських нayкoвrцiB ПoкaзyloтЬ' щo peспydлiкaн-
ськa веpхiвкa дy)Iсe сеpйoзнo пoсTaвиJIaся Дo кotlсTитyuiйних
змiн. Мiсцевi гaзeти ТpaктyBаJIи iх як <.нoBий кpок y poз6y-
.цoвi yкpaiнськoi деpхсaви>' I якщo irrrui peспy6лiки зBilIсили-
ся тiльки нa нeвeлиЧкi нapкoмaTи зaкopдoнних спpaв, Укpa-
iнa зaснyв€LIIa BлaсHий ЕIapoлний кoмiсapiят oбtrpoни. Bлiт-
ку t944 poкy ХpyшIoв тa нapкoМ o6opoни гeнepaЛ-Лeйтенaнт
Baсиль Гepaсимeнкo poзpo6или плaн стBopення пoвнoцiннo-
гo мiнiстеpсTl]a 3 чиМaтIиMи пpеporaTивaми Й ПoвнoBaэI(еttня-
Mи' Ta пiсля вiйни мiнiстepствo тихцеМ poзпусTили. Пeplrlий
нapкoМ зaкOp,цoнних спpaB писЬMeнIIик oлексaнlp Кopнiй-
чyк Taк сaМo I]3явся opгaнi:loByBaTи спpaB)I(Hс мiнiстеpствo,
Дoки B лиlrнi t944 poку йoгo не зaмitIив нa цiй пoсaДi flмитptt
Marlyiльськийa. Укpaiнське МilriстepстBo зaкop.цoнrIих спpaB

, I v[Aгo, ф. 1, oп. 23, спp. 27 82' apк, 2 ( Aпсксalrд poв); Лimepаmуpнсl Zсl -
зemа,24 лиПttя 1948, с. 1 (зaтвepлження гiмнy).
з Simon, Nаtionаliяn аnd Policу,189_ 190.
a Дlцв,: B. A. Гpиrleвин, <.Утвоpення Hapкoмaту o6opollи УPсP у 1944p.:
3 iстopii oднiсi пo,riтrl.tнoi гpи>, Укpahrcькuti icmopuuнuй эrуpнал, N 5
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y Bихoлoщeнiй i не.цopoзBиненiй фopмi llpoiс}ryBaЛo Дo poзпa-

ду Pa,цяHсЬкoгo Coкrзy.
У листoпaДi t944 poку yкpaiнськa BЛaдa oгoЛoсилa пpo

ll1е o.циtl мaсlltтa(lltий нaцiствopuий пpoскт - ДBaдцяTиToM-
ну Укpailrську Pa.ЦяIIсЬку Енциклoпелiю. Пpизнaчений нa

гoЛoBнOгo peдaкТopa Мaнyiльський пoгoДив цtо мiсцeву iнi.

цiятивy в Мoсквi <<3 ToB. AлсксaндpoBиМ' якlцil виcлoBив нe

тi.ltьки сBoю llyМкy, a й дyМкy ТoB. Мaлснкoвa пpo Te' щo Taкa

укpaiнськa paдянсЬкa енцикJloпeдiя якpaз нa чaсi>5. Cпiльнa

пoсTaнoBa PHк УPсP i цк кП(б)У BизнaчиЛa зaB.ц'aння еtI-

циклoпедii - <<rpyнTol]нo пOкaзaTи гepoi.rнe МинyЛе i кyльтуp-

Hy спадЩи нy yкpairrс ькoгo нapolty >, нaгoЛOсиtslши << нellopyпI-

*,й .o., y*piinсo*oгo й poсiйсЬкoгo нapoдiв>. Peспу6лiкaн-

ськi чинoвF{ики МaJIи aм6iтниЙ нaмip зaBеpI'llиTи.цBa,ццяTЬ тo-

мiв дo 1955 poкy, aле 1947 poкy iм дoBeЛoся пpипи}Iити Пpo-

peлинi й кiнцi сopoкoвиx poкiв вoHи нaшIToBхнyЛися якщo не

нa фaтaльнi, тo нa вeJIЬМи сepйo3нi пеpelrlкoди. Ba:кливirпe тe,

lцo BotIи ДемoнсТpyloTь' як мiсцевi lloчини, неo.цtto3}Iaчнi сиt-

HaЛи згopи тa мiнливi iнтepпpeтauii пapтiйнoi лiнii BпЛинy-

(1991): 29_37; вirt же, <.Утвopeння HapoДнoгo кoмiсapiaтy зaкopдoнних

спpaв УкpaiItськoi PCP: Пpoeкти i pеa-rii (1944-|945 pp.)>; Tа'ъt сшtlo,

N 3 (1995): 35-46; PаОянсъка Уrcpaiна,8 лrэтoгo |944' c. l (пepедoвa

сTaтTя пpo деp)кaвrre булiвниuтвo); 6 -ltютoгo |944, с, |;5 6epeзня |944'

пpoтежr Ждaнoвa, тiснo спiвllpaцIoвaB iз МaлеIrкoвим, як з iмoвipним

.i,"д*o."ц"' Cталiнa (Wегnei G. Hahn, Posttoаr Sooiet Politiсs: The Fall

of Zhdanot.l аnd the Defeаt of Modеrаtion [Ithaсa, 1982]' с. 19-66).
6 PaОянcька Укpaiнa, 15 листoпiцa |944, с. 1 (метa енItиклoпеДii);
IЦABOB, ф.4750, oп. 1, спp. 2, apк. |-2; crtp, 13, apк. 13_14 (кiль-

кiсть тoмiв, теpмiни й pслaкltiйнa кo.llегiя); спp. 17; ф. 2, oп. 7,cтtp.2747 '
apк. 20; cгrp,3927, apк. 54_55 (шo 6yлo викoнaнo ю |947).



70 PoзОiл Оpуzuй,I{еnopушнuй coюз

ЛИ IIa ст:lЛiнське <<I{aцi€TBopе[lня> в Укpaiнi. Hoвa oфiцiйнa
веpсiя нallioнaльtroi пaм'ятi фopмyвалaся y Bзaсмoдii цeнтpy
тa пеpифepii: yкpaiнськi iдeoлoги й iнтелектyaЛи нaмaгaJIИcя
пpимиpити iстopиvнy мiтoлoгito сBoгo нapo.цy з iмпepським
дискypсoм poсiйськoгo кеpмуBaння.

Mинулe, Щo rднa€

Укpaiнськa пaтpioтиvнa Пpoпaraндa пiд чaс вiйни
сягнyЛa aпoгeЮ вoсeни 1943 poкy, кoли Чepвoнa Apмiя lllвиДкo
ПpoсyBzt.пaся теpитopiсю peспy6лiки. I хoчa нaцioнальне минy-
Лe IaJIИIIIaJIoся гoЛoB}Iим мaтepiялoм y цiй пpoпaraндi, paдян-
ськe poзyМiння укpaiнськoi iстopичнoi пaм'ятi вiдvyгнo змiни-
лoся' 3aснувaння op.цeHa Бoг,цaнa Хмельницькoгo _ oдинoкoi

l/leя' нaскlЛЬки мo)t(нa ПpoсTеx(ити ii кopiння' tl:lЛе)кить Bи-

свo€Мy Щoдeнникy вiн зaнoтyвaв, щo пеptший сeкpеTap yкpa-
iнськoi кoмпapтii спpийняв i.цeЮ <.з 3a'цoBoлеHн"'o'. B ipхiвaх
з6epiгся opиriнаЛ тeЛeгpal\,lи' якy Хpyшoв 31 сеpпн' n"дi.,""
Cтaлiнy в цiй спpaвi:

<.У 3в'язкy З poзIloчатим BизBoЛеtIням Укpaiни менi з.цa-
сться дoцiлЬHим запpoвaДиТи вiйськoвий opдеtl Бoг.цанa
Хмельницькoгo i нaгopoд)кyвaТи ниМ oфiuеpiв тa генеpa-
лiв Чеpвoнoi Apмii [лалi викpeсЛеHo:3a 3аслyги y спpaвi
BизBoЛеHHя yкpaiнськoi землi вiд нiмецьких зaгаp6никiв].

7 floвжeltкo, Гocnodu,1 9 1. Пop. yкaзи пpo зaснyвaння opленiв Сyвopoвa,
Кyтузoвa й Hсвськoгo Пpавda' 30 липня |942, с. l. Дoвжeнкo n-Ъ*uu
дo Hel}сликoi гpyпи чiльних yкpaiнських писЬмеIlникiв, яких мo6iлiзy-
li:lJlи дo пoлiтyпpaвлiння фpoнтy писaти пpoпaraндистськi мaтеpiяли.
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ПoвiДoмленllя Пpo зaснуBal{Hя Тaкoгo opденa вик,'IиЧс Пl.ц-

HесеtIня сePед 6iйцiв Чсpвoноi Apмii' :toкpеМa сеpед yкpa-

iнськoi ii чaстини. 3 oсo6;lивим :]aХBaТoм l пllltlесеt{Hям

6уле зустpiltуте ttoвiДoмЛеrtнЯ Ilpo зaПpotsaд)кеItltя op.ц.etla

БoгДaнa Хме-rlьницькOгo сеpе.ц' yкpalнсЬкoгo llapoДy' укpa.
iнськoi i t lтс,lirенцii. Бoгдан Хме,'l ьни цьки й дyже ПoП}l'Iяp.

ний i у.пю6;Iеltий rra Укpai l l i  деpжaвний Дiяч i l to. i lкoвo-

дець, який 6tlpoвся 3a BизBOЛеHня Укpaiни тa з6лихсення i

€.цIIaння (еОuнeuuе) yкpaiнськoгo Hаpo.цу 3 HapoДoм poсiй-

ськиМ. У цьoму сеltсi ствope}rня op.ценa йoгo iмеlt i  МaTиМе

пoтpi6нe lIoлiтичне знaченtlя o8.

Pесlrу6лiкaнськi е,riти BикopистoByBaЛи ПoHяTтя poсiй-
ськo-yкpaiнськoi Дpy}(6и, щoб poзвиBaти нaцloн:UlЬнy спa.ц-

щинy i вoДнoчaс yзгoдиTи ii з yсeoхoпнoю iмпepськoю мiтoлo-
гiею. У кpaЩих тpa.ЦиЦiях кoлoнiяльних нapaтивiв вoни пpед-
cTaBЛЯЛI4 сoюз iз Poсiсю як кyльмiнauiю yкpaiнськoi нaцio-
нaльнoi iстopii.

flpyгoгo Bepесня Хpyшoв пoвiдoмив зaстyпникoвi Гoлo-
ви Paднapкoму УPСP Микoлi Бaжaнy пpo yxвaЛy Стaлiнa:
<.ПpинципoBу згoдy нa зaсHyBaння вiйськoвoгo opДенa Бoг-

дaнa ХмeлЬницЬкoгo я вiд тoв. Cтaлiнa oтpимaв>g. Пpoтягoм
Bеpeсня лвi гpупи укpaiнськиx хy.ц,oжникiв y Хapкoвi й Мo-
сквi нe пoкЛaдaЮчи pyк пpaцIoвa,lи нa.п. ескiзaми opденa. I{i-
кaвo' щo укpaiнське кepiвництвo дaЛo вкaзiвку tsикopистaти

для цiеi ЗaГaЛьнoсoюзнoi вi.цзнaки с6мe укpaiнський, a не po-

сiйський вapiянт llpiзвищa геTЬМaHa. Пepeмiг IlpO€кT oлек-
сaн.цpa Пaщeнка - yкpaiнськoгo худo)I(никa-гpaфiкa, який
)киB у Мoсквi. Biн зaпpoпoнyBaв щeДpo opнaМентoвaну зip-
кy з rшiстьмa пpoмiнцяМи, B ценTpi - пopтpeт ХмeльницЬкo-
Гo' Bни3у _ йoгo iМ'я, нaписaнe yкpaiнсЬкoЮ МoBoЮ (з двoмa
M'якиМи зHaкaМи' a нe 3 o.цним, як y poсiйськiй)l0.

I{e лo oгoЛoшeння пpo сTвopeння нoBoгo opДенa Cтa-
лiн виpirшиB ПoсиЛити йoгo пpoпaraнДистський eфeкт, o,Ц-

E |[/[AГo, ф. 1, oп. 23, спp. 355' apк.
, rI/lAГo, ф. 1, oп. 23, спp. 463' apк.
l0 Ескiзи xapкiвськoгo митця див.:
26_42; нaпис yтoчнеl{o нa apк, 12'
тa yспiх ПaцIенкa див.: .I[митpеlrкo,
эrcuвonuс.56.

2l-22.
11; спp.355, apк.20.
IIдAГO, ф. 1, oIl. 23, cлp.355, apк.
Пpo .Цoлaткoвий кoнкypс y Мoсквi
Укpaiнcькuй p aО янcькuй icmopuuнuй
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нoчaснo lIеpейменувaBIIIи мiстo Пеpeяслaв нa Пepеяслав-
ХмeлI,tlицькийll. Poзyмiloни' ll lo .цo мiстeнкa, лe 1654 poкy
бyлo пi7дlIисaнo poсiйськo-yкpaiнськy УГoДУ, нeзa6apoм yвi-
йдс ЧеpвoIla Apмiя, Хpу'цou зBepнyBся дo peДaкTopa <.Пpaв-
ди> Пстpa Пoсttслoвa, Щ06 тoй зaзДaлегi.ць зaмoBив Гpy-
Iri чiльних yкpailtських ПисЬМеHtlикiв, якi на тoй чaс пеpe-
6увaли в Мoсквi (Tиvинa, Бaжall, Pильcькиfl i floвэкенкo),
вiilпoвiДнi пpollaral{дистськi мaтepiяли пpo ХмeльIIицькo-
гo. I хoчa Пoспслoв tlztЛежaв дo нaйdiльlll BисoкoПoсTaBЛе-
них чиtIoBникiв-iДcoлoгiв, вill Дoвiдaвся Пpo пepеймeнyвaн-
ня з aдpесoвaIroi йoмy зalIиски' Яку пiД .циктoвку Хpyшoвa
нalIисaB йoгo пoмiчник пiдl loлкoвHик Пaвлo Гaпoчкa. Пoсе-
pед вiйlIи Cтa.пiн i йoгo укpaiнський нaмiсник Хpyшoв сaмi
виpilшyвitли yкpaiнськi питaнIlя' Hе заЛyчaЮчи aпapaт ЦК
BкП(6)12.

П{oйнo Чepвoнa Apмiя зaflнялa Пеpeяслaв, сoюзнi й
yкpaiнськi Гaзeти ollyблiкувалИ I1И3КУ Пoстaнoв тa IIpoIlaraн-
дисTсЬких стaттей. oДинaДцятoгo )кoвTня <.Пpaвдa> нaдpy-
IсyBaЛa дaтoвaний пoпеpеднiм дtIеМ yкaз Пpo зaсHyBaння oP-
Денa Бoг.цaнa Хмельницькoгo. Haписaнa yкpaiнськиМи пись-
Ме}lникaМи a6o зa iхньoi yчaсTи супpoвiлнa пepeдoBиця пiд-
кpесЛЮBaЛa poJIЬ ХмельницЬкoгo в o6'еДнaннi Укpaiни з Po-
сiсю:

Cвятo шaнy€ yкpaiнський Hapoд iм'я Бoгдaнa Хмельниць-
кoгo, йoгo лю6ить i poсiйський IlapoД, йoгoзнaють i вимoв-
ЛяЮTЬ з BеЛетеIlсЬкoЮ пoBaгoю i лю6oв'ю yсi нapoди Pa-
дяtlськoгo Coюзy, ToМy Щo 3 ниI\,r HepoзpиBнo ПoB'Язaнa
бopoть6a yкpaiнськoгo llаpo.цy за звiльнeння вiд чyжозем-
нoгo яpМa' 3 ниIr,t пotl 'Язане iстopиvне вoзз'сднaння yкpaiн-
сЬкoгO i poсiйськoгo нapoдiв, 6paтський сoкrз yкpaiнсЬкoгo
i poсiйськoгo ltаpoдiв... HaЙ6iльlлпй пoлiтичний Дiяч свo-
гo часy' вilr vyДoвo poзyмiв, ItIo пopяТyl{oк yкpail lськoгo Ila-
poДy Мox{"'Iивий тiльки I{a o/Illoмy lIIляхy - y сoюзi з йoгo

l l  l lcясlt<l _ зaIrP()пoIlyвaв вir l  rIе письмoвo ни в телефoннiй poзмoвi. Те-
J'Iегpaми Cтa,'riнa Хpуlltoвy, llaвiть якtllo вoни :r6еpеtllIися, неДoступнi'
тoМy IIpo йoгo po,ть Мo)кнa тiльки здoгaДyвaтися 3 нaстyпr{их зaпитaнь
Хpушoва: кoJ'Iи )к oгoлoсиTи пpo пеpсйменуBaння' <.якe Bи 3at1poпoнy-
3i11ц> (TT.ЦAГo' ф. 1, oп. 23, спp. 355, apк. 15).
l , ILцAгo, ф. 1, ol l .  23, спp. 328, apк. 15.
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бpaтським poсiйським нapoДoМ... У o6'еДнaннi двoх 6pa.г-
сЬких нapoдiв _ poсiйськoгo i укpaittсЬкoгo - BеЛеТеtIсЬкa
iстоpиннa зaсjlyгa Бot.цaнa Хмельttицькoгo l:i.

Укpaiнськi гaзеTи ПpoПoнyBaЛи схoжy iнтepllpетartiю. Пе-
тpoвський У <.Pa,цяlIськiй Укpaiнi> звеличyвaв ХмелЬницЬ-
кoгo як нaцioнaЛьlloгo гepoя - <<веЛикий ПoЛкoвo/lel{Ь Ta ви-
зBoJIиTсJIь усiх yкpaiIIсЬI(их 3еМeЛЬ вi.ц Пoльщi,>. Biн зaсy.

ДиB пoll lиPeнy кoЛисЬ тезу, нiби Хмe;IьниI.Iький увarкaв Пe-
pеясЛaBський дoгoвip тиМЧaсoвиМ диПЛoМaтичниМ МaнeB-
poМ, a в oстaннi poкИ )китTя нaвiть з6иpaвcя IlopBaTи з Mo-
сквoЮ. У веpсii Пeтpoвськoгo геTЬМaн вiд сaмoгo ПoчaTкy хo-
тiв o6'еднaTися 3 Poсiсю i цi 6aжaнн я з6iraлиcя з вiкoвiчним
пpaгненняМ yкpaiнсЬкoгo нapoдуla.

Apхiвнi МaTepiЯЛи свiДчaть, щo I{oBa oфiцiйнa iнтеpпpe-
тaцiя o6'еднaFIня Укpaiни з Poсiсю як dpaTнЬoгo сoЮзy Тa
<<€,цинOГO ttpatsиJlЬнol'o txJlяхy>' a He Як <<МенllloГo ЛИXa>>' BИ-

никЛa B aПapaTi цк кП(6)У i вe,rикoю мipotо rpyнTyBaЛa-
ся нa Пpaцях Mикoли ПетpoвськoГo, пpиДBopнoгo фaхiвuя з
ХмельниччиHи Ta ii чiльнoгo <.pea6iлiтaтopa>. Бa 6iльшe, vep-
неTки ПoсTaнoB Пpeзилii Bеpxoвнoi Paди СPCP пpo зaснy-
Baння op.цeнa Бoг.цaнa ХмельницЬкoГo i пеpеймeнувaння Пе-
pеясЛaBa, a Taкoж 6iльrпiсть супpoвiдних пpoПaraндисTсЬких
мaтеpiялiв гoTyвaЛися в Кисвi i всi цi TeксTи мiстили тезу
Пpo <<€.циний пpaвильний tшляx>15. ПiлтвepлжyЮчи' щo yкpa-
iнськa нaцioнaЛьнa мiтoлoгiя пiдпopядкoBaнa poсiйськiй,
pеспу6лiкaHсЬкi i.цеoЛoги кoнстpyЮвaЛи пpийнятнy вepсiю
yкpaiнсЬкoi paдянськoi iстopиvнoi Пaм'ятi. Tвopviй iнтелi-
rенцii це .цo3BoЛяЛo пpo.цoB)IсyBaTи пaтpioтиннy ПpoПaraHдy.
TpинaдцятoГo )кoBTня ценTpaЛЬlra i pеспy6лiкaнськa Пpeси
oгoЛoсиЛи пpo пеpeйМeнyBaнHЯ Пеpеяслaвa нa ПepеЯсЛaB-
Хмeльницький _ <.нa вiдзllaкy пaм'ятi веЛикoгo синa укpaiн-
ськoгo нapoдy, .цеp)I(aBнoгo.цiячa i пoлкoвoдця Укpaiни Бoг-
Дaнa Хмe.llЬницЬкoгo>. ПiлкpесЛюючи зaсЛyги ГeТЬМaнa B
o6'е.ц'нaннi Укpaiни й Poсii, гaзеTa <.Paдянськa Укpaiнa> дaлa

1з Пpавdа,11 жoвтня 194З,c. |.
1^ PaОянcькaУкpоiнa,12 жoвтня 1943, с.3.
15 IЦAГo, ф. 1, oп. 23, спp. 328' apк. 1-7.
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oсoбливo яскpaвий ПpикЛaД несTpиМHoi пaтpioтиннoi pитo-
pики' пiднiспlи Хмe;lьницькoгO лo piвня 6aтькa нaцii: <.B )ки-
Лaх нa[Ioгo l{apoдy тe.re, бyя€, кипить гapячa кpoв Бoгдaнa
ХмeльницькoгO>l6.

Пiд чaс вiйни pa.цяHсЬкe вiйськoве кoМaн.цyBaння Bpучи-
лo 9 тисяч opленiв Бoгдaнa Хмeльницькoгol7. Ствopення цьo-
гo opДeнa пiдтвеpдилo, Щo peaбiлiтauiя кoзaцЬкoi мiтoлoгii
нeзBopoTнa. Ta вoднoчaс oбpaз ХмeльницЬкoгo в oфiцiйнoмy
лискypсi eвoлюцioнуBaв: Bи3BoлиTелЬ Укpaiни дедалi 6iльrпе
пepeтBopюBaвся нa oб'еднyвaнa Укpaiни з PoсiеIo.

Ha пovaткy вepесня 1943 poку Чepвoнa Apмiя oдHе 3a o.ц.
ним 6paлa укpаiнськi Мiстa, a <.Paдянськa Укpaiнa> ДpyкyBa-
лa стaттi пpo iстopиЧнy poЛь тих мiст. Iстopики й экypнaлiс-
Ти пoкЛикaJIИсЯ I{a <<Tpaдицii вoлeлю6них пpe.цкiв>, киевo-
pyсЬких князiв тa кoзaцьких BaTa)ккiв18. Tpидцять Пеpltloгo
)кoBтня ця сaМa гa:]етa вiДвелa цiлy стopiнкy пiд стaттю Пе-
TpoBсЬкoгo <.Heзлaмний лyх Bеликoгo yкpaiнськoгo нapo.цy>.
Cтaття, яку нaвiть BуIДaJIИ oкpeМolo бpoшrypoю' oхoплIo€ Bсю
iстopilo Укpaiни _ вiд Киiвськoi Pyсi Дo Beликoi Biтчизнянoi
вiйни. У нiй князiв Cвятoслaвa, Boлoдимиpa Мoнoмaхa, Po-
мaнa MстислaBичa i fiaнилa Гaлицькoгo нaзBaнo Bo)кдями'
3aпopoзькy Ciн _ <<пoчaTкoм нoвoi yкpaiнськoi лepэкaви> (це
нiби нaтяк нa Tе' щo Киiвськa Pyсь 6улaОавньoю yкpaiнськoю
деpэкaвolo), a зaмiсть тeopii <<Ме}lIIIoгo лихa>' Пpo якy нaвiть
не 3гаДaнo' Bикopистaнo oптимiстичнitший звopoT: <.1654 poкy
Укpaiнa склaлa з Poсiею нepoзpиBний бpaтеpський сoюз>. Ha-
perптi, y Пepшoмy peнeннi стaттi Петpoвський сфopмyлюBaB
rroBe кpиптo-гereлlBсЬкe oзнaЧення yкpaiнськoгo Volksgeist,
якe вiДтoДi чaстo пoвтopюBаЛи в пo.цaЛьших yкpaiнських нa-
yкoвих .цoслiДжeннях i oфiцiйних пpoмoBaх: <.Iстopiя yкpaiн-
сЬкoгo Hapoдy _ цe iстopiя Дoвгoi i зaпеклoi бopoть6и пpoти
piзних чy)кoзеМних зaгap6никiв, пpoти сoцiaльнoгo i нaцio-
наЛьtloгo гнiту, зa вo33'€днaння B единiЙ yкpaiнськiй дepлсa-

|6 Пpавdа, 1 3 жoвтня |943, с. |; PоОянськa Укpаiна, 1 3 rкoвтня 1943, с. 1.
17 Г. A. Кoлeсникoв' A. М. Poжкoв, opОeна u мeОалu СCСP,2.е изд. (Мo-
сква, 1978) '  с.71.
|8 PaОянська Уrcpаiна,24 веpecня 1943, с.3; 25 веpесня 1943, с. 4;29 вe-
1lссня 1943, с. 3. I{итaтa _ 3 нaзBи стaттi ПетpoвсЬкoгo у vислi зa24 вe-
l  х\. l  l , l .
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вi, зa встaнoBлeння нeпopyIIIHoгo сoюзy з бpaтнiм poсiйським
нapoдoм>l9.

Пiсля тoгo як 6 листoпaдa Чepвoнa Apмiя здo6yлa Киiв,
Хpyшoв 3 iншIиМи yкpaiнськими кеpiвникal\{и ви.цaли зBеp-
tIенtIя <.[o yкpaiнсЬкoгo нapoдy>' ПpoслaBЛяючи звiльнeн-
ня <<слaBнoi i дpeвньoi стoлицi Укpaiни> тa пoкЛикaючисЬ нa
<<сЛaвy Бoг.цaнa Хмельницькoгo, Пeтpa Caгaйдaчнoгo, Tapa.
сa IIIевченкa i Микoли Ш{opсa> - скopoчений вapiянт.Цo6pе
вiДoмoгo paдянськoгo yкpaiнськoгo кaнoнy BеЛиких пpeдкiв.
Iз щoдeнникa .цoB}сeнкa вi.цoмo, щo зBepHe}Iня цe пiдгoтyвa-
Лa гpyпa укpaiнських писЬМенникiв нa чoлi з Юpiсм Янoв-
ським20. Bидaтний yкpaiнський пoет Maксим Pильський ви-
стyпиB у Мoсквi Ha уpoчисTиx з6opaх Aкaдeмii нayк CPCP
iз дoпoвiддю <.Киiв в iстopii Укpaiни>. Кopистуюvись yкpa-
iнськoю пaтpioтиvнoю pитopикolo' якy в}киBaли ще дo 1943
poкy, Biн зpo6ив виvеpпний oгля.ц poзBиткy yкpaiнськoi кyль-
туpи вiл нaйдaвнitцих чaсiB.цo с)rчaснoсти. Hе пеpeнaгoЛolшy-
Ючи poЛь 6iльtпoвицькoi pевoлюцii як пoвopoтнoгo Il{oменту'
Pильський гoвopиB пpo тяглiсть yкpaiнськoi кyльтypи впpo-
дoв)Л( стoЛiть. Biн пpoслaвЛяв кoзaкiв як <<гoстpий меч> тa
впIaнoвyBaв <.6л искщих пpeдстaвникiв укpaiнськoi iстopин-
нoi нayки>: iстopикiв ХIХ стoлiття Кoстoмapoвa, Кyлitпa, Aн-
тoHoвичa' Лaзapeвськoгo, Лeвицькoгo' члeнiв Hayкoвoгo тo-
BapистBa iмeнi Шевчe}Iкa' Гpytшевськoгo i йoгo <<МoнyМен-
тaлЬHy> <.Iстopito Укpaiни-Pyси> _ всiх тиx, кoгo пеpeд вi-
йнoю зaтавpуBilли як нaцioналiстiв. <.Paд,янськa Укpaiнa>, як
i нaлеrкить' пеpе.цPyкyBaлa пoBHий текст йoгo пpoмoви2t.

Укpaiнськi елiти пpoдoB)I{уBaЛи пiдтpимyвaти цю веpсilo
нaЦioнальнoi пaм'ятi з piзних пpичин: з o6oв'язку' а,r()ке кoхс-
нa paдяHськa нaцiя мaлa Д6aти пpo сBoю eтнiнну спa'ц,щи}Iy'
щoб BиПpaвдaти сBoi пoсaДи, a чaстo й тoмy, щo Boни спpaв-
дi 6ули вipними свoiй нaцii. oднaк вoни yсвiдoмЛюBaли нe-
o6хiднiсть пo€.цнaти пpoПaraндy yкpaiнськoi спaдщини з дe.
дaлi нaв'язливitшим BиxвaЛянHям iстopиuнoi вeличi Poсii, яке

|9 PаОянсъка Укpаiна' 31 rкoвтня 1943, с. 3; M. H. Пeтpoвський, Hезлаltt-
нuй фх вeлuкozo укpаiнcькozo нapoОу (Хapкiв, 1943)' с. 6 i 10. Пеprше pе-
чeння стaттi - с. 3.
20 PaОянcька Укpaiнa,18 листoпaдa 1943, с. 1; .Цoвженкo, ГocnoОu, 195.
2| PaОянсъкa Укpаiнa, 10 гpyлня |943, c. 3-4.
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йшлo з Мoскви. .Цo тoгo х yкpaiнськi iдеoлoги й iнтелeктyaли
пoчyBaлися зo6oв'язaНYINIиI пiдкpeслити, щo iхня вepсiя нaцio-
нaльнoi пaм'ятi вiдpiзняeться вiд нaцioнaлiстичнoгo вapiянтy,
пiд yплив якoгo пoTpaпилo нaсeЛення oкуПoBaних тepитopiй.
Пoзнaчaючи нaпpяIl,l iдeoлoгiнних 3мiн, yкpaiнський пapтiй-
ний aпapaт BикopистaB МaЛoПoМiтнy нaгoдy _ 290 poкiв Пеpе-
яслaвськoi yгo.ци в сiчнi 1944 poку' Haпpикiнui хoвтня 1943
poкy ХpyшoB писaB Cтaлiнy:

Biсiмнa.ццятoгo сiчня 1944 poку BипoBнитЬся 290 poкiв з
дня Пpи€днaння Укpaiни дo Poсii зa дoгoвopoм, Укладeним
y м. Пеpeяслaвi-Хмельницькoмy (с6мe тaкl - C' €.) Бoгдa-
нoм ХмeльницькиI\,l.

цк кП(б) Укpaiни пpoсить дoзBoЛy вiдсвяткyвaти цю piv-
ницю 3 oгля,цy нa тy ш:uleнy aнтиiстopиннy аriтaЦiю пpoти
o6'еднaння yкpaiнськoгo тa poсiйськoгo нapoдiв, якy ПpoBa-
ДИЛИ Нa Укpaiнi нiмецькi фaшисти й yкpaiнськo-нiмецькi
нaцioналiстlц... Зa вeсЬ чaс iснyвaння pa.Цянськoi Bлaди нa
Укpaiнi ця .цaтa вi.цзнaчaтиметься впeplше22.

Плaни цьoгo бeзпpeцедeнтнoгo сBяткyвaння нeкpyглoi
дaти 6ули.ц0ситЬ скpoмними i звo.ц'илися гoЛoBнo дo стaттeй,
листiвoк тa мiтинriв y веЛиких мiстax. oнeвиднo, Cтaлiн дaв
нa цe згoдy, i 18 сiння t944poку й yкpaiнськa BЛaдa вiдзнa.rи-
лa 290 poкiв Пepeяслaвськoi yгoди. Pеa6iлiтaцiя Хмeльниць-
кoгo пoвepнyлa iстopичнiй пaм'ятi нaцioнaльнo-визвoлЬ}Iy
6opoть6y й дepэкaвнiсть, нaтoмiстЬ пoнoBЛeний кyльт Пepeяс-
лaBa сиМBoлiзyвaв дoмiнaнтнy пpисyтнiсть poсiйськoгo стap-
шoгo бpaтa. Мeдii B}I(e нe нaгoЛolllyвzlли' щo 1654 poкy Укpai-
нa пpиrднaлacЯ Дoцаpськoi Poсii, a пepе.цoBицi з нaзвaми типy
<. CвяЩeнний сoю3>, здaвaЛoся' нaзaDI(ди вi.цмoвилися вiд те-
opiю <. мeнrпoгo Лихa'> 23.

Boсьмoгo липIIя t944 poку вiд6yлoся сBяткoBe зaсiДaння
Aкaдeмii нayк УPCP тa кo}Iцеpт 3 нaгo.ци ще МeнпI <<кpyглoгo>
ювiлeю _ 235-\ pivницi Пoлтaвськoi битви. Пoлтaвa,.цe 1709

22 TT'цAГO, ф. 1, oп. 70, спp. 91, apк. 44;cпlаcoкзaплaнoBa}Iих сBяткyвaнЬ
мiститься нa apк. 45-47.
2з [vlв... PaОянсъка Уrcpaiна, 18 сiчня 7944, c. I i PаОянськe мuспщmвo, |8
<'i, lня |944,c. 1_2.
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poкy вiйськo Пeтpa [ тa yкpaiнськi кoзaки, якi laJIvIIlIуIЛplcЯ
йoмy вipниМи' зaB.ц;lJIи пopa:]ки шIBe.цськoму кopoЛIo Кapлy
ХII i йoгo сoIoз}IикoBi гетьмaну Мaзeпi, i.цeaльнo зaдoвoлЬ.
нялa тoгoчaснi iдеoлoгiннi пoтpe6и. Пpoмoвцi yслaвлIoBaли
rrепopylllний сoюз poсiян i укpaiнцiв тa зaсyД)кyвaли yкpaiн-
сЬких фaurистськиx нaцioнaлiстiв2a. У хсoвтнi 1944 poкy <.px-
дяtlсЬкa Укpaiнa> oпydлiкувaлa пpoМoвистy пеpe.цoвицlo <. Be.
ликa Pyсь> з poз.цyМaми пpo пepший pядoк нoвoгo paдянськo-
гo гiмнy тa ypoчистими зaпeвнеtttlяМи в <.нarпiй лю6oвi> .цo
Beликoi Pyсi _ явнo Мaлaся нa yвaзi iстopиvнa Poсiя25. Ha кi-
нeць t944 poкy B 6iльrшoстi oфiцiйних текстiв пpo yкpaiнськe
Минyлe мiцнo зaкpiпилaся iдeя poсiйськoгo кеpмyBa}Iня. Bи-
сЛoви BдячtIoсTи веЛикoмy poсiйсЬкoмy нapoдoвi нa стopiн-
кaх yкpaiнськoi пpеси .цoпoвнЮ BaJIИcЯ pитyaльниМи пo.цякa-
ми Cтaлiнoвi, пapтii тa.цep)кaвi. I{e 6yлa цiкaвa мoдифiкaцiя
тoгo' щo flхсeфpi Бpyкс нa3вaв стaлiнськoю l\,lop:lльнoю eкo-
нoмiкoю 6eзмeэкнoi Bдячнoсти влa.цi зa всe26.

Бpaти стapшiй мoлoдшi

Хoчa гoлoB}Iy poль y пiлпopялкyвaннi yкpaiн-
ськoi нaцioнaльнoi мiтoлoгii [i poсiйськoмy aнaлoгoвi вiдiгpa.
ли yкpaiнськi dюpoкpaтуlй' iнтeлeктyaли, Мoсквa не 3aЛишIи-
лaся oсTopotlЬ цЬoгo пpoцeсy. Пiсля тoгo як нaпpикiнцi 1943
poкy B.ц:lЛoся 3дo6yти стpaтегivнy пepeBary y вiйнi, пapтiйнe
кepiвництвo дaлo зpoзyмiти, щo йoмy 1Iе.цo 8пo.ц06и пoIIIи-
Peння неpoсiйсЬких нaцioнaлЬних пalи'ятeiт, зacу ДvIвtци <. Iс.
тopiю Кaзaхськoi PсP> (пpeсa пoвi.цoмилa пpo це щoйнo 1945
poкy)27. IJ.eнтp вистyпaB пepellyсiМ пpoTи кyлЬту кa:}aхських

2a PаОянcъкa Укpaiна,9 липня 1944' c. 2.
25 PаОянcъкa Укpаiнa, 1 7 xoвтня |944' c. 3.
26 Jеffгеу Brooks, Thanh You, Coпrade Stаlin! Souiet Publiс Сulfure from
Reoolution to Cold War (Pritceton, 2000).
27 Клaсичний yxe oпис пo.цiй нaвкoлo <.Истopии Кaзaxскoй CCP> .цив.:
Tillеtt, The Great Fiеndship,70-83. Apхiви цк BкП(6) пiдтвеpдlкyють,
щo кни)rскy висyнyли нa Cталiнськy пpемiю, aле fi pешензент Aлексей
Якoвлrв зaпepечyBaв пpoсЛaвляння в нiй aнтиpoсiйських пoBстaнь
як геpoiннoi бopoть6и IIpoTи кoлoнiзaтopiв. Cпiвpeдaктop кtIи]кки
Aннa Пaнкpaтoвa пoскap)киJlaся в Ariтпporr, aле йoгo гoлoBa feopriй

I
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лiтбюpo Ta Гpyпa yкpaiнських фyнкuioнеpiв i чiльних писЬ-
менникiв. Пiд чaс зyстpivi Cтaлiн oсo6исTo звинyвaтив Дo-
B)I(eнкa B ToMy' щo вiн pевiзyс лснiнiзм, пiдкpеслюючи нaцi-
otI:lJIЬHу гopлiсть 6iльшe, нiхс клaсoвy 6opoтьбy. I хoчa йшлo-
ся пpo нaдмipну нaцioнaльну гopдiсть укpaiнuiв, Cтaлiн нe
ствep.цжyвaB, Щo вoнa пpиМeншy€ poсiйськy Bелич; йoгo o6у-
pювалo пpoтистaвЛeння укpaiнсЬкoгo пaтpioтизмy i вiллaнoс-
тi po6oнoмy кЛaсy' пapтii Ta кoЛгoспнiй системi29. Цeй вистyп
(пpo ньoгo .цетaльнiшe B нaстyпнoмy poзлiлi) нa якийсь vaс
зaМaскyBaB спpaвэкнiй нaпpяМoк i.цeoлoгiчних змiн : yпepell .цo
iмпepii, a Hе нaзa.ц.цo клaсoвoi сoлiдapнoсти.

.Цалi стeлсaчи 3a пo.цалЬIIIими сигtlaлaми згopи' yкpaiнськi
чинoBtIики пoтpoхy }IaМaцyBaли IlIЛяx.цo нoвoi oфiцiйнoi iн-
тepпpeтaцii влaснoгo нaцioнaльнoгo Ми}IyЛoгo. 3нaйти Пpa-
вильний 6aлaнc мiж нaцioнaльнolo iстopiеro тa кЛaсoвиМ aнa-
лiзoм, мiэк yкpaiнсЬкoЮ нaцioнaльнoю гopлiстю i кoлiнкyвaн-
няМ Пepе.ц сТapIIIим poсiйським 6paтoм в,vIЯBуIЛocЯ нe Taк y)кe
й лeгкo.

Cкaxiмo, yкpaiнськi iДеoлoги сaмi вiдкин,УЛИ Як невдa-
Лy пеpluy сepйoзнy спpo6y нaписaти нoвий iстopиvний ТeксТ.
B apхiвi цК кП(6)У збepiгся МaцIинoпис шrкiльнoгo пiлpyu-
никa 3 iстopii Укpaiни, який нiкoли не пo6aчив свiту. Hемaс
)I(oдних пapтiйних pilшень пpo пoчaтolс чи пpипинення пiдгo-
TyBa}Iня цiеi книэкки' ToМy сaм6 ii iснyвaння _ якaсь зaгaдкa,
aдэкe iстopiя Укpaiни нe бyлa rшкiльним пpeдМeтoМ (тoлi rшкo-
ляpi вивvaли iстopiю CPсP). Ta пoзaяк aвтopoм тeкстy 6yв
гoлoвний yкpaiнський iстopик Пeтpoвський, peдaктopoм _
oДин iз чiльниx пoeтiв peспy6лiки Pильський, a читaв йoгo
впливoвий нa тoй нaс Кopнiйчyк' Мo}кнa пpипyстити, щo Пpo-
ект 6yв пiдтpимaниЙнaoфiцiйнoмy piвнi. Пapтiйнi apхiви va-
сiв вiйни нeпoвнi, aлe цiлкoм peзoннo BиснyBaти, щo y 1942-
t943 poкaх yкpaiнськe кepiвництвo МaЛo нaмip вBeсТи нaцio-
нaльнy iстopilo .цo oсвiтньoi пpoгpaми. 36epeгл vIcЯ Дгla.цoкy-
МeгIти, якi пiдтвep.цжyЮть цю гiпoтезy. B листoпaлi 1942 poку

29 Tекст сталiнськиx кoментapiв неrцoдaвнo oпy6лiкyвaнo: И. B. Cтaлин,
oб aнтиленинских oши6кaх и нaциoнaЛистических изBpaще}rиях B ки-
нoпoвeсти fioвлсeнкo <Укpaинa B oгHe>' Иcкуccmвo кuнo, I& a (1990):
84-96. Пepвiснy нeгaтивtly ouiнкy poмaнy Ariтпpoпoм див.: PГACПИ,
ф. 17'  oп. |25, д. 2|2'  лл. |_3.

нaцioнальних гepoiв, якi 6opoлися пpoти цapськoi Poсii. Baэк-
кo бyлo iнкpимiнyвaти пoдi6нy пpoBинy flaнилoвi Гaлицькo.
Мy чи Бoгдaнoвi ХмельницькoМy, oднaк Мoсквa Bсе o.цrro пpo-
деМoнстpyBaЛa свo€ HеBдoвoЛeння зpoстaнням yкpaiнськoi iс-
тopиvнoi мiтoлoгii.

Пiсля визBoЛeння Киrвa yкpaiнськa Bлaдa opгaнiзyвaла
гpyпy писЬМeнHикiв нaписaти вiдкpит иfl <Лlцcт yкpaiнськo-
гo }Iapoдy вeЛикoму poсiйськoмy Hapoдy> лля пy6лiкaцii y
<.Пpaвдi>. Пpикмeтнo, щo yкpaiнцi в цьoму текстi нe нa:}Ba-
нi дpyгим <<BeЛикиМ> нapo.цoМ сPсP, хoчa й скaзaнo, щo.цBa
бpaтнi нapoди зlo6уливсi свoi iстopиvнi пеpеМoги paзoм. I{ей
ЛИcT _ пaнeгipик poсiйськo-yкpaiнськiй дpyлс6i тa poсiйськo-
Мy кеpмyвaнню _ 6yu спpoбoю пpеДстaвити всiх yкpaiнських
<<вeликих пpедкiв> якo тoBapицriв пo з6poi с},.laсниx iм poсiй-
ських гepoiв. oднaк, нa дуIr{кy Aлексaндpoвa' 3 ЛуIcTa Bипли-

гa.цкy yкpaiнськi тBеp.ц}сeння, нi6и flaнилo Гaлицький дoПo-

Пoпpи все' сиrнaЛи з MoсквИ IaJIиIII]aJIися сyпеpeЧЛ'|B|4-
ми. Якpaз кoли Алсксaн.цpoв кpитикyвaB злoщaсгIи Й лиcт зa

Aлексaндpoв ще кaтегopиvнiшe зaсyДив ПPaцю як <aнтиpoсiйськy>.
,lIив.: PГACПИ, ф, |7 , orl. |25, д.224, лл. 4,23_25 i 36-43. Hoвий. 6aзo-
вaний нa apхiвaх aналiз стaлiнськoi пoлiтики в iстopii Казaхстaнy мiс-
тиТься B Дpyгolv1y poзлiлi дисеpтацii: Pеtеr A. Blitstein, Stаlin,s Nаtions:
Souiet Nаtionalitу Poliсу betoееn Planning аnd Primordialisтn, 1936_1953,
Ph.D. disseгtation (Univегsitу of Califoгnia, Berkеlеy, 1999).
28 PГACПИ, ф. 17, oп. 125, д. |90, лл.26_27..{oвлсенкo зaПисaB y Щoдeн-
}Iикy, щo лист пiдгoтyвaлa тa сaмa гpyпa yкpaiнських письменникiв нa
нoлi з Юpiем Янoвським (.(oвxенкo, ГocтloОu, |95).
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Петpoвський вiдзвiтувaв зaвiдyвaнy вiддiлoМ пpoпaraнди Й
ariтaцii Кoстeвi Литвllllу, Щo Пpaця нaл пiлpyнtlикoМ мaйжe
зaBеp[Ieнa, a в 6epeзнi |94З poкy Литвин пoiнфopмyвaв Пе-
TpoBсЬкoгo: <.блиlкчим чaсoм питaнHя пpo tlЬoгo [пiдpyчникl
бy.шe oстaтoннo poзв'я3aнo>30. Heяснo, чoму пpo€кт тaк i не 3a-
Bep[IиЛи. .(o спpaви дoЛучeHo paдшe нeгaтивнy peцeнзiю Ми-
кoли Бarкaнa' якa свi.цчить, Щo в)кe 1943 poкy aвтop пaтpioтин-
нoгo <..(aнилa Гaлицькoгo>> вBa)кaв нaцioнaльнy iстopiю пiлo-
зpiлoю i пoвеpнyвcЯ Дo кЛaсoBoгo aнaлiзy. Бarкaн чepBoниМ
oлiвцeм пiдкpеслив фpaзи нa 3pa3oк <.Mи, вiльнi дiти Beли-
кoгo yкpaiнс Ькoгo нapo.ц'y, П и ula€Мoсь йoгo слaвними .цiлaми >
тa poзкpитикyвaB Пeтpoвськoгo 3a вiдмoвy вiд стaлiнськoгo
poзyмiння ПepеяслaвсЬкoгo Дoгoвopy як <<менllloгo лихa>31.
oтясе, пpoeкт МoгЛи зaкpиTи чepeз йoгo пaтpioтинний, нaцio-
нaльний Дyх; Мo)кЛивo, yкpaiнськi i.цeoлoги виpilllили, Щo пo-
лiтичнa ситyaцiя нe сПpия€ вве.ценню yкpaiнськoi iстopii дo
oсвiтньoi пpoгpaми; a мo)ке' Мoсквa Пoтoпилa пpo€кт o.цtlиМ
телeфoнним дзвiнкoм, вiд якoгo нe 3aЛиIlIилocя il слiдy.

Hoвий кopoткий oгЛяд yкpaiнськoi iстopii - <.Bo33' €д-
Haння yкpaiнськoгo нapo.цy в rдинiй укpaiнськiй paлянськiй
.Цеpэкaвi> aBTopсTвa Микoли Пeтpoвськoгo _ l'яв.ИBcя нa пo-
чaTкy 1944 poку, кoли Чepвoнa Apмiя пepетнyлa кoлиtшнiй
пoльський кop,цoн i встyпилa нa Тepитopiю 3aхiднoi Укpaiни.
oфiцiйний пapтiйний чaсoПис <.Бoльtпевик> iз стoтисячHим
нaкЛaдoМ нa.цpукyBaB скopoчeний вapiянт poсiйськoю МoBoto'
a пoвнiстю TeксT 6yв oпублiкoвaний укpaiнськoю мoBoю B гo-
лoвнiй гaзeтi peспy6лiки _ <.Paдянськiй Укpaiнi>. Пpauю ви-
.цzlЛи Taкox oкpеМolo бporпyporo yкpaiнськoю мoBoЮ (нaклaл
42000) i згoдoм y Мoсквi poсiйськoIo (нaклaл 25 000)32. Цьoгo

30 Il/{AГo, ф. 1, oп. 70, спp.68, apк. 26_27 (Пeтpoвський лo Литвинa);
спp. 46, apк. 1 17 (Литвин). Зaпискy Литвинaoпy6лiкoвaнol. У лeщаmах
пomалimapuзму' 1:116.
зl ILЦАГo, ф. 1, oп.70, спp. 153, apк. |-272. Pецeнзiя Баrкaнa мiститься
нa apк' 1_3, пiлкpесленe pеЧеH}Iя _ нa apк. 8.
32 H' Пeтpoвский, BoссoедиHеtIиe yкpaи}Iскoгo Hapoдa B еди}Ioм yкpa-
иtlскoм сoветскoм гoсyдapстBe, Бoльшeвuк, NЬ 2 (1944): 42_55; PаОян-
ська Укpaiна, 29 лютoгo |944, c.4; 1 беpeзпя 1944, c.3-д; м. Петpов-
ський, Boзз,сОнанttя укpаiнcькozo наpoф в eОuнiй укpаiнcькiй paОянсъкiй
iеpэюавi ( Kиiв, 1944); ||. Петpoвский , BoccoeОuненuе укpаuнclсozo |tаpo-
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paзу Петpoвський зaпpoпoнyBaв тpoхи iнrпy лeфiнiцiю yкpa-
iнськoi iстopii: <.Iстopiя yкpaiнськoгo нapoдy _ uе iстopiя вi-
кoвoi бopoтьби нapoдHих мaс ПpoTи сoцiaльнoгo i нaцioналь-
нoгo гнoблeння 3a Bo33'€днaння в е.цинiй yкpaiнськiй дepжaвi,
зa o6'с.цнaння з 6paтнiм €динoкpoвним poсiйським нilpo.(oм>.
Hoве oзнaчeння нi6итo пoвеpнулo сoцiяльну 6opoть6y нa fi
пpoвiлнi пoзицii, алe B сaмoМy TекстiaBTop пiдкpeслювaB Tpи
гoлoвнi TeМи: yкpaiнськa дepэкaвнiсть, 3axiднa Укpaiнa _ oд-
вiчнo yкpaiнськa 3eМЛя тa iстopиннi зв'язки Укpaiни з Poсiею.
У пoвнiй Bepсii 6porшypи пoяснIoB:lЛoся' щo сotoз iз Poсiею нe
суПеpечиB iнтepесaм yкpaiнськoгo деp)кaBнoгo бyлiвницTBa.
Хoчa зa Хмeльницькoгo Укpaiнa бyлa <нeзaЛе)кнolo дep)кa-
BoIo> y фopмi кoзaцькoi pеспyблiки' <<Пpи€дtlyючисЬ дo Poсii,
вoнa збepiгaлa сBoю.Цepжaвнiсть>. Пpoтe нi сoюз iз Poсiсю, нi
peвoлюцiя нe 6улителeoлoгiчним peзyЛЬтaтoМ укpaiнськoi iс-
тopii. Пeтpoвський вiддaв цю poЛь iстopиvнoму вoзз'rднaнню
yкpaiнuiв y iхнiй влaснiй нaцioнaльнiй дepэкaвi, щo йoгo 1939
poку злiйснив CPCP33. Пoпpи всi пoсилaння нa клaсoву 6o-
poтьбy, aвтop ПpеДсTaвив yкpaiнськy iстopiro як мeTaнapa-
тив нaцii, хaй нaвiть нaцii, якa вiднaйIIIлa сBoЮ геrелiвськo-
сталiнську сaмopеaлiзaцiю в 6aгaтoнaцioнaльнiй iмпepii.

Петpoвський змiцнив сBoю peПyTaцiю гoлoвнoгo yкpaiн-
сЬкoгo iстopикa ще oднieю BпЛиBoBoю пy6лiкauiею. 1944 poкy
пoвaэкHe МoскoBське Bи.цaвницТвo виДpукyBilЛo йoгo 6poшty-
PУ <.Бoгдaн Хмeльницький>, якa BoзBеЛичyBaлa пoBстaHHя
Хмeльницькoгo як <.нaцioнzUIьIIo-Bи3BoлЬнy вiйнy'>, a кoзaкiв
як <.нoсiiв нaйкpaщих геpoivних тpaлиuiй yкpaiнськoгo нapo-
Д}>. Петpoвський Taк сaМo пpeдсTaBиB сoюз iз Мoсквoю як
нaмip, щo йoгo геTьмaн плeкaB вiд пouaткy вiйни. Цiкaвo, щo

Оа в eduнoму|сpсluъ|сKoil сoвemcкoм zoсуОаpcmве (Мoсквa, 1944). Бporшy-
pa poсiйськoЮ мoвoЮ oтpимrulа pецензiю-пaнегipик в <Истopиvескoм
жypнaле>, див.: Б. Гpекoв, peц. нa BoсcoeОuнeнue уKpauнскozo наpoОa в
еОuнoм укpаuнc|сo'| сoвеmсKol| zoсgdаpcmвe H. Пempoвскozo' Исmopuueс -
кuй uсgpнал, Nb 12 (1944):74_75.1941 poкy Петpoвський вигoтувaв дo
лpyкy 6iльuly кrrи)ккy з тiею сaмoю H:lзвoю,:lле pyкoпис зaги}ryв пiд vaс
евaкyаuii. Iстopик спoдiвaвся 3 чaсoм вiднoвити пoвний текст, який вiн
скpoмtio BB;Dкaв Bapтиtи Cтaлiнськoi пpемii. flив. II.ЦAГo, ф. 1, oп. 70,
спp. 68, apк. 26 3в.; спp. 840, apк. 1.
3:] Пeтpoвскиf,t, BoccoеОuнeнue, З| i 33.
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сTl]opеI Iий H и М ()r)paз Хltе,тьни l lьКoГ() I\tvс иts П()тy)кI Io pе:]oнy.
l]a].и :J ToI'oЧaсIIиМ чИ]'aче}l: <<HaйкpvIIнiIrIий Дiяч сI]()Г() ЧlC}>>,
<<.].a.laнOl]И.гий пtl.цкoв().ЦL,ЦIr, l]llpaBI{ий opaT()p' I'ИiIaTНИil ILИ-
II,тlo}taT>>. JIюltи шIaHvljlt-l lи Хшtе,.lьtrицьItoI'o <<як Bo)к/'{я>, йoГo
BopoГи <lpгalIi:зyвaЛI,l lIpoTи I{Ьol.o Ilевдa'lий <.теpopистинний
2ц1,>, BiH ltсpyBaв свoiми вiйськaми lз <.зa;liзIItlкl lIoс;tiДoвнiс-
TЮ>>' <<po:]Пpaвився... 3 OIIO:]иI(iйIIoI0 гpyllol() чaсTиIlи кO3aIlЬ-
кoi с.Гaprпини... Глaдкий та кiлькa il l l lrих старIIIин бу;lи стpaяе-
ll i >, :зpспlтoк), Bi l l << IIешIaДIlo I I pиllyl l lyвaв бy:tь-якy oпoзицiкl>.
Сaмa мoвa кни)кки Петpoвськ()гo IIoсиЛzL'Ia IIoTy)кни iа cиrнa;l
йoгo читaчaм. I хoчa 3a ХмеltьниIlЬкoГo нiх.гo l lе B)кИtsaB сЛo.
ва <<TеpaкT> чи 3tsopoТy <.oIlсr:зиtl ' iйtla ГpyПа>, вollи (ly,'Iи знaйo-
мi сунaсникaм C.гa.ti lIa. A якtцo .цoдaТи ПpиПисувaнi Хме.llь-
IIицЬкoМу IIЛaни lroзз'rДнaти всi етнiчll i yкpairlськi землi тa
oб'сДнaти Укpairlу й P<lсiю у сts()ГO poil} paннЬoмoдеpний <.Pа-
Дянський C()Юз'', allaлoгiя пtiэtс кoзaцькиМ Гс.l.ЬМaнoм i Cтaлi-
I{иМ сTа € IloBнoКl:Ja. У стa"'l i lIськi .Iaс}t укpаiнськe минyJIе тpeба
6улo <.пам'ЯTaTVI>> зa дoПOlvloI.oIo T()гoЧaсllсl i шtoви i o6paзiв.

Пoпpи всi 3vсиЛ,'Iя lIiдllt lpядItyl]аTи yкpaiIIсЬкy llaцio-
Iia"lьнy lIa}I'яTЬ нoвiй poсiйськiй i ltrlсpськiй мiтtlлсlгi i, i i нaй-
llовirпa всpсiя чaсТo кoнкypyBa;ra :] poсiйськoю iнтеpтlpeтaцi-
€Ю Tих сaМих п<l;]iй. 1943 poку в <.ИстopинeскoМ )куpH:lJIс> po-
сiйський iстtlpик Bлaлiмip Пarпyтo нa3tsaв laнилa Га,rицькoгo
<<PУсскиМ кIIя3сМ>>' який ксpyвaв <<pусскиМ,> }IapoдoМ нa <<К))I(-
Iropyсских>> зеMЛях. Письмell lIик A;tскссй Юroв y свoiй бpo-
lltуpi 1944 poку тaк сaМo BBa)кaB кня3я i йoгo пiдДaнцiв <.pус-
скими> тa, кpiм ТoГo':]aяI]иB' Щo <<нapoil Га.,' lичиIrи, Букoвини
й Boлинi ltpсlнiс кpi:зь гopни,'Iсl всiх iстopинних випpo6yвaнь,
обt lpoнив, як свЯTиIIЮ, i  poсiйську Мoву [pусский язьlк],  i  в ipу
бaтькiв, i l leпoгaсltУ, пo,ц\,lt 'яну,rюбoв дO Bе,Цикoi Pусi (тo6тo
Poсi i .  -  С. € . ) , , .  Бopiс Гpскoв ПисaI] IIpO Пo,.IЬський lIсpioд га.
,'Iицькoi iстopii, )кoll lIиМ с"IIoB()М He 3l.aдyЮчИ lIpO фopмyвaння
yкpаiнськoi чи хoчa (l пpoт.oyкpaiнськtli нalцiolti l,тьнoсTи35.

:].1 H. [I. Пстpoвскиi i , IjozОаt X,uелt,нuцкuй (Мoсква, 1944), c.6 (кoза-
ки); uитати, якi вказvю.гь lta aнa.цoгi lt l  з i С.r.a, l i l t<lпt, нa с.гt lpi lrкaх с. 9, 13'
26'  29 (<теpоpистиvний 2ц1'>),38,40 (<<poзIrpaBиBся 3 ol lo:]иlt iйнoro гpу-
пoю> )' 56_57 ( <.lrсII l i lz ' lн() l lРи,rIVIItvвaв бv.,1ь-якy oпoзицiкl,>).
t5 B ПaпIvтo, flallии.'I ГzurиItкий, Исmopuuеcкuй эrcцpюlц }lb 3-4 (1943):
' '|7 -44; А. К)гoв, /Iаtшшz Галuцкuй (Мсlсква, 1944), c.55; Б. Д. Гpeкoв,
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o.цнoчaснo свoi iнтеpllpетalцii tsИсу:вaJlИ укpairrськi iстo-

pики Й IIисЬМенIIики, неpi;цкo IIaBiтЬ нa стopillкaх .Гих сaМих

экуpнa;liв. iхнi пy6лiкaцii нiкoли ПpЯМO ltс пi/цвaэкyB:lЛи pO-

сiйських TBеp.ц,)кенЬ, IIpoТе apхiви зaхoByЮтЬ с"цiДи ixньoi тон.

кoi 6opoть6и зa yTBep.ц)IсeHня eTнiчнoi вillмiннoсти й iстopин.

}Ioi oкpеМiur}IoсTи УкpairIи вiд Poсii. Haспpaвдi цi двa ПoняТTЯ

нe сyпepeчиЛи ценTp:lЛЬItoМy мiтtlвi нOtsoi oфilliйIroi iстopиv-

нoi пaм'ятi _ 6лaroДaтнoмy сoЮ3у з Poсiскr. Iстopиннa Укpa-

iнa мцсtutа 6yти vимoсь oкpeмиМ i tlсo6ливим, щo(l tsoнa мo-

гЛa yкЛaсти сoЮзtlу угoДУ з 6paтньolo Poсiсю. Бa бiльtпе, пiсля

Пеpeяслaвa Boнa МусиЛa з6epегти свoю етнiчнy oкpемilпнiсTЬ,

якa ПoсЛуэt(ИЛa 6 oснotsoЮ .цЛя yкpailIсl,кoi pa.цянсЬкoi нaцio-

нaЛЬнoсти. L{i apгyмeнTи llo3BoЛяли укpaiнськиМ iнr.елeктуa-

ЛaМ зaхищaTи <<сBoIo)> нaцioнaльнy IIaм'яTь вiд кpaйнoЩiв нсl-

BoГo Bo3веЛичення Poсii.
Haпpиклaд' t944 poкy кopнiйvyк poзкpитикyBaв pyкO-

пис dpoПIypи ПiчеTи пpo Бoгдaнa ХмельниI(ЬкoГo. У свoiй pе-

цeнзii yкpaiHський лpaмaтуpГ BиМaгaв зaМiниTи у книэкцi ви-

сЛoBи <.пiвД,eннo-зaхiДнa Pyсь,> i <<p}сский> I{a <<Укpaiна> й

<.укpaiнський,>, t Taкoж нaтхнeннiпre Пoкa3aTи Хмельницькo-

гo - ПoЛкoBo.цця й дepхсaвнoгo Д'iяЧa _ Ta ПеpeясЛaBсЬкy yгo-

Ду. У Bисtloвкaх Кopнiйнук сapкaсTичнo.цoдa€: <.Toв. Пiчeтa

зoBсil\,r не.ц,aBнo пу6лiннo BисTyпaB iдoвoДив, Ц{o ХМеЛЬHиць-

кий _ фeoдaл, злiсний вopoГ нapoДy. Tепep вiн змiнив сBoi пo-

гЛя.ци>>. 3aмiсть Пiчeти впливoвий IIисЬМенник pекoМеHДyBaB

як aBTopa Микoлy Пстpoвськoгo, <<нaйкpaЩoГo знaBця цЬoгo
пepioду нa Укpaiнi>36.

Пiд чaс кoнфеpенIlii iстopикiв i мiсцевиx IIapTiйних i.цеo-

ЛoгiB нa пoчаTкy 1945 poкy пpoфесop Кoсть Гуслистий llopy-

lIIив питaнцg <<p}сифiкaцii> fiaнилa Гaлиllькoгo B цe}ITpaЛь.
нiй пpeсi. 0сo6ливo вiн кpиTикyBaB сТaTTIo Пaшута в <,Ис-

TopическoМ )I(ypнaЛe> Ta 6poшlypу Юroвa, якi тpaктувaли

Гaлицькo-BoЛинськe князiвствo BиHяткoвo <<3 пoГJIя.цy ..е.ци-

Cуль6ьI l raсслеIrия гaЛиl lких кня)ксских l]oтчин пo.ц l}лaстьк) I lo, , t t , t l lи,

Исmopuuескuй эюуpнал, }Ф 12 (194zr).. З7'4З. Юroв згo.цo;vI виДaв iс.гo-
p'u'.йй poмall lIpo fuIсксalr.Цpа Hсвськoгo ii Д'alrи,'Ia Га,lиttькoгo, який

lустpi,rи 3aхoпJlенo' Див.: A. Югoв, Pаmo6opцьt (Мoсква, 1956).
3d КoIliя pеuензii вi,ц' 7 сiчlrя 1944p. з6еpеглася в tlсo6истoму apхiвi Кop-

нiйнукa: IIдАМЛМ, ф. 435' oп. 1, спp. 508, apк. 1_3.

6'
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[Ioгo pyсскoгo нapo.цa'', нe пoв'язyЮчи 6езпoсеpeдньo з iстopi-
сlo Укpaiни>. Hi пapтiйнi функuioнepи, нi кoлerи-iстopики He
зaпеpeчyBали тBepД)кeння Гyслистoгo пpo тe' щo <.flaнилo Гa-
лицький r o.цин iз великих rIpeдкiв yкpaiнськoгo нapo.цy' тaк
сaМo як oлeксaндp Hевський € o.цин iз вeликиx пpeдкiв Beли-
кopyсЬкoгo нapoду>37.

Teпep yлсe iнше poзyмiння нaцioнaльнoi пaм'ятi пopo.ц}сy.
вaлo нoвi iнтepпpeтauii минyлoгo в лiтеpaтуpi й мистeцтвi. У
лiтepaтуpi, 6eзсумнiвнo, нaйвaэкливirшi змiни вiд6yлися в цa-
pинi дpaмaтypгii. <.Бoгдaн Хмельницький> Кopнiйнyкa oфi-
цiйнo 3aЛиIIIaвся yкpaiнськoю iстopиvнoю п'rсoю нoМep o.циII.
Хapкiвський Дpaмaтичний тeaтp iменi IlIeвчeHкa пepIIIим сe-
peД тeaTpaльних Tpyп пoBеpнyBся з eвaкyaцii в Укpaiну. oди-
IIa.ццяToгo сiчня 1944 poку Bистaвolo <.Бoг,цaнa Хмeльницькo.
гo> вiдкpився сeзoн y Хapкoвi, a в)I(e 6 квiтня хapкiв'яни пo-
Bе3Ли йoгo вiдкpИBaTуI тeaтpaЛьний сезoн дo Киевa3s. Пoпpи
тe' кЛaсичtlий твip Кopнiйнyкa BTpaтиB кoЛиIlIHю пoлiтинну
aктyальнiсть: вiн нe oспiвyвaв сoю3 Укpaiни з Poсiсlo, a йoгo
aнтипoлЬсЬкe спpяМyвaння гeть зaстapiлo. Ha пoчaтI(y тpaB-
ня 7945 poкy yкpaiнськa Bладa пpизyпи}Iилa Bистaви в Хapкo-
вi, 6o дo Мoскви пpиiхaлa.цeлeraцiя сoюзtloгo ypяДy Пoльщi,
a в yсiх гoЛoвниx yкpaiнських мiстaх пpoвo.цилися мiтинrи
}Ia честь пoЛьсЬкo-yкpaiнськoi lpуж6и. Poзлючений Кopнiй-
чyк Мapнo скapхиBся Xpyшoву, щo в Мoсквi нiхтo нe вiдмi-
няв вiдoмy свoiм aнтипoлЬсЬким спpяМyвaнням oпеpy <.Iвaн
Cyсaнiн>. oднaк нaписaнa 1938 poкy п'€сa вrtсe нe зa.цoвoЛь-
нялa змiненi кyльтypнi смaки зpiлoгo стaлiнiзмy. Кoли 1945
poкy хapкiвськa тpyпa пpe.цстaвилa <.Бoгдaнa Хмeльницькo-
гo> в Мoсквi, стoли.rнi кpитики Пo6aЧI4JIv1y ньoМy <.3a6aгaтo
iнтpиги i зaмaлo величнoстi>39.

- [вaн Кovеpгa нaписaB п'есy <.Яp6слaв Мyлpий>, якa нe-
зa6apoм ви6opoлa y <.Бoгдaнa Хмельницькoгo> звaння нaй-
пoпуляpнilпoi iстopиuнoi дpaми. Кoнepгa Писaв тiльки yкPa-
iнськoto i пepевaлснo у вiprпoвaнiй фopмi. Йoгo uНa]IИ u p".-

37 Il/IAГo, ф. 1, oп. 70, спp. 388, apк. 4.
в PаОянсъкаУкpaiна,11 сiчня 1944,c.4;8 квiтня |944,c.4.39 IJl[AГo, ф. 1, oп. 23, спp. 1621, apк. 64_66 (скapгa Кopнiйvyкa);Pс-
Оянcькe лucmeцmвo' 18 сеpпня 1945, c.2 (мoскoвськi кpиiики).
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пy6лiцi, aлe вiн нe мaB BсeсoюзHoi слaви Кopнiйнyкa. Пpoтe
сiapouинний лсaнp вiptпoвaнoi дpaми, нaпeBнo' лo6pe yзгo-

д}I(yвaвся 3 eстетич}tиМ МoнylvteнтaЛвмoМ зplЛoгo сTzlлlIIrз-
мy. Teмa п'lси _ )t(иття ви.цaTнoгo деpхaBнoгo Мyхa Киiв-
сЬкoi Pyсi Beликoгo кtIязя Яpoслaвa Мулpoгo (poки пpaвлiн-
ня 1019_1054) _ вiдпoвiдaлa }IoвoМy стaлiнськoil,ty кyльтo-
вi сepедньoвiчних князiв як <<BeЛиких пpeдкiв>. I всe )к тaки

ДpaМa пpo Киiвськy Pyсь 6улa iдeoлoгiннo pизикoвaнolo' a.ц)I(е
стapший poсiйський 6paт тaк сaМo Bв:DкaB цЮдepжaBy пoчaт-
кoм свoеi iстopиннoi тpaДицii.

Toмy нe .циBнo' щo yкpaiнськi iдеoлoги зBеpTaли нaд.

звичaйнo 6aгaтo yвaги нa твip Кovepги. o.цинoкa кoпiя oстa-
тoчнoi Bepсii п' €си, .цaтoвa}Ia 27 вepecня t944 poку, з6epeглa-
ся нe B apхiвi aвTopa' a в apхiвaх Цк кП(6)У. !митpo Мaнy.
iльський, мiнiстp зaкop,цoнниx спpaв i сipий кap.цинaЛ 3 iдeo-

лoгiчних питaнЬ'.ц'oвгo й пpискiплиBo чиТaв п'€су, зpoбивши
6eзлiч зayBaг пpo iстopичну тa психoлoгiчнy Дoстoвipнiсть i

зDкaдaBЦIи.ц,oдaткoBих peueнзiй iстopикiв. Biн нe знaйшoв нi-

чoгo пi.цoзpiлo нauioнaлiстичнoгo' aЛe йoгo нoтaтки свi.цчaть
пpo зaнeпoкorнIlя <.вi.цпoвi.цним> зo6pa:кeнHям величi Яpoс-
лaвa Мyлpoгo як дep)кaвHoгo мyлсa{o.

Щe oдин пpимipник pyкoписy з пapтiйних сxoBищ.ц,eмoн-
стpye' щ6 сaмe pе.цaктopи BvIДaJIvIЛvIз aBтopськoi вepсii тeкстy.
У свoiй пepeдмoвi Кovepгa пoстiйнo пiдкpеслю€ Bapязькe пo-

хo.шiсeння Яpoслaвa, йoгo гepoй 6opeться з кoлiзiею мiэк свo-
iм нулсoземним пoxoд)кеtl}IяМ i князiвським сTaтyсoм тa iн-

тepесaМи Pyсi й пpoсTих людей. Яснo, щo геpoй, ypеtптi-peшт,

o6иpaе oс'innс, aлe пapтiйнi цeнзopи взaгaлi ввaэкaли не6a-
)Iсaним висвiтлювaти цю ДиЛемy' тoмy 6opoть6y Яpoслaвa зi

свo€ю <.вapязькiстЮ>' нa якiй зoсepeджyBаЛaся .ц,paМa, 3вели

.цo кopoTенькoi згaдки. Taк сaмo викиtlyли непpaBильнe пpo.

сЛaвляtlня <.Киiвa нarrloгo' дep)IaBrroгo i святoгo>' як цeнтpa
Pусi, 6o в стaлiнськiй iстopиннiй пaм'ятi цe мiсцe налeхалo
Moсквi, xoчa B uaси Яpoслaвa ii щe не iснувaлo. У п'ссi 6yлo
тaкoж нeдoPeчнe нaгaдyBaнHя пpo oбoв'язки пpaBитeЛя ПepeД
нapoдoМ' <<якoмy я пo сoвiстi слyxив / I мyлpiстю якoгo тiль-

{o TLцAгO, ф. 1, oп. 70, спp. 837 (пeprшa вepсiя); IЦABOB' ф.4669, oп. 1'
clp. 124, apк. 1_3 (нoтaтки Мaнyiльськoгo).
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ки )кив. / Hixтo нe мy.цpий вЛaсHим лиIII ylvloм' / Одlцннapo.ц
нeхи6ним йдe цrляхoм>. Чepвoний oлiвець aнoнiмнoгo iдeo-
лoгa Bикpeслив зaйвi pядкиat.

Haпpикiнцi 1944 poкy <Яpoслaв Мyдpplit> 3'явився в лi-
тepaTyp}IoМy жypналi, a pеспyблiкaнськi гaзeти нaдpyкyBaЛи
ypивки з твopy. <.Paдянськa Укpaiнa> ви6paлa po3лory сцe-
Hy 3 aктyilльниМ 3aкликo}r дo <.единoi Pyсi>. Дeщo зaпiзнiлa
пpем'еpа дpalr{и в Хapкoвi y вepeснi 1946 poкy пoстaлa У вiд-
чyTнo хoлo.цнiшroму iдeoлoгiчtloмy клiмaтi, пpoтe бyлa yспirш-
нoю i пpиHеслa двi Cтaлiнськi пpeмii _ Кoнepзi i теaтpЬьнiй
тpyпi{2.

Пoпеpeдy вхe згa.цaнo, Щo нa тoгoчaсHих плaкaтaх чaс-
тo м:lлюваЛи Хмeльницькoгo й Шeвченкa, якi нa.цихали свoiх
<нaщa.цкiв> нa звiльнeння piднoi зeмлi, oд}Iaк 6yлo зpеaлiзo-
вaнo й кiлькa сеpйoзнirшиx п,lистецьких peпpeзентaцiй минyв-
lIIиtIи. Iвaн Шyльгa Bикoнaв 1943 poкy в МЬсквi лля.(epжaв-
нoгo iстopичнoгo мy39Р кapтинy <.Мoскoвськi пoсли фy*"-ють ГpaМoти Бoгдaнy ХмeльницькoМy>. Haстyпнoгo poкy вiн
пoвepHyBся Дo piднoгo Хapкoвa, щo6 зaвepшити щe Двa eпiч-
нi пoлoтна_--<.ПеpеясЛaBсЬкa paДa> тa <ПiЪня зaпopoжцiв>. У
мистецтвi [IIyльгa спoвiДyвaв Moнyментilлiзм - cт*lль, якиЙ
пpoцвiтaв y пoBo€ннoМУ Paдянськoмy Coюзi' У сepii невели-
ких oлiйних кapтиtl Михaйлa fleperyсa <Хмельниччинa> 6a-
чeння визвoль}Ioi вiйни не тal(e eпivнe, хy.цo)к}Iикy Bлaсти-
вa 6iльura poМaнтич}Iiсть. flеpеryс ствopиB тaкoж незBичtIo
<. психoлoгiчний> пopTpeт гетьмaHaa3'

Пiд чaс VIII Укpaiнськoi хy.Цoжньoi Bистaвки B листoпa-
дi t945 poкy кpитики й пpесa звepнyли oсo6ливy yвary нa iс-
тopиvнi кapтини. Cepeл них нaйdiльrrre o6гoвopю,,"й <.Пiс-

{' IЦAГo1 ф. 1, oп. 70, спp. 836, apк. !-6, 42,54, 58 (викиrryтa Bapязька
Tч");дt' 93 (Киiв)' 77 (<мyлpiсть нapoдy>).a-2 Лimepamуpa i мucmщmвo,23 лlcтЬпaдa.7944, c,3; PaОянсъка Уtсpа-
iн9.14 6еpезня 1945, с. 4; 16 6epeзня |945, c.2 (уplавкlа);23 6epезня
t945, c. 3 (пoзитивнa peueнзiя); PaОянсъкe мuс-eц-Ъo, |7 в,epecня, 1946,
с. -1 (пpeм'сpa); €вген.Киpилюк, peд., Iсmopiя укpаIн'съкoi ii.,po*уpu
(Kиiв, 1971), тoм 7:314_3|6.
a3 lстnop-i1 укpaiнсъкozo мuсmщmва в luеcmu mol|aх| т. 6: 27 _29 (зo6pa-
жeння Шeвчeнка i Хмельницькoгo),46 (Шyльгa й.(еpеryс); ,Цм''pen-к<l, Укpаiнсъrcuй pаОянcьrcuй ionoputнuй эrcuionuc,56'7в. - 

.
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нIo зaпopo)кuiв> Шyльги, <<Бoг.Ц,aнa Хмeльницькoгo пiд Львo-
вoм> львiвсЬкoгo хyдo)I(rrикa Гeйзи Poзмусa, сepiro <.Хмель-
ниччинa> тa пopTpeт гeтьмaнa пeн3ля fleperyсa. Ha lyмкy
кpитикiв, нaйбiльrше ви6ивaвcя 3 pяДy <.псиxoлoгivний> пop-
тpeт ХмeльHицькoгo. У flepеryсa, писaB кoтpийсь i3 них, <.3дд-
€тЬся' зoвсiм зaйвo пiдкpеслeнo нepвoзнiсть' пepеBтoМy, Ha-
вiть якусь фiзиuнy хвopo6ливiсть [гетьмaнa]. He тaкиiт o6paз
нapo.цHoгo вo)к.ця' вoльoвoi Л|oДИH|4 - БoгДaнa Хмельницькo-
гo )IсиBe в yявi нaPoДHих мaс>. Хoчa oфiuiйнa пpесa пPетeн-
дyBaлa нa aBтopитет y тoМy' vим 6yлa чи Пoвиtlнa 6ути iстo-
pичнa пaМ'ятЬ, Boнa тaк сaМo стeэlсилa 3a po3Bиткoм iстopи.r-
нoгo )кaнpy в укpaiнсЬкoМу мистeЦтвi, щo6 вiн мaв 6aлсaний
вихoвний yпЛиB нa o6ивaтеЛьсЬкy yявy. Пepе.цoBиця в <.Pa-
.цянсЬкoмy мистецтвi> стBеpд)кyвli, Щo ПpедстaBЛeнi нa ви-
стaвцi тBopи <.не вiД6ивaють i мaлoi чaстки 6aгaтoi нa величнi
пoлii iстopii yкpaiнськoгo нapo,Цу>aa.

Iдeoлoгiчнe пepepoдxсeння стaлiнiзму y сaМoвизHaнoгo
сПaдкo€мця Poсiйськoi iмпepii пepeдdaчалo pеaбiлiтaцiю дo-
po6кy Bизнaчних .цopeBoЛЮцiйних poсiйських iстopикiв, нa-
пPиклa-ц Cеprея Coлoвйoвa тa Baсiлiя Ключeвськoгo. Taк
сaмo yкpaiнськi iнтелeктy:Lпи пi.ц чaс вiйни ПoЧaЛи пoвepтa-
ти Миxaйлoвi Гpyшreвськoмy poль пaтpiяpхa укpaiнськoi iстo.
pioгpaфii, хoчa в тpиДцятих poкaх йoгo зaсyлИJIИ ЯI< бypхy-
ai}нoгo нaцioналiстa i нaвiть <.фarшистa>. oфiшiйний стaтус
ХмeльницЬкoгo як нaцioнaлЬнoгo геpoя дaв ПетpoBськoмy
мoлсливiсть 1943 poкy oчистиTуl iм,Я свoгo вчиTeЛя. Hастyп-
нoгo .цtIя пiсля зaснyBaнHя op.цeHa Хмeльницькoгo Петpoв-
ський нaписaв у <.PaДянськiй Укpaiнiu, щo пpaui Гpуrшевськo-
гo МaЮTь <<BeЛикy Baгy> .ц,ля BиBчeHHя гeтЬI{aнськoi дoби. У
пеprшiй чaстинi .цев'ятoгo тoмy Гpyrшевський нaчебтo Bсупе-
pеч твepд)I(eнняМ yкpaiнських iстopикiв-нaцioнaлiстiв дiй-
lIIoB дyМки' щo кoзaЦький вaтaлсoк нiкoли нe N{aв нaмipy po-
зipвaти сoюз iз Мoсквoю. Taкий BиснoBoк пiдкpiпляв Bлaснy
iлeю ПетpoBсЬкoгo пpo те' щo xМeльницький 3aвж'.ци lllукaB
сoюзy з 6paтнiм poсiйським нapoдoМ. B iнrшiй стaттi Пeтpoв-
ський стBepДI(yвaB' щo Гpyrшeвський, <пpoaнaлiзyвaвши дxе.

aa PаОянcьке ilucmrцmвo' 20 листoпaдa 1945, с. 1-2 (pеueнзiя нa вистaв.
кy); 13 листoпaда 1945' с. 1 (пepелoвиuя).
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peЛa, i3 BЛaстивoю йoмy мaйстeplriстю> зpo6ив цeй вarкливий
Bисtloвoк y Дpyгiй чaстинi .цеB'ЯToгo тoМу Тa в нeoпydлiкoBa-
нoмy десяToмy тoмi, pyкoпис якoгo втpaнeнийas.

У кpaiнськi i нтeлeктy,aлИ НaIIo ЛЯгаЛ и Taкo)к нa pеa6iлiтa-
ltii пеpекoнaнoгo <.pеaкцioнеpa> ХIХ стoлiття Пaнтeлeймo-
нa Кyлiшra, I2l-лiтнiil ювiлей якoгo сBяTкyBaЛи в cepпнt 1944
poкy. Ку"пirп 6yв укpaiнським нaцioнaлiстoм зaмoлoдy i po-
сiйським мoнapхiстoМ y сTapшoмy вiIцi, To)к BиПpaвдaти йoгo
як iстopикa нe 6yлo хсo.цнoi Мo)кЛиBoсТи. Пpoте вiн мiг пoстa-
Tи в IIoBa)кнiй poлi aBТopa пepпIoгo укpaiнськoгo iстopиннoгo
poМaнy <.Чopнa PaДa> ( 1857)' якиЙ Дo Toгo )к 6yв узaгалi пep-
tпим укpаiнoмoBниМ poмaнoмa6. Укpaiнськi лiтepaтypoзнaв-
цi 1945 poкy зaгoBopуIЛИ пpo Тe' Щo <.нaзpiлa нeo6хiднiсть пe-
pегЛЯнyTи сI]a.цщинy> iнrпoгo писЬМeнHикa-poмaнтикa ХIХ
стoлiття, якoгo те)к yваlкaли iстopикoм-<.peaкцioнepoМ>' -
Микoли Кoстoмapoвa: <.B yМoBaх кoлoнiaльнoгo гнoблeння
пpoбyлження нaцioнaльнoi свiдoмoстi, щo йoму спpи ЯЛу| po-
МaнTики свoiми TBopaМи' стae пoзитиBниМ явищеМ в гpoМaД-
сЬкoМy экиттi>a7. II{e нeспoдiвaнiпrими 6yли пpетензii yкpa-
iнцiв нa вiдoмoгo <.peaкцiйнoгo> poсiйсЬкoгo ПисЬМенни-
кa укpaiнсЬкoгo Пoхoд)I(eння Hiкoлaя (Микoли) Гoгoля. У
135-тy piнницю 3 Дня йoгo нapoд)кeння y квiтнi 1944 poку
сTaТтя в <.Paдянськiй Укpaiнi> пpoгoЛoсиЛa Гoгoля <<BеЛи-
киМ синoМ Укpaiни>a8.

Haпpикiнцi вiйни peспydлiкaнськi i.цеoлoги Ta iнтeлirен-
цiя зaкpiпиЛи кyльти ще кiлькoх ценTpaльнИх' Д,ЛЯ yкpaiн-
ськoi культypи ХIХ стoлiття фi.уp. Cтoлiтнiй ювiлeй oснo-

a5 PаОянська Укpaiна,12 жoвтня 1943,c.3; H. Петpoвский, ПpисoеДиIlе-
llие Укpаиньl к Poссии в 1654 гolу, Исmopuческuй э|суpItаJ|' Nb 1 ( 1944):
52. Tекст 9-гo .гoмy rle.цar пiдстaв для тaких висtloвкiв. {ив.: Mихaйлo
ГpyrшевськиЙ, Iсmopiя Укpаiнu-Pуси (Kиiв, 1996_1997), тoм 9, нaстинa
|' c. 7 20' 7 84; зacтинa 2' c. | 492 _ | 508. Ha с. 1 494 _95 Гpyrшeвський пишe,
щo .цля Хмельницькoгo Пеpeяславськa yгolа 6yлa пpoстo Bo€нниМ сo-
юзoм: <.цiнttий в дaних o6стaвинaх..., rцe olIе}I [сoюз] B дoдaтoк дo сoloзу
з Тaтаpaми, з Typкaми, з МoлдaвoIo>.
a6 PаОянсьrcа Укpаiна,8 сepпня |944, c.2;23 cеpлня |944, c, 4; Лimepаmу.
pa i мucmeцmвo,I ceplня |944, c. З_4.
{7 Iвaн Пiльгyк, Микoлa Кoстoмapoв, Укpаiнська лimеpаmgpа, NЬ 4_5
(1945):122.
a8 PаОянська Укpсliна' 4 квiтltя 1944, c. З.
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tsoпoЛo)Iсtlикa yкpaiнсЬкoi Ivloдеpнoi музики Микoли Ли-
сeнкa вiД,знaчили у квiтнi |942 poку скpoМниМи зaсiДaнняI\,I
Ta кoнцеPToм в Уфi, oДнaк BЛaДa BиpiшIиЛa, rцo пiс.llя звiль-
Hення Укpaiни бarкaнo BшaнyBaТи йoгo уpoнистirпе. У сiчнi
1945 poку pесПyбЛiкaнський ypяд oгoЛoсив IIpo сПopyД)кен}rя
ПaМ'яTникa Лисeнкy в Киевi, ПеРeйМенyвaння нa йoГo чeсTь
Львiвськoi кoнсеpBaTopii i ХapкiRсЬкoгo oIIеpHoГo теaTpy Ta
Пpo ПЛaн в,ИДaTvI Ip 1947 poкy (105-гo tовiлeю кoМПoзиTopa)
31-тoмник йoгo твopiв. Haпеpедoднi 103-гo ювiлeю 1945 poкy
гaзеTa ПисaЛa пpo вiднtlв llениЙ кулЬT нaцioнaльнoгo кoМПoзи-
тopa: <<I сьoгo.ц'IIi, кoЛи Bся Укpaiнa, зi6paнa пiд вeликиМ Пpa-
ПopoМ Ленiнa-CтaЛiнa, BшaнoBy€ пaМ'яTь Микoли Biтaлiйo-
Bичa Лисeнкa>, <<нapoд yкpaiнсЬкий y сBoiй piлнiй хaтi пepе-
гЛядa€ сBoi Дopoгi зaпoвiтнi скap6и>a9.

B aпoгеi кaМпaнii 3a <<HaцioнaЛЬнy сПaдщину> влiткy 1945
poкy цк кП(6)У зi6paв письМeнникiв, кpитикiв тa диpектo-
piв peспy6лiкaнських видaBницTB дЛЯ odгoвopeння rpaндioз-
нoгo пpo€кту <.3oлoтoгo фoндy> yкpaiнськoi лiтepaтуpи. Цей
тpиpiuний ПЛaн скЛa.ц,aвся зi сTa сopoкa BoсьМи тoмiв Д,Ba.цця-
Tи oднoгo.цoPеBoЛЮцiйнoгo aвTopa, кpiм тoгo, вiдpaзу пЛaнy-
BzLIIoся г,ИДaTИ пo o.цнoToМникy вибpaних твopiв нaйви.ц,aтнi-
IlIих писЬМeнllикiв.50. Цeй пopив пpoПarувaTи укpaiнську нaui-
o}IaЛьнy iстopiю тa кyЛьTуpнy сПaДщинy Hе сПa.цaв в Укpaiнi

.цo сеpeдини 1946 poку.
PeспублiкaнсЬкa вepхiвкa ПoпyЛяpизyвaЛa сеpед Haсе-

ЛенtIЯ paдянськy веpсiю укpaiнськoi нaцioнaльнoi пaм'ятi i
Bo.цнoчaс нaМaгaЛaся o6мехсити пу6лiuний дoстyп .цo aЛЬтеp-
нaTиBних нapaтивiв МинyЛoгo. Biйнa зpуйнyвaлa pa.цянсЬкy

цeнтpaлiзoBaну Меpе)I(y книгoTopгiвлi, внaслi.цoк чoгo вi.lpo-

ДИr,cЯ книжкoвий нopний pинoк. 3a свiдченняМи ПисьМeн-
никa Пeтpa Пaннa, дopеBoЛюцiйнi книlкки пpo укpairrськy iс-
тopiю, oсo6ливo пpo гeтьмaнiв.сeпapaтистiв Мaзепy i Петpa

flopolшенкa' кopисTyBaлИcЯ нa pинкy BеЛичeзним ПoПитoМ.

a9 Кульmуpнe буОiвнuцmвo в Укpаiнськiй PCP: Чepвеtlъ 1941 -1950'
32 (Уфa, |942); Лimepаmуpа i мucmецmвo,25 ciчня |945' c, 1 (уpядo-
вий yкaз); Pа\янcька Укpаiнa,21 6еpезrIя |945, c. З (r1итoвaнa стaття-
Ilaнегipик). Bислiв <.у свoiй влaснiй ;21i,> yкpailtськi пaтpioти дaBrIo ви-
кopистoвytsaЛи як мeтaфopy tlезa-Цеx(Iloi Деpжaвнoсти.
50 II"цAГo, ф. 1, oп. 23, спp. 1604, apк. 1_3.
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Пaнч нaзивaB' зoкpеМa, пpaцi .цo)кoBтHeвих yкpaiнських iстo.
pикiB Микoли Кoстoмapoвa, Гpицькa Кoвaлeнкa тa Микoли
Apкaсa, a тaкoх iстopиннi poмaни Aлpiянa КaЩeнкa: <.3a цi
кни)кки 3apa3 нa бaзapi плaTять y ДесяTЬ Paзiв дopollсне, нilк
зa нaшi paдянсЬкi iстopii. B нoмy спpaвa?> Caм вiн o6epеж-
Ho пoясHювaв цe Taк: oДнoтoмнy iлloстpoвaну <.Iстopiю Укpa-
iни> (1912) Apкaсa <<читaloть нaпiвписьмeннi сeлян|4 З BeЛИ.
ким зaхoпЛe}Iням' тoму Щo [if] нaписaн[o] зaнaлтo пoпyляp.
нo>. У гPУднi 1944 poкy BЛaдa пoчаЛa BBo.цити .цеp)I€Bгry Mo-
нoпoлiю нa тopгiвлю кнЮккaМи, пpинaймнi y вeликих мiстaх.
Як свiдчaть звiти, нa 6aзapaх 6улo виявленo 6aгaтo <.пoлiтич-
нo lшкiДливих> к}Iи)кoк5l. Пpoтe зaгaЛoМ пiд чaс вiйни й oдpa-
зy пiсля нei yкpaiнськi i.цeoлoги тa iнтелeктyaли чaстo нe6ули
впевнeними y спpийняттi нapoдtlиI\,tи мaсaми iхньoгo вapiян-
тa iстopиvнoi пaм'ятi.

Boзз'сднaнa Укpaiнa

У кiнцi 1943_|944 poкax Чеpвoнa Apмiя нeBпиtI.
нo пpoсyBaлaся нa зaхiд i pa.цяHськa пpoпaraн.цa знoBy BиBе-
лa нa пepeднiй плaH ТеМy Boзз'r.цнaнoi Укpaiни. Iнiцiloвалa
це питaHня yкpaiнськa веpхiвкa. Heвдoвзi пiсля звiльнeння
Хapкoвa y лютoМy 1943 poкy <.Pa,цянськa Укpaiнa> oпy6лiкy-
Baлa poзлory стaттЮ Кopнiйнyкa <.Boзз'€.цнaHня yкpaiнськo-
гo нapoДy B нaдpaх свoei дepжaви>. <.ПpaвДa> пiшлa нa без-
пpeцeдeнтний кpoк _ нaсТyпнoгo )Iс дня пеpeдpyкyвaлa стaт-
тю poсiйськoю мoBoю, x Щ€ чepeз день Ii Пpиклa.ц нaслiдyвa-
ли iнtшi цeнтpалЬtli гaзети. Кopнiйнyк нi6и мaв нa метi дaти
вiдсiч якимсЬ нeнaзBaним пoльським емirpaнтським г;lзетaм'
якi нaчeбтo ЗaяBЛЯЛvI пpo пpaBa Пoльщi <.нa ,Цнiпpo i Чopне
мope>. Haспpaвлi стaття мaлa зaсвiдчити pa.цягIськy пoзицito
Щoдo Cхiднoi Гaлиvини, вiдi6paнoi 1939 poкy y Пoльщi. 3aя-
ви Кopнiйнyкa нe залицIaЛи жo.цних сyмнiвiв, щo PaДянський
Coюз нaпoЛягaтиме нa свoiх тepитopiяльних злo6yткaх. Бo-
potlячи .цoвoеннi aнeксii, вiдoмий .цPaмaтуpг ПocИЛaBcЯ Ha eт-
нivну й iстopиvнy еднiсть yкpaiнських 3eмель' пoхoди Xмель-

5' II/(AГO, ф. 1, oп. 70, спp. 387, apк. 18 (Пaнн); lutABoB, ф.2, oп.7,
сrrp. 818, apк. 5,9 (книгoтopгiвля).
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ницЬкoгo в Зaхiлнy Укpaiнy тa нaцioнaльне вiдpoдxeння ХIХ
стoлiття в Гaличинi, щo йoгo yoсo6лювaв Фpaнкo52.

Укpaiнськe кepiвництвo тe)к iз нeтepпiн}tяМ чекaЛo нa
пpи€дrraнHя PeшIти пoЛЬсЬких i чехoслoвaцьких теpитopiй з
yкpaiнським HaсеЛе}lням тa гoТyBaЛo iстopиннi apryмeнти дЛя
o6rpyнтyвaння свoiх нaмipiв. У беpезнi 1944 poкy Хpyшoв ви-
сTyпиB iз дoпoвiддЮ нa пepшiй зa чaс вiйни сeсii Bеpхoвнoi
Paди УPCP. Пiсля тpaлицiйних встyпних фpaз пpo кepiвнy
poль пapтii i пеprп нiж пepейти.цo o6гoвopення геpoiнних вo-
€нниx yспixiв тa тpy.цнoщiв вiДнoвлeнHя екo}Ioмiки, Хpушoв
зaпpoпoнyBaB сЛyхaчaм oфiuiйнy лeфiнiuiro yкpaiнськoi iстo-
pii, якa пiдoзpiлo HaгaдyBaЛa oзнaчe}Iня Пeтpoвськoгo: <Iстo-
piя yкpaiнсЬкoгo lrapoДy - це daгaтoвiкoвa iстopiя 6opoть6и
Пpoти сoцiaльнoгo i нaцioнaлЬнoгo гнo6лeння, iстopiя 6opoть-
6и, щo нiкoли tIе пpипиtlяЛacЯ,3a вo33'е.цнaння yкpaiнсЬких
зeмель в сдинiй yкpaiнськiй лepэкaвi>. Пiсля пaнeгipикiв Cтa-
лiнy i пapтii 3a тe' щo вo}Iи пoвepнyли 3axiдну Укpaiнy, Хpy-
Iцoв oгoлoсив:

Укpaiнський нapoл дoбивaтимeться зaBeplxенtlя BeЛикoгo
iстopиннoгo Boзз'сднaHня свoix yкpaiнських 3емeЛь в €Ди-
нiй pадянськiй yкpaiнськiй деpхaвi. (Бypхливi oплeски.)
Укpaiнський нapoд ДoбивaтимeтЬся вкЛючeнHя .ц'o склa-
лy Укpaiнськoi Paдянськoi дepxaви oдвiчниx yкpaiнських
3емелЬ' якиI\{t{ е Хoлмщинa, Гpy6eшriв, 3aмoстя, Toмarшiв,
Яpoслaв. (Бypxливi oплески.)53

3гaдaнi Хpyшoвим землi кoлись бyли чaстиHolo Гaлицькo-
Boлинськoгo князiвствa i,3a виняTкoм Яpoслaвa, мiж 1832 тa
1917 poкaми налe)Iсали дo Poсiйськoi iмпеpii, aле пiсля pевo-
лloцii знoBy вiдiйrшли дo Пoльщi. Пеpeл вiйнoю сPсP нe 3a-
ЯBJIяB пpo свoi пpaBa нa зeмлi зa лiнiеto Кеpзoнa i нe нaмaгaв-

52 Pа\янcькa Укpaiна, 19 лютoгo 1943, с. 2; ПpавОа,20 лютoгo |943, c' 2'
<Извeстия> i <Кpaснaя 3ве3дa> пеpедpyкyвaли цIo стaттЮ 21 лютoгo,
пiсля чoгo це пoвTopили 6aгатo iнших гaзет i жypнaлiв. Укpaiнoмoвний
opиriнaп тa виpiзки з га:rет див. в apхiвi Кopнiйvyкa: IIдAМЛM' ф. 435'
oп. 1, спp. 496.
8 Pаdянcъка Уlсpаiна,6 6epезня |944, c. 1 (yкpaiнськa iстopiя), 2
(вoзз'еднaння).
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ся oкyпyBaти ix 1939 poкy54. Петpoвський спitпнo BигoтyBaв
стaтTIo <.oдвiчнi yкpaiнськi зeМлi>, яКa З'яBуIЛaся в <.Paдян-
ськiй Укpaiнi>. Biн зaввaлсИB, Щo flaнилo Гaлицький пoмep i
пoхoвaний y Хoлмi, щo нa цю тepитopiю пpeтeндyвaв Хмeль-
ницький i щo, згiднo 3 пеpeписoм 1897 poку,6iльlпiсть мiсцe-
Boгo нaсeЛeння склaдaють укpaiнцiss. Пpoтe пiсля тpив:lлих
пepемoBин iз зaхiдними сoюзtlикaМи тa ПoлЬсЬкиM ypя.цoil{ B
eкзилi Cтaлiн виpitпив, щo кop.цoн мilк Укpaiнoю i Пoльщeю
пpoлягaTиМе пo лiнii Кepзoнa. Хoлм 3:lЛиI'IIaвся в pyкaх пoля.
кiв56.

Tpoхи спaнтеличeнi yкpaiнськi пoлiтики й iнтелeкTУaJIИ
ПepeмкнyЛИcЯ Нa iншroгo кaнди.цaтa нa <<Bo33'€.цнaння> _ 3a-
кapпaття. Lfu тepитopiя, зaсeленa схiднoслoв'янськими гopя.
нaми' я|<уINIиI з ХI стoлiтTя кеpyBilлa УгopЩинa, a пiсля Пep.
tпoi свiтoвoi вiйни _ ЧeхoслoBaччиIla' 6улa пpo6лeмoю ,цЛя
yкpaiнських iдеoлoгiв. Якi iстopиvнi apгyмeнти Moгли вoни
нaBести' tIzЦ}иBaIoчи с)rчaсне 3aкapпaття yкpaiнським? Aпe-
лIoючи Дo чaсiв пеpe.ц yгopсЬкиМ пaнyBaнням, iснувaв pи3ик
oднoчaснo пoтBеp.цити i.цeю нaцioнaлiстiв пpo тe' Щo нaсeЛeн-
ня Pyсi в ХI стoлiттi 6улo <.укpaiнськцц>. (oтхсe, poсiйський
нapoД сфopмyвaвся пiзнitпе i, ймoвipнo, бyв гiлкoю Beликoгo
yкpaiнськoгo lrapoДy.)

Хaй тaм як' a кoли нaпpикiнцi лiтa Ig44 poкy Чepвoнa Ap-
мiя пiдстyпaлa .цo Кapпaт, <.Pa.цянськa Укpaiнa> нaдpyкyBa-
лa стaттю двoх iстopикiв. Boни oгoлoсили 3aкapпaття <<нaй-
6iльlп вiдсyнyтим нa зaхi.ц aBaнпoстoм yкpaiнськoгo нapoдy>
тa зeМлeЮ <<нaIIIих дopoгих €Ди}Ioкpoвних бpaтiв>' якиМ' пo.
пPи тисячoлiтнiй чy}Iсoзeм}Iий гнiт, УДaJlocя з6epeгти свotо
il Haзви пеpеpaхoвaниx Хpушoвим мiст нинi вiдoмi в пoлЬсЬкoмy Ba.
piянтi: Хелм, Гpyбешyв, Зaмoс.ьць, Toмaruyв iЯpoслaв. Лiнiя Кepзoнa
6yлa схiпнoю п{е,кеЮ Пoльщi. Ii зaпpoпoнyвaв пiсля Пеprшoi свЬoвoi
вiйни 6pитaнський мiнiстp зoвнirцнix спpaв лopд Кеpзoн, i вoнa мaлa
пoзнaчaти схiднy мerкy eтнivних пoльсЬких пoселeнь. Pизький дoгoвip
1921 poкy пеpeсyнyB paдЯ}tсЬкo-пoльський кopдoн нa сxiд вiд лiнii Кеp-
3oнa.
55 PaОянcъка Уrcpaiна,3O квiтня 7944, c.2' [llв. тaкo)l(: Микoлa Tкaчен-
кo, Хoлмщинa, Гpy6еrшiв, Яpoслaв - oдвiчнi yкpaiнськi зeмлi, Укpaiн-
съкалimepаmуpa' NЬ 5_6 (1944): |22_129.
56.Ц,ив.: Baсиль Бo€vкo, oксaнa Гaнжa i Бopис 3aхapнyк, KopОoнu Уrcpa|-
пu: Iсmoputlна pеmpocr|ennuвa mа суuаснuй cmaн (Kи\в, 1994), с. 80_85.
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iДeнтичнiсть. Ha пoчaткy Листoпaдa Хpyшoв iнкorнiтo вiдвi.
дaв 3aкapпaття' дe 6yuiмтo спoстеpiгaв мaсoвий ентy3iя3М 3
пpивoдy Bo33'€.цнaння 3 yкpaiнolo' тa oтpимaв згoДy Cтaлiнa
нa opгaнiзaцiю вiдпoвi.цниx пeтицiй вi.ц мiсцевoгo Haсeлeнняs7.
26 листoпaдa з'iз.ц нapo.цllих кoмiтетiв 3aкapпaтськoi Укpai.
ни пpиilняв мaнiфeст пpo вoзз'еднaIIня. У тeкстi нe.цвoзHaч-
нo скa:]aнo, Щo 3aкapпaття <.стoлiттями пеpedyвaлo y вiдpивi
вiд свoei мaтepi _ вiтчизни Укpaiни>. Лист.звepнення з'iз.zly
дo Cтaлiнa пoяснювaв <<.цopoгoМy нaшIoМу 6aтькoвi Йoсипy
Biссapioнoвичy>: <.Haшi пpе.цки B tlезaпaм'ятнi чaси ъкуIJIиI oД-
нoю спiльнoto i мiцнolo сiм'€ю зi всiм 6aгaтoмiльйoнним yкpa-
iнським нapo.Цoм>s8. Taк y зaпaлi вoeннoi пpoпaraн.цистськoi
кaмпaнii тяглiсть Мo.цepнoi yкpaiнськoi нaцii 6yлo .цoведенo
вrлvr6 zDк.цo Х стoлiття.

Пiсля тoгo як paдягIськo-чeхoслoвaцЬкий .цoгoBip, пiДпи-
caниit y vеpвнi 1945 poкy, легiтимiзyвaв пеpeхiд 3aкaPпaття
дo CPCP, Бaлсaн IIaписaB пpo цIo пoдiю odepeлснirпy пpoпa-
ra[I.цистську стaTтIo <.Harцa спoкoнBiчнa 3eмля>. Бaлсaн зaя-
Bив' щo зaкaPпaтцi, хov i <<Лю.ци yкpa.iнсЬкoгo нapo.цy>' спopi.ц-
ненi i з укpaiнuями, i з poсiянaми. Иoгo стaття poзумнo пiд-
кpeслю€ стapцIиIIствo poсiйськoгo 6paтa B paдя}Iськiй сiм'i, y
яку схiднi yкpaiнui пpиBeЛи сBoiх зaкaPпaтськиx пoбpaтимiв:

Тисянy poкiв нe згaсaЛа вipa y вoзз' €днaння цЬoгo MzUIе}lЬ-
кoгo нapoд}loгo пoтoкy з великим yкpaiнським мopeм' з Bе-
ликим oкеaнoм Pyсi.
Tисянy poкiв _ пoдумaти тiльки, тисяvy poкiв! _ пiвмiльйo-
нa людей yкpaiнськoгo нapoдy' зaкинyтих iстopiею 3a Bеp-
шини Кapпaт нa зaxi.ц i пiвдень, }rе Bтpaчaли сBoгo пoчyт.
тя с.цнoстi з мoryтнiми нapo.цaми схiдних слoB'ян, з yкpaiн-

сЬким i poсiйським нapoдoмsg.

Bлaдa фiнaнсyвaлa <.yкpaiнiзaцiю> зaкapпaтськoгo кyЛь-
тyptloгo )киття ;Dк .цo стBopеtttlя Ухгopoдськoгo .цеp)IоBнoгo

57 PаОянaка Укpafutо,8 сepпня 1944,c.2 (стaття); I]дAГo' ф. 1, oп. 23,
спp. 937, apк. 58-61 (лисryвaння Хpyшoвa зi Cтaлiнoм); спp. 787,
apк. 3_288 (петиuii).
5s rUIAгo, ф. 1, oп. 23, cпp.788, apк. 1-5, |0-12; PaОянcька Уrcpаiна, 23
гPУдня 1944'c.4.
59 PаОянcъка Укpаiна, 1 липIIя 1945' с. 3.
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yнiBepситeтy60, алe <.iстopичнe Bo3з'€днaння > .цo.цaв:ulo yкpa-
iнським чинoB}Iикaм 6езлiч piзних пpo6лeм. 3 oднoгo 6oку,
зaкapпaтськi вчитeлi, якi вiтaли o6'е.цнaння' зДиByBa]I|4cЯ,
кoли з'ясyвали' щo y lllкoЛax o6'еднaнoi yкpaiнськoi дepэкaви
He BчaTь укpaiнськoi iстopii. 3 iншoгo 6oку, Киевy,цoBеЛoся
Мaти сПpaBy з мiсцeвиМи кyльТyprrиIvrи сепapaтистaми' як-oт
пpoфесopoм-фoльклopисToшr Пeтpoм Лiнтypoм, кoтpий <.ytlи-
кaв> нa3ви Укpaiнa й yхсивaв нaтoмiсть тpa.цицiйне пoзHaчеH-
ня - 3aкapпaтсЬкa Pyсь61.

,(o тoгo эк peспydлiкaнськa Bлa.цa мaлa i.цeoлoгiчнo зa-
6езпечити пoвеpнення 3aхiднoi Укpaiни, якy 1939 poкy
<.Bo33'сднaпи>, aлe Ii дy)кe uIBидкo oкyпyвaлa Hiмеччинa. Хpy-
шoв пpи6yв.цo Львoвa28 лилня' чеpeз дeнь пiсля тoгo як Da-
дянськa Apмiя зafпялa мiстo, нa пoчaткy сеpпня тa y жoвтнi-
листoпa.цi пepшrий сeкpeтap o6'iхaв усю 3axiднy Укpaiнy. B
сeкpeтнoмy звiтi Cтaлiнy Хpyщoв зoсepедиBся нa 6opoть6i з
нaцioналiсTичttolo УкpaiнськoЮ ПoBстaнськoю apмieю, i сaмe
цe зil{aгaнHя' a не вiд6yдoвa екoнoмiки perioнy, ПoлoниЛo yBa-
ry pеспyблiкaнськoгo кepiвництвa впpoдoB)I( нaстyпних дBox
poкiв62.

Пpищeпити в цЬoМy pеrioнi paдянськy вepсiю yкpaiнськoi
iстopиvнoi пaм'ятi 6yлo гoлoвниМ зaвд'aнням yкpaiнськиx iдe.
oлoгiв. 3a кiлькa poкiв дo tпкiл y зaхiдних o6лaстях пpи6y-
лo 44 000 вчителiв зi Cхiднoi Укpaiни ' НarЛЯДaTуI3a HoBoIo
iдeoлoгiчнoю пaсТBoю пoiхaли тaкoж тисячi yпpaвлiнцiв тa
лeктopiв-пpoпaraHдистiв63. У сiчнi 1945 poкy Мaнyiльський
BистyпиB нa BчиTeлЬськiй кoнфеpeнцii у Львoвi з .цoпoвiД-
ф Kулъmуpнe 6уОiвнuцmвo,2:86-87; I. Typяниuя, Poзвитoк кyльTyРи y
3aкapпaттi, Бiльшoвuк Укpаiнu,Js 7 (1949): 40-48; Paul R. мagocii,тhe
S.hapingof a Nаtional Idеntitу: Subcalpathian Rus, 1s48_1948 (CimЬгidge,
МA' 1978)'  c,255_27|.
1щ+гo'ф. 1, oп. 23'cлp.1652, apк. 103 (yvитeлi);oп.70, спp.326, apк.
74_7в (Лiнтyp).
62 ILцAгO, ф. 1, oп. 23, спp.703, apк.23_36; спp. 1060, аpк. 1-18 (лис-
ти Хpушoвa дo Cтaлiнa); спp. 780, 889 i s90 (клoпoти влaдц |944 poку).

ив. тaкorк: Boлo.Цимиp Cepгiйнyк, peд.,,[|ecяmь 6уpeлшш лim: 3ахiО-
нoуrcpаiнcьlсi зeмлi у 1944_1953 pp: Hoвi Оolqленmu i llamepioлu (Kиiв,
1998)'  с. 10_184.
63 Py6льoв i Чepненкo, Cmалiнщuна,2||_24| (кiлькiсть 44 000 _ нa
c.2l l\ .
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дю <<Укpaiнськo-нiмeцькi нaцioнaЛiсти нa слy}к6i y фaпIист-
ськoi HiмеччиHи>. У йoгo пpoмoвi, oдpa:}y лс видaнiй oкpe-
мoro бporшypoю, Pa.цянський Coюз пoстaBaв як лoкoмoтиB мo-
.цepнiзaцii eкoнoмiчнo вi.цстaлoгo pеrioнy. 3a слoвaми Мaну-
iльськoгo, щo .цехтo 3 галичaн iлeaлiзyе aBсTpo-yгopське I\{и-
нyлe, 6o iмпepiя спpиялa нaцioнaльнiй aвтoнoмii, aле хс Гa6-
c6уprи гаЛЬМyвilли екoнoмiчний poзвитoк Cxiднoi Гaличи-
ни' a paдянськiй влaдi вдалoся <<ПepeTBopити мiстo Львiв нa
oДин iз нaйбiльrших пpoМислoвих цeнтpiв Paдянськoi Укpai.
ни>. Геoпoлiтичнo Укpaiнa нe Мoглa 6yти незале)I(Hoю i ствo-
pити сoю3 зi <.слa6oю> Пoльщею. Haцioнaлiсти гoвopили пpo
нeзaлехнiсть' aле нa пpaктиЦ i cлуzкили нaцистськiй H iмeччи-
нi, якa нe.ц,oзвoЛялa yкpaiнськiй кyльтypi вiльнo poзBиBaтися.
Toмy iстopиuнo <.Paдянський Coroз € €.цинoю гapaнтieю вoлi i
нeзaЛe}снoстi всiх peспy6лiк, якi вхo.цять.цo йoгo склaдУ>й.

Paдянськa Bлa,цa .цoклa.цiшa сepйoзних 3yсилЬ' шoб пpи-
ДyIlIити aЛЬтеpнaтивIri <<нaцioнaлiстичнi> вepсii нaцioнaль.
нoi пaм'ятi в 3aхiднiй Укpaiнi. Упpoдoвж пеpIIIих poкiв пiсля
вo33'€Днaння ЧинoBtIики зaвзятo 6opoлися 3 кyльтoм Мaзе-
пи Ha 3aхoдi. 3нoвy й знoвy нa piзних зiбpaннях i.цеoлoги ви-
Мaгaли нaлe}кнo зaсy.цити цьoгo <<зpaд}Iикa>, який спPodyBaB
вiдoкpeмити кoзaцЬкy Укpaiнy вiд Poсii. Iншe дэкеpeлo нaцio-
нaльнoi гop.цoсти гaличaн' Укpaiнськy Галиuьку Apмiю 1918_
1920 poкiв' y гIoBих }IapaтиBaх пpo МиHyЛe тaк сaМo тaBpyBa-
ЛvI Як <.нaцioнaлiCTИЧH}>. 3perптolo, кoли Cтaлiн узявся зни.
щyвaTи нapiлсний кaмiнь гaлицькoi нaцioнaльнoi iдeнтичнoс-
Tи _ гpeкo.кaтoлицькy (yнiятськy) цepкBу, _ пеPIIIa пy6лi,r.
нa aтaкa нa нei вiл6yлaся y фopмi знeв:DклиBoго iстopиннoгo
.цoслi.цrкенtlя пpo ii <<a}Iти[IaPoДну> .цiяльнiсть. IJ.e бyлa чaсти-
нa сyМнoзBiснoi стaттi Яpoслaвa Гaлaнa <.3 xpeстoм чи 3 Ho.
)кем?>, y якiй тoй зaсyлжyвaв пoкiйHoгo гЛaBу цepкви Митpo.
пoлитa Aнлpeя Шептицькoгo. Львiвськa BЛa,ц'a пoвi.цoмлялa
Пpo гPoIvIaДсЬкy Peaкцiю нa цю <<вeличезнoi сили 6oм6y> 6ез.
пoсepeдньo сaмoМy Хpyшoвy65.

6o Д. 3. Мaнyильскиit, Укpаuнcкo-нel|eц|сue нaцuoнсшuсmы на cлуэrc6e g
фаlauonсхoй Гepманuu (Kиев, 1946)' с. 5-7' 10.
65 IIЛAГO, ф. 1, oп.70, спp.385, apк.212;clp.539, apк.6;oп.23, спp.
1652, apк. 83' 87 (Мазепa); 84 (УГA); спp. 1605 (спpaвa зi стaттею Гa-
лaнa). 3вiт Хpyшoвy пpo вплив стaттi нещoдавнo oпy6лiкoвaнo y кн.:
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Укpaiнськi iдeoлoги УcУBaлИpеlllтки нaцioнaлiстичних iс-
Topичrrих наpaтивiв з пy6лivнoгo Дискypсу 3aхiлнoi Укpaiни.
Boни дopyчили нaдiйним iстopикaМ нaПисaTи 3pa3ки лeкцiй з
iстopii perioнy. Кмiтливий Петpoвський шrвиденЬкo скoМпo-
}IyBaв кopoткий нapис iстopii 3aхiднoi Укpaiни. Biдvyвaюvи,
кy.ци ,цMе нoвий iДеoлoгiчний вiтep oстaннiх poкiв вiйни, вiн
Пpиписaв г.lЛичaнaМ вiкoвiчнe бarкaння o6'сДнaтиcя нe Лишe
зi схiдними укpaiншями, a tl' iз <.бpaтнiм €.цинoкpoв}lиМ нapo-
.uoм poсiйсЬкиМ>. Biн пirпoв iще дaлi в pуйнyвaннi пaтpioти.r.
них кoнцепцiй вoеннoгo чaсy' poзкpитикyBaBIIIи гilЛицьких
iстopикiв Mихaйлa Гpyrпевськoгo Ta Cтепaнa Toмaшiвськoгo,
якi пpoстeэкуB:lЛи <.укpaiнськy> .цеp)кaBнiсть вiд дaвньoгo Ки-
€Ba.цo Галицькo-BoлинсЬкoгo князiвствa. Петpoвськиil' лиcaв,
щo Дo ХIV стoлiття нe 6yлo нi укpaiнськoi, нi poсiйськoi, нi 6i-
лopyськoi нaцioнальнoсти, тiлькИ <<eДИНa pyськa нapoднiсть>.
Бa бiльшrе, нaвiть ПеpeД 1917 poкoм схiднi й зaхiднi yкpaiнцi
нaче6тo хoтiли oб'сДнaтися B Мeжaх единoi <.yкpaiнськoi лep-
)кaBи, якa BХoдиЛa 6 дo склaДУ Poсii>. 3a цiею схeмoю' пiсля
1917 poкy Малo Щo зMiнилoся, ПpoсTo Paдянський Coюз зa-
мiнив Poсiйську iмпepilo в пpoцeсi oсTaToчнoгo iстopиннoгo
oб'еднaння сxiдних сЛoB'ян66.

o.ц,нoчaснo 3 пolllиpеHням мiтy пpo poсiйськo-yкpaiнськy
лpyхбy та пpoвiднy poЛь сТapЦJoГo 6paтa peспублiкaнськi iде-
oЛoги й iнтeлектУaJlИ "Гaк сaмo неBToмнo oхopoняЛи пoняТTя

укpaiнськoi нaцioнaльнoi тa eтнiчнoi €днoсTи. fleсь нaпpикiн-
цi вiйни Мaнуiльський peцeнзyBaB pyкolIис дpyгoгo тoмy <.Iс-
тopii диплoмaтii>, якy гoTyBаЛи Мoскoвськi нaукoвцi. Укpa-
iнськoгo мiнiстpa зaкop.цoнHих спpaв з6уpилa фpaзa Пpo <.py-
сиtIську чaстинy Cхiднoi Гaличини>. Heзвa:кaюЧи нa те' щo
галицькi yкpaiнlti ,I(oнедaвнa сaмi се6е iлентифiкyBtlЛи як
<.pyсинiв>, Мaнyiльський poзлpaToBaнo писaв: цe <.теpмiн нi-
мецький i пoльський, спeцiальнo винaй.цeнуlЙ, щo6 дoвести,

Ку лъmу pнe паtmnlя У кp аiнu : 3 а.хiЙ i з eмлi, |.. 267 _7 6. Кoм плексн и й aна -
лiз pa.Цяlrськoi aнr.иyttiятськoi кaмпaнii 1945-1946 poкiв див.: Boh-
dan Boсiuгkiw' The Uhrаiniаn Greеh Саtholic Сhurсh and the Souiet Stаte
(1939 _ 1950) (Еdmonton, 1996)' с. |02-47.
66I lЛАГo, ф. 1, oп.70, спp.399;oп.23, спp.860 (лeкцi i);  М. Пeтpoвський,
3ахiОна Укpаhш (icmopuuна ОoвiОка), Бi6лioтекa aгiтaтopa (Kиiв, 1945),
с ||.4 t  17.
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щo в Галичинi е нaсeЛення' якe вiдpiзнЯeтЬcЯ вiл yкpaiнuiв.
Цю нiмeцькy тepмiнoлoгiю нiчoгo вiдтвopювaти в нaшiй pa-
дянськiй пoлiтичнiй лiтеpaтуpi,6o хсoдних pусинiв нe iснyс, a
e yкpaiнське }IaсeЛeння Гaличини>67.

У гpyлнi t944 poку МoскoвсЬкий iстopик Бopiс Гpскoв
oтpиМaв aнoнiмнoгo ЛуIcTa зi Львoвa. У нaписaнoМy Гpaмoт-
нoю poсiйськoЮ МoBoю листi aBтop, який схoвaвся 3a пiдпи-
goм <.poсiйcькиil гaЛиЧaнин>, пpoсиB Bи3нaнoгo нayкoBця
пpипинити <.yкpaiнiзauiю> Галичини й 3aкapпaття. Biн пe-
peкo}IyBaв' шo iстopiя дaЛa pa.цяtlсЬкiй влaДi шaнс 3aBepцIи-
ти збиpaння <<pyсских зeМeлЬ, pусскиx Плeмён>, яке пoчaB
щe мoскoBський кня3ь Iвaн Калитa. 1946 poкy сeкретapeвi
Цк кп(6)У з пpoпaraн.ци lвaнoвi Haзapeнкyф нaписaB.цeхтo
<.Iвaн Гaличaнин> (нaйiмoвipнiшe, Ta сaмa oсoбa, щo й <.poсiй-
ський гaЛичaниH>), ствеp.Цхсyючи' зoкpемa' щo poсiяни, yкpa-
iнцi, гaличaни тa зaкapпaтцi _ чaстини oднoгo <(pyсскoгo> Ha-
poдy. ABTop дoЛyЧив Дo JI|4cтa мaIIIиtIoпис <.Biдкpитi питaн-
ня дo пpoфесopa Пeтpoвськoгo>' у якoМy звинyвaчyвaв чiль-
нoгo укpaiнськoгo paдя}IсЬкoгo iстopикa y фальсифiкaцii ми-
нуЛoгo' poздiлeннi укpaiнцiв i poсiян, a вiдтaк y пi.цтpиМцi Пo-
всTaнсЬкoгo pyху в 3aхiднiй Укpaiнi69. Aнoнiмний aвтop 6yв
oстaннiм мoгiкaнинoм iз гaлицьких pyсoфiлiв _ пoлiтичнoгo
й культуpнoгo pyху' який кoлись пiдтpимyBaлa Poсiйськa iм-
пеpiя. Пpoте сталiнськi i.цеoлoги не спpиймали йoгo сepйoз-
нo, 6o в iеpapхiннo стpyктypoвaнiй бaгaтoнaцioнaльнiй iмпe-
pii, якa cКJIaДaJIacЯ з <.6paтнix нaцiй>, нiхтo вiдкpитo не Пpo-
пaryвaв aсимiляцilo.

Haвpял чи хтoсЬ 3 aвтopитeтних львiвських нayкoвцiв зa-
пeрeчyвaв yкpaiнський етнiчний хapaктеp тepитopii, aлe iс-
}IyBaЛи iнtшi пoтeнuiйнi yсклaлнeння. У гpyлнi 1944 poку Пe-
тpoвський пoiхaв.цo Львoвa зi спецiяльгIиМ зaвдaнняМ _ poз-
вiдaти нaстpoi сepе.ц мiсцeвих iстopикiв тa лiтеpaтуpoзнaвцiв.
Пpo peзультaти вiн.цoпoвiв deзпoсеpeдньo Литвинy, який пе-

6? Iт'цABOB' ф. 4669' oп. 1, спp. 47,apк,7,
ф У кiнцi 1940.х poкiв в Укpaiнi :DI( двa секpетapi ЦК вi.цпoвiдaли зa iде-
oлoгivну сфepy: секpeтap з iдеoлoгii Кoсть Литвин тa секpетap 3 пpoПa-
гaнди Iвaн Haзapeнкo. oстaннiй, кpiм тoгo, oчoЛIoвaв Aгiтпpoп.
69 PГAспИ, ф. 17, oп. |25, д.340, лл. 19_25; IIдAГO' ф. 1 '  oп.70'  спp.
326, apк. 64_73 зв.

7-&79
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pсдaв цей 6езсумIIiвH() Ba)кJIиBий .ц'OкyМcIrT Хpyll1oву. Бi.пьшa
чaсTинa звi.r.y стсlсyBzLlaсЯ кtrЛиIlIнЬoI'o фaвopитa paдяlIськoi
BЛaДИ пpoфесopa Кpиll 'якeвиЧa, ЯКИй lla тoй чaс y)кe 6ув гo-
тoвий с]IoкyTyBaТи свoi l.piхи iдeoлol' iчнo IlpaBИl'IЬHИм Дoслi-
/IжсIIIIяМ пpo ХмельниI(ьКoI.o. Biн нaчс6тo сказaI] Пстpов-
сЬкoМy: <.У tlьoму питaннi мсtli 6aгaтo Il lo сTaЛ():.tpoзумi.lIим y
зoBсiМ iнll loмy свiт,ti, нiж paltirшe, пiсЛя ToГo, як я скуtxТуBaB
(poс.,rи:зну,т!) мapкси:lмy i вивvив Baпli, Микoлсl Hеонoвинy,
пpal1i l lpo БtlгДaнa ХшtcльltицЬкoI'o' oсoбливo llpo йoгo тялсil l-
ня дo poсiйськtlгO HapoДy>. П'ятсpo il lrпих чi"rlьttих нayкoвlдiв
те)к вияBиЛисЯ Bс,lьМИ С",-I}ХHЯl{ИМи l ПoГo/lИЛИСЯ IIИca.ГИ Гa-
зетнi стaттi тa чиr'aти лeкtli i нa l loтpiбнi теми. Ha Дивo мaйясe
всi вiдмoви"llися пpиiхaти з лекцi Я|iИ ]Jo Киевa. Пpollикливий
Петpoвський пpипyсTиB: гaJ'IичaHи' Пeвне' 6oятьcя' щo в Ки-
свi, де Тxне зникненrIЯ IIe сТBOpиTЬ в'lIaдi незpyvнoстей, iх мo-
)кyTь аpeшTyBaTи it вислaтиj(|.

Щo6 зaмiнити нar l ioнa, 'I iсTиЧl ly тpaдицi lo BIIIaнyBaHHЯ
Мaзeпи, Гpушreвськoгo Ta УГA, paляllсЬкa вЛaДa ПoчaЛa poз.
BИBaTИ нa зaхiднoукpailtських 3еМ,IIяx oфlil1iйний кyльт Iвa-
нa Фpaнкa як мiсI1евoгo вiдпoвi/ lHИКa LШевченкa, пo.цвiйнoгo
бaтькa - ПpoToсOIIiя;Iiстa тa бaтькa llацii. CхiлlIoyкpaiнськi
пpидвopнi IIoеТи Микo",la Бaэкaн i AIrлpiй Мaлиrпкo oЧoЛи-
Ли пеpIIIс oфiuiйне [IaЛoМIIицTBo / lo Мtlгили ФpalIкa у Львo-
вi. Це 6y"'lo всьoгo 3a /leсяTЬ днiв tl iс"rlя BсTyIIу paДянськoi ap-
мii дo мiстa. flеpжaвнi мy:зеi ФpaItкa y Львoвi тa в piднoму
селi письмеI{IIикa _ o,'(ll i 3 Пеpl]JИх кyЛЬТypних зaклaдiв, якi
вiдкpи;Iися l l iсля вi йн и. Cхiлнoукpai l lський Irисьменник Лe-
oнiд Смiляl lський l l l l ]иДel lькo нaIIисаB п'есу <.Муэкиr1ький
ПoсoЛ> IIpo IIеBд2IЛу спptlбy Фpaltкa пoTpaПиTи .цo aBсTpo-
yгopськoГo ПapЛaМеItTy y 1890-х poкax. Пpсм'сpa вiд6Улacя
в гpулнi 1945 poкy у Львiвськoму укpаiнсЬкoМy дpаI4aTич-
нoму тeaтpi7l .

70 IUIAГO, ф. 1, оп. 70, сrrp. 394, apк. |_5; У,uещаmах momtlлimаpuзму,2:
4_6. Хoчa 3вiт ttaписatlo poсiйськolo, IlIl]идlIIе за все Ileтpoвський poз-
МoI]Ляв iз Кpиrr'яксвичем й iнrшими львiв'яttами yкpaiнськoк) Мoltoю.
Hoтaткa lla apк. 1 apхiвrlсri кoIti i: <. Гtlв. Хpушoв читaв. 27 '|| 119451,>.71 Padянська Укpаiltа,6 сеprlня 1944,c.1t (l la,roмllиI1твo); Г. Г. Мезенцс.
вa, М у зеi У кp аil ш (Kи\в, 1 959 )' с. 1 6 2 _ 1 63 (му зcl) ; P аО я1 rcъке J||uсme цm в o,
4 l 'pуitля |945' c.3 (l lиставa).
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Haдiйнa схiдIloyкpaiнськa Tвopчa iнтелirенцiя вiдiгpaвa-
Лa Нea6ИЯ|<y poЛь y <<paдянi:]aцii> зaхiДнoyкpaiнських Пpoпa-
М'яTI{иx IIpaктик. Пpoтс стaлiнськi iдеoлoги не нaкиД,:lЛи гa-
ЛичaнaМ укpaiнськy нaцioнil.llьну пaМ'яTЬ силoмiць, як Boни
цe якoЮсь мipolo po6ИЛИ в Зaкapпaттi. Зaв.цяки TpиBаЛiй iс-
тopii укpaiнськoi пoлiтичнoi aктивнoсTи в Aвстpo-УгopЩиlli
Ta ПoЛьщi piвeнь нaцioнaльнoi свiдoмoсти, сoцiяльнoi opгa-
нiзaltii Тa гpoМa/lсЬких:]B'я3кiв сеpeд гaЛицьких yкpaiнцiB 6yB
нa6aгaтo BиIциM' нilк у iхнiх спiввiтчизникiв нa схo.ц,i72. Пpoте
BЛa.цa пpaгнyЛa BихoBaTи 3 гzlЛичaн Гpoмa.ц,ян PаОянсъкoi Укpa-
iни, неoдмiнHoi чaсTиIlи PaДянськoгo Сoюзу. 3aхiднi yкpaiнui
lце МусиЛи 3aсвolTи IIoвy пapaдигМy' o3}Iaчeнy ДoкTpиtloЮ po-
сiйськoгo кеpМyBaHнЯ, щo вiдвoДилa yкpaiнськiй iстopиннiй
мiтoлoгii пiдпopядкoBaнy poЛь. У чaси Cтaлiнa yкpaiнui мo-
гЛи B[IaнoByвaти сBo€ МинyЛе' .ц'oки BoHo ДoпoBнIoBzlлo' a нe
зМaгaЛoся з poсiйськoю iмпepськoю iстopiсю.

72 [иь.: John-Paul Himka, Gаliсiаn Villаgеrs аnd thе Uhrаiпiаn Nаtion-
аl Mooement in thе Ninetееnth Cеntury (Еdmonton, 1988) i John A. Aгm.
stгong, IJ |еrаiniаn NаtionаlЬm, 3гd еd. ( Е nglewood, 1 990 ).
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П еpелицюBa}Iня .цoкTpи}Iи

Po6oчi laIIvIc|4 пpoвiдних iдeoлoгiв чaсoм
дo3Boляють пo-нoвoМy oцiнити змiни в pa-
дянськiй iдeoлoгii. Haпpиклaд, 6aгaтo нe-
спoДiвaнoгo пpo х(ДaнoBщиtly в Укpaiнi poз-
кpиBar o.цгIa тeкa з oсo6истoгo apхiвy Дми-
тpa Мaнyiльськoгol. У нiй з6epiгaються йo-
гo чepнeTки piзних aнтинaцioнaлiстичних
пoстaнoB тa дy)I(е цiкaвi pyкoписнi Hoтaтки
пpo <.нaцioнaJlьну гop.Цiсть> - нaйiмoвipнi-

rпe, пepвiсний вapiянт якoiсь стaттi чи пpoмoви. I-l.i нoтaтки
зaсвiднують, якi тpyлнoшi 3 oзнaчeнHям укpaiнськoi paлян-
ськoi iстopичнoi пaм'ятi МaЛa лIo.цинa' кoTpa вЛaснopyч нaпи-
салa 6iльtпiсть нaйвarкливirших тoгoчaсних iДeoлoгiчн уIx lrc-
клapaцiй в Укpaiнi. oдин з пyнктiв Maнyiльський пoчинaе
зaсy.ц)rсeнняМ кyЛьтy нaцioнa.пьнoгo МинyЛoгo' aЛе .цалi ви-
3нa€' щo це o.циtl iз стoвпiв нaцioнaльнoi i.центичнoсти:

l .{митpo Maнyiльський (1883_1959) нaлeжaв дo }teвeликoi гpyпи дo-
6pе oсвiнениx <стaPих 6iльшoвикiв'>, якi пеpeжи луl Beлнкvlfl тepop. Cе-
peд тiеi )кмeньки лЮдeй вiн, нaпeвнo ' 6ув eдиlllliт' кoгo пpизtlaчив сaм
Ленiн i хтo Bсe щe o6iймaв в:DкЛиBy пoсa,цy пiсля flpугoi свiтoвoi вiйни.
Мaнyiльський нaвчaвся y Пeтep6уpзЬкoмy унiвepситетi й oтpимaв yle-
ний стyпiнь з пpaBa в Cop6oннi (1911). У 192|-|922 poкaх вiн якуlilcь
vaс 6yв пepцIим сeкpeтapем кП(6)У, a пoтiм lrepе6paвся Дo Мoскви нa
пoсa.цy секpетapя Bикoнкoмy Кoмiнтepнa. У |944-1950 poкaх Мaнy-
iльський 6yв мiнiстpoМ зaкopдolrних спpaв Укpaiни, зaсTyпtlикol\,t гoЛo-
вн PaДи Мiнiстpiв, чЛеttoм Пoлiт6юpa, якуlЙcь чaс сeкpeтapeм I{К, ovo-
ЛЮвaB yкpaiнськy.целеraцiЮ нa мiжнapoдних Миptlих кoнфеpенцiях y
Caн-Фpalrцискo (1945) тa Пapилсi (1946).
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Пpo гopлiсть iстopiсю. Кoли нaцii немar чим ПиIIIaтися B
тепepiцIнЬoмy, вoнa aПелЮ€ дo величi свoсi iстopii (iталiй-
ськi фalшисти [пишaлися] вeлиvvю дaвHьoгo Pимy). Фpaн-
Цузи [пишaються] свo€ю 6ypхyазнoю pевoлюЦiею. Iстo-
piя _ цeмент, якиЙ сПoЛyчaс I\{инyЛе й сьoгoдення нapoдy.
B iстopii зaкдадеHo iдею 6езсмеpтя нapoдy2.

Pyкoпис пoчинa€тЬся твep.ц}сe}Iням' яке мiнiстp зaкop-
.цoIIгIих спpaв' oчеBи.цнo' з6иpaвcя poзгopнyти: <...HaцioнaЛь.
нa гop.Цiсть'' _ щo цe. Чим пишIa€мoся _ нaIIIиМ сoцiалiстич-
ним 6улiвницTBoМ' Bеликoю Жoвтнeвoю сoцiaЛiстичнoЮ pе-
вoлюцiеto, пapтiеlo, Лeнiнoм i Cтaлiним>. oстaннiй пyнкт вiн
нiulвaB <.Пpo нaцioнaль}Iy Гop.цiстЬ oкpeМих нapoдiв, якi вхo-
ДятЬ .цo скЛaдy сPсP, i всьoгo 6aгaтoнaцioнaлЬIloгo нapoДy
взaгaлi>. Гoлoвнa тeзa МaнyiлЬськoгo _ <<лю6o8 дo свoсi кpai-
ни (Укpaiни) тpе6a BихoByвaти нa oснoвi лю6oвi дo цiлoгo Pa-

.ц,яHськoгo Coюзy>, :шe y цих 3aписaх вiн не.цa€ peЦeптa, як o.ц-
нoчaснo rwlПlaТИcЯ Bлaснoю нaцioнaльнoю iстopiею i лю6ити
кepoвaний Poсiею сPсP3.

Hoтaтки Мaнуiльськoгo зiUIиIlIуIJ||4cЯ II$aвеpIuенуINIv\ aJIe
6aгaтo тoгoчaснoi iдeoлoгiчнoi лiтеpaтypи з yсiх сил стapaЛoся
poзв'язaти сaМe цe питaЕIня. Cтaття I. Мapтинюкa <<Poзвивaти i
кyлЬтивyвaти pa.цяIIський пaтpioTизм> тa пepe.цoBищп <..I|'o тpи-
нa.цЦятиpiЧvя Укpaiнськoi Paдянськoi Coцiaлiстичнoi Peспy-
6лiки> пiдтвepдэкyютЬ' нaпpиклaД, щo впpoДoB)к 1946_1948 po-
кiв yкpaiнськi iдeoлoги нaМaгaЛися зaTyIIIyBaти <.етнiчну> iстo-

Pич}Iy пaм'ятЬ i poзвинyги нaтoмiсть гopлiсть 3a paдяHськy сy-
чaснiсть. B o6oх сТaTTях пiдкpeслюетЬся' щo HaсeЛенtlя peспy-
6лiки щиpo вirutaнe Paдянськiй Укpaiнi як чaстинi Pa,цянськo-
гo Coюзy, i в o6ox з:rмoвчyrться пиТaння пpo нaцioнаЛьнy спa'ц-
щи}Iy.flopiкнувtпи кiлькoм письмeнHикaМ зa тe' щo Bo}Iи у тBo-
pаx пpo вiйнy тa пoBo€ннy вiл6у.шoвy пoкликаються нa кoзaцЬ-
кy слaBу' лiтеpaтypний кpитик €вген Юp'ев з:UIBиB: <.Iдeя эки-
вoтвopнoгo paдя}Iськoгo пaщioтизмy BиIIЛиBa€ нe з тPallицiй
3aпopiзькoi Ciчi>. Кopенi укparнськoi paлянськoi iдeнтичнoсти
вiн вивoдив iз pевoлloцiйнoi 6opoть6и тa пo6улoви сouiялiзмf .

2 IIЛABOB, ф. 4669, oп. 1, спp. 23, apк. 5.
з Tа.ti,l cаlrto' apк. 5 i 7.
a I. Мapтинюк, Poзвивaти i кyльтивyвaти paдянсЬкий Iraтpitlтизм, Бiлъ-
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Пiслявorннi кyльтypнo-i.цеoЛoгiчнi чистки 1946- 1948 po-
кiв, якi зa пpiзвищeМ секpeтapя цк 8кП(6) Aндpeя Ждaнo-
Ba нa:}вaли )IсдaнoBщи}IoIo' зaзBинaй тpaктyють як нoBe yTBep-
.Щкeння пapтiйнoгo i.цеoлoгiчнoгo кoнтPoлIo нaд кyЛьтypoю з
метoю oчистити лiтepaтypy й мистeцтвo вiд зaхiдних yПли-
вiв тa <<aпoлiтичних тeМ>. I хoчa.цЛя Мoскoвських i ленiнгpaл-
ських iнтелeктyaлiв ця кaмпaнiя спpaвдi пеpeтвopИIlacЯ Нa
хpестoвий пoхiд пpoти лiбepaлiзму й плюpaлiзму, poсiйськy
нaцioнaльнy мiтoлoгiю Boнa мaйжe нe зaЧeпиЛa. Haтoмiсть
укpaiнськa х.цaнoBЩинa вiд пoчaтку цiлилa нaсaМПepeД y <<}Ia-
цioнaлiзм>, oсoбливo в iстopиннiй нayui. 3aсвiдvyючи сIиa.ц-
нy, 6aгaтoвимipнy пpиpo.цy стaлiнських iдеoлoгivних пpoцe-
сiв, ця вiдмiннiсть o6yмoвлЮBaлa не3вичнy iнтенсивнiсть i
кiнцeвy нeзaBеpIIIeнiсть кyльтypних чисToк y peспyблiцi.

Cyпepevливi сиfнaли згopи

Tpидцять пepПIoгo сiчня tg44poку oлексaндpa
.(oвrкенкa, чoтиpьoх yкpaiнських Bисoкoпoсaдoвцiв i тpьoх
чiльних письмeнникiв зaпpoсиЛи.цo Мoскви нa зaсiдaння Пo-
лiтбюpa, щoб o6гoвopити loвжeнкoвy кiнoпoвiсть <.Укpaiнa
в oгнi>. Ha цьoмy зaсiдaннi Cтaлiн вистyпив iз дoвгoю пpo-
мoвoю' y якiй 3винyBaтиB письмeнникa в <.peвiзii лeнiнiзмy>5.
floвлсeнкo нaчe6тo зaпepечyвaв пpинЦип клaсoвoi 6opoть6и,
чoptlив пapтiйнy лiнilo й кoлгoспнy систеМy в Укpaiнi, Пepe.
нaгoлolllyвaв укpaiнський пaтpioтизМ. Cпpaвдi, floвженкoвa
пoвiсть oпpиявнIoe piшyний iдeoлoгiчний вiдхiд вiд пpoлe-
тapсЬкoгo iнтepнaцioнaлiзму дo пaтpioтизмy, iстopii тa нaцii.
Иoгo гepoi нe pa:} кpитикyють i.цеoлoгiчнi мeтoди <.клaсoвoi
6opoть6и> i зaмiсть цiеi oснoвнoi пapaлигМи paнIlьoi paдян-
ськoi iдeoлoгii пpoпoнyють <.нaцioнaльнy гop.Цiсть>. Cкarкiмo,
хтoсь iз кpeмлiвських iдeoлoгiв нepвoним oлiвцeм пoпiдкpес-
лювaB тaкi-oт Bислoви.цBoх гoлoвних гepoiв пoвiстi 3aпopoэк-
uя й Кpaвнини: <Я нe 3нaю сьoгo.цнi клaсoвoi бopoть6и i знaти

uloвuк Укpаiнu, М 8 (1947): 11_24;.Цo тpидцятиpivvя Укpaiнськoi Pa-
дянськoi Coцiалiстичнoi Peспy6лiки, maм cа.ltlo, Nе 12 (t947): I_9; Лi-
mФamуp,tа ?сBrma, 15 сiчня 1948, с. 3 (Юp'ев).
5 Haйнoвilший детaльний aнaлiз цих пoдiй див.: LiЬeг, Aleхаnd.er Doo-
zhenho.196-206.
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ili нe хoнy. Я знaю Бaтькiвщинy!>; <.f[91aнi ми 6ули iстopики?
Пpoщaти не вмiли o.цин oднoму? Hauioнaльнa гopдiсть не ся-
ялa B нaIIIиx кtIигaх клaсoвoi 6opoть6и?>; <.3a Укpaiнy! 3a ueс.
ний yкpaiнський нapoл! 3a eдиниil сopoкaмiльйoнний нapo.ц'
якуliц зa стoлiття евpoпейськoi iстopii нe знaйrшoB Лю.цсЬкoгo
)китTя нa свoiй зeмлi, 3a нapo.ц poзтepзaний, poзщeплений>6.

Ha зaсiдaннi Cтaлiн зaцитyBaB фparмeнт, кoли 3aпopo-
)кeцЬ кФке пpaвoвipнoмy ПapTизaнсЬкoмy кoмaн.циpoвi: <.Iди
ти пiД тpи чopти 3 TBoeю [клaсoвoю] 6opoть6oю... Bи пoкaзи-
Л|4cя, пoзBикilЛи.цo кЛaсoBoi 6opoтьби, як п'яtIиця.цo сaМoгo-
ну. oй, пpиBe.цe Boнa нaс.цo зaгибeлi>. Кpiм тoгo, вiн зaчитaв
HеraтиBHi пaсarкi пpo бpaк пaтpioтизмy B рaдянських iстopиv-
них книжкaх. floвэкенкoвi i йoгo гepoям piлнa 3eмля й нaцio-
HaЛьне ми}IyЛе 6aчилиcя яIс ilЛьTepнaтивнi o6'скти iхньoi вiд-
дaнoсти. Ha лyмкy эк Cтaлiнa, y пoвiстi нe пiдкpeслеtlo' щo
<<сaМе paдянсЬкa BЛa.цa й 6iльцloвицькa пapтiя сBятo з6epiгa-
toть iстopиvнi тpaлиuii i 6aгaтy кyЛьTypну спaдщиHy yкpaiн-
ськoгo нapoдy тa всiх нapoдiв сPCP i висoкo пiДнiмaють iхнlo
нaцioнaльнy сaмoсвiдoмiсть>7.

Te, щo.['oвxeнкo }Iе BиIсpиB yкpaiнських <.6ypэкуaзних нa-
цioналiстiв> зa спiвпpaцIo 3 нiмцями й aпeлювaв.цo нaцioнaль-
нoi пaм'ятi, дo3вoлилo Cтaлiнy 38инyBaтити йoгo в <.нaцioнa-
лiзмi>. He зa6apил acя Й пу6лiчнa кaмпaнiя пpoти писЬМeнни-
кa в Укpaiнi. Хpyшoв, який неo6aчнo схBilЛив пoвiсть y сepпнi
1943 poку, пo.цaв пpикЛaд' зaсyдивtllи Ii aвтopa 3a <<pеBiзiю Лс-
нiнiзму>, <<нaклeпи нa сoцiалiстичниtl Лaд>' <<нaскoки нa пaP-

6 PгAсПИ, ф. 17, oп. |25, д.293, лл,7,14 i  |7,
7 Cтaлин, 06 aнтиленинских orци6кaх, 90 i 93. Хoчa пpo цЮ зустpiv нe
poзгoЛolllувaЛoся, укpaiнським yчaс}Iикaшr .цo3вoЛи лvl po6итvl нoтaт-
ки, i впpo,Цoвлс iдеoлoгiчнoi кaмпaнii в peспy6лiui, якa пoнaлaся слi-
дotvr 3a цими пoдiями, дехTo вiдкpитo пoсиЛaBсЯ нa Cталiнoву кpитикy
(IЩAMЛМ, ф.590, oп. 1, спp.39, apк.20_22|Кopнiйuyк]). B apхiвi ЦК
кП(6)У з6еpiгся нeпoвний зaпис вистyпy Cтaлiнa, нaйiмoвipнirше, йoгo
зpo6ив хтoсь iз peспy6лiкaнсЬких вI,lсoкoпoсaдoвцiв (rv{Aгo' ф. 1, oп.
70, спp. 282, apк.200_203). Удoвa .Цoвхсенкa Юлiя Coлнцевa i Мaксим
Pильський, якi 6улп нa зaсiд'aннi, пo,цiлилися BptDl(енняl\,tи з сiм'ею тa
дpyзями, a тi згoдoм oпy6лiкyвaли цi poзпoвiдi (Лimepamуpна Уlсpаiнa,
4 сiчня 1990' с. 3; 21 .rеpвня 1990' с. 4). Зpешlтolo, текст стaлiнських кo-
ментapiв знaйrцли Й виДaлvl пiд нaзвoю <.06 aнтиленинсt(их oши6кaх''.
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тiю> i, нapеrштi, зa <.вoйoвничий нaЦioнaлiзм>8. oднaк нa цЬo.
мy eтaпi aкцeнт нa yкpaiнськiй нaцioнaльнiй пaм'ятi, a нe нa
клaсoвoМy пoхoд)кеннi спpиймaли пpoстo як oДнy з сepйoз.
HI{x пoМилoк.(oвжeнкa' a нe як смepтний гpix. У 6юpoкpaтиv.
нoмy зaпaлi сeкpeтap Цк кtI(6)У Литвин виписaв стopiнки
<.УкPaiни в oгtli>, I{a якиx yглeдiв piзнi <yхили>. Ha пeplшo-
мy мiсцi <нaклепи нa пapтiю> 3 тpьoмa стopiнкaми пpиклaдiв,
дaлi <нeнaвисть дo iдei клaсiв> iз lцiстьмa пpиклaдaми тa <нa-
клeпи нa Бoг.цaнa Хмeльницькoгo> 3 тpьoмa пpиклaдaмиg.

oстaнне звинyвaчeння бyлo oсo6ливo нeспPaвeдливим.
Haспpaвлi floвжerrкo чepeз poзмoвy чoтиpьox нeoсвiчениx сe.
ляH нaмaгaвся пoкaзaTИ ЯК, нa йoгo дyмкy, нapoднiй iстopи.r.
нiй пaм'ятi зaIIIкoдилa дoвo€ннa <<клaсoвa iстopiя>:

Чу6eнrco: Taяс кoлись в iстopii, к:Dкyть' тex зaпpягilли }Ia.
шoгo 6paтa нe pa:l.'.
Хтo?
Бoгдaн Хмeльницький.
o, бoльцroй кaтюгa 6yв. У мyзei в Чеpнiгoвi шa-
6ляЙoro висiлa пеpeд вiйнoю. Taк i нaпис ве-
луtкпft нaписaнo - <Шa6ля вiдoмoгo кaтa yкpa-
iнськoгo нapoдy Бoгдaнa Хмельницькoгo' щo
пpидylllив }rapo.цнк) peвoлюцiю в тисячa rцiст-
сoт якoмyсь тaм poцi>. Taк шaбля пiд склoм,
a двaнaдцять йoгo пaтpетiв y льoхy зaмк}tеtlo.
Hiкoмy Irе пoк:Цtyвiulvl,6o кaзaлu, щo тi пaтpe.
ти мaнy нaвoдять нa людейl o!

HeхoОа: oт кaтюгa!
JIeвкo ltаp: Hу, a в Киевi oтo вepхи сидiв нa мaйдaнi кoлo

цepкви?
Чу6eнкo: Toлpyгий.
Too'tенuк: Taк тo нe тoй xi6a?
Чу6: Кaxyть, нi.
HeхoОа: A, всi вoни oднaкoвi!'0

E .Цив.: M. B. Koваль, Cпpaвa oлексaндpa,I[oвжeнкa, Укpaiнсъlсuй iстno-
puuнuй эrcуpнаlt, I* 4 ( 1994): t08_ 1 19.
9IЦAгo, ф. 1, oп.23,cпp.4504, apк. 1.
|0 Tаll саJ|4o, apк.39_40 (poсiйськoю мoвoю). Укpaiнський пepеклаJI
цЬoгo yPивкa звipeнo зa пepцII{м нецензypoвaниI\.l видaHняIu пoвiстi: .(o-
в)кeнкo' Гoсtlo}u' 45 t.

HeхoОа:
Чубeнкo:
Toвtснulс:
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Удaвrши, нiби вoни нe poзпiзн:lли глyзyвaння 3i сBoiх кo.
лицrнix з:uIB' yкpaiнськi чиHoBlIики звинyвaтили .(oвхенкa y
знeслaBлeннi гeтьмaнa' Xoчa пoвiсть тo.цi тaк i нe нaпpyкyвa-
ли' .цeсятIси yкpaiнських iнтeлекryaлiв слiпo пoвTopювaЛи нa
piзниx зaсiдaнняx тi сaмi дoкopи' зaсy.ц)кyючи твip. Зa ipoнi-
€ю' це тiльки змiцнилo пoчeсне мiсце ХмeльницЬкoгo в укpa-
iнськiй paлянськiй iстopиннiй пaм'ятi, щo й мaB lra метi .цo-
B,I(eнкo' кoли пpoпoнyBaв 3aснyBaти op.цeн Хмeльницькoгo тa
писaв <.Укpaiнy в oгнi>. Кpiм цьoгo пapaдoксy, кpитикa.цo.
Bжeнкoвoi пoBiсти сиr}Iaлi3yвaлa пpo вi.цнoвлений aкцeнт нa
спiльнoмy paдянсЬкoмy пaтpioтизмoвi кoulтoм piзних нaцio-
tlаЛЬtlиx геpoiв тa пpo Мo)кливе вi.цpo.цэкeння кoнцепцii клaсo.
вoi 6opoть6vl якo сyтi iстopичttoгo пpoцeсy. Hiщo He сBiдчиЛo
пpo те, щo кpeмль нeзaдoвoлeний, скarкiп{o' неaдeкBaтним 30-
бpaлсенням poсiйсЬкoгo lсеpмyBaння.

Кpитикa.(oв)кeнкa нe пеpеpoслa в чисткy <.нaцioнaлiзмy>
в yкpaiнськiй лiтepaтypi, хoнa пePe.цyмoвИ NIЯ цьoгo 6ули'У
6еpeзнi |944 poку, кoли oфiцiйнa пpесa пoчaлa цькyвaти .Цo-
в)кенкa' Диpeктop yкpaiнськoi фiлii Iнститyтy Мapксa, Ен-
reльсa i Ленiнa (IМЕЛ) Федip €невич IIo.цaB Дo цк кП(6)У
лoпoвiднy зaпискy' y якiй звиtlyвaтив y <.нaцioнaлiзмi> Мaк-
симa Pильськoгo. €невич oсo6ливo нaпaдaвся нa .цoпoвiдь
<.Киiв в iстopii Укpaiни>, якy Pильський вигoлoсиB y листo-
пaдi 1943 poкy (пpo неi йtшлoся в пoпеpeдньoмy poзлiлi)' 3
o.цнoгo бoкy, пpoфeсiйний фiлoсoф-мapксист зaкидaB пoетoвi
тpaктyBaння pa'цяHськoi yкpaiнськoi кyльтyPи як пpo.цoв)Iсeн-
Hя .цopeвoлюцiйнoi <<нepa.ц'яtlсЬкoi> yкpaiнськoi кyльтypи тa
tlедoстaтн€ пiдкpeсленrrя paдикilльнo вiдмiнIloгo <кЛaсoвo-
гo xapaктеpy> сouiялiстичнoi Укpaiни. 3 iншoгo бoкy, €нe-
вич гaниB нaцioнальний нapaтив Pильськoгo 3a }Ia.цтo скpolvr-
IIy пoIIIaнy лo poсiйськoгo стapшIoгo 6paтa:

3дaвaлoся 6, Iцo кoли Чеpвoнa Apмiя звiльнилa Лiвo6е-
pe)кнy Укpaiнy й Киiв, y лoпoвiлi тpе6a 6yлo пiдкpеслити
знaчeння сoюзy poсiйськoгo й yкpaiнськoгo нapo.Цiв i вax.
ливу, виpilш:lль}Iy poль вeликoгo poсiйськoгo нapoдy y ви-
звoлeннi Укpaiни вiд нiмeцьких iмпеpiялiстiв. Пoпpи тe,
Pильський oминyв цi питaння i 6iльrшy чaстиtly свoеi дo-
пoвiдi фaктиvнo пpисвятив iдeaлiзaцii минyлoгo Укpaiни,
впливy poсiйськoi кyлЬтypи Ha кyЛьTyPy Укpaiни, зaryrrlo-
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вyBaнHю poлi paдянськoi влади i бiльшroвицькoi пapтii в сo-
цiяльнoмy й нaцioнaльнoМy BизBoлeннi yкpaiнськoгo нapo-
дy' y спpaшкньoмy вiдpo.цжeннi Укpaiни''.

Лiтеpaтуpoзнaвець Лeoнiд Hoвичeнкo' якoМy дoprlили
пepевipити .цoпoBi.цнy €нeвиva, пiдтpимaв 6iльrшiсть зви}Iy-
Baчe}Iь' Biн дiйrшoв Bиснoвкy' Щo Pильський iдeалiзyс кoзa-
кiв i нeкpитиЧнo викopистoвyс пpaui yкpaiнських 6уpэкyaзнo-
нaцioнaлiстичtlих iстopикiв, зol(peмa Гpyшreвськoгo. 3a йoгo
слoBaми' .цoпoвiДь yзaгaлi 6yлa:

...пpoнизaнa нaцioналiстич}Ioю кoнцeпцiею, згi.цнo з якoю
М. PильськиЙ 6aчить в iстopii Укpаiни тiльки 6opoть6y зa
нaцioнaльнy незaлежнiсть _ 6opoть6}, якy Beли' 3 пoглядy
aвтopa' укpaiнськa кoзaцькa стapIIIинa' пoмiщики, 6ypлсya-
зiя _ i замoBчy€ 6opoть6y тpyдящих мaс yкpaiнськoгo нapo-
Дy, 3a бpaтHьoi пiдтpимки BeЛикoгo poсiйськoгo нapo.цy' 3a
свoс сoцiяльнe й нацioнaль}Iе визBoлeння... Pильський дyжe
скyпo гoвopить Пpo пpoфeсивне iстopичнeзнaчeння пpиrд-
Haння Укpaiни дo Poсii,6iльrпе пiдкpеслюЮчи' щo B pезyЛь-
тaтi цьoгo пpис.цнaнHя <Укpaiнa стaлa пpoвiнцiею цapськoi
Poсii, тaк вЛг{нo нaзвaнoi Лeнiним ..тюpil{oю наpoдiв''...>12.

oднaк спpaBa Pильськoгo з:lлиIIIилaся пoBчаЛьI{иIt{ пpи.
клa.цoм deзpeзyльтaтнoгo <<Bикpиття>. Хoчa 6yв вiлпpaвний
<<сигtlzlл 3tlи3y> i aпapaт I{К пoзитивHo нa нЬoгo зpеaгyвaв'
кaмпaнiю пpoти пoeтa тaк i нe пoч:lЛи. Укpaiнське кepiвни-
цтBo' пeвнo' He вBa)к;lЛo нa тoй мoмeнт пoтpiбним 3aсyД)IсyBa-
ти Щe o.ц}loгo пoмiтнoгo письмeнникa. ЯкЩo спpaвa .Цoвжен-
кa сЛyryвaЛa ПoпepeДкeнням iнтeлeктyaлalй' пpичетним пiд
чaс вiйни .цo кyЛьтy нaцioнальнoi спaДщинИ, Щe o.циH випa-
дoк з oсo6oю пoдi6нoi вaги мiг спoнyкaTи Мoсквy poзпoчaти в
peспydлiцi все6ivнy чисTкy <.нaцioнaлiстiв> iз мoлсли"ими нe-
пpиeмними нaслiДкaМИ ДJIЯ сaмих укpaiнських кepiвникiв'3.

' '  Tl/[AГo, ф. 1, oп. 70, спp. 266, apк. 1.
|2 Tа,м са.ltto, apк. 10 i 12.
lз ХpyЩoв y сIIoгадaх хв;lЛився, щo вpяryвaв Pильськoгo вiд пеpеслцy.
B€l}lЬ' xoчa' 3.цa€TЬся, вiн пицrе пpo якийсь iнrций, непoв'язaний iз цим
Bипaдoк нaпpикiнцi тPидцятих poкiв, див.: Meмyapьl Hикиты Cepгеe-
виva Хpyшoвa, Bonpocы ucmopuu' Nb 2_3 ( 1992): 88.

Cуnepe'шuвi сanЛ]Iu lzopu |07

Taк сaмo як укpaiнсЬкi чинoBники мoгли пpoiгнopyвaти
<iнiцiятивy 3llи3y>' пoЛiтикy пaМ'ятi B peспy6лiцi нe зaвж.ци
Bизнaч:UIи oфiцiйнi laяBИ Мoскви. Haсaмпеpeд цeнтP чaстo
не.цaвaв чiтких yкaзiвoк щoдo пpaвильнoi лiнii в iстopиuних
Питaннях. Хoua у внщpirшньoмy Листyвaннi Ariтпpoпy <Ис-
тopию Кaзaxскoй ссP> 1943 poкy BидaнHя кPитикyB:lЛи як
<.aнтиpoсiйську> пPaцЮ (лив. пpo цe в дpyгoмy poздiлi), мoс-
кoвськi iдeoлoги :DIс дo 1945 poкy yтpиIvryвaлися вiдкpитo ry-
.ц'ити цIo пpaцю. Haспpaвдi фyнкuioнеpи в ЦК нa.цзвичaйнo
poздpaтyвaЛися, дoвi.ЦaвIIIисЬ' Щo спiBPe.цaктop кHи)l(ки пpo-
фeсop Aннa ПaнкpaToвa oПpилIoдHилa цЮ iстopiю в Листaх дo
свoix сryлeнтiв. Мaлo тoгo, ПaнI(paтoвa зBepнyЛaся 3i скapгa-
Il.lи дo Жд,aнoвa, a 3гo.цoМ i дo Cталiнa' пpoтeстyючи нe тiльки
пpoти кpиTиIм кHи)Iски' a й пpoти цiлoi iдеoлoгiчнoi Moди нa
peadiлiтauiю poсiйськoгo iмпepськoгo минyЛoгo кoшIтoм клa-
сoBoгo aнaлiзy !{.

У peзyльтaтi пpoтeстiв Пaнкpaтoвoi тa пoпepеднiх пpo-
xaнь )rтoчHити пapтiйнy лiнiю в iстopii y Мoсквi 6yлo скликa.
нo нapally чiльних paДянських iстopикiв тa iдеoлoгiв. Ha п'яти
зaсiдaннях _ 29 тpaвня, |,5, t0,22 чеpBtIя тa 8 липня 1944
poкy _ пo6opники iмпepськoi спaдщи}Iи зiткнyлися 3 пpи-
6iчникaми клaсoвoi iстopii. oднaк пapтiйне кepiвництвo пe-
peмojrщя нe oгoлoсилo. Cпepшy Жлaнoв пiдтpимyвaв 3aкли.
ки Пaнкpaтoвoi Пoвеprryтися .ц,o клaсoBoгo пiдхoдy' Bикopис.
ToByючи цe як зaсiб вiднoвити свiй aBтopиTет y Moсквi (вiн
якptr} пoвеpllyвся з Ленiнгpaдa дo стoлиui) i як з6poю пpo-
ти свoгo 3pa}цливoгo пPoтe}кe Aлексaндpoвa. Ж.цaнoB кiлькa
мiсяцiв писaв i пеpeписyвaв пoстaнoву <.Пpo не.цoлiки Ta Пo-
милки в нayкoBих пpaцях з iстopii сPсP>, кiлькa paзiв paлив.
ся зi Cтaлiним' aлe зpeшIтoЮ oблишив цю спpaвy. Кiнeць кiн-
цeм, нaслiдкoм Hapaди ст:lлo oдинoкe piшeння l{eнтpaльнoгo
Кoмiтeтy зaкpити <.Истopичeский )кypнaл> i ви.цaвaти нoвий
нayкoвий пеpioдиvний чaсoпис <Boпpoсьl истopии>15.

'{ PГAсПи, ф. 17, oп. 125, д.224, лл. 102_|46 o6. (невпoвoлeння лI,tсTa-
ми Пaнкpaтoвoi тa Ii кaятгя), 1-10 (Пaнкpатoвa Ж.цaнoвy), 66-75 o6.
(Пaнкpaтoвa Cтaлiнy, Ж'дaнoвy, Мaленкoвy i [I[еpбaкoвy). Див. такo)l(:
Bгaпdеnbeгger, Nаtional BoЬheuisтn, |25_ |29.
15 У жypнaлi <Boпpoсьl истoPии> нeдaBнo oпy6лiкували стенoгpaмy lra-
paди, див.: Cтенoгpaммa сoBещaHия пo вoпpoсaм истopt{и CCCP в ЦК
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Тaк сaмo Aлексaндpoв' Bистyпaючи 1 сepпHя 1945 poкy
нa кypсaх кepiвникiв кaТeдp сoцiяльнo-eкoнoмiчних IIayк'
нe зaкЛикaв дo явнoi змiни пoлiтики. 3 oднoгo 6oкy, гoлoвa
Aгiтпpoпy Дopiкнyв TиМ' хтo нaмaгaвся пepeгЛянути Мapl(сo-
лснiнське oзнaчeння uapськoi Poсii як <<)кaн.цapМa €вpoпи> i
<<TIopМи нapoдiв>. З iншoгo 6oкy, вiн кpитикyBaв пpaui з iстo-
pii кaзaxiв, якyтiв, тaTap i 6aшкиpiв,6o вoни <<oписyBilЛи тiль-
ки тe' щo poздiляЛo нapo.ци>, i пpoслaвляли нaцioнaЛЬI{их ге-
poiв, якi пoвстaвали пpoти цapaтy. 3a слoвaми Aлексaндpoвa,
<.iстopiя нapoдiв Poсii - ue iстopiя пoдoлaнгIя цiеi вopoэкнevi
тa пoстyпoвoгo rypTyBaн}Iя ix нaвкoлo poсiйськoгo нapoдy>'6.

У свiтлi oстaннiх пoдiй y Мoсквi yкpaiнськi iнтeлeктya-
ли нe вiдvyвaли пoтpe6и змiнювaти свoi пoзицii. Aлексaн-
.цpoв схBilльнo вiдryкнyBся пpo пepший тoм <.Iстopii Укpaiни>
(1943)' мa6yть, тoМy' Щo yкpaiнськi iстopики й письмeнники
вeЛи пePед пopiвнянo з кoлeraМи з iнrших peспу6лiк, oспiвyIо-
ни iстopиvнi пoдii, якi <.o6'с.цнaли> iхнiй нapo.ц iз poсiянaми.

Пoпpи миpний нaстpiй сepе.ц yкpaiнськoгo iстopиvнoгo
цeхy' peспy6лiкaнськi чиtIoBtIики виpiluили нaслiдyвaти пpи-
кЛaд центpу й зopгaнiзyвaли вЛaснy нapaДy iстopикiв (нa вiд-
мiнy вiд мoскoBсЬкoгo нaчaлЬствa' yкpaiнський пapтaпapaт
зaпpoсиB ще й гpyпy мiсцeвих письМенникiв, визнaвIIIи в тa-
кий спoсi6 вaэкливiсть лiтepaтypних peпP$eнтaцiй для фop-
МyBaHHя iстopиvнoi пaм'ятi). Ta кoли 10 6epeзня 1945 poкy зi-
6paлocя пepЦIe зaсiдaння, yкpaiнськi фyнкцioнеpи caмi 6ули
дeзopiентoвaнi 6езплiднoю мoскoBськoю нapaдoю. Литвин
вiдкpив зyстpiн нe вимoгaм 9I lacУ Д|4тvl нaЦioнaлiстиннi yхи-
ли i не зaкЛикaМи пoвepнyтися.цo opтoДoксaлЬнoгo клaсoвoгo
пiдxoдy, _ 3 нeтипoвиМ спoкorм вiн зaввaIсиB' щo кoнфepeн-

8кП(6) в 1944 roДу, Bonpocы ucmopuщ Nb 2 (1996): 55_86; ]Ф 3: 82-
1 12; NЬ 4: 65_93; JtlЪ 5: 77-106; NЬ 7: 70-87 N 9: 47-77. Bсryпнa стaт-
тя Ю. H. Aмiaнтoвa (I& 2: 47_54) 6уlе кopисtlим пyтiвникЬм пo тих
зaплyTaних lloкyменTaх. .Цив. тaкoxс: C. B. КoнстaнтинoB' Heсoстoяв-
I\aяcЯ Paспpaвa (O сoвeшaнии йстopикoв в I{К 8кП(6) в lr,rae_июн6
1944 гoдa), Bласlnь u o6щecmвeнныe opzа||u:,ацuu Poсcuu в nepвoй mpe-
mu XX вeка (Мoсквa, 1994), с. 254_268; BгandenЬeгger, Nationаl BoЬhe-
oiяn' 129.
16 Г. АлeксaнД'poв, o нeкoтopьIх зaдaчaх o6ществeнньIх }Iayк в сoBPe-
М(.lllrЬlХ yслoвиях' Бoльtцeвuк, },.lЬ 14 (1945): 17.
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цiя ця <<нeзBичнa> i зaпpoсив fi yнaсникiB oбгoBopити <.piзни-

цIo пoгЛя.цiв> y пpauяx з iстopii Укpaiни17. Ha тиx п'яти зaсi-

.цaннях' якi вiл6yлися нaпpикiнцi 6epeзня й нa пoчaткy квiтня
1945 poку, пapтiйнi i.цeoлoги BистyпaЛи piдкo, нaтoмiсть зao-
хoчyBaли yнaсникiв i пopylпyвaTи питaння, i сaмим IIIyкaти
нa Hих вiдпoвiдi. He.ц,ивнo, щo неB.ц,oBзi цк кП(6)У poзнapy-
BaBся 6eзyспirпнiстю кoнфepeнцii.

Як скaзaнo y внyтpirпнiй зaписцi IfК, <.нapaДa спoчaтIсу
poзгopтaлaся мЛяBo й opaтopи, пo сyтi, нe зaчiпaли гoстpих
i сyпеpенливих пpo6лeм iстopii>. Cпpaвдi, пepшi п'ят.цeсяT
tцiсть стopiнoк стeнoгpaМи мiстять пеpeBaэкнo 6aнaльнi пpo-
пoзицii ви.цaBaти 6iльrпe iстopиvних дoкyмeнтiв тa дoслiдэкy-
Baти МaЛoвивченi пpo6леми yкpaiнськoi iстopii18. Bpеrптi-
peПIт' Pу6av зBинyBaтив Петpoвськoгo B тoмy' щo тoй пpoiг-
нopyвaв кЛaсoBий пiдхiд у пpaцях пpo Бoг.цaHa xмелЬIrиць-
кoгo тa пpo Bo33'€днaння 3aхiднoi Укpaiни 1939 poку, aЛe пo-

.цaльIIIa Дискyсiя экoднiй iз стopiн яBtloi пepeмoги }Ie пpи}Ie-
слa. Ti, хтo pa:}oм iз Py6aueм пpoпoнyBaв пoвepнyтplcЯ Дo wla-
сoBoгo aнaлiзу, lllBидкo зpoзyмiли, щo iхнiй пiдхiд мoясе пi.ц-
вilкити мiт пpo poсiйськo-yкPaiнськy llp}жбу, який пiдкpес-
лювaв.цep)I€BoтBopе}Iня тa етнiннy 6лизькiсть i вимaгaв, aби

цapi й гетЬМaни 6yли пoзитиBIlими гepoяМи. Щo6 poзв'язaти

цe yскЛa.цнeння, Py6aч 3aпpoпorryBaB знaйoмy в)Iсe тeopiю
<<МeнIIIoгo Лихa>19, oднaк нi iдeoлoги, нi iстopики нe пoспi-
шIaЛи 3нoвy пpиймaти цю кoнцeпцilo, якa 3 чaсiB кaнoнiзaцii
Хмельницькoгo 1943 poкy BиДaBaJIacЯ скoМпpoметoвaнoю.

Iстopик Baди м .Ця.циченкo смiливo зaяBив: <. Менi з.цarтЬ-
CЯ, Щo oднe 3 Ba)клиBих питaнЬ' нaйпpинuипoвiurих питaHь' _

цe питaння пpo кoлoнiзaTopсЬкy IloЛiтикy poсiйськoгo цapaтy.
Hедapемнo йoгo весь чaс o6гoвopювilли Ira нapa.цi iстopикiв y
Мoсквi>. Пo сyтi эк, влaснi кoмeнтapi .Ця.цичeнкa вiдodpaясaли
тeн.цeнцito зdaлaнсoвyBaTи poсiйсЬкi кoЛoнiяльнi yтиски 3 пe-
peBaгaМи бyти iмпеpсЬкими пiД.цaнцями. Biн гoвopив' щo хoч
пpaвлiння Пстpa I Й 6улo llЛя yкpaiнцiв <.тягapеМ>' аЛe )Iс цap-

'7 ILцAГO' ф. 1, oп. 23'cлp.1652, apк. 1; oп.70, спp.385, apк. 1.
|s Tшll cаlэto, спp. 1652' apк. 146 (внyтpirшня зaпискa), 1 -56 (стeнoгpaмa).
fl ив. тaкoхс: У лещаmoх momалimаpuзму, 2: 76_22.
'9 ILцAГo, ф. 1, oп. 23,cлp. t652,apк.73'
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ськi вiйськa зaхищaЛи Укpaiнy вiл тypeцькo-тaTapсЬких нa-
падiв y 1710_1720 poкaх. Фeдip Лoсь пiдтpимaB кoЛeгy: <.Bи-
свiтлюloчи Дpyry пoЛoвинy хvII-хVIII ст., ми пiдкpеслloсмo
ксlлoнiа.пьний нaстyп цapaтy нa Укpaiнy. I це пpaвильtlo' iшIe
Ми чaсTo нe пo.цa€Мo тe пoзиTивHe' щo 6yлo нaслi.цкoМ цьoгo
oб'еднaння poсiйськoгo й yкpaiнсЬкoгo нapoдiв>20.

Бiльlпiсть )кe гIaсникiв нe вiдryкнyлacЯ Нa зaкЛик пap-
тii дo тeopeTич}Ioi дискyсii. Boни нaтoмiсть o6гoвopювaли
пoДальIlIу пpoпaraнДy <.геpoivнoгo МиtlyЛoгo> тa кyльтypнoi
спaдЩини' хaй i в зaгаль}Iих paМкaх poсiйськo-укpaiнськoi
Дpуэк6и. Iстopики й письмeнн ики 6у Д.увaли .цaлeкoсяlкнi плa-
tIи 3 виBчення нaцioнaльнoi iстopii тa peadiлiтaцii iнtпиx <.ве-
ликих пpeдкiв>. Iстopик Кoсть ГуcлиcтиЙзa,IBиB: <.Я Bвa,{сaю,
щo й нинi o.цнe 3 нaйвa:кливitших зaвдaнь, якi стoятЬ пepед
yкpaiнськoЮ paдянськoю iстopичнoю нayкoю' _ висвiтлен-
ня гepoivнoгo минyЛoгo yкpaiнськoгo lrapo.цy>. Biдтaк вiн зa-
кликaB IIИca.IуI 6iльцrе пpaць пpo Taких нaцioнальниx гepoiв,
як laнилo Галицький, Пeтpo Caгaйдaчний i Бoгдaн Хмeль-
ницький. Ha iншoмy зaсiдaннi вiн yзяв сЛoBo й poзкpитикy-
вaB цeнтp:lлЬнy пpесy зa зo6paэкeння .I|'aнилa Гaлицькoгo po-
сiйським князeм21. Лiтepaтypoзнaвeць €вгeн Киpилюк ви-
мaгaв yвeсти дo нaцioнaльltoгo пaнTeoнy сoцiялiстa немapк-
систськoгo rшти6y Михaйлa flpaгoмaнoвa тa йoгo с5rнaсникiв,
<.6ypлсyaзниx> iстopикiв i письмeнникiв ХIХ ст. Кoстoмapo-
вa, Кулiшa й oлексaнДpa ЛaзapeвсЬкoгo. Письменник Iвaн
Ceнченкo пiдтpимaв iдero pеa6iлiтyвaти Дpaгoмaнoвa i зaпpo-
пoнyBaB BисyнyTи iнtпиx <.нaцioнальних гepoiв> з чaсiв мiхс
Хмельницьким (пoмеp 1657 poкy) тa фiлoсoфoм Гpигopirм
Cкoвopoдolo (I7 22_ |794). Apхеoлoг Лaзap Cлaвiн спpo6yвaв
зaхистиTи Гpyrпевськoгo, пiдтpимaвIIIи йoгo пiзнi пoгляди нa
пoхo.ЩкенIIя yкpaiнцiв: <.Я дyмaю, нe зoвсiм пpaвi тi, хтo вiд-
ки.цaс все нaписaнe ГpyrпевськиМ iз цьoгo ПpиBo.цy _ питaнЬ
eтнoгeнeзy, тyт вiн бaгaтo B чoмy 6ув пpaвиil,>22.

20 IIЛAГO, ф. 1, oп. 70, спp. 385, iipк. 210 (Д,ядичeнкo); oп. 23, cпp. |652,
apк.50 (Лoсь).
2' IЦAГo' ф. 1, oп. 70, спp. 385, apк. 147 (гepoiнне минyле); спp. 388,
apк.4 (faнилo).
22 Tа,lt сQJ+|o, спp. 387, apк. 1-6 (Киpилюк); oл' 23, спp. 1652, apк. 28_31
(Ceннeнкo); oп.70, спp.385, apк. 181 (Cлaвiн).
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Maлo тoгo' o.цHoгo paзy пi.ц чaс зaсi.цaння хтoсЬ iз зaлy ви-

ryкнyв: <.Бyлo 6 кpaшe зaпpoBa.цити [в шкoлi] спецiaльний
кypс iстopii Укpaiни!> Haстyпний пpoМoBeцЬ, rпкiльний yни-
тeль }Ia пpiзвище Cкpипник, фaктиннo пiдтpимaв цIo пpoпo-
зиЦilo: <.Iнтepeс дo iстopii Укpaiни дyэl(е великий. Учнi цiкaв-
ляться питaннями iстopii Укpaiни>. Cкpипник пoясIIиB' щo
з 65 гoдин iстopii сPсP y BoсЬI\,roМy клaсi тiльки 3 чи 4 вiд-
вoдяться нa yкpaiнський мaтеpiял. ПpoгpaМa дeB'ятoгo клa-
сy .цaе вчитeлeвi вiд2 дo 4 toДин iз 65 нa пoяснeння гoлoBниx
пoДiй yкpaiнськoi iстopii, a ПpoгPaМa десятoгo клaсy - 8_10
iз 1 10. .(oпoвнюючи poсiйсЬкoцeнтpичний пiлpщtIик IIIeсTa-
кoвa' вчителi зaдaloть lllкoЛяpaм чиTaTи a,flaнилa Гaлицькo-
гo> Бarкaнa тa <.3aпoporкцiв> Пeтpa Пaнчa. Учитeль зal(i}tчиB
свiй вистyп сЛoBaМи: <.Haшi ylнi 9, 10 клaсy не pa:} зaпиryють'
чoмy Ми нe виBчa€Мo iстopiю Укpaiни>23.

Cтaвaлo oчeBи.цниМ, щo пoдii нa нapaлi poзвиBaються B не-
6alrсaнoмy для пapтiйниx фyнкцioнеpiв нaпpямкy. Ha зaсiдaн-
нi 14 квiтня Литвинспepшy oгoлoсиB: <<як зaB)с.ци, ми бyДeмo
зyсTpiчaтися пo сy6oтaх з l2-oi дo 4-oi гo.циtlи>' _ aле пoтiм

.цo.цaB' щo }IaсTyпtloi сy6oти зyстpiv нe вiд6удeться. Haспpaв-

дi нapaлa тaк i нe пoнoBилa po6oтy. Хoнa aпapaт ЦК кП(6)У
пpaцюBaB нaД пoстaнoвoю пpo пoлiпrшення стaнy iстopиuнoi
нayки' Boнa Taк i зallиlли лaся пpoскToм2{. Peспydлiкaн с ькi чи -
нoвники пoTpaпиЛи в пaсткy мiлс сyпepeчЛиBиМи сиrнaЛaми
з Мoскви тa тoнкиМи мaIIеBpaми чaстини yкpaiнськoi iнтелi-
reнцii. Boни вoлiли взaгaлi пpипинити дискyсito, aнiхс визнa-
ти пеpе.ц цeнTpilЛЬним кepiвниЦтBoм' щo в i.цeoлoгiчнiй po6o-

тi iснyють якiсЬ пpo6лeМи.
Iнци.цент, який стався B ЛIoToМy 1946 poкy у Львiвськoмy

yнiвеpситeтi, зaсвiдvyе не6a:кaння yкpaiнсЬких Мo)l(HoBЛaд-

цiв пoчинaти кaмпaнilo пpoTи <.нaцioналiзмy> в iстopioгpaфii.
Ha тoй нaс в yнiвepситетi Bиклад:IJIи пoлiтичнo нeнадiйнa стa-
pa мiсueвa пpoфeсypa тa пеpeвipeнi пapтiйшi, якi нe Taк.цaвнo
пpиixaли зi Cхiднoi Укpaiни. Як усi нoвoпpибулi, нoвий ,цe-
кaн iстopичнoгo фaкyльтeтy Boлoдимиp Гop6aтюк гopiв 6a-

23 ILцAГo, ф. 1, oп.23, спp. 1652, apк.91 (вигyк), 102-105 (Cкpипник).
24 IU[Aгo, ф. 1, oп.70, спp.387, apк.59; спp.388, apк. 130 (Литвин); спp.
390, apк 1_2 (пpoект пoстattoви).
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)кaнняt{ ПpoДeMoHсTpyвaти свoю стapaннiсть y лiквiдaцii зa-
лиtшкiв нaцioнaлiзмy в yнiвеpситeтi. Для цьoгo BotIи 3 нoBиМ
peктopoм Iвaнoм Бiлякeвичeм o6pали кaTе.цpу yкpaiнськoi iс.
тopii, де Bсe щe пepeB:Dкaли yннi Гpyrпeвськoгo _ пpoфeсopи
Iвaн Кpип'якeвиЧ, Миpoн Кopлy6a тa oмeлян Tepлецький.
Алмiнiстpaшiя yнiвepситeтy тpиvi opгaнiзoвyвалa з6opи фa-
кyльTeтy' нa яких зaсy.ц)I(yвilли Гpyrпeвськoгo тa йoгo rшкo-
лy. PeктoD Бiлякeвич BигoлoсиB встyпнy пpoмoвy' y якiй poз-
вiнчaв <.6ypхyaзнo-нaцioналiстичнi кoнцeпцii> Гpyшeвсiкo.
гo. Biд пpoфeсopiв oнiкyвaли, щo вotlи Bикpиють пoмилки й
фaльсифiкaцii ГpyrпеBськoгo в piзних пepioдaх yкpaiнськoi iс-
тopii. Кpип'якeвич слyхHяtlo зaчитaB peфepaт пpo сoюз Укpai-
ни з Poсiею тa йoгo нeпpaвилЬнy iнтepпpетaцiю y пPaцяx гpy-
IIIeвсЬкoгo, Tеpлeцький i Гop6aтюк стислo oкpeслили йoгo
<(BикpиBЛeння> нoвiтньoi iстopii Укpaiни, a нoвaчoк зi Cхo-
лy oсeнинський yтoчнив' як сaмe нaцioнaлiстичнi тeopii Гpy.
IIIeBсЬкoгo сyпepeчaTЬ poсiйськiй iстopioгpaфii ХIХ-ХХ стo-
лiть. oстaннiй зaйшroв тaк.ц:lлекo' aэк зBиHyBaтив уrнiв Гpу-
IIIевсЬкoгo y тoмy' щo УПA пpoдoв)I(y€ з6poilниЙoпip25.

oднaк пpoфeсop Миpoн Кopлy6a, нaйстapшrий виклa.цaч
нa фaкyльтeтi, який.цo тoгo яс вiв oглядoвий куpс yкpaiнськoi
iстopii, вiдмoвився пoстyпитися. leкaн Гop6aтюк зaпpoпo.
нyвaв йoму вистyпити з ДoпoвiддIo Ha тeМy, сфopмyльoвa-
нy в нeпoвтopнiй мaнеpi pa.цяrrськoi iдeoлoгii: <.Бypжyaзнo.
нaцioнaлiстичнe висвiтлення дaвньoi iстopii, зoкpeМa Киiв.

Миxaйлo Гpyшeвський пoсiдaс в yкpaiнськiй iстopioгpaфii
бeзyмoвнo пoчeсне мiсце. Biн пepший дaB свo€мy нaPoдo-
вi зaснoвaний нa кpитиvнo пepeвipeних фaктax i зa вимoгa-
ми суlaснoi нayки пo6yДoвaний o6pаз йoгo минyлoгo, йoгo
iстopиuнoгo poзBиткy вiД нaйдaвнituoгo.цo нoBoгo чaсy' пo-
клaB[Iи цим нoвi пiДвaлини йoгo нaцioнaльнoi свiдoмoсти.

25 Tult cаllto, спp. 564, аpк. 4-93 (стeнoгpамa). {етaльнirue o6гoвopeння
сиryацii, y якiй стaвся цей iнциденT, y кн.: Pу6льoв, Чepненкo, Cmалiн-
щuнa'2|5_2|9.

C у nep ыltuoi сul1tutu 3 ?opu

Дaлi Кopлy6a нaмaгaвся .цeкoнстpyюBaти paдянськi
цIтaмпи i пoвеpнри ГpyrшeвсЬкoмy мiсце в oфiuiйнoмy кaнo-
нi пaм'ятi:

Гpytшевськoгo н:r:tиB;UIи нaцioнaпiстoм. У мене Taке вpa-
)кeнЕя, щo oстaннiм чaсoм це сЛoBo пoчинa€ гpaти тaкy
poль, якy в сepе.Цнi вiки викoнyB:UIa нaзBa <€pетик>. Якщo
xoчytь кoгoсь скoмпpoмeтyBaти' з}teслaвити в oч:lх lllиpo-
кoi гpoмaдськoсти' кopoтIllе к:Dк)rчи' зHищити' - нaлiплю-
ють йoмy яpлик нaцioнaлiстa, не зaгли6люючисЬ y спpaB-
xнiй змiст Цьoгo теpмiнa, aд)I(e знaчeння йoгo мoxe 6yти
piзним. Якщo poзумiти нaцioнaлiзм як твеp.це yсвiлoм-
лeH}Iя пpин:шeхнoсTи .цo свoсi нapo.Цнoсти й aктивнy 6o-
poть6y пpoти гнo6лeння, пpoти всiляких спpo6 денaцioнa-
лiзaцii з 6oкy aфесиB}Iих нapoдiв _ a тaк yзaгaлi poзyмiли
нaцioнaлiзм y нaс y Гaличинi пepeл Пеprшoю свiтoвoю вi-
йнoю _ тoдi,6eзпepечнo' дoведеться Bизнaти Гpyшевськo-
гo нaцioнaлiстoм. Aлe тaкими сaмими нaцioнaлiстaми 6улl
й Tapaс Шeвнeнкo, й Iвaн Фpaнкo, i Михaйлo Кoцю6ин-
ський, i Baсиль Cтефaник, тa й 6агaтo iнtцих нaшIих пpoФe-
сиBHих пaтpioтiв, пaм'ятЬ пpo яких N{и шIaнyсмo. Якщo ж
poзyмiти нaцioнaлiзм у знaveннi, щo йoгo цe слoBo нa6pa-
лo B oстa}lнi .цесятилiття, тo6тo як.цypмaн' як хвopoбливy
iдeю, щo свiй нapoд нaйдoскoнaлiruий y свiтi i пoвинен пa-
нyвaти нaд iнtшими нapoдail{и lllляхoм iх пiдкopeннЯTa Дe.
нaцioнaлiзaцii, [як шею], якa сiе ненaBисть i пpeзиpствo дo
всix iнlших нapo.Цiв, To тaкиI\,l нaцioнaлiстoм Гpyшeвський
нiкoли нe 6yв26.

Бyнтapськa' як з.ц,ilлoся сгIaсникaм' пpoмoBa Кopдy.
6и нaспpaв.шi пiдкpеслилa мiнливy пpиpo.цу стaлiнськoгo pи-
тopичHoгo iнстpyментapiю, тaкoгo як <нaцioнaлiзм> чи <пa-
тpioтизм>. Пoвaлсний пPoфесoP пpaBилЬнo пiДмiтив poзми.
тiсть мeх мiж здopoвим нaцioн:lлЬним пaтpioтизмoм <<пpo.
гpесивниx мислитeлiв> i pеaкшiйним нaцioнaлiзмoм iхнiх
<6ypжуaзнo-нaцioн:шiстичниx> сгraсникiв, якi чaстo BислoB-
лювaли тoчнiсiнькo тi сaмi пoгля.ци. A чiткi меlкi гoдi 6yлo
BстaнoBити, ?-Ц)К€ пapтiйнa лiнiя сaмa пoстiйнo мiнялa в pa.

26 Il/IAгo, ф. 1, oп.70, спp.564, apк. 52i57 (лoкyмент poсiйськoю мo-
вoю).
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.цянськiй iстopиннiй yявi бaЛaнс мi'( пotlяттями кЛaсy тa нa-
uii. Toмy-тo й клaсифiкaцiя кoHкpеTних iстopинних дiячiв нe
Il{:UIa стaлoсти' щo зaсвi.цчилa змiнa paДянсЬких пoгля,цiв нa
гетьмaнiв Бoгдaнa Хмeльницькoгo Ta Пeтpa Caгaйдaчнoгo' нa
мислитeлiв ХIХ стopiнчя Миxaйлa fipaгoмaнoвa i Пaнтелей-
мoнa Кyлilшa. кoлишIHiй пoлiтичний вopoг бiльtшoвикiв Гpу-
tпевсЬкий, пeBнo' нe мaB шaнсiв нa peaбiлiтaцiю, aле piзнi pe-
aкцii y Львoвi i Киевi нa вистyп Кopлy6и пpoДeмoнстpу&lли
вiлнyтний бpaк кoopлинaцii B paДянсЬкoмy llpo€ктi peфopмy.
вaIIня зaxiднoyкpaiнськoi iстopиннoi пaм'ятi.

Львiвський мiськкoм пapтii пiдтpимaв yнiвepситeтсЬкy
iнiцiятивy зi6paти зaгaльнoмiськy кoнфepeнuiю нayкoвцiв,
шo6 пу6лiннo 3aсудити <<IIIкoЛy Гpyrшeвськoгo> Ha iстopиннo-
мy фaкyльтeтi. Унiвepситeт плaнyвaв тaкo)к oкpeмi з6opи ви-
клa.цaчiв i стyлентiв пi.ц гaслoм <. Бypэкyaзнo-нaцioналiстичнa
кoнцепцiя Гpyшeвськoгo як цейнa з6poя в pyк,lх yкpаiнськoi
нaцioналiстичнoi кoнтppeBoлloцii>. Пpoтe в 6еpeзнi 1946 poкy
цк кП(6)У вiдpядив дo Львoвa гpyпy iДеoлoгiчних пpauiв-
никiв нa чoлi з секpетapем Киiвськoгo мiськкoмy пapтii Мa-
piею Пiдтичeнкo' якiй нaкaзaли пpипиllити кaМпaнiю. Boни
дiйrшли BисtIoBкy' шo фaкyльтетськi зiбpaння 6yли пoгaнo
пi.цгoтoвaнi, виступи PeкTopa Бiлякевичa й декaнa Гop6aтю.
кa слa6кими' a пoд;lЛЬIIIa кaМпaHiя пpoти lllкoЛи Гpyшeвськo-
гo взaгaлi <<неalсTyaлЬнa i в нiй нeмar пoтpe6и>. Кpiм тoгo, пo.
внoвлaднi iнспектopи зaспoкoiли мiсцeвих нayкoвцiв, якi 6o.
ЯIIуIIя' <щo пiсля тaких лискyсiй iх зaпpoтopяTь дo Cи6ipy>.
У звiтi I{К гpyпa pa.цилa cTaBуITуIcя дo мiсцeвиx iстopикiв з
теpпимiстю, 6o <iдейне пepeoзdpo€ння _ скЛa.цнa спpaвa.цЛя
лю.цeй, яким y)ке пo 60_70 poкiв i якi все }киття BихoвyBaIIи-
ся в лyсi 6ypжyaзнoi iдеoлoгii>. Кpiм тoгo' вotlи пpoпotlyBa-
ли пpипиHити кpитикy зaхiднoyкpaiнських нayкoвцiв, кoтpi,
як Кpип'якeвич i Tеpлецький, нaмaгaлися oпa}ryвaти iстopин-
ний метo.ц мapксизМy.лeнi н iзмy, i peкoмeндyвall и IIP|4cvIЛaTу|
дo Львoвa з лекцiями киiвських iстopикiв27.
2i rvlAГo, ф. 1, oп.70, спp.570, apк. 10_12 (пpизyпинеHня кaмпaнii);
cпp.57L, apк. 14_15 (pекoмeндaцii). Пpo львiвський iнцидeнт пцcal|il
Mихайлo Кoваль i oлексaндp Py6льoв, aлe вoни пPипyскaють, щo пф.
rui з6opи фaкyльтery 6yлo скликанo за вкaзiвкoю ЦК кП(6)У (Кoваль,
Py6льoв, Iнonumgm iстnopii Уrcpаiнu' 62).
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У пiдсyмкy pеспy6лiкaнськi i.цeoлoги eфeктивнo стpи.

виtIикJIa дeiнде.

Укpaiнськa }с.цaнoBщинa

3 неpвня 1946 poкy Укpaiнa пepетBopиЛacя Ha
eкспePиментaльний мaй.цaнчик для )к,цaнoBщини _ зaгaЛьнo-
сoюзнoi кaмпaнii i,цeoлoгiчниx чистoк, Якoю кepyвaB сeкpe.
тap ЦК 8кП(6) Aнлpей Ждaнoв. Ж.цaнoвщинa6улapеaкuiею
пPoти пoшиpe}Iиx пiсля вiйни нaдiй нa вiльнitцe й лiпrшe жит-
тя тa пpoти тoлepaнтнiшroгo й лiбepallьнilшoгo кyльTypнoгo
клiмary. Boнa сиrнaлiзувaлa пpo пoBep}rення.ц,o хopсткoi дo-
вoеннoi пapтiйнoi лiнii, пpo вiднoвлeння iдeoлoгiчнoгo кoнт-
poлю нa.ц кyльтyPoю тa oчищення лiтepaтypи й мистeцтвa вiд

PeaIIьних i гaдaних зaхiдниx yпливiв. Пoчaтoк ж,цaнoBщини
iaзвичaй дaтyють сеPпнeм 1946 poкy, кoли ЦК зaсyДиJlo ДBa
пoмiтнi ленiнгpa.шськi жypнaли <3вездa> i <Лeнингpa.ц> 3a пy-
6лiкaцiю iдеoлoгiчнo шrкi.цливих aпoлiтичних твoPiв тa дис-
кpeдитaцiю Pa.цяIrсЬкиx цiннoстeй28.

Aналiз пеpe6iry цiri нoвoi пoлiтики в нepoсiйськиx peспy.
блiкaх дaе iнaкший Paкypс пiслявoeнниx iдeoлoгiч}Iиx чистoк.
Хoчa пoчaткoМ )к.цaнoBщиHи i дaлi тPaдицiйнo вв:DкaютЬ нa.
пa,цки нa ленiнгpaдсЬких писЬмeнникiв нaпpикiнцi лiтa 1946
poкy, Bepнep Гaн дaвнo Bкa3aв' щo нaспpaBдi кaмпaнiя 3pyIIIи-
лa щe в oстaннi днi нepвня в yкpaiнськiй стoлицi. Toдi дo Ки-
евa пpиixaв зaстyпtlик гoлoви Ariтпpoпy Пьoтp Фrдoсrев кo-
opдинyBaти пepurий eтaп Иеoлoгiчнoi чистки, якa в Укpaiнi
6yлa спpямoвaнa не стiльки пPoти зaхiдних yпливiв, як пpo.

a Дtцв' нoвi poсiйськi пpaui пpo )Iulaнoвщинy: Ю. C. Aксeнoв, Пoсле.
вoенный ст:Urинизм: Улip пo интеллигeнцин, Keнmавp, 1 ( 1991): 80_89;
Евгений .Z['o6pенкo, Cyмеpки кyлЬтyPы' ,Ilpуж6a наpoОoв, Jt 2 (1991):
249_271l Елeнa 3y6кoвa, o6щeаnвo u peфopлы, 1945-1964. Мoсквa,
1993. Poзд. 12.
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ти <.нaцioнaЛiзМy>29. Apхiвнi мaтеpiяли пpяМo нe пoяснюIoть
yкpai}Iськy специфiкy, aлe ймoвipнoю пpичинoю мoгли 6yти
тpyДнoщi в paлянiзaцii 3aхiднoi Укpaiни, oсo6ливo пoтyхнa
нaцioнaлiстичнa пapтизaнськa бopoть6a30.

Пiд чaс pеспy6лiкaнськoi нapaди з питaHЬ пpoпaraн.ци
24-26 чepвня Литвин 3,lяBиB: 6iльrше нe Мoл(нa пo6лaэкливo
cTaBИ.rИcЯ дo нaцioналiзмy в Укpaiнi, де iдeoлoгiчний клiмaт
зiпсyтий нiмeцькolo Boeннoю Пpoпaraн,цoЮ' пpиBaтнoю Bлaс.
нiстlo нa зeМЛIo в зaхi.цних o6лacтях, o6мiнoм нaселeнням iз
Пoльщeю, пoBepненням вiйськoBoпoЛoнeнИx тa oстap6aйтe-
piв iз HiмeччиHи. (Biн зyмiв IIe згaдaти Укpaiнськy пoвсTaн-
ську apмiю' iL]Ie пpисyтнi й тaк пpo неi пoлyмaли.) Хoчa всi
цi пpoцeси i явищa 6ули виpaзнo сJrчaсними, Литвин тa iнuri
пpoмoвцi лe.ць нe BиняTкoBo зoсepе.цилися нa iДeoлoгiчних пo-
миЛкaх y МисTeцьких i нayкoвих peпpвeнтaцiях yкpaiнськoгo
минyлoгo. Ha вiлмiнy вiд нeзa6apних poзвiнчaнЬ y Лснiнгpa-
дi й Мoсквi, iдeoлoги нe зBинyвaчyвilли iнтeлeктyaлiв y тoмy,
щo Boни лiдДaлиcя зaхi.цним yплиBaМ ни oпу6лiкyвaли iдеo-
лoгiчнo tшкiдливi aпoлiтичнi тBopи. Haтoмiсть письмeнникiв,
хyлoхсникiв i кoмпoзитopiв кpитикyBaлoся зa <<Bтeчy вiд нa-
rпoi сoцiaлiстичнoi дiйснoстi> B Teмaтикy yкpaiнськoi минyв-
ltlини. Цe нi6и свiДчилo пpo тpиBкий yплив пoкiйнoгo пaтpi-
яpхa yкpaiнськoгo нaцioнaлiзму Михaйлa Гpyшeвськoгo3l.

Литвин 3aсуДив свiлсий пiдp1пlник <.Hapис iстopii yкpaiн-
ськoi лiтеpaтypи> 3a тe' щo тoй irнopуе клaсoвий пoлiл y лo-
pевoлюuiйIriй укpaiнськiй кyльrypi i М:rлo yвaги пPидiляс Ii
зв'я3кaМ iз пporpeсивнolo poсiйськoю кyльтyPoю. Пpoте зa-
гaльний стaн yкpaiнських iстopинних дoслiдлсeнь вiн yвaэкaв
зa,цoвiльним. Cекpeтap нaвiв тiльки oдин пpиклaД yплиBy
Гpyшевськoгo нa iстopикiв _ львiвськi кoлiзii з Кopлyбoю32.

29 Hahn, Postoar Soтliet Politics,48. Hа жaль, Гaн нe спpo6yвaв вiдстежи-
ти пеpе6iг ждarroвщи}lи в Укpaiнi чи якiйсь iнtшiй нepoсiйськiй pесгly-
блiцi.
,o Див. пpeкpaснy poзвiдкy нa Цю тeмy: Jеffгеy Buгds, The Eаф Cold War
in Soaiet Wеst Uhraine,1944-1948. Caгl Bесk Papегs in Russian & Еast Еu-
гopеan Studiеs, Na 1505 (PittsЬuгgh,2001).
3' TLцAгO, ф. 1, oп. 70, спp. 436, apк. 10-13 (пoгipшeння iдeoлoгiчнoгb
клiмaтy),25-35(Гpyпreвськиi|),47_60(втенaвминyле). t
з2 Tаll сanto,35-39 (випaдoк y Львoвi), 52-5З (пiдpy.lник).

У кp аiнсъка эr О анo вщuн а r17

Cитyauiя змiниЛaся 20 липня, кoли B цeнтpaЛьнiй гaзeтi
Ariтпpoпy <.Кyльтypa и }Iси3нЬ> 3'ЯвуlЛacЯ сTaття afiтпpoпiв-
ця C. Кoвaльoвa <.Bипpaвити пoN{иЛки y висвiтлeннi .цеяких
пиTaнЬ iстopii Укpaiни>. Cтaття щe paз пoвepтaлaся Дo кpи-
тики <.Hapисy iстopii yкpaiнськoi лiтеpaтypи>, ЛЬBiBськoгo iн-
ци.центy тa iнrших pечeй, пpo якi йrшлoся нa чepBнeBiй кoнфe-
peнцii. Bo.цнoчaс Кoвaльoв зaBBЕDкиB' щo пеpший тoм <.Iстopii
Укpaiни> (1943) тeх мiстить сepйoзнi Пoмилки' зoкpeмa' пe-
pioлизauiя в нЬoМy rpy}ITyстЬся pa.цшIe нa пo.цiях пoлiтичнoi
iстopii, нiж нa сoцiяльнo-eкoнoмiчних фopмauiях. Ha Думкy
Кoвальoвa, pеспy6лiкaнськi нayкoвцi недoсягли якoгoсЬ пo-
стyпу y пiдгoтувaннi <<нayкoвoi iстopii> Укpaiни33. Укpaiнськi
чиtIoBtIики миTT€вo 3pearyBaЛи нa 3нaк iз Мoскви. Ha плeну.
мi ЦК кП(6)У 15 сеpпня Хpyшoв згa,цaB пepший тoм <.Iстo-
pii Укpaiни> сepeд пoМилкoBих пpaць' пpoнизaних нaцioнa-
лiстичним14УXИЛaМу|и. Ha.цo.цaтoк дo йoгo слiв Haзapе[Iкo 3a-
яBив' щo <<Ir{apксисTсЬкa iстopiя Укpaiни> дoсi нe нaписaнa.
Пeprший тoМ спиpa€ться нa тeopii Гpyшeвськoгo: <<У ньoмy tIе
вiд6итo пoлo]кeЕIня пpo клaсoве суспiльстBo. Пеpший poзлiл
IIa:}ивa€ться ..Iстopiя Укpaiни Дo yтвopення Киiвськoi дep)кa-
ви''. Пpo якy Укpaiнy Мoхе Йтиcя?>35.

oднaк aтaкa нa iстopикiв 6yлa тiльки вiдгалyженtlям i.цe-
oлoгiчнoi чистки 1946 poкy' Бiльrпiсть пpoмoвцiв нa сepпне-
BoМy IIЛенумi зoсepe ДvIЛaсЯ нa кpитицi <<нaцioнaлiстичних
yхилiв> y лiтepaтypi тa мистeцтвi. Хpyшoв, Литвин i Haзa.
peнкo BимaгЕUIи' щo6 iнтeлeктyали змiнили пу6лivний лис-
кypс сaмoiлентифiкaцii, нaгoлolllyючи спiльнy сoцiялiстич-
ну сylaснiсть кolllтoМ <<oкpеМoгo> нaцioнaлЬHoгo миIlyлoгo.

зз Кульmуpa u эrсuы|!ъ,20 липtrя |946, c. 2.
il Tекст виступy rIe з6epiгся, 6o кoли Хpyшoв 1949 poкy пеpе6иpaв-
ся з Киевa д,o Мoскви, вiн зa6paв aбo знишIив yсi пoлiтиvнo .цpa]кли-
вi дoкyменти. B apхiвнiй кoпii стеHoгpalr{и пле}Iyмy е нoтaткa: <Cте-
нoгpaмy дoпoвiдi тoв. Хpyшoвa BиЛу{еIIo в [йoгo] oсo6истий apхiв.
2/X|I_49> (rlЛAГo, ф. 1, oп. 1, спp. 729' apк.3). Пpo змiст дoпoвiдi
Хpyшoвa luo)кнa з.цoгaдyвaтися з пoсиЛaнь нa неi iнrцих щaсникiв тa
iT скopovенoi пy6лiкauii якo пepедoBицi в yкpaiнсЬкoмy пapтiйнoмy
хypнaлi, див.: Pituyне пoлiпruити лo6ip, po3стalroвкy i вихoвaння кa.Цpiв,
Паpmpoflimнuк Уlсpаiнu, М 8 ( 1946): 4-|I; тУт цитaтa зi с. 8.
35 rTЛAГo, ф. 1, oп. 1,cлp.729, apк.6 i 7-8.
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Haзapeнкo зBинyBaтиB pеспy6лiкaнсЬких лiтеpaтypoзнaвцiв
y <нaцioнaлiстиvнoмy> пpoслaвляннi дopeвoлюцiйних yкpa.
iнських клaсикiв. Литвин }Цeпився дo Бaлсaнoвoгo <flaнилa
Гaлицькoгo> 3a тe' Щo пpo Укpaiнy в пoемi скaзaнo тaк, нi6и
вoнa в)кe iснyвaлa y ХI I I стoлiттi: < lстopиvнa нayкa дoBелa' щo
слoв'янськi нapoли зa часiв .Цaнилa Гaлицькoг o >к!IЛу1 y спiль-
нoстi i oкPeмих нapoднoстей тoдi щe He 6yлo>. Бaлсaн, iмoвip-
нo' 3aпo3ичив цi iдеi y Гpушевськoгo36. Литвин згaдaв тaкoх
пpo iлeалiзauiю 6ypжyaзнoi yкpaiнськoi кyльrypи y дoпoвi-
.цi Pильськoгo 1943 poкy пpo iстopiю Киевa тa в oпoвiдaннi
oлeкси Кyндзiчa <Укpaiнськa хaтa>' якoмy зaкиHyB oспiвy-
Baн}Iя тPaдицiйнoгo сeЛянськoгo )Iситлa як пpe.цкoвiчнoi кo.
ЛIIIKII. yкpaiнськoi нaцii37.

Бiльlц iсть пpoмoвцiв дeт:UI ьнo 3У rwltlЯЛacя нa piзнoмaнiт.
ниx <нaцioнaлiстltчниx пoмилк;u(> y зo6paxeннi минyлoгo,
aЛe дeхтo' як-oт пеprший сeкpeтap oбкoмy зi Cтaпiнськoi (flo-
нeuькoi) o6лacтиЛeoнiд Мeльникoв, нapiкaв, щo )I(oдe}I yкpa.
iнський писЬмeнHик нe пpoслaBля€ Haлe)I(нo iндyстpiяльний
poзвитoк peспy6лiки 3a paдянсЬкoi влa.ци: <Письмeнники
Укpaiниl Hемaе )к чoгo пoчитaти пpo iндyстpiallьнy Укpaiнy,
пpo {oнбaс>. <Я тe)I( He 6a'rив>, - дoдaB зi свoгo 6oкy Хpyшoв.
Кoли нa зaBеpцIeння Бaлсaн yзяB слoвo, щ06 вп6aчитvlcя зa
пoMилки y свoiй iстopиннiй пoeмi, пepший сeкpетap пеpeбив
йoгo: <Hi, B, щ. скaлсiть, чoll{y писЬIuенIlики стoсoвнo floн.
6acу i взaгaлi iндyстpiялiзaцii стaють в oпoзицiю' чим цe пo.
яснIorться?> Biдтaк Хpушoв зaкpив зaсiдaння, зaкЛикaвIIIи:
<3eмлю щeбa poз}кapити, щo6 вopoги пoпeкли tloги>ш. 3aсi6
вiл yсiх циx iдeoлoгiчних пpoблeм з,цaвaвся пpoстим - poзбa-
Bити <нaцioнaлiстичнy> iстopиннy пaм'ять цiлюЩoю дo3oю
лю6oвi .цo paдяHськoi су"taснoсти.

ж Tалl caмo, apк. 10_11 (Haзaрнкo) i 141 (Литвин). Литвин У Цьoмy
твep.Цrкеннi тpoхи пеpе6paв, 6o paдяrrська iстopioгpaфiя пoсТyлюв:Цa
етнiкнy еднiсть схiдник слoв'ян, a не всiх слoв'ян y ХIII ст.
з7 Ta м саlllo,apк. 138_4 1.
жTaлlcaЛo,apк'74(Мeльникoв i Хpyщoв) i 214 (Балсан i Хpyшoв). Ми-
кoлa Py.Ценкo, який y кiнui сopoкoвих poкiв pедaryвaв yкpaiнський кoм-
сoмoльський ж)ryнaп <,[нiпpо>, пiзнitце згaдyBaв: <Mельникoв зoвсiм
не 3нaв yкpaiнськoi мoви, нiнom не тямI{в y лiтеparypi й взaгalIi 6yв мa.
лoкyлЬЦDнoю людинoto) (Pyденкo, Haйбiльutе duвo _ uшпm4 188).
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Укpaiнськi iдeoлoги poзтлyмaчyBaли мeту uiсi кaмпaнii
нa кiлькoх зaсy,ц}I(yBaльних з6opaх. Ha писЬIueнницькiй кoн-

феpeнuii 27_28 сepпня Литвуlн вiдвepтo oзнaчиB iдeoлoгiч-
ний пoвopoт слoвal\,tи, якi нe фirypyють y Toгoчaсних oфiцiй-
ниx .цoкyмe}Iтaх:

Чoмy тoвapишi пpипyсTи1lIИcЯ сеpйoзних пoмилoк? Бo
вoни спиp:lл |4cЯ нa непpaвильHe пoЛo)I(ен}lя, нi6итo пapтiя
B poки вiйни змiнилa свoю пoлiтикy. Aдже з мeтoю виxo-
вaти пaтpioтизг{ y нaпIoгo нapoдy 6aгaтo I||4cN|у| пpo oлек-
сaндpa Hевськoгo, Cyвopoвa, Кyтyзoвa, Бoгдaнa Хмель-
ницькoгo' пoтiм 6yлa oпpилюД,ненa Hизкa пaтpioтиvниx
звеpнень дo yкpaiнськoгo Hapoдy, y яких вeЛикy yвary гIpи-
Дiлялlt висв iтлен н ю гepoivних тpaди цi й нaшIoгo ми Hyлoгo'
6ули виДaнi мaлoфopмaтнуliа <Кo6зap>, який пepeкИДN|уt
зa лiнiю фpoнтy, 6aгaтo листiвoк, y яких 3 сyтo пpoпararr-
дистськoю метoю викopистoBУBaJlacЯ твopviсть Шевчeн-
кa' тo)l( дехTo 3 yсьoгo цьoгo пoмиЛкoвo висtlyвaB' щo Bи-
зBoлeH}Iя Укpaiни iде пц пpaпopoм Шeвvенкa, пiд пpaпo-
poм Кyлiura. Пpo6aнте Мe}Iе 3a piзкiсть, алe вийшлo сaме
тaк. Toваpиtшi виpitпили, щo Bсю пoпеpeдrrЮ кpитикy мo)к-
нa вiдкинри,6o пoчaвся пoвopoт y пoлiтицi пapтii, пapтiя
пoстyпилaся39.

Ceкpeтap з iдеoлoгii гpy6o HaтякtIyB' щo Bсiй yкpaiнськiй
iнтeлireнцii, oсo6ливo )lс писЬмеHtlикaМ' сЛi.ц <<пpoBiтpити мiз-
ки> l<пpoвеTpить мoзги>]. <.Минyле тpe6a 6paти y 3в'я3кy з
с)rчaсним' a нe зaхoплIoвaтися peaкuiйнoro poмaнтикoro чaсiв
3aпopoзькoi Ciчi, якa 6aгaтo в чoI\{у вiд нaс вi.цмiннa>ao.

Пpикмeтнo, шo yкpaiнський вi.цпoвi.цник гoлoBнoгo i.цeo.
лoгiчнoгo .цoкyМентa )к.цaнoвщиtlи - мoскoвськoi пoстa}Ioви
IIpo жypнaли <3вез.цa> i <.ЛeнингpaД,> _ тeж вiлpiзнявся вi.ц
свoгo зpa:}кa незвичaйнoю чyтлиBiстю.цo питaнь iстopii. Пo-
стaнoBoю цК кП(6)} <.Пpo x(ypнaл ..Biтчизнa''> чaсoпис 3a.
сyд)кeнo Hе 3a <низькoпoкЛotlстBo пepeд 3aхo.цoм>, a зa пу6лi-
кaцiю <нaцioнaлiстичllих> стaтгей пpo зaчинaтеля нoвoi yкpa-
iнськoi лiтepaтypи [вaнa КoтляpeвсЬI(oгo тa пpo пepшy мoдep.
нy yкpaiнськy пoлiтичнy opгaнiзaцiю Киpилo-Метoдiiвськe

39IU[Aгo, ф. 1, oп.70, спp.514, apк. 25_26.
a0 Taлl сollo, apк. 34.
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Чepвeнь 1941-1950,

i Кopлy6a);IIДAгO,
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вич скa3aв: <.To 6улa нaшIa iсTopiя, a тепеp пoчинa€тЬся Baшa
iстopiя>a3.

Львiв, тpaдицiйний uеrrтp зaхiднoукpaiнськoгo гloлiтич-
нoгo й iнтелектyaльнoГo )|(итTя, бyв нiби кpaйнiм ПPикЛa-
.цoМ' aлe тyT' як i скpiзь у pеспyблiцi, нaвiть у дaвнo paдянi-
зoBaних схi.цних тa пiв.ценttих o6лaстях' .це нe 6yлo пapтизaн-
нaцioнaлiстiв, iдeoлoги нaсTaнoBЛЯЛLt. iнтелireнцiю, a зaсoби
мaсoвoi iнфopмauii нaBчЕLIIи нaсеЛення нoвiй, пpaвильнiй вep-
сii yкpaiнськoi paдянськoi iстopичнoi IIaМ'ятi.

МoДeлювaнHя пpийняTHoгo МинyЛoГo

Двaдцять llloстoгo сеpПня 1946 poкy цк BкП(б)
пoсTaнoBolo <.Пpo pепepTyap дpaмaTичHих теaтpiв i зaхoди
щoДo йoгo пoлiпшeння> yтoчHиB стpaтeгivнi цiлi ждaнoBЩи-
ни. Пoстaнoвa BкaзyвaЛa нa пoтpе6y Пepeглянyти тeaтp:rЛь-
ний pепepтyap, <<зaсМiчeний> aпoлiтичниМи П' €сaми, тBopa-
ми, якi iлeалiзyютЬ МиHуЛe' тa зaхi.ц,ними .цpaМaМи' <<щo Пpo-
пoвiДyють... бypжyaзнy МopaЛЬ>. Кpiм тoгo,.цoкyМeнт' пoвний
текст якoгo тo.цi не oпy6лiкyвaли, a тiльки пеpекaзaли йoгo
в <.Пpaвдi>' кaтeгopичнo BиМaгaв сTaBиTи бiльrпe pa.ц'янських
П'€с нa сyvaснi теI\,Iи. Дoнe.цaвнa зaхiднi Дoслi.ц,ники iнтеpпpe-
тyв:lЛи цe Пpoстo як <<нaМaгaння Пoклaсти кpaй недбaльствy в
тeaтpi i, зoкpeмa, пpиПинити BистaBи зaхiдниx п' €с y МoскoB-
сЬких теaTpaх>; мo)кЛиBo' сaМе тaк зpoзyмiли цю пoстaнoвy й
читaчi B pa.цянськiй стoлицiaa. o.цнaк aвтop стaттi у <.Пpaвдi'>
кpитикyBaB тaкox П' €си, якi <.iДеалiзyЮтЬ )киTTя Цapiв, хaнiв,
BеЛЬмo)к)>' i нaзвaв п'ять tшкiдЛуIBИх BистaB: чoTиpи iстopиu-
нi дpaми 3 МинyЛoгo pall,янсЬкиx aзiйських нapoдiв тa фpaн-
цyзЬкy кoмe.цiю ХIХ стoлiття <.Hoвели Мapгapити Haвap-
ськoi> Ежeнa Cкpи6a. Хova poсiйськi pa.Цянськi дpaмaTypги

4з rIЛAГo, ф. 1, oll. 70, сlrp. 459, apк. 15 (бpaк дoслiдlкень пpo pевoлЮ-
цiйнy 6opoть6у), 16_17 (iстopиvний мyзeй), 18 (гpyпa iстopикiв i 6po-
шIуpи). Iм'я Яцкeвичa щe paз згaдaнe в дoпoвiдi пpo пoлiтиннi нaстpoi
львiв'ян нa пoчaткy 1948 poку. Biн дoсi пpaцювaв у мyзеi i нaчебтo ви-
слoвлЮBaB незa.цoвoленнЯ aperuтaми стy.Центiв y мiстi. Див. ЦГAДo'
ф. 1, oп. 23,cпp.5073, apк.22_23,
aa ПpавОа' 2 вepесня 1946, с. 2 (пoстaнoвa); William О. МcСag, Stаlin
Embоnlеd, 1943 - 1 948 (Dеtгoit, 1978)' с. 251 (iнтepпpетаuiя)'

ТoвapистBo. У пoстaнoвi pедaктopiв звинyвaчeнo B ToМy' щo
Boни нехтyBaли pa.цяHськoЮ TеМaтикolo i зaoхouyвaли aBтypy
ПИcaTИ пpo нaцioнаЛьне минyлea1.

Якщo киiвськi iстopики пеpe}киЛи iдеoлoгiннy кaМпa-
нiю 1946 poкy 6ез сyттrBих yTpaт' тo iхнi львiвськi *Ь,.r, no-

сyспiльних нayк AH УPсP42.

МаЛo стaТи нaписaння й мaсoвe видaння бpoшlyp пpo Бoгдaнa
ХмельниЦькoгo, ПеpеясЛaBськy yгoДy, ПoлтaЬЬьку 6итвy тa
зpaдy Maзeпи. (Пpикметнo, Щo цi диpeктиви зaкЛикzlли пiд-

a| Kульmуpнe 6уdiвнuцmвo в Укpаiнcькiй PСP:
266-269.
a2 Py6льoв, Чеpvенкo, Сmалiнщttна, 219 (зaкpиття
ф. 1, оп.70, спp.540, apк.90_94 (Кpип'якевиv).
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нaписiUIи чиМ:lлo твopiв, якi oспiByвaJII4 ъкvlтTя цapiB тa пaнiB,
y пoстaнoвi лсoдeн iз ниx He згa.цyвaвся. He кpитикyвaли iх i
пiД чaс нeзadapнoi кaмпaнii зa чистoтy paДянсЬкoгo тeaтpfs. B
Укpaiнioфiцiйнi laяBvl з Мoскви яBнo тpaкTуBaJIуIяк спpяМo-
вaнi пepeдyсiм пpoти вислaвляtlня нepoсiйсЬкoгo минyлoгo.

Мoскoвськa пoстaнoBa y сyпyтtlьoмy iй pirшeннi цк
кП(6)У пpoяBилaся свoepiднo. Укpaiнськi iдeoлoги нe нaBa.
,кУ BaлИc я кpити кyBaти ll,lorlсlloBлaднoгo Кopн i йvy кa' aBтopa
нaйвiдoмirпoi paлянськoi iстopиvнoi дpaми <Бoгдaн Хмeль.
ницький>, тoму <нa пoтirлy> iм зaлишraлoся тiльки кiлькa мa.
лoвiдoмих iстopиvних ДpaМ _ <Чoмy нe гaснyть зopi> Oлeк-
сaндpa Кoпилeнкa тa <Я )iсиBy> Михaйлa Пiнчевськoгo. Пo-
лювaння нa <шrкiдливi> захiднi п'€си те}к нe.ц:lлo.цoстaтньo
здo6ичi, a peспуdлiкaнськi тeaтpи нaчe 6 лo6pе спpaвлялися 3
пoPa.цoю cTaBItTlг <сyvaснi> paДянськi твopи' aДкe кopнiйнyк
писaв ix iз зpaзкoвoю peгyляpнiстю.

3 oглядy нa всe uе yкpaiнськi чинoвнl'lки пpиЙняли вiд-
мiннy вiд мoскoвськoi стpaтегiIo. Boни пoшIиpили кpитику щe
й нa oпepy _ л(aнp, тpадицiйнo зaмiшaний нa Минyлoмy. Пo-
стaнoвa Цк кП(6)У <Пpo pепеpтyap Дpaмaтичнихi onepнtlх
теaтpiв УPсP i зaхo.ци дo йoгo пoлiпrцeння> y piзкiй фopмi зa-
кинyлa кoлeктивaм yкpaiнських oпep}Iих тeaтpiв тe' щo BoHи
3a тpи poки нe BИcTaBИЛI4 жo.цнoi нoвoi oпepи Ha pa.цянськy те-
мaтикy.,(paмaтиvнi тeaтpи зBиtlyвaчeнo в тoМy, щo вoни нe-
пpoпopuiйнo Beликy yвary пpидiляють ДopeBoлюцiйнiй yкpa-
iнськiй клaсицi, зoкpeмa й мaлoвapтiсним пo6yгoвим п'€сaM.
IJ.i твopи мoгли <вихoByвaти гля'цaчa ЛиЦIe в дyсi нaцioнaльнoi
o6мeжeнoстi i вiдpивy вiд aктy:lльних Питaнь сyнaснoстi>a6.
Iнiцiятивa yкpaiнськoi влaди пolсaзy€l щo Miсцевi eлiти мали
сyттrвy aвтoнoмiю в фopмyлювaннi стaлiнських iдеoлoгi.rних
кaмпaнiй. Гoлoвнa тeчiя <жДaнoBщиtlи> нe зaчiпaлa мyзичtly
сфеpy:Dк.цo 1948 poкy, кoли пoч:lлися нaпaдки нa oпеpy Baнo
Мypaлeлi <Beликa Дpy,(6a>, a ДaIIi й кaмпaнiя пpoти <фopмa-
лiзмy> в pa.цяrrськiй мyзицi.
{5 Haйплoдoвитiший poсiйський iстopиvний дpaмaтypг Bлaдiмip Co-
лoвйoв. oTpt,tмaв Cтaлiнськy пpемiю 1947 poкy зa вiprшoвaнy Дpaмy пpo
Iвaнa Гpoзнoгo <Beликий Гoсy.Цаpь>.
a6 Лimepamуpttа еoaema' 12 xoвтня 1946, с. 2. Кypсив y назвi пoстal{oвl{
мiil. - C' €.
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У эrсoвтнi 1946 poкy Киiвський oпеpний тeaтp пoстaBиB
нoвy вeщiю шraсичнoi iстopиuнoi oпepи Микoли Лисeнкa <Ta.
paс Бyль6a>. 3лoщaснa пpeм'еpa, pезyлЬтaт кiлькаpivнoi пpa-
цi, вiд6yлaся якpiв чеPeз мiсяць пiсля пoсTaIIoви пpo pепеpry-
ap.цpaмaтичних i oпepних тeaщiв. Укpaiнська вЛадa oдp:Ц}y )к
зHялa Bист:lвy 3 peпеpтyapУ, P:rнiшe нiж Moсквa Bстиглa зpo6и-
ти якiсь кpитиuнi зayвiDкенrrя. PeцензeнTИlaяBWI|4. щo <Tapaс
Бyль6a> }Ie дa€ <yяBлеtIня пpo Укpaiнy, яка стoгнe B п:lllськo-
мy яpмi>,6o в пepшoмy aктi Бyльбa 3 кoзaкaми нaдтo Bесeлo
пиячl{JIи в сa.цoчкy. Caм пoлкoвник виглядaв <мaпoдiяльttиI\,l>'
a oпepa спp;lвJlялa вp:DкенHя <не цiлкoм .цoведeнoi дo кiнЦя>a7.
Iстopи.rнa п'есa Oлeксaндpa Кoпиленка <Чoмy нe гaснyгь зopi>
тex( пoстpDI(д:UIa вiд гoсщoi кpитики 3a тe' щo' пo-пepшe' нe.
пp:lв.цивo зoGpa:кalra гepoivниx кoзaкiв як пaсивtlих пиякiB, пo.
ДPyге, iлeа.пiзyвaпa нaцioнallьHe миHyле i нexryвaлa lспaсoBoю
6opoть6oю в yкpaiнськoмy сyспiльствi ХVII стopi'r.rяaE.

Haпpикiнui 1946 poкy, кoли в yкpaiнськiй пpeсi poзпo-
чaлaся кaмпaнiя пpoTи iстopиuнoi тeмaтики' гaзeтa peспy-
6лiкaнськoгo Кoмiтery y спpamх I\{истeцтв <Pa.цянськe Iuис.
тeцтBo) зoсepe.цилaся нa викpиттi <нaдмipнoгo зaluилyвaн-
IIя дaвнинoю> B тoгoчaснoмy )кивoписi. [вaнa IIIyльry зaсy.
ДtlIIИ 3a тe' щo вiн y кapтинi <Пiсня зaпopoжuiв> пepeйнявся
<xвopo6ливим oспiвyвaнняlr{ сивoi дaвниtlи>. Каpтинa < Piд-
ний кpaй> Гpигopiя Cвiтлицькoгo' .цe 6yлo зo6pалсe}Io мoЛo-
Д} жiнку в нapoднoмy o.цязi нa тлi гapнoгo сiльськoгo кpa€ви-
дy' викликaлa B гaзeти зaпитaнHя: <Щo спiльнoгo мaе iдилiч-
ний, apхaivний пейза:к Cвiтлицькoгo i oпеpеткoвa дiвчинa нa
пepедHьolt{y плaнi ..Piднoгo кpaю" 3 нaшoю сrlaснoю Paдян-
сЬкoю Укpaiнoю?>. Cepiю Михaйлa .{eperyсa <Хмельниччи-
нa> oгoлoсили <яBнo нeзaкiнченoю>, i He чеpе3 пoхмypy нoс-
тaльгiю, a 3a тe' щo aBтop <не пpидiлив tl:lле)I(нoi yвaги> Пepe-
яслaвськiй Paдi тa iстopиvнoмy сoюзoвi з Poсiсюag.

{7 llЛAMЛМ, ф. 573, oп. 1, спp. 46 (кpитиvне o6гoвoрння сyvaсникiв);
IU{AгO, ф. 1, oп. 30, спp. 3653, apк. 165_170 (пiзнiшi кoментapi пpo
пpичинl{ фiяскo 1946 poкy); PaОлнсъкe ilucmецmвЦ4 гpyпня t946, с.3
(неraтивнa рuензiя).
aE PaОянсъкe.нudnrцmвo' 8 rкoвтня 1946, с. 4.
a9 PaОянсъке l|udnец|nвol17 версня 1946, с. 4 (Шyльгa); 22 жoвтня 1946'
с. 1 (Cвiтлиuький i.(ерryс).
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Пoпpи Bсю цЮ pитopикy i лиrшe 3a ти)I(де}Iь пiсля пo-
стaнoви Цк BкП(6) в oднoмy з чiльних yкpaiнських теa-
тpiв вiд6yлaся пpем'epa нoвoi гpaндioзнoi iстopиннoi дpaми
Iвaнa Кoнepги <.Яpoслaв Myлpий>. Iз сaмoгo пoчaткy - a це
6yлo у веpeснi 1946 poкy _ з.цaвaлoсЯ, Щo п'есa пpиpечeнa.
.{вa poки Пo тoмy Кovepгa нa з'iздi письмeнникiв згaдyвaв:
кoЛи 3a двa тижнi дo пpeм'rpи виЙшлa пoстaнoвa <Пpo pе-
пepтyap дpaМaTичtlих тeaтpiв>, кepiвництвo Хapкiвськoгo те-
aтpy iмeнi IПевченкa пoдyмyBаЛo вi.цмiнити вистaвy50. oднaк
сaмa П'€сa, хoчa ii лeгкo 6yлo звинyBaTИTkI в нaдмipнoмy зaхo-
плeннi д:rлекиМ минyлиIt{' не мiстилa )I(oдниx oсo6ливих вi.ц-
силaнЬ лo yкpaiнськoi iстopii. Hiщo в тeкстi нe свiдvилo пpo
Tе' щo Pусь _ цe пoпepе.цl{иця сyчaснoi Укpaiни, a не Poсii
чи нaвiть Paдянськoгo Сoюзy. Tiльки мoBa Bик:х}yвa.пa' щo
ue твip yкpaiнськoгo ПисьмeнHикa. 3peruтoю, сильнa князiв.
сЬкa вЛa.цa i <<€,Ц,инa Pyсь>, якi склaдaли гoлoBнy iдeoлoгiч-
}Iу Мop:lль,цpaМи, нaдзвиuaй нo тoчнo вiдo6paxaли i.цeoлoгiч -
нi пepeкoнaння зpiлoгo сталiнiзму. B oстaннiй мoмеHт yкpa-
iнськa влa.цa неoхoчe ДoзBoлилa пpeм'еpy, хoчa й пpoпotlyBa-
лa зpo6ити якiсь дoпoBнення пpo <(клaсoBy бopoтьбy> y киr.
вopyськi нaси.

Пpeм'rpa вiд6yлaся y Хapкoвi 17 вepeсня 1946 poкy, aлe pе-
цeнзii нa п'€сy в yкpaiнських гiu]eтaх виftlllли з нe6aчeнoю зa-
TpиМкoю: <Лiтeparypнa гa:}eтa> oпу6лiкyвaлa poзлoгий пo3и-
тивнlцil вiлryк щoйнo 12rpуlня,a <Pa.цянське мистeцтвo> вaгa-
Лoся a,к лo |2 6epeзня t947 poкy. Кiнeuь кiнцeм, нa тлi пy6лiн-
них нaпа'цiв нa iстoplтнний экaнp як тaкий тa нaгoЛoсy нa пoпy-
ляpизauii pa.цянсЬких тeм <.Яpoслaв Мyдpий> дiстaв цiлкoвитe
схBiUIeння з Мoскви. У нepвнi 1947 poкy гpoмaдськiсть дiзнa-
Лaся' щo хapкiвськa пoстaнoвкa oтpимaлa Cтaлiнську пpeмiю
пеpIIIoгo стyпeня. <.Лiтеpaтypнa гa3eтa>' пoвiдoмляючи пpo нa-
гopoдy' хBaJlИЛa.цpaМy 3a BихoBaння y гля.цaчiв - poсiян, yкpa-
iнцiв i бiлopyсiв _ <гopдoстi зa свoю Beликy Бaтькiвщинy' 3a
свiй нapoл>sl. Киiвськa Pyсь y змaлюBaннi Кouepги вiдпoвi-
50 II'цAМЛМ, ф.590, oп. 1, спp.57, apк. 107_108. Цiкaвo, щo цей a6зaц
BикиHyЛи 3 тексТy пpoмoви Кovеpги, oпyблiкoвaнoгo 18 гpyдня 1948
poкy в <Лiтepaтypнiй газетi> нa с.3.
5| PаОянсъке Jvucmецmвo' |7 вepecня 1 946, с. 1 (пpем'сpа) ; Лimepаmgpна
lсE,еmа' 12 гpyлня 1946, с. 4i PaОянсъке ilucmeцmвo' 12 6epeзня |947, c.2
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.цaлa стaлiнськoмy oбpaзoвi Paдянськoгo CoIoзy тa poзуМiнHlo
poсiйськo-укpaiнськoi iстopиннoi Дpу}(би i r.цнoстi. oтэке, вoнa
i.цeaльнo вписyвaЛaся в oфiuiйнy веpсiю нaцioнaльнoi пaм'ятi.

Дoля <Яpoслaвa Мулpoгo> дeмoнстpyе aмбiвaлeнтHy пpи-
po.ц'у <<aнтиiстopиuнoi> кaмпaнii в Укpaiнi. Iдеoлoги-викoнaвцi
BилoBЛIoBaли тBopи пpo <oкpемirцнe> укpaiнськe минyлe' алe
вiтaли тi, y якиx itплoся пpo спiльне миHyлe yкpaiнцiв i poсiян.
Bo.цнoчaс мiсцевi функuioнepИ МaJIИ сyггrвi пoвtloBarlсeння
тЛyмaчити oфiшiйнy пoлiтикy i чaстo ui iнтepпpeтauii 6yли pи-
ropистиннiIIIими зa кpемлiвськi. Aнекдoтичний eпiзoд зaсвi.ц-
нyе 6paк е.цинoi <.пapтiйнoi лiнii> y пoвoеннiй пoлiтицi пaм'ятi
в Укpaiнi: нeзa,цoBгo дo тoгo' як хapкiвсЬкa Bистaвa <Яpoслaв
Мулpий> oтpим:шa нaйвищу paдяHськy Mистeцьку нaгopoДy'
киiвськa кiнoстyлiя вi.ц'мoвилaся екpaнiзyвaти п'€сy чеpе3 пo-
тенцiйнo нeбезпevнy тeмy52.

[eв'ятa Укpaiнськa хyДo)кня вистaвкa (листoпaл 1947
poкy) oзнaчилa пoвopoт дo змaлювaн}Iя poсiйськo.yкpaiнськoi
дpРкби. Ha вистaвкy }Iе пoтpaпилa )кoднa кapтинa, якa пpo-
cЛaBЛЯIIa 6 <<BИHЯTКoвo> yкpaiнсЬкe Iиинyле, 3aте Геopгiй Ме-
лiхoв пpе.цстaBиB Bеликe пoлoтtto <.Мoлoдий Tapaс [Певченкo
в мaйстepнi к. П. Бpюллoвa > (2,89 м x 2,95 м). Ha кapтинi зo-
6parкенo }roлo.цoгo сeЛянськoгo пapyбкa _ мaйбyтньoгo нaЦio-
tlilлЬнoгo пoетa й пpoфeсiйнoгo хyдo)кникa' який iз зaхoплен-
tIям .циBитьcЯ t|a видaтнoгo poсiйськoгo I\{иTця' кoтpий стaнe
йoгo вчитeлeМ B Iмпepaтopськiй Aкaдемii мистецтв. Мистeць-
ки.цoBеplпенa як нa тi чaси po6oтa слyryвaлa BoдlloЧaс i.цeaль-
нoю iлюстpauiеro мiтy пpo yкpaiнськoгo <мoлo.цшoгo бpaтa>,
яIсoгo BчиTь i скepoвуе poсiйський <стapший бpaт>. Гoлoвa
Cпiлки paДянських ху.цo)I(никiв Укpaiни oлексaндp Пaщен-
кo зilяBиB: <Кapтинa Meлiхoвa е сepйoзним y.цapoм пo yкpa-
iнським 6ypэrсyaзним нaцioнaлiстaм, якi нaмaгaлися вiдipвa-
ти yкpaiнсЬкy кyльтyPУ вiд 6лaгoдiйнoгo впливy poсiйськoi
кyльтypи>. Кapтинy вi.цзнaчили Cтaлiнськoю пpeмiею тpe-
тьoгo стyпеtlя; цe свiдчитЬ, щo B чaси <)IqцaнoBщини> нe всi

(peцензii); Лimepаtпуpна uа:'ema, 12 нepвня |947' c. 1 (Cтaлiнськa пpе-
мiя),4 (пoнeстi).
52 A. A. Poмiцин, Укpаiнсъке pаОянсъкe кiнoмuаneцmвo 1941_1954 pp.
(Kиiв, 1959)' с.78.
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нepoсiйсЬкi iстopиvнi Пpaцi бyли пpиpeЧeltиМиs3. Poбoтa Ме-
лiхoвa 3дo6уЛa тaкий успix lla зaГaЛьнoсoloзнiй мистецькiй
сцeнi, щo 1950 poкy знaМeнитa Tpстьякoвськa гaЛepея Tис-
нyЛa rra киiвський flepжaвний музeй укpaiнськoгo МисТецтBa
3 Пpoпoзиl,liею rloмiняTИ кapTиHу Ha Менlrr цillнi пoлoтнa з ix-
ньoi мoскoвськoi кoлeкцii. Киянaм Bдaлoся 3 дoПoмoГoю ЦК
кП(6)У вiл6opoнити сBoЮ влaснiстьsa.

Культypнi дiячi вэкe й сaмi ПoЧaJIи вiдvyвaти, щo вiдпo-
вiдaе нoвiй вepсii yкpaiнськoi paлянськoi iстopиннoi пaм'ятi.
Хoчa <.экдaнoвщинa> нiбитo вк:rзyвaЛa пoBеpнyтися .цo кЛaсo-
вoi iстopii, poсiйський нeoiмпepський нapaтиB 3:lЛишIaBся Ha-
piлсним кaМенеМ стaлiнськoi iстopиннoi пам'ятi, .цo3BoЛяЮчи
укpaiнськiй eлiтi (aбo пpимylllyючи [i) пpaктикyBaТи схoэкий
<.нaцioнальний> пiДхiд дo сBoГo Минулoгo. Пpoте peспy6лi.
кaнськi чиtIoBники й iнтелeктуaли, зaмiсть зoвсiм вiдмoвити-
ся вi.ц нaцioнaльнoГo минyЛoгo i пoпyЛяpизyвaTи пpoЛeTap-
ський iнтеpнalдioнaЛi3М, знoBy й знoвy ПPaгнyЛи BпеBIIиТися,
шo укpaiнськa iстopичнa мiтoлoгiя нaдiйнo пiдпopядкoвaнa
poсiйськiй у Мe)кax зaсa.цничoгo мiтy пpo лpyxбy нapoлiв.

Haпaдки нa укpaiнськe нaцioнaЛЬнe 6aчeння МиtlулoГo
нapaзиЛися нa пeвний oпip y peсlrуdлiui' хoчa apхiвниx свiд-
чeнЬ пpo це МaЛo. Bi.шкpитий нoнкoнфopмiзм, як y BиПaдкy
пpoфeсopa Кopлу6и vи мyзейнoГo екскypсoBoдa ЯЦкeвичa,
тpaпЛяBся лyжe piдкo. oднaк пiддaнцi Cталiнa МoгЛи BисЛoB-
ЛЮBaTи сBoс }IезaДoвoЛeння aнoнiмнo. У сiчнi 1947 poку Кo-
мiтет y сПpaBaх МисTeцтB пpи Paлi Мiнiстpiв УPсP oГoЛoсиB
кoнкypс нa кpaщу п'rсy нa сyчaснy тeмy. PезуЛьTaТи кoнкyp-
cу 6ули жaлюгiДними: 6iльrшiсTЬ Пpoпoзицiй нe мaлa жoдноi
МистeцЬкoi вapтoсти, Toмy ПepЦIy пpeмiю нe пpисуДили i тiль-
ки oДнy п'ссy згoдoм ПoсTaBиЛиss. Бa бiльrшe, тaкий сoбi €в-

5з IU(AГO, ф. 1, oп' 30, спp. 2426, apк.73 (Пaшенкo); o. Пaщенкo, peд.,
IX укpаuнcкая хgОoэrcеcmвeнна't высmaв|сa: Каmалoz (Kиiв, 1948), с.
27' З2' 36; PаОянськe мuсmецmвo, |2 лиcтoлaдa |947, с' 3 (вистaвкa);
Лimepamуpнсl Zаlemа,22 квlтня 1948' с. 1 (Cтaлiнськi ltpемii зa 1947 piк).
Д'ив. цiкaвий aналiз кapти}Iи Мелixoвa: Гpигopiй Гpaбoвиv, Coветськa
aльбoмнa rцевченкiяlla: Кoлax, Ьгiсolagе iкiu, Kpumurcс' }Ф 3(5) (1998):
27 -28.
54 IIЛAГO, ф. 1, oп.30, спp. 204|,apк.36_38.
55 Лimеpаmуpнa zазemа,30 сiчня |947, c. 1 (огoлоrueння); II'ЦABOB,
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ген Блaкитний (пoзa сумнiвсlм, псeвдolliм) ПpeДстaBиB нa сyД
лсуpi текст <.Чи з.ц,aтнa укpaiнськa нaцiя дo дaЛЬш]oгo iснyвaн-
ня i aктивнoгo Tвopення свoсi iстopii (Ha лoпoмoГy BиBчaIo-
vим iстopiю Укpaillи)>. Зi стилto й apryментaцii мoxнa Bиснy-
BaTи' ЩO Блaкитний бyв p:шrпe itlaкoдyмцeм-лю6итеЛеМ' a не
п iдгoтовлен им ariтaтopoм - нaцiol l aл i стoм. Дaлeкиih вiд услaв-
Лення piЦянськtli сyчaснoсТи, вiн утвepд)кyвaв нaцiю як гo-
Лoв}Ioгo pyrпiя iстopii Ta нaГoJIoшуBaB, tцo укpaiнцi не ПpoсTo
<.ttaвiчний ..llpидaToк'' /Io Мoскви>, щo iхня нaцiя зaвжди6улa
i нинi здaTHa iснувaти не3аЛr)кнo56.

Iнrший aнoнiмItий aBTop нaДiслaв фapс нa тpи дii <Бeз
iДei>, y якoМy висмiяв сaМy кaМПaнiю за сyчaсHy ТeмaТикy.
Пoкaзaнo теaтp, aдмiнiстpaцiя якoгo гapячкoBo гoтy€ться ,цo
сBЯTкyBaння 1 тpaвня. Пpeдстaвник мiсцевoгo Itapтiйнoгo кo-
мiтeту 3IIpoМoвистим свpейським iменем Iцик Пrueнiнep на-
piкaс: <.B пpoгpамaх неМaс сyчасtloгo..сoB€цькoГo'', Bсe aбo iс.
Topичнe, a6o все iз тoгo неДoгнивllloгo Зaхoду!!!> Хyдolкнiй
кepiвник Coлoпiй Apтемсlвин Бев3ь, yкpaiнськiсTЬ якoгo не
заЛиlrlaс )кoднoгo сумнiвy, пiдтpимус Пrпeнiнepa: <.Ку.Ци .Ци-
BиTьсЯ цeHзуpa, Hy як вoнa ПpoПускa€ 3 кaпiтaлiстичнoгo oТo-
чення Taку oTpутy, як ..oтеЛЛo'', ..ФayсT'', ,.КopнeBiльскi Д,зBo-
ни'' i т. iн.,> Безiменний диpeктop пеpeбиpa€ сТoси нa стoлi i
6ypмove: <.oсь tli.пa купa укpaiнськoi кЛaсики: Кpoпивницькi,
Левицькi, Pу/laнськi, Caксaгaнськi, гopи ПaПepy списaнi, a пpo
кoЛгoсП' rIpo сoцia'll iзм хoч 6и oднУ стpoчкy де-нe6у.Ць>. Лише
вiдвaжttий МoЛo/lий aкTop BлaДислaв Чyбap ipoнiuнo зaПитy€:
<.A чoмУ з HaIIloГo TеaTpy не зpoблять якoi-нeбуДЬ lrapтшкo-
ли?> Tекст IIеpесипaний дorшкyльними pемapкaМи, якi нaгa-
дyюTЬ читaчевi llpo IIoBo€Hнi pеaлii, зaмoBчyвaнi в oфiuiйнiй
лiтеpaтypi: apешTи Ila BoкзaЛaх, .цoнoси' дeфiцит цyкpу, кapт-
ки нa хлi6, .rеpги з ll 'ятoi paнкy, нiннi кpaлi)кки Toщo57.

Bpeштi Пшrelrivсp Haкaзy€, шoб yвенеpi 1 тpaвня висTaви-
ли нaiц6iльrп <. i.ц,еoлo гiv нo витpи Мaнy > poсiйську paДя HсЬкy

ф. 476З' orI. 1, сrIp. 85, apк. 20_22 (poзllуми жypi); Pаdянськe мuсmецmвo'
11 лютoгo 1948, с. 1 (oгoлotItеltlrя piпIеlrня). Жуpi вiддaлo лpугу пpeмiю
Лю6oмиpoвi flмитеpку 3a дpaму пpo flpугy свiтoвy вiйну <.Гgtlеpaл Ba.
тyтiн>. 3гoдoм ij пoстaвив Хapкiвський дpаМaтичttий теaтp.
56II,цAГO, ф. 1, oп.23, спp.4958, apк.27_З|.
5i Tал са'tto, apк,34-44.
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п'ссy Кoнстaнтiнa Tpеньoвa <.Лю6oв Яpoвaя>. Aлe в oсTaн-
нiй мoмент пapтiйний пpе.цстaBник пеpедyмaв i виpirпиB, Щo
6уОь-яке3o6pыкення величнoi сг{aснoсти нeДopeчне. 3aмiсть
.цoзBoлити зiгpaти п'lсy, вiн сaм Bихoдить }Ia сЦe}Iy 3 Пpolr,ro.
вoю' н:titBa якoi нaвмисне He.цoлa.цнa: <Пpoвi,цнa poль кoМy-
нiстичних iдeй в зaкoнaх PoзBитку с)rчaснoгo сyспiльствa>.
Глядaчi пoкидaють залy, i в кiнцi, як y кo)кнoмy клaсичнoмy
фapсi, нa пopo)кню сценy Bихo.цить дpyгopя.цHий кoмiчний гe-
poй, зaвгoсп Mикитa ДoгaДa, i читaе вiprшoвaнy MopaпЬ: <<Щo
силa стaлiнсЬких iдeЙ, / Cпyстiв Beсь зuUI' нeмa лro.цeй>58.

УкpaiнськиМ BЛa.цникaм нe 6yлo зa щo зaчeпитиcя,a6иви-
ЧИсЛуITуI aнoнiмнoгo aBтopa. Як i йoгo геpoй <.мoлoдий aктop
Bлa.цислaв Чyбap>, вiн, oчeвидHo' нuUIeжaB дo нoвoгo пoкoлiн-
ня yкpaiнськoi iнтeлireнцii. Bиpiсrши нaпpикiнцi тридцятих i в
сopoкoвих poкaх, кoли мiсцевим iнтeлeктyaлa}vr .цo3Boлялoся
кyлЬTивуBaти нaцioнzlЛьHy спaдщиtly, aBтop (ни aвтopи) пpaг-
}Iyв oпpoтeсTyвaти чеpгoBe знецiнeння yкpaiнськoi iстopii тa
кyЛьтуptloi спa.цщини зapa.ци клaсoвoi 6opoть6и й paлянськoi
с)rчaснoсти. Пoдaти цeй aнoнiмний фapс Дo Кoмiтетy y спPa-
вaх МисTецтв 6yлo Boднoчaс opиriнальнип.r Мeтo.ц,oм пoвiдo-
il,lиTи пpo сBoю oпoзицiro влaдi й ефективним PoзхитyBaнням
oфiцiйнoгo дискypсy зa .цoпoМoгoю <<кapнaвaлiзaцii>59.

oтже, дaЛeкo вiд стoлицЬ <<хдaнoBщинa> сyттrвo вiлpiз-
flЯIIacЯ вi.ц свoгo мoскoвськo-ленiнгpaлськoгo вapiянту. Po-
сiйськi iнтeлeктуaли cлpиflняли ЦIo кaмпaнiю як xpeстoвий
пoхiд пpoти лiбepaлiзмy тa зaхiдниx yпливiв y мистеЦтвi, a
iхнi кoлeги у Киевi тa Львoвi BЧvIЛуIcя пpoслaBЛяти pa.цянсЬкy
суraснiсть кolштoшt миtlyлoгo yкpaiнськoi нaцii. Paзoм цi пiд-
хoДи пpе.цсTaвляюTь <)к.цaнoвщинy> спpo6oю пеpeoзнaчити
Pa.цянський Coюз як сyспiльствo' яке сaмe се6е oтoтoжнЮ€ 3
iстopiеro клaсoвoi бopoть6и тa pa,цянськolo с)rчaснiстю. Пpoте
нa пpaкTицi кaмпaнiя зBeлaся.цo пеpeнaBчaння нapo.liв сPсP
iдентифiкyвaти себe 3 pa.цяtlськoю суraснiсTю Ta poсiйським
iмпepським N,lи tlyлим.

58 Tал caмo, apк. 45_47.

', Пpo каpнaвaлiзaЦiю як стpaтeгiю пiдpивy :lвтopитapниx сoцiяльниx
.пискypсiв див.: М. M. Бaхтин, Tвopнeаnвo Фpанcуa Pа6лe u нapoilнал
кaлъmуpа сpedневeкoвья u Peнeccaнcа' 2-e изд. Мoсквa, 1990.

Poздiл четвepтий

Hезaкiнч eьИtl хpeстoBий
пoхi.ц 1947 poкy

Ha сiчeнь t947 poку <<чисткa> в Укpaiнi
явнo зaкiнЧvIЛacЯ' Biд пoчaткy )кoBтня нe
3'яBиЛoся экoднoi нoвoi i.цeoлoгiчнoi пoстa-
нoBи' a х.BуIJIя кpитики в ме.цiях пoстyпoвo
спaдaЛa. Схoхсe 6улo, щo pеспy6лiкaнськi
i.ц'eoлoги й iнтелeктyaЛи пopoзумiлися щoДo
тoгo' якoЮ )к мar бyти нoвa пpaвилЬнa вep-
сiя yкpaiнськoi iстopичнoi пaм'ятi. Hi укpa-
iнське кepiвництвo, нi йoгo luoскoBське нa-

чaльстBo не здiймaли п,toBy пpo пoдaЛьшrе викopiнювaння <<нa-
цioнaлiстинних yхилiв>. o.цнaк нeспo.ц'iвaний пoвopoт y пoлi.
тичнiй лoлi XpyшoBa тa пpиiзл в Укpaiнy Кaгaнoвичa piзкo
змiнили ситyaцiю.

Haпpикiнui лютoгo 1947 poку Дo Киевa пpибyв нoвий
пepший секpeтap КП(б)У - Лaзap Кaгaнoвич' якoмy Cтaлiн
.цoвipяB виpitшyвaти склa.цнi пpo6лeми. €вpeй po.цoМ з Укpa-
iни, КaгaнoBич' недoбpoi cЛaBИ.цeспoт' y)I(е oчoЛIoBaB pеспу.
6лiкaнську пapтiйнy opгaнiзaцiю у |925_1928 poкaх, вiдтaк
пpaцIoBaB y Мoсквi, зoкpемa нapoдtlиМ кoмiсapoм пoчepгoBo
зaлiзничнoгo тpaнспopтy, вaэккoi пpoмислoBoсти, пpoмислo-
Boсти 6yлiвeльниx мaтepiялiв, зapo6ивши пpiзвиськo <.зaлiз.
ний нapкoм>. Кaгaнoвич зaмiнив Микитy Хpyшoвa нa Пoсa-
лi кеpiвникa пapтii, a Xpyшoв, якуtЙ дo цьoгo oчoлювaв ще й
ypяд, зaЛицIився ГoлoвoIo Paли Мiнiстpiв.

Хaй якими 6улилpинини нeспo.цiBaнoгo yсунен}Iя 3 пoсa.
ди Хpyшoвa, I{aвpя.ц, чи вoHи пoв'язaнi з <.нaцioнaлiстичними
yхилaМи> в iнтeлекту:lЛьнoмy життi peспy6лiки. Caм Хpyшoв
сTBep.ц)кyвtB, щo гнiв Cтaлiнa BикЛикaЛo йoгo пpoхaння дo-

9-&79
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пoмoгти пpoдyкTaМи пiД чaс гoЛoДy 1946 poкy в Укpaiнi. Cхo-
)кy .цyМкy BисЛoBЛюють oкpемi дoслiдники: arpapнy пoлiтикy
укpafнськoгo пapтiйнoгo кepiвникa нaМaгaBся дискpe.циTyBa-
ти йoгo впливoвий МoскoвсЬкий сyпepник Геopriй Малснкoв,
спoдiвaюvись y тaкий спoсi6 BикpесЛити Хpущoвa зi спискy
ймoвipних IIaстyпIIикiв Cтaлiнai.

Фopмaльний пpивiд lt|Я-IуI Хpyшoвa з пapтiйнoi пoсaДи
6yв лylкe пpoстий. У пpoтoкoлaх зaсi.цaнь Полiт6ropa пoяс}Iю-
€TЬся' щo пoс.цнyBaння IIoсaд пeplпoгo сeкpeтapя цк кП(6)У
Ta гoлoBи Paди Мiнiстpiв Укpaiни <.6yлo пpo.циктoвaнo спe-
цифivними yМoBaми Borннoгo чaсy>' яких 6iльtпe нe iснyвa-
лo. Cхoxe poзмe)IсyBaн}Iя пoсa'ц вiд6yлoся в сyсiднiй Бiлopусi,
хoчa нa всeсoЮзнoмy piвнi Cтaлiн i.цaлi <<тиМчaсoвo> o6iймaв
o6иДвaлocTИ2. Хoч якi тaМ пpичину!, aJleiхнi нaслiдки _ <.вiд-
хiд> ХpyщoBa i <<пpихiд> Кaгaнoвинa.

I Хpyшoв, i Кaгaнoвин oднoстaйнi y свoiх зaгaЛoм сyпе-
peчних спoгa.цax' щo гoлoBниМ зaBДaнням нoBoпpи3нaчeнo-
гo пepllloгo секpeтapя 6улa вiл6yлoвa сiльськoгo гoспoДaP-
стBa B Укpaiнi, якe щe не вi.цнoвилoся пiсля Bo€нtloгo лихo-
лiття. oднaк тiею сaмoю пoстaнoвoю Пoлiт6юpa сeкpeтa-
peм I{К кП(б)У 3 питaнЬ сiльськoгo гoспoДapствa тa зaгoтi-
вель бyлo пpизнaчeнo Hiкoлая Пaтoлiчeвa'.цo тoгo х це 6yлa
o.цнa 3 гoЛoBHих гaлyзeй, y якiй poзбиpaвся Гoлoвa Paди Мi-
нiстpiв Хpyшoв. Пoзaяк Кaгaнoвичy dpaкyвaлo кoмпeтенцii,
a вiн пpaгнyB пpoдеМoнстpyBaти Мoсквi свoi здi6нoстi вияв-
лятlц Й виpitшyвaти пpo6лeми, йoмy нiчoгo нe зaJIиlIIиJIoся' як
викoпyвaти пoмилки дeiндe, oсo6ливo у сфepi i.цeoлoгii, Дe
вiн iх iз тaким yспiхoм 3н:rхo.цив пiД чaс чисToк сepe.ц укpaiн-
ських <.нaцioнaл-кoмyнiстiв> y кiнцi ДBa.ццяTих poкiв. Зa слo-

' Д'".' Rilinskу, The Second Soaiet Republic, 234_235; David R. Maгples,
Khгushсhеv, Kaganoviсh and thе 1947 Cгisis, Stalinisтn in |]kтаine ii the
1 940s, 82_96; lllапoвaл, Укpаiнa 20 _ 50 -х porciв, 265-267 . Кpiм тoгo, як
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вaми ХpушoBa, <<Bi.ц, пoчaткy свori дiяль}Ioсти Кaгaнoвин tшy-
кaв МoхЛиBoсти пoхизyBaтися i пoкoмaндyвaти>3. IJ.i зусилля
lllви.цкo пpиBeли нoBoгo пеpllloгo сeкpетapя нa бaгaтoнадiйнy
нивy yкpaiнськoi iстopioгpaфii.

Bимyшeний дiялoг

У мaтеpiялax з apхiвiв цк BкП(6) тa ЦК
кП(6)У гo.цi знaйти 6oдaЙ'нaтяк нa мo)I(ЛиBy кoМaндy з Кpем-
Ля пpoвeсTи чисткy сеpе.ц yкpaiнських iстopикiв. Taк сaмo не-
мaе пiдстaB тBep.циTи , нi6vl Кaгaнoвич пpи6yв дo peспy6лiки
з пoдi6ним нaмipoм. Haспpaвдi iнтepес пepIIIoгo сeкpeтapя.цo
iстopиuних.цoсЛiджe}IЬ yпepшIe пpoяBиBся у квiтнi 1947 poкy,
дo тoгo )I( у тpoхи кypйoзнiй фopмi. цк кП(6)У пepегля-
дaв podoui плaни Aкaдемii нayк УPCP, i хтoсь, мa6уть, звep-
нyB yBaгy Kaгaнoвичa нa тe' щo aкa.цeМiчний Iнститyт iстopii
Укpaiни плalry€ BИДaTkI з6ipку стaттeй <.Кpитикa бypлсуaзнo-
нaцioналiстичнoi кoнцeпцii Гpyшeвськoгo тa йoгo .пIкoли'''>.

Cepeл aвтopiв фirypyвaв пpoфесop Iвaн Кpип'якeBич' який нe
тiльки 6yв уlнем Гpyrшевськoгo' a щe й зaлишraвся y Львoвi пiл
чaс llaцистськoi oкyпaцii. o6ypений Кaгaнoвич негaйнo пiдгo.
тyBaB нeзвичaйнy пoстaнoвУ ЦК: фopмaльнo пpo плaн po6oти
Aкaдемii нayк' a нaспpaвдi гoЛoвtlo пpo Кpип'якeвичa. Haйви-
щий opгaн yкpaiнськoi пapтii BимaгaB BиBeсти Кpип'якeвинa
3 aвтopськoгo кoлeктивy з6ipки, зaсy.ц'ивlllи йoгo як <.yvня й
пoслiдoвникa Гpyшевськoгo>' <<aвTopa злiснoi aнTиpaдян-
ськoi фaшистськoi книги .,Iстopiя Укpaiни'', яку вiн BидaB 3a
нiмецькoi oкyпauii y Львoвi>a.

3 Khrushchеo Remсmbers,242. Спoraдtl Хpyшoвa poсiйськoю Мoвolo дpy-
кyB:Utися в эlсypнaлi <.Boпpoсьr истopии> пpoтягoм 1990-1995 poкiв тa
вуrЙlллуtoкpeмими кtIи?I(кaми. ,(ив. poзпoвiдь Кагaнoвичa пpo йoгo дpy-
ге пpизнaчeння в Укpaiну,. Пaмяmные lаnuск|l' 487 -494,
{ ITЛAГo, ф. 1, oп. 6, спp. 1036, apк. 17. Hе яснo, як Кpип'якеBичy в.цaЛo-
сЯ пpoдoв)кити нayкoвy кap'сpy пiсля вiйни. Hедaвнo oпу6лiкoвaнi дo-
кyмeнTи схltляЮть.цo вepсii, щo a6o Пepeд, a6o пiд чaс вiйIrи вiн мiг 6yти
тa€м}lим iнфopмaтopoм paдянсЬкиx спeЦслyхс6 y сepеДoвI,Iщi зaхiднo-
yкpaiнських iнтелектyaлiB тa цеpкoBникiв, a вoсени 1944 poкy HкBс
<пotloвив> кoнтaкти 3 tlим. [l,lв... Kульmуpнe lrсumnlя в Укpaiнi: 7ахia-
нi зеlltлi, 1:277.
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Пoлiтичнo гrенaДiйний Кpип'якевич i далi пpaцювaв в Iн-
ститyтi, aЛe пoсTa}IoBa Ha:]aшк.ци пoхoв:lЛa з6ipкy, спpямoBaнy
пpoTи Гpyrшeвськoгo. Po6oчиЙ плaн Iнститyтy нa 7947 piк зa-
свiдvyе, щo бiльrшiсть пpoвiдних дoслiдникiв гoтують вi.цпo-
вiДнi стaттi, oднaк у п'ятиpiннoмy звiтi зa 1946_1950 poки не-
Мa€ )кoДнoi згaдки пpo цeй пpoектs. He знaючи пpo нaслiдки
сBoгo вTpгIaння, КaгaнoвиЧ TиМчaсoм виpitпив пильнirпe ви-
Bчити ситyaцiю в yкpaiнськiй iстopиvнiй нayui. flвaдцять сьo-
мoгo квiтня Цк кП(б)У oгoлoсиB пpo нeзaбapнy кoнфepeн-
цiю чiльних yкpaiнських iстopикiв, якa мaЛa Ha мeтi <<Bикpи-
Tи пpичи}Iи dуpлсyaзнo-нaцioнaлiстичних викpиBлeнь> y iх-
нiх нaйнoвilпих пpaцях6.

Кoнфepeнцiя poзпoнaлaся Двo.цeннoю сeсiею 29 квiтня i
пpo.цoв)силaся 6 тpaвня. Пepшoгo.цня Кaгaнoвич oхoче всTy-
пaB y дискyсiю, aлe нi вiн, нi iнrпi пapтiйнi iДeoлoги нe Мaли
IIepIпoД)IсepеЛ чи дoстaтнiх знaнь для aнaлiзy Toгo' щo Boни
НaзуIв,aJIИ <.нaцioнaлiсТичними пoмилкayи> в iстopинtlих пpa-
цях. Aлe BoHи знilЛи: вiд дoслiдникiв Мo)кнa oнiкyвaти сaмo-
кpиTики' - i тaки Bстyпили в неpiвний Дiялoг з iстopикaми.
oднaк пpисyтнi укpaiнськi нayкoвцi пaM'ятaли пpo влaснi iн-
теpeси. Фeлip Лoсь тa Микoлa Пeтpoвський вигoлoсИJIvl Дo-
пoвi.цi, y яких зacуIlИЛI4 €peсь Гpyrшевськoгo' zule Bизнaючи
тiльки невиннi хи6и Й пoМилки y Bи.цaнняx lнститyтy, нe нa-
lИBaJIvI iх <. нaцioнaлiстич н и м и >. H ay кoвцi гoтoвi 6у ли випpa-
вити нинirпню ситyaцiю, vaстirпe пoкликaloчисЬ нa Мapксист-
ськy тeopito сoцiяльнo-eкoнoмiчниx фopмauiй тa нaгoлolпyю.
ни yкpaiнськi iстopиvнi зв'язки з Poсiсю. У цей мoмeнт Кa-
гaнoвичy нa6pидлo чeкaти спpaвэкнiх зiзнaнь i вiн пеpe6ив
нaсTyпнoгo пpoМoBця BиМoгoю po3кpиTи <<нeви.цимьIе }Iити>
мiх сylaсними iстopикaМи Ta Гpушeвським i йoгo tllкoлolo7.

oднaк пepший сeкpeтap тaк i не пoчyв чiткoi вiдпoвiдi нa
пиTaння пpo iдeoлoгiчнi зв'язки 3 Миtlyлим. МaксиМyм' нa
який пiшли )rчaсHики кoнфеpeнцii, виявляючи стpaxiтливi

5 HAlIУ, oп. 1 '  спp.95, apк.3 (плaн нa|947);cпp.215, apк. 1_13 (звiтзa
1946-1950).
6 TUIAГO, ф. 1, olI.8, спp. 316, apк. 27.
? rUAгo, ф. 1, oп. 70, спp. 763, apк.4-6 (Лoсь), |4_27 (Пeтpoвський),
47 (Кагaнoвиv). [ив. ypивки зi стенoгpaми нapади (бeз пpoмoви Пe-
r' 1lrl llс ь кoгo ) : У лe щamar momалimаpuзму, 2: 3 | -7 2.
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<<нeBидимЬIe нити>' - цe poзпoвiли пpo кoлиrпнi зв'язки свoi
i свoiх кoлer зi rпкoлoro Гpушeвськoгo Ta iнrпими нeпapтiйни-
ми iстopикaми. (3винaйнo, пapтiйнi чиHoBHики i тaк yсe знa-
ли, 6o uя iнфopмaцiя 6yлa в oсoбoвих спpaBaх нayкoвцiв.)
.I[exтo з IrpoмoвцiB зaBB:DкиB' щo пoМиJIки ПетpoвсЬкoгo зpa-
.ФI(ують y tlЬoмy кoЛиlllнЬoгo yrня Гpyttlевськoгo. Кoсть Гyс-
лиcтиЙ poзкaзaв сЛyхaчaМ' як y.цBa.ццятих poкaх вiн нaвчaвся
y пpoфeсopiв-немapксистiв flмитpa ЯвopницЬкoгo тa flмитpa
Бaгaлiя. Миxaйлo Pyбaн 3i3нaвся, шIo тo.цi )к Taки y ДBaдця-
тих нa нЬoгo BПЛипyЛa IЦкoЛa Пoкpoвськoгo i нaвiть Tpoць-
кiзм. 3aмiсть BияBЛяТи <<нeBи.циМьIe нити> з yкpaiнськoю нa-
цioнaлiстичнoк) iстopioгpaфiсю .цeхтo пoяснIовaB <<пoмилки >
Iнстиryтy вo€нниМ пaтpioтизмoМ тa oфiцiйним пpoслaBлeII-
ням нaцioнaЛьних геpoiв, нa щo пpисyгнi пapтiйнi функuio-
нepи нivoгo нe вiДпoвiли8.

3 усiеi aнтинaцioнaлiстичнoi pитopиI(и yкpaiнськi нay-
кoвцi пoтBep.цили тiльки нeзнaчнi кotIцепTyaЛЬHi <(пoМилки>'
хapaктepнi для пaтpioтичнoi веpсii нaцioнальнoi пaм'ятi, якy
paнirшe пiдтpимувaлa BЛa.цa. Гyслистий 3i3нaвся, щo y видaнiй
пiд чaс вiйни 6porшypi пpo.(aнилa Гaлицькoгo миМoвoлi <.пi-
пIoв 3a тiею oцiнкoю' якy... дaе бyplкуaзнo-нaцioнaлiстичнa
iстopioгpaфiя>, змaлюBaBIIIи кtIязя як <.yкpaiнськoгo мo}Iap-
хa' гЛaвy yкpaiнськoi нaцioнaльнoi деp)кaви>. Biн пoгo.циB.
ся' щo тaкa iнтepпpeтaцiя сyпеpечить oфiцiйнoмy пoгляДy
нa Киiвськy Pусь як спiльнy MaTepизtly всiх схi.цних слoB'я}I.
Bиклa.цaч Киiвськoгo yнiвepситeту Apсeн Бopтнiкoв пoкaяB-
ся в iдeaлiзauii Киpилo-Мeтoдiiвськoгo 6paтствa як пporpe-
сивнoi opгaнiзauii yкpaiнських iнтeлeктyaлiв. Tепep вiн знar
пpo кЛaсoBy 6opoть6y в цiй пeprпiй yкpaiнськiй пoлiтичнiй
opгaнiзauii тa iснyвaння в нiй <.бypэкyaзнo-нaцioнaлiстичнoгo
кpиЛa>9.

Учaсники кoнфepeнцii yсвiлoмлЮB;шIи' щo стpaTeгii нa-
гoЛotllyBaн}Iя клaсoBoi 6opoть6и тa iстopиvних зв'язкiв iз Po-
сiею пoтeнцiйнo взa€Мoсyпepevнi. Гyслистий зBepнyB уBary

8 I тЛAГo, ф. 1, oп. 70, спp. 753, apк. 59_62' 82_83,99, 166 (Пeтpoвський),
248-250 (Гyслистий)' 159-160 (Py6av); 1 13_15' 139 i 254(пoкликaння
нa вoснний пaтpioтизм).
9 Tа.lt cаl+сo, apк' 255 ( Гyслистий) i 1 39- 1 52 ( Бopтrliкoв).
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Литвинa, Щo цe oсo6ливo стoсyеться Хмельницькoгo' IIIля-
хетсЬке пoхo.Щкeння якoгo пoмiтнo 3aB:Dкar:

fToв. Гуслucmuй:| He poзв'язaне питaння пpo клaсoвi мo-
мeнти дiяльнoстi БoгДaнa Хмельницькoгo. У нac 6улa pa-
нiцr тaкa хapaкТеpисТикa БoгДанa Хмельницькoгo: Bели-
кий син yкpaiнськoгo нapo.цy' ЛЮдиHa' якa пiднялa yкpa.
iнський нapoД нa 6opoть6y пpoти зoвнilцнiх зaгap6никiв,
пpи€дrrалa Укpaiнy дo Poсii й т. iн. Кoли ж ми пoч:UIи пpa-
цюBaти нa4 Тим' Цoб пoкaзaти клaсoвi мoIиeHти дiяльнoстi
Бoгдaнa Хмельницькoгo' тo ми зyстpiлися 3 тpyдHoщaМи.
Микoлa Heoнoвич [Петpoвський] нaписaв poздiл, i станo-
вищe тiльки yскЛaднилoся. Кoли вiн пoчaв BуIЯII|я.Г|4 КЛa-
сoвi мoменти, тo Бoгдaн Хмельницький oкaзaвся вiдipвa-
ним вiд Hapoдy. I{'iлa низкa пиTaнь oк:Цl:Ulaся неяснoю. Я
дyмaю, щo всi цi питaння l,tи po3в'я)кемo. ПepIш 3a Bсе ми
пoвиннi вiдiйти вiд стapoi кoнцепцii, в oснoBy якoi бyли пo-
клaденi нaцioналiстичнi мoмeнти, i пepейти .Цo пpaвильнoi
мapксистськoi кoнцeпцii.
Toв. Лumвuн: Мьl, yкpaиHские истopики' спopим oтHoси-
теЛьнo Бoгдaнa Хмeльницкoгo' oпpeделяeм егo poль в тo
BpеIr{я' кaк пpaвитeльстBoм o}Ia дaBнo oпpeдеЛе}Ia. .Цoстa-
тoчнo тoгo' чTo мьI имеeм opде}I Бoгдaнa Хмeльницкoгo, a
мьI з.цесь _ истopики УкpaиньI _ стaBим Boпpoс o тoм' чтo
Haм нeяс}Iа poль Бoгдaнa Хмeльницкoгoto.

Cекpeтap з iдeoлoгii дaB пpисyтнiм зpoзyмiти, щo якщo
клaсoвий aнaлiз пiдpивaе сBящeHнy iстopiю сoюзy Укpaiни з
Poсiеto, йoгo тpe6a мoBчки oминyTи'

oднaк у мeнпI BarкЛивих питaннях iстopики вiдкpитo
спеpeч:rлися 3 сeкpeтapeм, зaсвiдчyючи' щo y цiй сфepi нiткi
i.цеoлoгiчнi пpиписи не зaBж'.ци мoлсливi. Heзaдoвгo дo *on-
фepенцii Литвин oпyблiкyвaв B aвтopитeтнoп,ry мoскoBськo-
Мy чaсoписi <.Бoльrшeвик> стaттю <06 истopии yкpaинскo-
гo нapo.цa>..Цoклaднo з'ясyвaвши гpiхи Гpyrшeвськoгo тa йoгo

|0 Taм cамo, apк' 262_263; У лeutpmах momaлimapuзму,2: 60.
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нyв дo oб'еднaння 3 Beликим poсiйсЬким нapo.цoм>ll. Пoпpи [i
oмaнЛиBy viткiсть, ця схeь{a нe yтoчнюB;lлa' кoЛи }( с6мe yкpa-
iнцi вийшrли з цiei кoлиски як oкpeмий нapo.ц. Iз кpитики Бa-
)кaнoBoгo <..(aнилa Гaлицькoгo> виПливa€, щo фopмaЛЬнa' нa
пеpшrий пoгля.ц' пpoблeмa ПoяBи yкpaiнськoi нaцioнaльHoсTи
нa6улa i.цeoлoгiчнoi вaги, 6o ця .цaTa мaлa BизнaчaTи' Ha яку
чaстку слaвнoгo минyлoгo схiдних сЛoB'яtI мo}сe пpeтeн.цyвa-
ти Укpaiнa.

Литвин y свoiй стaттi poзв'язaв пpo6лeмy o.ц.ним .ц,Bo-
знaч[Iим peчeнHям: <.Пoчaтoк yTBopеHrrя yкpaiнськoi нapoд-
Hoсти пpипaдar нa Х[V стoлiття, a в ХVI стoлiттi сфopмyвa-
лися oсHoвнi pиси yкpaiнськoГo нapoдy (мoва, кyЛьтypa тa
iн.)>. ГyслиcтиЙ, який щoйнo BизHaB' щo пoМилкoвo зapaхy-
вaв Гaлицькo-Boлинське князiвствo ХIII стoлiття дo iстopii
Укpaiни, вкa:}aв' щo тaке твep.ц)кeннЯ Л|4I1e yсклaДнЮ€ пpo-
6лемy. Пoзa тим, Boнo супеpeчиЛo iнrпiй тезi нa тiй сaмiй стo-
Piнцi: <.Пiсля poзпaДy Киiвськoi .цep)кaBи 3 сдиHoгo кopeня
ПoЧ:lли фopмyвaтися тpи 6лизькиx o.циtl .цo o.цнoгo нapo.ци:
poсiйський (вeликopуський), yкpaiнський i бiлopуський>, _

сe6тo цe BiдбуЛoся нaйпiзнirше y ХIII стoлiттi..Цo тoгo )I( хpo-
нoлoгiя Литвинa poзхoдилaся iз нaвеДеHoю y схвaЛенoмy Пo-
лiтdropoм пiлpщн и кy Шестaкoвa, якlаЙ дaтувaB BиtI икHeння
тpьoх oкpемих нapoдiв ХIII стoлiттям. Iншi мoскoBськi iстo-
pики пpoпoнyBали тaкoж XIV (Cеpaфiм Юrпкoв), ХV (Aннa
Пaнкpaтoвa) тa ХVI (Bлaдiмip Пiнeтa) стoлiття. Кoли гo-
тoвий дo 6oю пapтiйний iдeoлoг гapкHyв Ha сBoгo oпoнeнтa:
<.BьI xoтитe.Цaтy?>, _ Гyслистий вiдpiзaв: <.Meнi з.цarTЬся' щo
Bи .ЦaтУ.Ц'i €T€>>. (У хoдi uiеi дискусii секpeтap пapтii гoвopив
poсiйсЬкolo, a iстopик _ yкpaiнськoю.)12 Кoнфеpeнцiя зaкiн-
ЧИЛacЯ 6eзpeзультaтHo Bвeчepi 6 тpaвня. Жoден пapтiйний
фyнкuioнep нe Bистyпив iз зaвepшI:lльtlиМ слoвoМ' не пpийня-
Ли жo.цних oфiuiйних pitшень'

Мoxсливo, кoнфеpeнuiя зaйшлa у глyхий кут, бo Кaгa-
}IoBич y}Iсе гoтyBaв мaсштaбнy iдeoлoгi.rну нисткy. .{oнелaв-

ll K. Литвин, 06 истopии yкpaиrrскoгo нapo.цa, Бoльшевuк М 7 (1947):
52.
12 K. Литвин, oб истopии...' 51; IЦAГo, ф. 1, oп. 70, спp. 753, apк. 260
262; У лeщamах momалimapuзму, 2: 59.
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нa зaсeкpeченi дoкyмeнти Пoлiт6юpa КП(б)У свiдчaть' щo нa
TpaBeнь 1947 poку вiн зaплaнyвaв сepйoзний викpивaльниil
плe}Iyм yкpaiнськoгo ЦК. Двaдцять BoсЬМoгo тpaвня Пoлiт-
6юpo зaгaлoМ сxвaЛиЛo po6oний вapiянт пoстaнoBи <.Пpo пo-
кpaщeння iдeйнo-пoлiтичнoгo вихoвaння кaдpiв тa 6opoть6y
3 пpoяBaМи dуpэкyaзнo-нaцioнaлiстичнoi iДеoлoгii>. У .цoкy-
ментi BiД pyки зaзнaчeнo' щo yкpaiнськe кepiвництвo Toгo )Iс
тaки дня вiдiслaлo ueй вapiянт дo ЦК 8кП(6). [ншa пpимiткa
зpoблeнa pyкoю Кaгaнoвичa: <.He poзсилaти [po6oнy веpсilo
членaм цк кП(6)У'_ C. € ' l.flo пpoтoкoлy BtIести 6eз нaзви>.
Ще в ollнiй нoтaтцi скa:}aнo' щo 10 чеpB}rя Пoлiт6ropo виpi-
lllиЛo пepегЛянyтиpo6ouиfl вapiянт, TeксТ якoгo зi спpaви ви-
луreнийl3. 3perптoю, пЛенyМ тaк i не вiд6yвся. Hапeвнo, Cтa-
лiн тa йoгo pалники 6eз eнтyзiязмy пoстaBилися.цo iдеi Кa-
гaнoвичa пpoвести всe6iннy чисткy <.нaцioнaлiстiв> в yкpaiн-
ськiй кyльтypi й нayui. 3a лeгeндoю' якa пo6yтyвaлa тoДi се-
peл yкpaiнськoi iнтeлirенцii, Cтaлiн вiдкинyв пpoпoзицiю Кa-
гaнoBичa зi слoвaми: <.Toвapищ Кaгaнoвич, Baм нe у.цaстся
пoссopиTь мeня с yкpaинским нapoдoм>la.

lз TT'цAгO, ф. 1, oп. 16, спp. 32, apк. 47-48 i 49 зв. B oсo6истoмy apхiвi
Мaнyiльськoгo з6epiгaеться дoкyмеtlт, який мoжнa BBDкaти чеpнеткoЮ
втpavенoi aнтинaцioнaлiстичнoi пoстaнoви (IЦABOв, ф. 4669, oп. 1,
cпp. 44, apк.24_29 i 30-39).
l{ TIT3ц9g&rI, Уrcpaiна 20_50-х poкiв,27|_272; Лазаp Kаzaнoвuч (Киiв,
1994)' с. 40; 3aмлинськa, Iдеoлoгivний тepop, 79-80. Ha ХХII з'iздi
кПPс 1962 poкy пеptший сeкpетap КПУ Микoлa Пiдгopний тaк poзпo-
вi.Цaв пpo тoй пленум, щo нe вiд6yвся:
<Bеликий мaйстep iнтpиr i пpoвoкaцiй [Кaгaнoвиv]' нe мaЮчи 6yквaль-
нo )t(o.цних пi.цстaв, ...звиI{yBaTив y нaцioнaлiзмi чiльних письменникiв
pеспyблiки тa кiлькoх пapтiйних кеpiвникiв. 3a йoгo вкaзiвкoю y пPe-
ci з'явуlлllcя poзгpoмнi стaтгi пpoти pядy вiддaних пapтii i нapo.uу пись-
менникiв.
o.цнaк це нe Bдoвoльнилo Кaгaнoвичa. Biн пoчaв дoмaгaтися скликaти
плeнyм [К з пopядкoм деttllим <Бopoть6a пpoти нaцioнaлiзмy як гo-
лoвнoi нeбезпеки в КП(6)У>, хoчa нaспpaвдi не 6улo й знaку тaкoi не-
безltеки. Ta Й 6ути не Мoглo' бo, нa нaше щaсTя, I{eнтpaльний Кoмiтет
Кoмпapтii Укpaillи 6aгaтo poкiв ovoлювaв Heпoхитний ленiнeць Ми-
китa Cepгiйoвиv Хpyшoв, кoтpий вихoByвaв кoмyнiстiв i yкpaiнський
Ilapoд B ,цyсi iнтepнaцioнaлiзмy (6ypхливi oплeски), лpyж6и нapo-
дiв, 6eзмeжнoi вi,цдaнoсти вел}rким iдеям ленiнiзмy (тpивaлi 6ypх-
ливi oплeски). (!ив.: XXII cъeзD Кoшllgнucmuчecкoй napmuu Coвem-

Аmaка на iсmopuкiв

Aтaкa нa iстopикiв

Кoли нaмipи КaгaнoBичa BЛaulтyвaти Beликy
iдeoлoгiчнy чисткy не спpaв.циЛися, BiIl нeспoдiвaнo нaки-
нyBся нa укpaiнських iстopикiв. У липHi й сepпнi aпapaт I{К
кП(6)У, як зaB)I(ди млявo' зaйМaBся <<пoЛiтoсBiтoю> нayкoв-

цiв. Ariтпpoп 16 тa 18 сepпнЯ З6ИpalcЯ IIa зaсi.цaння, щo6 o6-
гoвopиTи низкy нaгzulьниx пpaктич}Iих пpo6Лeм y пpoпaraн.

дистськiй po6oтi, ilле в пpoToкoЛax ще нiчoгo не вкa3y€ нa сep-
йoзне зaнeпoкo€н}Iя стaнoМ yкpail{ськoi iстopioгpaфii. Унaс-
ники зaсiдaнЬ po36иpaли пpo6Лeми B po6oтi IMЕЛ, диpектopa
якoгo' Фeдopa €нeвиva, с6ме звiльнpIЛvl|s.

Tp'дц"'o пеpllloгo Липня 1947 poкy звiльнeний €нe-
вич спpo6yвaB пoBеptlyти сo6i пpихилЬнiсть Пoлiт6юpa i пo-
слaB кaгa}Ioвичeвi кoмпpoмaT нa Мaксимa PиЛьськoгo' .цoлу-
чиBIIIи кoпiю пoeтoвoi Дoпoвi.цi 1943 poкy пpo iстopiю Ки€вa,
йoгo лс тaки Bстyп дo Bи.цa}I}Iя yкpaiнських Hapo.ц}Iих iстopин-
них пiсeнь I944poку тa aBтo6ioгpaфiннy пoему <.Мaндpiвкa в
Мoлo.цiсTь> (1946). B yсiх цих тeкстaх пoeт rraчебтo iдeaлiзу-
BaB yкPaiнськy минyBlllинy i нe poзpiзняв нaцioнaлiстичнi тa
<<пporpесиBнi> тен.ценuii в yкpailrськiй культypi. .Цвaдцятoгo
сepпня сeкpетapiят ЦК КП(6)У зaднiм чисЛoм 3aтBepдиB не-
3Bичнy пoстaнoBy <.Пpo Дoпoвiдь М.T. Pильськoгo,.Киiв в iс-

тopii Укpaiни''), У якiй пpo тoй текст 1943 poкy скaзaнo: <<нa-

спpaвдi це не дoпoвiдь пpo Киiв, a Bистyп з iстopii Укpaiни, y

якoму М. Pильський зaхищar 3aсyДхенi пapтiею нaцioнaлiс-
тичнi пoмилки'>16.

Ba:кливitше, щo цi пoдii спoнуIсaЛи Кaгaнoвичa сepйoз-
нo B3ятися зa iстopикiв. Пeprший сeкpeтap Дopyr{иB Мaнyiль-
сЬкoмy нaписaти вiдпoвiднy peзoлюцilo, i 29 сеpпня 1947 poку

Пoлiт6юpo кП(6)У зaтBep.циЛo пoстarroBy I{К <.Пpo пoлiтич.

сlсo2o Coюзa, 17_31 olonя6pя 1961 z.: Cmенozpафuчecкuйomчem [Мoсквa,
19621, 1: 280.)
'5 II/{AГO, ф. 1, oп. 70, спp. 618, apк. 1 i 34. У тpaвнi, oчевидt|o, нa ви-
мory Кагaнoвичa, Мiнiстepствo деpлсaвнoi 6езпeки УPсP пoдaлo йoмy
oб'емнy.Цoпoвiдь пpo <нaцioналiстиvнi нaстpoi> сepеп yкpaiнськoi iнте-
лireнцii. Див.: PГACПи' ф.81' oп.3,.ц. |28i |29'[якyю fiжефpi Беplзy
3a це пoсилaннЯ.

'6 TLцAГO, ф. 1, oп.8, спp. 328, apк. 6-7.
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нi пoмилки i нeзaДoвiльнy po6oтy Iнститyту iстopii Укpaiни
Aкaдeмii нaук УPCP>. У дoкyментi дoкopЯЛocЯ iстopикaм зa
нeвдалi спpoби стBopиTи <<Hayкoвo BиTpиМaнy МapксистсЬкo-
ленiнськy iстopiю Укpaiни>. Пpo видaння Iнститyтy uaсiв вi-
Йни 6улo скa:}aнo' щo Boни пpoнизaнi <<aнтимapксисTськиМ
Дyхoм>, <.iз гpyбими пoлiтичними пoМилкaми й пеpeкp}rчeн-
нями бypxyaзнo-нaцioнaлiстичнoгo хapaкTepy>. Хoнa Пoстa-
IroBa зaсyдилa iстopиннi нapaтиви, якi вiдвoдили oco6ливe
мiсцe нapoДкeннIo' зpoстaнню, 6opoть6i тa пepeмoгaм yкpaiн-
сЬкoгo гIapo.цy' пapтiйнi диpектиBи стoсoBнo yкpaiнськoi iстo-
pii i дaлi спaнтeЛичуB:lЛи. У пoстaнoвi лeклapувaJIocя: <<гoЛo-
внa пoмиЛкa aвтopiв ПpaцЬ з iстopii Укpaiни пoлягar в ToI\{y'
щo вoни зaмiсть poзгля.цaти iстopiю Укpaiни y тiснoмy зв'язкy
з iстopiею poсiйськoгo, 6iлopyськoгo Ta iнrпих нapoдiв Pадян-
сЬкoгo Coюзy, iдyть rпляxoм yкpaiнських нaцioналiстiв i пo-
дaюTЬ iстopilo Укpaiни iзoльoвaнo вiд iстopii iнtших нapoдiв>.
У pyслi цьoгo тBepд)I(енI{я вiд iстopикiв вимaгaли вiдмoви-
тися вiД 6уlь-якиx сyтo yкpaiнськиx пpeтeнзiй нa Киiвськy
Pyсь тa пiдкpeслювaти iстopичнi зв'я3ки з Poсiеlo. BoДнoчaс
yстyПи B ДoкyМeнтi пpo Хмeль}IиЧчинy зaсвiднили ПoBopoT.цo
клaсoвoгo aнaлiзy: BизBoльнy вiйнy тpe6a 6yлo тлумaчити нa-
сaМпеpe.ц як <.6opoть6y селянських Мaс пpoти пoлЬських зa-
гapбникiв тa фeoдaльнoгo гнiтy взaгaлi>. У пoстaнoвi нe пoяс-
нЮBaЛoся' чoМy )к y тaкoмy paзi сoюз iз poсiйськиМи цapями
й пoмiщикaми 6yв iстopиvнo пporpесивниМ' aЛe нaкaзyвilлoся
6iльцre yBaги пpидi.llяти poсiйськo-yкpaiнськiй бpaтнiй спiв-
пpaцi y peBoлЮцiйнoмy pyсi тa сoцiялiстиuнiй poзбyдoвi17.

Пoстaнoвa з'ясyвалa пoМилки yкpaiнських iстopикiв, yкa-
3aBЦIи нa пepe)Iситки <.6ypясуaзнo-нaцioнaлiстичних> пoгля-
лiв y пpauiвникiв iнститутy, oсo6ливo лс йoгo диpeктopa Ми-
кoли Пeтpoвськoгo. Piшeнням пapтii Bизнaчe}Io нaйва:кливi-
ше зaBдa}Iня нayкoвцiB _ стBopити Мapксистськo-ленiнський
<.Кopoткий кypс iстopii Укpaiни>. Дo 15 жoBтня [нститyт мaв
пpе.цсTaBити [eнтpaльнoмy Кoмiтeтoвi плaн i тези <.Кopoткo-
гo кypсy>iE.

I хoчa uю пapтiйнy peзoлюuiю пoвнiстro oпy6лiкyвaли щo-

'7 TЦAГo, ф. 1, oп.6, спp. 1073, apк. 16_18.
|8 Tаlt са'tlo, apк. 23.
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йнo 1994 poкy, oфiцiйний чaсoпис КП(б)У <.Бiльrпoвик Укpa-
iни> вийtшoв iз великolo Пepe,цoBицeю <..Цo кiнця лiквiдyвaти
6ypхсуaзнo-нaцioнaлiстичнi пepeкpгIeння iстopii Укpaiни>,
.цe дoкЛa.цнo пepекa:}aнo opиriнaЛьний текст. Ha дo.цaтoк <.Pa-
дЯнськa Укpaiнa> oпydлiкyвaлa щe бaгaТoслiвнirпу pеlaкuiйну
стaттю <.Cтвopити спpaвдi нayкoBу' мapксистськo-лeнiнськy
iстopilo Укpaiни>, Дe щe рyнтoвнirпе poзтлyп,taчилa iдei пoстa-
нoви19. Iнaкrпe кa)кJrЧи' Кагaнoвич хoтiв пepeкoнaтися' щo peс-
пy6лiкaнськi iнтeлeкryaЛи зpoзyмiли йoгo МopaЛь. Biн вимaгaв
.ц'ет:lJIЬних звiтiв пpo пapтiйнi збopи в усiх iнститyтaх Aкaдeмii
нaук' a Taкo)к пpo кoнфepeнцiю 16- 1 9 Bepeсня2o, нa якiй iстopи-
ки з Iнститyгy, IМЕЛ, Киiвськoгo унiвepситетy тa КиiвсЬкoгo
пe.цaгoгiчнoгo iнститyгy o6гoвopювaли пapтiйHy пoстa}IoBy.

Кaгaнoвич, oчeBи.цнo, нiкoли нe чиTaB пpoтoкoлiв цiсi
кoнфepeнuii, iнaкшe 6ув 6и пpикpo вpaэкeний. Хoнa всi уraс-
tIики сЛJгхнянo пoBтoploBaЛи зaгальнi iДеoлoгiчнi клirце дo-
кyМeнтa' 6aгaтo хтo сyмнiвaBcЯ У iх пpaктиннoМy зaстoсyвaн-
нi. Пeтpoвський BизнaB oкpeмi пoМиЛки' алe вiДкинyB 3Bи-
нyвaчerrня, нi6и йoгo пoгля.ц'и aнтиМapксистськi чи нaцioнa-
лiстичнi. Йoгo пiлтp ИNIaJIуI пpaцiвники Iнститyтy oлeксaнлp
Cлyuький i Пилип Cтoян. I{е змyсилo BтpyтиTися секpетapя
I{К з пpoпaraн.ци Iвaнa Haзapенкa:

Я тyт нe згoдний iз т. Cлyuьким, якиЙ BистyпиB з aд,вo-
кaтськoЮ пpoмoвoю стoсoвHo т. Пeтpoвськoгo. I{eнтpaль-
ний Кoмiтeт зaПисaB i вказaв нa сepйoзнi пolr{илки' Щo
ст:lли pезyЛьТaToм нe тiльки слa6кoi мapксo-лeнiнськoi
пiдгoтoвки, a й дo6poсepд,oсти .циpeкTopa iнститyry пpo-
фесopa Пeтpoвськoгo, який ПpипyстиBся Taкиx сеpйoзниx
пoмиЛoк' не opгaнiзyвaв 6opoть6и 3 пpoяBaми 6ypжyaзно-
нaцioнaлiстичHих тенденцiй i не.цoстaтньo кеpyвaв poбo-
Toю rraд iстopiею Укpaiни. 3дaвалoся б, це яснo. ...oсь voмy
я Bислoвив здиByBaння 3 Пpивoдy вистyпiв тг. CлyЦькoгo i
Cтoянa, якi нaмaгaлися недooцiнити' 3ни3ити piвeнь ваэк-
Л|,|Boc.Гу| o6гoвopeння цьoгo,Цoкyмeнтa2 t.

19 flo кiнuя лiквiдyвaти 6ypжyaзнo-нaцioнaлiстичнi пepекpyvення iстo-
pii Укpaiни, Бiлъшoсurc Укp aIнu, }'.lЬ 8 ( 1 947 ): 7 _ |0; PаОянcькa Укpаiна, З
)кoBтня |947'c.3_4,
20 II/(Aгo, ф. l, oп.30, спp. 621, apк. 166-208.
2t TT'цAгo, ф. 1, oп. 70, спp. 760, apк. 168-169. Пpoмoву Пt" l  1хl|t. . l ,| . . l t . '
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3виuaйнo,6yлa piзниця Мbк пoстaнoBolo, y якiй oco6иc-
тo Пeтpoвськoгo зBинyBaчeнo в пеpe)киTкaх нaцioнaлiзмy i
3aдaвнених <.сеpйoзних пoмиЛкaх нaцioнaлiстичнoгo хaDaк-
Tepy>' тa кoМellтapeм Haзapeнкa' 3a слoBaМи кoтpoгo iстopик
вapтий дoгaни' бo всьoгo-нa-всьoгo зaспoкoiвся i нe 6opoвся
з нaцioнaлiзмoм. Cхoхсe, сeкpетap пepeйнявся зaгaЛЬним нa.
стpo€М пoм'якruyвaти пoстaнoвy Кaгaнoвиva. oднaк Гyслис-
тий пiшoв дaлi зa iншrих 5rнaсникiв, пiдвaэкylovи aвТopиTeт
iдeoлoгiв:

Як вiдoмo, ще в 1946 poui нa pеспydлiкaнськiй нapaлi пo
пpoпaгaнДi poбoтa нaЦIoгo Iнститyтy iстopii oДеpxaЛa Пo-
зиTивнy oцiнкy. Ha нapaлi гoBopиЛи' щo iltститут пpopo6ив
знaчнy po6oтy, щo вiн BиIаB at(6poткий кypс,>' 1-иЙтoм i
т. iн. oтxе, ще в неpвнi 1946 poкy нiхтo не 6aчив тoгo Пpo-
pиBy' в якoмy oпиниЛaсь iстopиvнa нayкa нa Укpaiнi22.

Усi пpeкpaснo 3IIzlли' щo пapтiйний фyнкuioнep, який тaк
Bисoкo oцiнив podoTy Iнститyтy 1946 poкy, _ цe сaм Haзa-
peнIo. У свoемy пpикiнцeвoмy слoвi пpисopoмлeний секpе-
тap I{К зaкЛикaB дo спiвпpaцi, o6'е.цнaвши iстopикiв тa iдеo-
лoгiв зaймeнникoМ <<Ми>: <.Haм тpe6aлo 15 числa скЛaсти схe-
мy i тeзи ..Кopoткoгo кypсy iстopii Укpaiни'', poзpo6ити uiлy
низкy мeтo.цичtlих пopaд .цля виклa.цaviв, oпy6лiкyвaти низ-
кy схем' якi дoпoмorли6 нaшуlМ BикЛaдaчaМ пpaвиЛЬнo пo.цa-
вaти iстopiю>. У звiтi Кaгaнoвичy Haзapeнкo не згадaB нi пpo
tsипalloк iз Гyслистим, нi пpo вистyпи Пeтpoвськoгo' Cлyuь-
кoгo i Cтoянa23.

- ДвaдцятЬ.цpyгoгo i двaДцять тpeтьoгo Bepeсня пapтгpyПa
Iнститyтy пpoвeлa спецiяльнi.цвo.цeннi з6opи, нa як,i Ii чле-

зaписaнo нa apк. 28_36, кoмeнтapi Cтoянa i CлуЦькoгo нa apк. 44-47 тa
t32-145.
22 Tolt cа.t'lo, apк. 76. Iуcлl,tcтнЙ ruaв нa yвaзi <.Кqpoткий куpс> 1940 poкy
B^уIДaНнЯ, a нe нoвий пpo€кт' який тpивaв вiд сepeдини 40-х poкiв.
23 Tolt cаulto,apк.170-|71 (Гyслистий i Haзapенкo); oп. 30, спp. 621, apк.
|6в_ 17 4 (звiт Кaгaнoвиvy)'
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нi з6opи, IIa яких odгoвoptoвaли пoлiтичнi пoмилки iстopикiв,
вiд6улиcя в yсiх iнститyтaх Aкaдeмii нaук УPCP2a. B усiх oб-
лaсTях Укpaiни BЛa.цa opгaнiзyвaлa нapaди й лeкцii,.це iнтелi-
reнцii пoяснюв:lЛи пoстaнoBy цк. <.Pa,цянськa oсвiтa>, гa:}eтa
МiнiстepстBa oсBiти, слухняtlo пy6лiкувaлa стaттi, якi poзтлy-
МaчyBaли BчитеЛям нe6eзпеку <.6ypэкуaзнo-нaцioнaлiстичних
пepекpг{eнь> yкpaiнськoi iстopii. МiнiстepстBo тaкo)к пеpe-
cЛaJIo в yсi вищi шIкoли poзлoгий нaкa:} iз вимoгoto дo 1 экoв-
тHя пepeглянуTи пЛa}Iи кypсiв з iстopii Укpaiни25.

Bлaдi зaЛeхaЛo тiльки нa тoму' шo6 уraсники цих нapaД
нa мiсцях o6oв'я3кoвo lacуДIlЛ|4 нaцioнaлiстичнi тeopii. Мiс-

цeвi iстopики й oсвiтЯtIvl зaяBЛЯЛи' щo BotIи }Ie пpичеTнl ,цo
пoIIIиpення пoМилкoвих кoнцепцiй. B Уxгopo.цськoмy yнi-
веpситeтi викладaчi тpa.циЦiйнo Bикopистoвyвали як пiлpуt-
ник <.Hapис iстopii Укpaiнськoi PCP> 1942 poку; кoли )к 3a
кiлькa днiв дo Пoчaткy зaHяTь 3'яв|4ЛacЯ пoстaIIoBa пpo Iнсти-
тyт iстopii Укpaiни, фaкультeт виpitпив }Ie pизиtсyвaTи чеpeз
пoтeнцiйнo пoмилкoBий тeкст i пpoстo скaсyBaB ueй кypс. У
пе.цaгoгiчних iнститyтaх Кipoвoгpaдa й Cтaлiнo тeж виpilпи-
ли пepeстpaхyBaтися i вiдзвiтyвzlли' щo хoч Boни й пpoпoнy-
вaЛи кypс з iстopii Укpaiни, aJIe' 3a iхнiми сЛoBaМи' нe мали нi
пiдpуlникa, нi poзpodлeнoi пpoгpaми. A oт y 3aпopiзькoМy пе-

д,aгoгiчнoмy iнститyтi виклa-цaч Живaлoв, нaBпaки, BиMaгaв
з6iльtшити кiлькiсть гoдин Для йoгo кypсy з iстopii Укpaiни26.

Шкiльнi вчитeлi скopист:lJlися нaгo.ЦoЮ пoскapхитуIcя Ha
зaтBep.ц)t(енi y Мoсквi сTaндapTнi пiдpуlники з iстopii, якi нe
вiД6ивalлц змiнy oфiuiйнoi iнтepпpeтaцii пoдiй з yкpaiнськoi
iстopii. Haпpиклaд, yчитeлЬIсa Мopryлeнкo нa oсвiтянсЬкoмy
сeмiнapi в Пoлтaвi вi.цзнaчилa пiдpyнник Пaнкpaтoвoi для 8
кЛaсy як нeзaдoвiльний: <.Пo.цaвaти yч}IяМ мaтepiял y Taкoмy

и II'цAгO, ф. 1, oп.70, спp. 744,apк'52-56;У лeщаmахmomалimаpuзму,
2: 104-108 (iстopики); спp.621, apк. 175-86; спp. 1090, apк. 1-10; спp.
1494, apк. 1-10; спp. 1620, apк. 1-11 (iнrui iнститути).
,5II.цAгo, ф. 1, oп.23, спp. 4525,apк.11-18; cлp.4526; oп.70, спp.620,
apк. 1_34; спp.76t, apк.36-41; спp. 1095, apк. 1-11 (o6лaстi); спp.761,
apк. 23-35; У лeщamах momалimаpuзму, 2: 93_100 (нaкaз); PаОянсъrcа
ocвimа, 10 xсoвтня 1947, c. I-2.
26ILЦAГO, ф. 1, oп. 23,cлp.4526, apк. 22 (3aпopilкxя),37 (УжгopoД)' 46
(Кipoвoгpaл) i 53 (Cтaлiнo).
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BигЛяДi Hе Мo)кнa. У пiдpyvникy пoстaтЬ Бoгдaнa Хмельниць-
кoгo виведe}Ia тyМaннo' Itе скaзaнo тaкoж' щo Киiвськa Pyсь
6улa кoлиcкoю тPьoх 6paтнiх нapoдiв - yкpaiнськoгo, poсiй-
сЬкoгo i бiлopyськoгo>. Bчитeль Мeлявський пiдтpимaв кo-
ЛеIУ, з:lявиBlIIи' щo <.вчитeлi iстopii сepеднiх rпкiл нarштoBхy-
Ioться нa чималiтpyлнoшi y Bиклa.цaннi,6o в лiтеpaтypi недo-
стaтньo i нaвiть сyпepeчливo висвiтлюються пиTaн}Iя> iстo-
pii Укpaiни27.

Biддiл rшкiл ЦК кП(6)У пepевipив BикЛa.цaHня iстopii в
кiлькoх o6лaстях i не виявиB }IсoдtIих нaцioнaлiстичних пo-
Милoк нa схoДi peспy6лiки. Ha зaхoдi )к paдянсЬкa веpсiя iс.
тopиннoi пaм'ятi дoсi мiцнo нe BкopeHилaся. Cepед мiсце-
Bих }Iaукoвцiв бyли й тaкi, xтo гoBopиB пpo Киiвськy Pусь
як пpo <.Укpaiнy> й висoкo oцiнювaв <.дpi6нo6ypэкуaзнi нa-
цioналiстиvнi> пapтii .цopeBoлюцiйнoi Укpaiни, як-тo Peвo-
люuiйнy укpaiнськy пapтiю (PУП) тa Укpaiнськy сoцiял-
дeмoкpaтиннy poбiтнину пapтiю. Haвiть спeцiялiсти з Львiв-
ськoгo iнститутy пi.цвищeння квaлiфiкaцii вчитeлiв зaпpo-
ПotlyB:rЛи для eкзal{eнaцiйниx po6iт хибнi теIvlи: <.Poль вa-
pягiв y ствopeннi Киiвськoi.цеpxQBи> тa <.Haцioнaльний pyх
нa Укpaiнi у 1905_1907 i дiяльнiсть PУП>. Пoпpи тe, вiД,цiл
rшкiл Gopollив )l{итeлiв 3aхiднoi Укpaiни, якi <<Щ€ нeдoстaт-
ньo знaйoмi з вимoгaми i пpинципaМи l{apксистськoi iстo-
pиvнoi Hayки>. Biн звинyвaчyBaв y uiй ситyaцii [нститут iс-
тopii Укpaiни, який не poзpo6ив зpaзкiв пpoгpaми.цля Bчитe-
лiв28. Taк iДеoлoгiчнe кoЛo зaмкнyлoся: вчитeлi кpитикyвilли
aвтopiв пiдpyuникiв, iстopики пepeкЛaДали вi.цпoвiдaльнiсть
нa i.цеoлoгiв, a мiсцeвi фyнкuioнepи пpиглylllyвaли гoстPoту
Цих питaнь.

Tимчaсoм Кaгaнoвичa, здaBaЛoся, poзчapУBaJla вiлсyт-
нiсть кoнкpетних зBиtIyBaчеHь. Tpетьoгo )кoвTня Ceкpeтapi-
ят I{К зaтвеpдиB щe o.цнy пoстaнoBy пpo пepе6iг odгoвopeння
ПoпepeдHьoгo piшeння стoсoBнo Iнститутy iстopii Укpaiни. У
нiй зaявлялoся' щo з6opи y Bищих IIIкoлax peспy6лiки poзгля-
нyЛи тy пoстанoвy }Ia.цтo пoвepхoBo i нe викpили <.нaцioнaлiс-

27 Tаll cаllto, apк. 25 -26.
28 IIЛAгO, ф. 1, oп. 73, спp. 398, apк. |_22, oco6ливo |2 i 19 пpo Зaxiд.
lry Укpaiнy.
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TичHих пoМилoк> BЛaсних BикЛa'цaчlB; тoМy вимaгaЛoся пpo-
BeсTи нoвi викpивaльнi зaсi.цaння в стoлицi й гoлoвниx мiс-
Taх тa щe oднy нayкoBy кoнфepeнцiю в Iнститyтi (ui вкaзiвки
тaк нiкoли й нe 6yли зpeaлiзoвaнi) 29. I хoчa нa ПoЧaткy )кoB.
тня Iнститут пoдaв Кaгaнoвичeвi .цвa вapiянти пpoектy мaй.
бyтньoгo пi.lpyнникa, yкpaiнськe кepiвництBo Taки звiльни-
лo Петpoвськoгo 3 пoсa.ци диpектopa Iнститутy, a нa йoгo мiс.
цe пpизнaЧИЛ|4 ЛoЯl|ЬРIoгo пapтii oлeксaндpa Кaсимeнкa. Ho-
вий диpeктop нa тoй чaс нe мaB хсoДнoi oпy6лiкoвaнoi книж-
ки. Йoгo пeplпa мoнoгpaфiя <.Boзз'€.цнaння Укpaiни з Poсieю
i йoгo iстopиvнe знaчен}lя> пo6aчилa свiт щoйнo 1954 poкy30.

Це aдмiнiстpaTиBrre piшeння нaBpяд чи зaспoкoiлo Кaгaнoви-
чa, якoмy пpaгЛoся pirшуrих зaхo.цiв, аЛе кaМпaнiя тaк нiкoли
й нe вi.цнoвилa свoгo poзМaхy.

Пpoте сepпHeBa aтaкa нa iстopикiв викликалa нoBy чист-
кy сеpell писЬMеtIHикiв3l. I.цeoлoги <<)к.цaHoBщиtIи> 3aгaЛoМ
пiдoзpiливo стaBилися дo iДентифiкauii нepoсiян paдrпe з iх-
нiм влaсниМ Ми}IyЛиМ, нix iз paдяHськolo дiйснiстю uи poсiй-
сЬкoю iмпеpськoto iстopiсro. У vеpвнi 1947 poку гoлoвa Cпiл-
ки письМенникiв сPсP Aлексaндp Фaдеrв Bиступив нa пле-
нyмi пpaвлiння Cпiлки 3 пpoмoBoю, якa нa6улa вeликoгo poз-
гoлoсy. Biн бaгaтo гoBopив пpo те, щo в лiтеpaтypi шe не вi.ц-
6увcя pirп5пrий пoвopoт .цo pa'цянськoi темaтики. Cepeл пpи-
чин цiеi пpo6лeми Фa.цссв н:u}вaB i <<П€P€)I(итки 6ypжyaзнoгo
нaцioнaлiзмy>. Biн, 30lсpeМa' кpиTикyBaв нepoсiйськi iстopиu-
нi poмaни зa нaдмipнe oчoP}IенIIя Poсiйськoi iмпеpii: <.B зo-
6pa:кeннi iстopиннoгo Ми}Iyлoгo тpeбa не тiльки пoкa:}aTи кo-

ъ Taл cаllto, oп. 8, спp. 340, apк. |3_|4; У лещаmах momалimаpuзлу,2:
1 19-120.
з0 ILцAГo, ф. 1, oп. 70, спp. 762, apк. 1_20; спp. 763, apк. 1_35 (плaни).
Касименкa пpизнaчили диpектopoМ 25 xoвтня 1947 poкy' i вiн зaли-
цIaвся нa цiй пoсадi дo 1964 p. Biн зaкiнчив 1926 poкy Пoлтaвський
iнстиryт нapoлнoi oсвiти iдo вiйни Bиклaдав y Пoлтaвi тa Житoмиpi.
Пiд чaс вiйни Кaсименкo пpaцЮвaв в aпapaтi цк кп(б)У' a вПpo.цoв)к
|945_47 poкiв _ y pеспyблiкaнсЬкoмy Hapкoмaтi зaкopдo}rних спPaв.
.Ц,и в. : C мoл iй, pe л,., Bueнi Iнcmumу mу' |2 4_ 125.
3l Як зaвxди, 6езпoсepе.Ц,нiм пorцтoвхoм .цo кaмпaнii стaв свoечaсний
дotloс, а сaме лист, щo йoгo в сepпнi нaДicлaли Кагaнoвинy двoе лiте-
parypoзнaBцiв _ €вген Aдельгейм тa Iлля Cтe6yн (IцAГo' ф. 1, oп. 23,
спp. 45 1 5, apк. 3- 1 2; LЦaпoвaл, Укpaiна 2 0 _ 5 0 -х poкiв' 269 -27 0,1.



144 PoзОiлuemвepmuй.HeзакiнчeнuйхpеonoвuйnoiО1947poку

лoHi3aтopсЬкy poлЬ цapи3мy. 3apaз кy.ци BDклиBiЦlе пoкa:}a-
TvITvI>(' люДeй в минyлoмy сBoгo нaPo.цy' якi зpoзумiли, щo iх
нapo.цoвi пo Дopoзi з poсiйськoю l(yльтypolo...> Ha тoмy сaмo-
му зaсiдaннi Кopнiйvyк' гoЛoBa Cпiлки писЬIvteнHикiв УPCP,
пеpePaхyBaв у свoiй пpoмoвi нaцioналiстичнi пoмиЛки кoлer-
письМeн}Iикiв. Maйэкe всi вoни 6yли взятi з apхiвiв кaмпaнii
1946 poкy, o.циtloкиМ BapTим yBaги Дo.цaткoМ стaв oпy6лiкoвa-
ний y кiнцi 1946 poкy poмaн Пeтpa Пaнчa <.3aпopoэкцi>32.

I{ей пeprший пoвoенний iстopинний poмaн _ eпiчнa oпo.
вiль пpo Укpaiнy ХVII стopiччя _ незa6apoм lloтpaпив пiд вo-
гoнь кPитики 3a <.iдеaлiзaцiю> кo3aкiв. Пaнч 6yuiмтo Heдo.
сTaTньo пiдкpeслив нaпpyry мiж 6aгaтими ft 6iдними кoзa.
кaМи, нaтoмiсть пo3итиBнo зo6paзив 6aгaтoгo кoзaкa Bepиry,
a B усTa oдHoгo з гepoiв, IlIЛяхтичa Бyxинськoгo' BкЛaB кpa-
мoльнi слoBa: <.Кoзaки зaB)Iс.ци 6opoлиcя зa Укpaiнy, зa вipy,
зa вoлю!>33

3 15 пo 20 вepeсня тpиBaв poзtllиpeний плeнyм Cпiлки
писЬмeнникiв, нa якoмy викpиBaЛи нaцioналiстичнi пoМил-
ки i] члeнiв. 3дe6iльпloгo пoвTopюBалися звинyвaчення |946
poкy; Кopнiйнyк y свorМy вистyпi пoBеpнyBся aэк.цo <.Укpai-
ни в oгнi> [oвхeнкa. КPiм <.3aпopoхцiв>, yчaс}Iики з'iздy зa-
IУДLIJ|II тiльки нeвeликий iстopиvний poМaн Федopa Бypлa-
ки <.oстaп Bepeсaй>. (Иoгo гepoй, слiпий кo6зap ХIХ стopiн-
чя' вистyпaв пepeД тoгoчaсними <.бypжyaзними нaцioнaлiстa-
ми> i нaвiть пepeД ЦapeМ Алексaн.lpoм II.) Pетельнo вивчив-
tпи iстopиvний xaнp i нe знaйшoвltlи 6йьrшe пiдстaв.цля кpи-
тики' yкpaiнськi i.цeoлoги для бiльtшoi нaoчнoсти laсУДpl.ЛvI ДBa
poМaни' якi непpaвиль}Io iнтepпpeтyB:lли сгIaснi теми: <.ЖивУ
вo,ЦУ> Юpiя Янoвськoгo тa <.Йoгo пoкoлiння> Iвaнa Ceнчен-
кa. Pильський пpивселю.цнo Bизнaв свoi пoмилки. Микoлa Бa-
хaн' aвтop пaтpioтиннoi пoeми <.flaнилo Галицький>' вистy-
пив iз пaлкoю пpoМoвoю пpoTи нaцioналiзму в iстopii, y якiй
зaсyдиB Гpyrпeвськoгo, <.фaшИcTa> Кpип'якeвинa, Петpoв-

з2 Лimеpаmуpнa ?o3еma|3 липня |947' c.3; 1 0 липня 1947, c. | _2. Дуlв. тa.
кoж:. LПевченкo, Кyльтypнo-iлеoлoгivнi пpoЦeси в Укpaiнi, 41.
ts .Ц,ив.: Лimepаmуpна ?Qaema, 17 квiтня |947, c.2; Cиpoтюк, Укpаiн.
ська ionopuuна npolсI за 40 potсiв, c.257. Пop. з пepIIIим видaнням: Пе.
тpo Пaнн, 3аnopouсцi (Киiв, 1946); див. фpaзy oстaпa Бyхинськoгo нa
(.2З,
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сЬкoгo i Pильськoгo. Щoйнo вiн вигoлoсив oсo6ливo гнiвнy
тиpaДy Прoти Pильськoгo, тoй виryкнyв: <.Пpaвильнo!>3a

Tpoхи 3гoдoМ пi.ц чaс пЛeнyмy Пaнv yзяв слoBo' шoб poз-
каJIтися y сBoiх пoМилкaх i пooбiцяти <.гlapтiйний poмaн пpo
дoбy Бoглaнa ХМeлЬ}Iицькoгo>>. Письменник зaцитуBaв .ц,вa
пiл6aльopливi Лиcти, щo iх вiн oтpиМaB вiд читaчiв пiсля тoгo,
як пpeсa poзкpитикyв:Ula <.3aпopoхцiв>. Читaч зi Львoвa нa
пpiзвищe Гep6iй пIкo.цyBaB, щo ПoлIoBaHHя }Ia вiдьoм зaвa-
Дить ПaнчеBi писaти цiкaвi твopи' a.цBaдцятидвopivний iнвa-
лiд вiйни нa пpiзвищe Кarшу6 Paдив письмeнникoвi нe згиHa-
тися пiд iДeoлoгiчниM Tискoм: <.PoмaHи, яких виМaгaють вi.ц
Baс писaти,6eзyмoвнo булyть cToЯТИ нa низЬкoМy хyдo)кHЬo-
му piвнi i бyлyть МaTИ лЛЯ се6е пpихилЬHих читaчiв Лишe y
певний iстopинний пepioл i сepeл пeвнoi гPyпи лloдей>. .Цo
цiеi митi зД'aBaЛoся' щo Пaнч зaхищa€ться' ПoкЛикaЮчисЬ
нa пiдтpимкy нитaнiв, aле пiд кiнeць зaцьIсoBa}Iий письмeн-
ник paПToМ виryкнyB' плyTaloчи укpaiнськi й poсiйськi слo-
вa: <.Ми всi paзoм, i я i нarшi кpитики' Дaдiм Пo пискy тaкиМ
..6oЛ€ЛьщикaМ''>35.

.Ц'ев'ятнa.ццятoгo BеpесHя Кaгaнoвиu i Хpyшoв зyстpiлися
3 гpyпolo стa п'ятЬoх чiльних yкpaiнських писЬмeH}Iикiв, якi
o6гoвopювали <.нaцioнaлiстичнi пoмилки> свoiх тoвapиrпiв
тa 3o6oв'язyBaлися .цoТpиIr{yBaтися пapтiйнoi лiнii. Бiльlпiсть
пpoмoвцi в piзкo зaсулили <. tшкiдлиBe зaм илyBaння ми tlyЛим >'
aле вiДoмий poмaнiст Hатaн Pибaк, який сaме зaкiнчив пepЦIy
чaсTиHу i.цеoлoгiчнo Bивa)кенoгo iстopиvнoгo polиaнy пpo Пpи-
€.ц,нaHHя Укpaiни дo Poсii, виpirпив пpoзoндyвaти rpунт. Biн
ви6улувaв свiй зaхист iстopиннoгo )кaнpy згiднo 3 кaнoнaми
oфiuiйнoi aнтинaцioнaлiстичнoi pитopики: <.Я не 3нaю' хTo 3a-
цiкaвлений в тoмy, шo6 y нaс не 6улo poмaнiв i пoвiстeй, дpa-
мaTичниx твopiв нa iстopиннi тeми. ...Ми, paлянськi ПисЬМe}I-
lIики' tIе Мa€мo пpaBa вi.цдaвaти нa вiдкyп [нauioнaлiстaМ' _

С.€'l тaкy вalкЛивy Tемy, як iстopiя нauloгo нapo.цy>. Pибaк

и IIЛAгO, ф. 1, oп' 23, спp. 45t2' apк.1-47 (Кopнiйvyк), 171_183 (Бa-
)кa}I, зoкpeмa apк, |77-|79 пpo Pильськoгo),260_268 (Панн). Opигiнaл
пpoтoкoлiв iз дещo вiдмiннoю нyмepauiсю стopiнoк диB. y: lЦAМЛМ'
ф. 590' oп. 1, спp. 39 i 40.
з5 rUI.AМЛМ, ф.590, oп. 1, спp.56, apк. 118; tЦAГo, ф. 1, oп.23, сrr; l .
4572, apк,267 _268,
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пpигa.цaB, як ще 1940 poкy odгoвopювaв iдeю сBoгo oстaннЬo-
гo poмaнy з Хpyшoвим i тoдi пapтiйний кеpiвник дoпoмiг йoму
кopиснoЮ пopaдoю. Кaгaнoвич i Хpyшoв, oДнaк' нe пpoкoМен-
тyвaли йoгo вистyп i зaлиrпиЛи ПисьМeнникa y непeвнoстi36.

Iзoльoвaнi i 6eз спeцiялЬtlих знaHЬ' якими мyсiв вoлo.цi-
ти iстopик' письмeннИКуI NIaJIуI нa.цTo МilЛo мo)кливoстей для
зaхистy' кoли пpeсa пolloвилa пepeслiдyвaння нaцioнaлiзмy
в лiтepaтypi. Hезaбapoм <.Paдянськa Укpaiнa> oпy6лiкувалa
poзгopнyтy стaттЮ €нeвичa <.Пpo нaцioнaлiстичнi пoмилки
M. Pильськoгo>..(o неi пpиеднaJIacЯ <.Лiтepaтypнa гaзeтa> цi-
Лolo чepгoю poзвiннyвaлЬних стaтTeй пpo Пaнva, Янoвськoгo
й iнrпих. Pильськoгo 3Мyсили oпydлiкувaTvI КaЯ"ITЯ <.Пpo нa-
цioнaлiстичнi пoмилки в мoiй лiтepaтypнiй po6oтi>37 . }aхoди,
якиx yхили щoдo зaхiднoyкpaiнськиx письМeHникiв, пepe-
Bep[Iили пopiвнянo м'якi адмiнiстpaтивнi .цoгaни iхнiм схiд-
}IиМ кoлeraм. У Львoвi влaдa Bиключилa зi Cпiлки письMе}I-
никiв <.нaцioнaлiстiв> Пeтpa КapмaнсЬкoгo' Mихaйлa Pyл-
ницькoгo й Aндpiя Пaтpyсa-Кapпaтськoгo' a oстaннЬoгo нa-
вiть зaapeштyвaли38.

Poмaни пpo Bo€нний гepoiзм, вiд6удoвy пpoмисЛoвoсти
тa вiдpoдэкення сiльськoгo гoспoДapсTBa склaЛи oснoBнy мaсy
yкpaiнськoi лiтеpaтypнoi пpoдyкЦii. 1947 poкy Мoлoдиflt пиcь-
мeнHик oлeсь Гoннap oтpиМaB Cталiнськy пpeмiю Дpyгoгo
ступeня 3a пеpIIIy чaсTинy вoеннoi тpилoгii <.Пpaпopoнoсцi>.
Haстyпнoгo poкy вiн oтpимaв Ty сaМy }Iaгopo.цy 3a Дpyry чaс-

36 Tаll cа-llo, спp. 4511, apк. 1_88..(ив. вистyп Pи6aкa нa apк. 41_43.
э7 PаОянcъка Укpаiна,2 ясoвтня |947, c.2_4 (Снeвиu); Jlimеpamgpна zа-
зemа, | 1 гpy.lня |947 ' c.3 (Pильський); 9 лсoвтня |947 ' с. 1, 4; 16 жoв-
тня |947, c. 2; 23 жoвтня |947, c. |; 4 гpу лllя |947, c. 3; 8 сiчня |948, c. 4;
15 сiчня 1948, с. 3.
в Лimepamуpна Уrcpаfua, 13 листoпaда 1947, c.2i 20 лиcтoпaдa |947 ' c. 4:
Py6льoв i Чеpнeнкo, Сmалiнщuttа,228-229. Ha.цзвичaйнe явиIцe B кoH-
тeкстi iдеoлoгiчнoi кoмпaнii 1947 poкy' apeшт Пaтpуса-Кapпaтськoго 6ув
пoв'язaний paдцIе з йoгo минyлим пiд vaс вiйlrи, a нe 3 пoBo€ннoю дiяль-
нiстю пoeтa й pедaкгopa. Пртягoм вiйни вiн зaлицIaвся нa oк)moBa}Iolify
нiмцями й yгopцями 3акаpпaттi, l,lo)l(ливo' як pa,цяI{сЬкий тaемний аreнт.
Пiзнiпre пepе6paвся .цo Мoскви, сЛy)ив y пpopaдянськiй чехoслoвaцькiй
apмii мaй6щ}Iьoгo пpезидeнтa Чеxoслoвaччиtlи гeнepaлa Лю,Ц'вiка Cвo6o-
Дlц. Див.: o. Мyсiенкo, Андpiй Пaтpyс-Каpпaтський y кн.:3 nopozаслepmi,
c, 345-З47; Кулъmуpне эrcummя в Укpаiнi: Sахi}нi зeмli, 1, c.484-496.

Аmака на iсmopuкiв

тиI{y тBopy, a Iвaн Pя6oкляч _ Cталiнськy пpeмiю ТpeтЬoгo
сTyПeня зa пoвiсть <.3oлoтoтисячI{ик> пpo Пoвo€ннi кoлгoспи.
06'смний iстopинний poМaн Pибaкa <.ПеpeяслaBськa paДa>
тaки пo6aчиB свiт: сПepшIy B лiTepaтypнoмy )кypнaлi, a 3гo.цoм,
нaпpикiнцi 1948 poкy, oкpемolo кtIи)Iскoю' якa свoгo чaсy пpи-
HeсЛa aвTopoвi Cтaлiнськy пpемiю Дpyгoгo сTyПeHя3g. Пpи-
клaд Pи6aкa пoсЛyll(иB пpецeДeнтoМ: iстopиннi poМaни вiTa-
ЛvIcЯ, якщo Boни yсЛaBлIoBaЛи вiннy /lpyхсбy Укpaiни й Poсii,
нaвiть нa хисткoМy rpyнтi слaBнoгo кoзaцькoгo минyЛoгo.

Хaй тaм якиМи 6yли нaмipи Пepuloгo сeкpетapя' aлe кaМ-
пaнiя Кaгaнoвичa 3a i.цeoЛoгiнну нистoтy нe ПepеpoсЛa y Bсе-
oхoПtly чисткy yкpaiнськoгo нayкoBoгo й лiтepaтyptloГo )кит-
тя. I6юpoкpaти,й'ittтeлeктyaли в peспy6лiцi нe хoтiли i.цеoлo-
гiчнoi 6итвуl Ha сaмoзнищення' a Кpемль ЦЬoгo й не вимaгaв.
У сеpелинi гpy.цня 1947 poку Cтaлiн вi.ц,кликaв Кaгaнoвичa.цo
Мoскви - тaк сaМo Heспo.цiвaнo, як i пpислaв йoгo нa пoчaT-
кy тoгo )Iс Taки poкy. Кaгaнoвич стaB зaстyпникoм гoлoви Pади
Мiнiстpiв CPсP, a пoсa.цy Пеpllloгo сeкpeтapя пapтii в Укpaiнi
зtloBy пеpе6paв Хpyшoвao. Кaмпaнiя пpoти <.нaцioнaлiстичних
пoМиЛoк> в yкpaiнськiй iстopioгpaфii й лiтepaтypi сTихлa нe-
B.цoBзi пiсля 3iд'iзД} Кaгaнoвичa дo сToЛицi, aлe i.цеoлoгivнi pi-
шIeння 1947 poку фopмaльнo нixтo нiкoли }Iе скaсoByвaв. Хoнa
чисткy й нe зaвepШIИЛv!' yкpaiнськi iнтeлeктyaли oтpиМaЛи
ю6pиЙ уpoк. Haстyпнi кiлькa poкiв бiльцriсть письмeнникiв

уникaли iстopиннoi теМaTики' a iстopики пpи пeprшiй-лiпrпiй
нaгсrдi Де тiльки Мo)кнa oПисyвilЛи iстopиннi 3B'я3ки з Poсirю
тa зaстoсoвУBaJIу| клaсoвий aналiз, нaвiть якщo oднoчaснe Bи-
кopистaння o6ox стpaтегiй зaпЛyтyBaлo iхнi нapaтиBи.

Як i в perптi pa.ц'яtlсЬких pеспублiк, pецидиBи )Iqцaнoв-
щини в Укpaiнi щe .цoBгo ДaBaЛуI пpo сe6е знaTи нaвiть пiс-

з9 Лimеpamgpнa2а3еma,8 квiтня 1948, с. 1; 14 квiтня 1949, с. 1_2 (Гoннap i
Pя6oкляv). Bиvеpпний oгЛяд пoIIIиpення сyr{aснoi тeмaтики y пoвoсннiй
yкpaiнськiй лiтepaтypi див.: Киpилюк, pед., Iс'rnopiя gкpaнcъкoi лimepamу-
pu (Киiв, 1971), тoм 8. Пpo Pи6aкa див.: ЛimepаIщpпa ?сBemа' 6 гpyлня
1948, с. 3 (вийurлa Дpукoм <.Пеpeяслaвськa paдa>); 9 6еpезня 1950, с. 1
(Cтaлiнськa пpемiя); Haтaн Pи6aк, Пepeяcлавсъка pаОa ( Киiв, 1 948).
.t0 ПoсаЦи rlеplцoгo секpeтapя тa гoлoви Paди Miнiстpiв тaк i зaлиltIилll-
ся poз.u'iленими. Hoвим гoлoBoю Paди Мill iстpiв УPCP стaЛa JIк)/tlItl;l
Хpyшoвa,,Z[ем'яll Кopoтнeltкo.

'10'
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ля смеpти сaМoгo Ждaнoвa у сеpпнi 1948 poку. oднaк Мiсцe-
вi i нтeлeкт у aJIИ LIIBуI Дкo нaвч илися пpипaсoByBaти iдеoлoгiч-
нi зaяви МoсквидЛя зaхистy й пiдтpимки влaсних iнтepeсiв.
Haпpиклaд, хpестoвi пoхoди пpoTи <.6eзpiдних кoсмoпoлi.
тiв> (зaзвинaй евpeiв) вoни BикopистoByBaЛи' шo6 пoз6yти.
ся .цeкoгo з лiтеpaтуpoзнaвцiв, хтo пеpe.ц тим 6paв yчaсть y
цькyвaннi iстopиннoгo }Iсaнpy в yкpaiнськiй лiтepaтypi тa лo.
pевoлюuiйHих кЛaсикiв. 3aступник гoлoви пpaвлiння Cпiл.
ки письМенникiв Укpaiни Лю6oмиp .(митepкo пy6лiннo зa-
сУ ДИB кpитикa.<<кoсмoпoлiтa> oлeксaнлpa Бopшaгiвськoгo,
якиЙ нaчe6тo <<пaПЛIo)кив ..Бoг.цaнa ХмeльHИЦькoгo'' тa iншi

aнтипaтpioтiв>, сepед яких 6ули <.o. Бopщaгiвський, A. Гo-
зеHПyд' I. Cтe6yн (Кaцнeльсoн), €. Aдeльгейм, €. Cтapинкe-
вин, A. Шaмpaй, Л. Caнoв (Смульсoн) тa iнrшi>,3a нaклeпи нa
yкpaiнську клaсичну спaдЩинy _ <<HaIIIy гop.Цiсть, нaшy нацi-
oнaЛьнv сBятиHю> at.

Haцioнaлiстичнe вiдлyння кaмпaнii

Кoли Boсe[Iи |947 poку в пpeсi pинyлa XBИIIЯ
aнтинaцioнaлiстичних стaттей, oфiцiйнa <.Paдянськa Укpa-
iнa,> пoчaлa oтpиМyBaти вiд читaчiв aнoнiмнi IIуI:т|4 пpoтес.
тy. Пiсля сepii пy6лiкaцiй y сepпнi й веpeснi, y яких poзтлy-
МaчyBaлaся пoстa}Ioвa пpo Iнститyт iстopii, г:li]еTa oтpиМалa
кiлькa листiв сaМе Ha цIo TeМу. Ha пoчaтку )I(oвTHя <.Pa.цян-
ськa Укpaiнa> виpitпилa вiдпoвiсти свoiм aнoнiмним oпo-
нeнтaм Дolпкyльнolo стaттeю Л. Лeвчeнкa <.Геть нa смiтник
iстopii!> Aвтop 6opoнив oфiцiйний пoгля.ц нa <.зpa.Цникiв.
нaцioнaлiстiв> Maзепy, Гpушeвськoгo' .Цoнцoвa тa Кoнoвaль-
ця, кoтpi, як Bипливaлo з aнoнill,ftlих Листiв, нaспpaвдi <.нapo-

a| Лimеpаmуpнсl nа:rеmа' 5 6epезня 1949, с. 2; Ю. Кoстюк, <Bисoкa
пaтploтичHa poль paдЯнськoгo tr,tисTeцтBa>l Бiльшoвuк Укpаiнu, I& 3
(19a9): 40_4|,43' Пop.: PаОянcъке Лucmeцmвo' 16 лютoгo |949, c. 4:
Лimepаmуpнсt 2сl3еmсI|24 лютoro 1949, с. 1.

Haцioнаltionuuнe вiОлуння кшtnанii 149

лили yкpaiнцiв [як Mo.цepнy нaцiю. - C. €.|,o,. Пpoте нeв.цoвзi
гaзeтa oтpимaЛa щe o.ц'нe aнoнiмне пoсЛaння зi схiлнoукpa-
iнськoгo пpoмисЛoBoгo мiстa flнiпpoлзepжиHськ 3 дoвo,цaми
пPoти Лeвченкoвoi стaттi:

Tи дoбpoдiю як Hе клянись (хov ти llla €шI IIpaBo BисTyпaти

чepeз г:r:}етy), шo <Гpytпeвський зaB)кди 3 пpезиpсTвoм стa-

BиBся дo yкpaiнськoгo нapoдy>' тa xтo тoбi пoвipить. Bсiх,
хтo пiднiс свiй гoлoс 3а Haш скpиB.ц,)кeHий лo кpaю нapoд,
Tи }t€t:lиBa€ш зaпpo.цaнцями, i мaбуть }lа:tвеlll i мене Taк, хoч
я i не нaлежy.Цo пaнiв. ...I який це <<нapoд>' вiд iменi якoгo
ти BисTyпa€ш' <<пpoклинa€)> Ma3епy, Гpyшeвськoгo i iнших
слaв}rих, aлe нeЩaсHиx синiв Укpaiни?{3

Hе нa.цтo впpaвний писЬNIeнHик i нaвpяд чи члe}I нaцio-
нaлiстичнoгo пiдпiлля' aвтop 6ув, tшвидtue 3a все' дoмopoсЛим
yкpai}Iським пaтpioтoм, o.цtlим iз 6aгaтьoх, хтo пi.ц чaс вiйни
нaкyпиB нa кни)ккoвиx6aзapaх стapoi iстopиvнoi лiтeparypи i
кoгo в нaсryпнoМy пoкoлiннi мo6iлiзyвaB .циси.ц'eHтський pyх.
Ще oдин aнoнiмний тpaктaт, пiдписaний <.Львiвськolo гpyпolo
Coюзy Bи3вoленHя Укpaiни>, зaсвi.цчив пoслi.цoвнiцrий нaцio-
нaлiстичний пiдхiд. Йoгo aвтopИПoЯctIИIг,I, Щo iстopiю Укpai-
tlи як ДePлсaBи i як нaцii He п{oxyTЬ стBopити oфiuiйнi iстopи-
ки, 6o Bo[Iи пишIyTЬ <<3 пoгляДу Bигo.ци кoлoнiзaтopiв>. Maлo
тoгo' тaкa iстopiя нaспpaвдi й нeпoтpiбHa' a.ц)кe <.iстopiя Укpa-
iни,,цiйснo-нaцioнaльнa i спpaве.цЛивa' y)кe стBopенa i .цaвнo
Haписaнa як гi.цнo \Й 6ути o.ц}Iим iз ви.цaтнitпих пpе.цстaвни-
кiв yкpaiнськoi нayки гpoМa.ц,I}Iинoм fpyrшеBсЬким>. A взaгa-
лi, iстopioгpaфiя <.пoвиннa бути пepeдyмoвoю .цo мaйбрньo-
гo poзвиткy iстиннo сaмoстiйнoi, вiльнoi i нeзaлeхнoi Укpaiн-
ськoi дepясaви' кoTpolo Bo}Ia пoBи}Iнa стати B нeд,aЛeкoму мaй-
6yтньoмy пpи пi.штpимцi 3aхiдних .(емoкpaтiй>{{.

flpyгoгo )кoBтня <.Paдянськa Укpaiнa> вмiстилa poзлo-
ry стaттю Фeлopa €нeвичa <.Пpo нацioнaлiстичнi пoМиЛки

a2 PаОянcька Укpaiнa,8 лсoвтня |947,c.2-3. Ha жаль, IIеpIIIих aнoнiмних
листiв в apхiвi ЦК немaе, oчеBиllнo, iх пepеслaли в Miнiстеpствo ДеP-
лсaвнoi 6eзпeки. Кoли листiв пo6iльrшалo, pедaктop пo.raв po6ити кoпii i
для свoiх пapтiйних звеpхникiв.
13 Il/lAгo, ф. 1, oп. 23, спp.4957, apк.3.
aА To.i| cа'tr|o, apк. 4-8.
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М. Pильськoгo>' a не3a6apoМ oTpиМaЛa ДBa Дy)кe piзнi aнoнiм-
нi вiдryки з 3aхiднoi Укpaiни: oдин 6opoниB pa.ц'янський вo-
eнrlиil пaтpioтизм, a дpуrий BислoвлIoвaB кaTeгopичнo aнTи-
paдянськi IIoгляди. <.{eсятepo львiвськиx сту.Цeнтiв> пpoсили
pe/Iaктopa Пepекaзaти €нeвину, щo <.вiн пoдi6ний .ц'o Toгo сo-
6aки, щo зaстpеЛиB Пylшкiнa, нe знaЮчи нa щo вiн pyкy пiлi-
ймaв. Якщo Pильський - нaцioнaлiст, тo тo.цi нe нaцioнaлiст -
ЛIoДинa' щo зoвсiм пopвaлa зi свoiм нapoДoМ>. A <<Г}pToк Мoлo.
Дi зaхiдних oблaстeй Укpaiни> схapaкTеpизyBaB пoeTa i зoвсiм
гнiтючe: <.Pильський пpoдaв Дytшy i стaв 3a сBoIo чoptly пи-
сaнинy .сTaЛiнськиМ ЛaypеaToм''>. Бa 6iльtше, нa ixню дyмкy'
Pильський вiдкpитo вiдмoвився вiл yкpaiнськoсти нa кopистЬ
pаДянськoi iдентиvнoсти' кoЛи нaписaв pЯДКуI.. <.Мoя 6aтькiв-
щиIra _ He пpeДкiв pяди>. Aвтopи стBеp.цжyBaли' щo yкpaiн-
cькуtfl нaцioналiзм зapoдиBсЯ,кoЛИ вoiни Киiвськoi Pyсi пiд-
няли мeчi пpoти arpeсopiв, i щo кoзaки 6opoлиcя зa свiй нa.
poд, a нe <.якийсь ..зeМHий мaтepiaльний poст''>, Хмельниць-
кий ясе уклaB дoгoвip iз Moсквolo, щo6 пopвaти з Пoльщeю, a
не <<ПoтoнyTи B Мoскoвськiй 6eзoднi> a5.

Paдянськe кepiвництвo .цy)кe нeпoкoiлa пpoпaraнДисT-
ськa дiяльнiсть opгaнiзoвaнoгo нaцioнaлiсTичнoгo pyxy. I
хoчa ПapтизaнсЬкa вiйнa йшлa y зaхiдних o6лaстях, нaцio-
нaлiстичнi листiвки тa киIxенькoвoгo poзмipy dpoшrypки пo-
стiйнo cПЛуBaJIИ y Cхiднiй Укpaiнi,зoкpеМa i в стoлицi. Cкa-
я<iмo, o/tнoгo гpyДнeвoгo paнкy 1947 poку' B дe}Iь ви6opiв дo
мiсцeвих PilД, нa стiнi Boлoдимиpськoгo сoбopy в сaмiсiнькo-
му ueнтpi Киевa знaйrпли нaцioнaлiсTичHy листiвкуa6. У лип-
нi 1948 poкy дpyгий сeкpетap цК КП(6)У Леoнiд Мeльникoв
oтpиIvraB TpиBo)Iснe пoвi.цoмлення вiД пеpllloгo сeкpетapя !нi-
пpoпeTpoвсЬкoгo oбкoмy пapтii Леoнiдa Бpсх<невa. Toй дoпo-
вiдaв, щo в зaлiзничtloМу вaгoнi, який пepeвoзив 6улiвeльний
лiс iз 3aхiднoi Укpaiни нa CхiДнУ, BИЯBуlЛvI.цo.цaTкoвий вaн-
Tilк _ нaцioнaлiстичнy лiтepaтypy. Cтypdoвaний Бpехснeв 3a-
пeBниB свoiх звеpхtlикiB, щo йoгo iДeoлoгiчнi кaлpи <<пoсиЛи-
ли po6oтy сepe.ц po6iтникiв i кoлгoспникiв o6лaсTу|,>47.

a5 Tа-м са-llo, apк. 2 (пеpru иfl лиcт) i 10-2| (дpyгий лист).
16II'цAгO, ф. 1, oп. 23, спp. 4956, apк. 6_7.
a7 Tалt cаlllo, ctlp.5072, apк. 13.

H ацioн алiсmuнн е вi О щ ння калnанii Б1

Як випливa€ 3 ДoЛyчeних Бpеx}I€вим зpa:}кlB Ta lHuIих

нaцioнaлiстичних пу6лiкauiй, стpaтeгiнне мiсцe в нaцioнaлiс-

тичнiй прoпaraндi пoсi.цaли теми нaцioнaльнoi пaм'ятi, iстo-
pичнoсти укpaiнськoi дepясaвнoсти, poсiйсЬкoгo iмпepiялiзмy.
Maлo Toгo' схo}I(е 6улo, щo aBтopи нaцioнaлiстичtlих тeкстiв

пилЬ}Io стeхaть 3a poзBиткoм пoдiй в oфiuiйнiй iстopиннiй

нaуцi, нepiдкo пpoпoнyloчи aЛЬтepнaтиву нaйнoвitшим пap-

тiйним з:UIBaм пpo iстopiro й iДентичнiсть. Haпpикла,ц', кpити-

кa пoняття стap[Ioгo 6paтa - вeликoгo poсiйськoгo }Iapo,цy _

y мaIIIинoписнiй 6poшуpi тepнoпiльсЬкoгo пpoвoдy oУH зa-

свiднyе, шo ii aвтopи 6ули Пpекpaснo знaйомi з мiсцeвoю pa-

дянськoЮ пpeсoю тa сTaттяМи в <.БoльrпeBике> _ гoЛoвнoМy

тeopeтичtloМy )кypн:lлi пapтii. 3гiднo 3 зaпpoпotloвa}IиМ y 6po-

IIIyрцi aнaлiзoМ, пicля вiйни

Бoльшевики зBеpI{yЛи Bиpaзнo нa шIЛях дaв}tьoгo цapсЬкo.
poсiйськoгo iмпеpiялiзмy. 3po6или це тoМy' шIo iдея дo-
вoснttoгo 6iльlцoвицькoгo iмпеpiялiзмy, якa сПиpzulaся нa
тaк звaнiй мiжнapoднiй пpoлетapськiй peвoлюцii, зaвелa.
Бoльrшевикaм не BдzUIoся [i зpеалiзyвaти нaвiть в CPCP, не
тe щo y свiтi. Hapoпи CPCP не 3лиЛися y <<paдянсЬкиiт нa-
po.ц,>' Iцo мaв 6и 6yти пpao6paзoм 6ез-нaцioнальнoгo сyс-
пiльствa, a нapoДи свiтy вoлiли тBopиTи i oхopoняти свoi
нaцioнaльнi дepxaви{8.

Упpoдoвлс fipyгoi свiтoвoi вiйни, вiв дaлi aBтop, irплa бo.

poTь6a не мiх кЛaсaми' a мiх нaцiями, щo' 3peштoю' Bи3нaли

й сaмi 6iльtпoвики, якi пi.ц, чaс вiйни пolllиpюB:lЛи куЛьт poсiй-

ських цapiB тa iмпеpських геtlеptlЛiв. У бpoшypi пopiвнювaлa.

ся пoBo€ннa нaцioнaлЬнa pa.цянськa пoлiтикa 3 кoлoнiзaтop-

ськиМи зУc|4ЛЛЯN1уI' кopoлiвськoi Фpaнuii тa сyЛтaнськoi Ty.

peччи}Iи. Cxoхe, ЛIo.цинa' якa }IaписaЛa цю кншкeчку' yBzDк-

}Io стеж'илa зa кaмпaнieю пpoти IIIкoли Гpyrпeвськoгo. oстaн-

нi iдеoлoгiннi pirпeння пapтii нaки.цaЛи yкpaiнськiй кyльтy-
pi 6iльrпoвицькy <<пpoгpaмoвy iдeю>, aЛe _ зaBвilIсyвaв aBтop-

нaцioналiст - Мo}tгoЛи, пененiги, пoлoBцi, тypки, .IaTapуI, Лvl-

тoBцi й пoЛяки' якi стoлiттями пpихoДklЛИ B Укpaiну з тiею

сaмolo <<пpoгpaМoвoю i.цeею> зpуйнyвaти yкpaiнську нaцiю,

a8 Tаltt саlllo, aoк.24-25,
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3a3нaли пopaзI{и. A тpaдицii кoзaкiв тa yкpaiнськoi peвoлюuii
1917 poкy Пpoдoв)кyЮTь>кv|ТI|y з6poйнiй 6opoть6i oУH49.

1947 poкy oУFI BИДaлa листiвку, кoМентyючи нoвий

ByвЕLпи, a Teпep вiн пoтpaпив y нeлaскy чepffi свoю <.Iстopilo
Укpaiни>50. B iнrшiй листiвцi oУH, пolllиpюBaнiilнaвecнi |947
poку, iшrлoся Пpo 6итву пiл Гyp6aми' сeЛoМ нa Кpeм'янevнинi,
Дe 1944 poкy зaгoни нaцioналiстiв зiткнyЛИcя 3 eнкaвeдистa-
ми. Ii пopiвнtoвали з 6итвaми Хмeльницькoгo з пoлякaми пiд
Кopсyнeм, Жoвтими Boдaми, Пилявцями, 36apaлсeм тa Бe-
peстeчкoм; iз кoзaцькими aкцiями Пpoти poсiян пiд Кoнoтo-
пoм 1659 poкy тa пiд Пoлтaвoro 1709 poкy;3 сyтиЧкoЮ 3 чеp-
BotIиМ вiйськoм пiд Кpyтaми 1918 poкy. B iншoмy звepнeн-
нi yкpailrську МoЛoДЬ, <<кoзaцькe плeМ'я Мoлo.це>' зaкЛикa-
ли- вi.цзнaчИTИ TpИДЦЯтy pivницю вiйни yкpaiнськoгo нapoдy
з бiльrшoвикaми (йtплoся пpo пеptпий paДянський нaстyп нa
Укpaiну 1918 poку). У листiвцi, видaнiй пpoBoДoм oУH нa
пiвДeннo-сxiдних укpaiнських 3eМЛях, вiтaли вoлeлю6нi тpa-
дицii Шевченкa тa пoЛeгЛих пiд Кpyтaмиsl.

Укpaiнськi BЛaДники нaдзвинaйнo сepйoзнo cTaBИЛИcЯ Дo
циx aнтиpa.цяHсЬкиx aнoнiмних листiв тa нaцioналiстичнoгo
кoнтpДискypсy пpo МинyЛе. Тeксти всiх кoнфiскoвaних Лис-
тiвoк i листiв BИBЧaJwI тi сaмi гoлoвнi i.цeoлoги, якi нarляДaли
зa Дiяльнiстto AкaДeмii нayк i якi вимaгaли, щo6 oфiuiйнi iстo-
pИКИ ДaJIИ вiдсiч нaцioнaлiстиЧниМ веpсiям. oпip пapтiйним
ПoстaнoвaМ стoсoвtlo iстopii зaсвiднив, шo oфiuiйнi iнтepпpe-
тaцii нe 6ули oдинoким вapiянтoм нацioнaльнoi пaм'ятi y пo-
вo€нlloмy yкpaiнськoмy суспiльствi. Кpiм ниx,6ув ще й нaцi-
oнaлiстичний Ii вapiянт, хaй нaвiть iснyвaв вiн y тiнi oфiцiй.
нoi лiнii, якa сaМa фopмyвалaся B peзyльтaтi склaднoi взaемo-
лii пapтiйнoгo aПapaтy й iнтeлireнцii.

a9 Tам саllto, apк.26-28 i 42.
50 rLцAгo, ф. 1, oп. 23, спp. 4958' apк.22.
5| Tаl+t са.lto, cпp.5072, apк. 46_48 i 14.

Poздiл п'ЯТИi l ,
тт / v

naПИcaTИ <<.цoopии
сTzшIl}IсЬки и пl.цpyЧник >

Ha кpeмлiвськoмy бeнкeтi Д,ЛЯ paДЯНcькoгo
вiйськoвoгo кoмaн.ц,yBaння 24 тpaвня 1945
poкy Cталiн пiДняв келих i вигoлoсив:

Я xoтiв 6и лiДняти тoст 3a з.Ц,opoв'я нaшoгo
Paдянськoгo }Iаpoдy i пepeлyсiм poсiйськo-
гo Hapo.цy. (Бypхливi тpивaлi oплески, Bи-

ryки <ypa>.)
Я п'ю пеpeдyсiм зa з.цopoв'я poсiйськoгo нa-
po.цy тoМy' щo вiн нaйвидaтнitua нaцiя з yсiх

нaцiй, якi вхoдять дo сIuaдy Paдянськoгo Coюзy.
Я пiднiмaю тoст 3a здopoв'я poсiйськoгo }rapo.цy тoI\{у' щo
вiн зaслyжив y uiй вiйнi зaгaльне BизнaнHя як кеpiвна силa
Pадянськoгo Coюзy сеpeд yсiх нapoдiв нaшoi кpаiни.
Я пiднiмaю тoсТ 3a здopoв'я poсiйськoгo l{apoдy нe лиtlle
тoмy, Щo вiн - кеpiвний нapo,Д, a й тoмy, щo вiн мaе свiтлий
poзyl\,t' твep.Ций хapaкTеp i теpпiння'.

Стaлiнiв тoст' щo йoгo yкpaiнський xy.цo)Iсник Mиxaйлo
Xмелькo зo6pазив нa мoHументaльнiй кapтинi <.3a великий
poсiйський нapoд> (|947,3 x 5,15 м, Cталiнськa пpeмiя ltpугo-
гo стyПeня 1947 poкy), 3aпoчaткyвaв вi.цзнaчення poсiйсЬкoi
нaцioнaльнoi велинi, якoмy нe 6yЛo мex. Poсiйськi lшoвiнiзм
i мeсiянiзм пoмiтнiшaли в oфiuiйнoмy.цискypсi щe 3 сePе.ци-

t Bьtстyплeниe ToвapиЩa И. B. Стaлуlнa нa пpиеtt,tе в Кpeмле B ЧестЬ
кoмaндyЮЦIих вoйскaми Кpaснoй Apмии 24 мaя 1945 гoдa, y йoгo кн.:
o Bелuкoй omeчеcmвeннoй вoйнe Сoвеmскozo Coюза (Moсква, 1948),
с. 196. .Цетaльнirшe пpo цей епiзo.ц диB. y кн.: Bгаndеnbeгgег, National
BoЬheai.sтn' 130- 13 1 i 23З-34.
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ни TpиДцятих poкiB, aЛе po3кBiтнyЛи BotIи пiсля тpaвня 1945
poкy. PaДЯнськi мeдii спiвaли дифipaм6и poсiянaм _ нaй6iль-
llloМy' нaймyлpirшoму, нaйхopoбpiшoмy i нaйслaвeтнitпoмy з
yсix нapoдiв2.

Пoдii в Укpaiнi вiлoбpaxaли зaгaЛЬнopaдянськi izleoлoгiч-
нi змiни. <.Paдянськa Укpaiнa> вiдryкнyлaся нa Cтaлiнiв тoст
.цoгi.цливolo стaTтelo <.Haвiки сЛaBa тo6i, вeликий poсiйський
нapoде!>. B нaстyпнi poки тaкi стaттi pеryляpнo з,ЯBJlЯЛ|4cЯ
в yкpaiнськiй пpeсi3. Peспу6лiкaнськi видaBництBa пеpеклa-
ли i випyсTили дBoМa Bи.ц,aнняMи tloBy кaнoнivнy кни)ккy
пpo poсiйськi iстopиннi звepшeння _ <.Beликий poсiйський
нapoд> Aнни Пaнкpaтoвoia. У пepшe ПoBo€ннe дeсятиpiuня
o6oв'язкoвi пeaни poсiйськiй слaвi пoсiли в yкpaiнськoМy пy-
блiннoму дискypсi ви.цaTнe мiсцe, нe oстaHньoro мipoю в po-
6oтaх yкpaiнських iстopикiв. У сфepi iстopioгpaфii yявлен-
ня пpo poсiйську вищiсть пеpeтBopилo ПapaдигМУ <.дpyлс6и
нapoдiв> нa <<стoсyHки кеpМyBaIIIlя> мilк .цoмiнaнтнoю нaцi.
сIo Тa Ii <<Мoлo.ЦIIIими бpaтaми>. Cталiнськi iдeoлoги, iстopи-
ки й письмеttники IIИcaJIИ пpo зoвнitпню i внyтpitшню пoлiти-
кy Poсiйськoi iмпepii B пoзитив}toмy свiтлi _ як пoпеpeдницi
пoтyхнoi бaгaтoнaцioнaльнoi paдянсЬкoi дepжaви, y якiй дo-
мiнyють poсiяни.

Хoчa пiсля ПoBepнeння Кaгaнoвичa .ц'o Мoскви в гpyлнi
t947 poку iдeoлoгiннa кaмпaнiя пpoTи <.нaцioнaлiзМy> в yкpa-
iнськiй iстopioгpaфii вщyхлa, йoгo зaяв нiхтo нe скaсoByвaв.
ХVI з'iзд Кoмyнiсти.rнoi пapтii Укpaiни вiдзнavив пapтiйнi
успiхи в 6opoть6i 3 <<пpoяBaми нaцioнaлiзмy> в ryмaнiтapних
нaукaх. У вистyпi нa з'iздi Хpушoв нaгoлoсиB:

IJ'eнтpaльний Кoмiтет кП(6)У y свoiй po6oтi пpидiляв ве-
ликy yвary бopoть6i 3 пpoявaми yкpaiнськoгo 6ypхсyaзнo-

2 Пpo пorшиpе}lttя,цoктpl,tни poсiйськoi пеprшoсти див.: Frеdеriсk C. Baгg-
hoorn, Sooiet Rtlssian Nаtionаliяn (Nеw Yoгk, 1956), pp. 26_66. Хмелькo
впеpшe пpедстaвив свolo кapтиIry нa IХ вистaвцi yкpaiнськoгo мисте-
цтвa в Кисвi в листoпaдi 1947 poкy. !ив.: PаОянcькe мuсmецmвo,72 лпc-
тoпадa 1947 ' c.3 (пpo вистaвкy); Jlimepаmуpнa Zаaemа,22 квiтня |948,
с. 1 (пpо Cтaлiнську пpемiю).
з PaОянcька Уrcpaiна,26 тpaвня 1945, с. 1. Тaкolк .цив .: PаОянcъка УкpаIна,
16 вepесня 1945' с. 2 i 4 тa PaОянсьIсе Jпucmецmвo'28 тpaв}rя |947, c.2.
a A. Пaнкpaтoвa' Beлuкuй pociйcькuй наpoО (Кtiв, 1949; 2.re вцд., |952)'
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гo нaцioналiзмy, як з нaйшкiдливitшим i oд,ним з нaйбiльtu
)кивучиx пеpежиткiв кaпiталiзмy в свiдoмoстi oкpемих нa-
rцих лю.цей. Biдoмo, щo в пpaцях деяких yкpаiнських вve-
них, oс06ливo iстopикiв i лiтеpaтypoзнaвцiв, мали мiсцe
6ypхсyaзнo-нaцioнaлiстичнi пoмилки й пepекpyнeння. I{К
8кП(6) i цк КП(6)У викpили Ta сyBopo зacУДvlЛуI цi пo-
N|ИЛКу1. Бyлo вжитo зaxoдiв для змiцнення iнститyтiв iстo-
pii Укpaiни й iстopii yкpaiнськoi лiтеpaтypи Aкадeмii наyк
УPсP. 3apaз нayкoвi пpaцiвники iнститyту iстopii Укpa-
iни нaпoлегЛиBo ПpaцюIoтЬ нaд стBopeнняIt4 <.Кopoткoгo
кypсy iстopii Укpaiни>5.

oтлсе, oфiuiйнi зBинyBaчe}Iня t947 poкy 6yли чинними i
Хpyшoв yхиBaB тy сaмy aнтинaцioнaлiстиннy pиTopикy' щo й
Кaгaнoвич, oднaк peспy6лiкaнськe кepiвrrиЦтBo явHo opiенту-
Baлoся нa нoвий кypс' нaгoЛoIIIyIoчи: стapi пpo6лeми виpitпе-
нo й iнтeлiteнцiя вiдтeпеp зaймaеться кopиснoЮ, вiльнoto вiд
ПoмиЛoк пPaцeю.

У пoшyкaх нoвoi пaм'ятi

Bимoги пapтii.цo rrayкoBцiв нaписaти нoвy iстo-
piю Укpaiни cлiд poзгЛядaти B lllиpпIoМy кoнтекстi нaдзви-
чaйнoi пoпyЛяptloсти iстopичних синте3 y Paдянськoмy Co-
юзi пiсля вiйни. Пoпpи скpyTy вiдdyдoвнoгo пepioдy'.цepхaвa
фiнaнсyвaлa .ц,eсятки iстopинних .цoслi.ц)кeнь: вiд бaгaтoтoм-
нoi iстopii сPсP 3 aнтичних чaсiB .цo HaшIих днiв i .цo o.цнo.
тoМних iстopiй мaЛих pa,цянських нapoДiB' нaпpиклaд 6ypятiв
чи oсетинiв. Кpiм Toгo' paдянськi iстopики пoчaли пpaцювaти
нaд 6aгaтoтoМнoю всeсвiтньoю iстopieю тa кiЛькoМa пiлpу.l-
никaМи з iстopii }IoBиx схiднoeвpoпeйських сaтeлiтiв сPсP6.

oфiuiйнi пolllyки новoi iстopиннoi синтези вiдoбparкa-
ли tloBy сaмoi.центифiкauiю Pa.цянськoгo Coюзy нe як пеprшoi
podiтнинo-сeлянськoi .цepлсaви' a paдцIe як нaстyпtlикa Poсiй.

5 XVI зЪО Koмунicmuннoi Паpmii (6iлыaoвuкiв) Укpаiнu 25_28 ciчlt.я
1949 p.: MаmepiаltuзЪОу (Киiв, 1949), с. 46. Хpyшoв нeпpaвиль}Io нiввaв
Iнститyт yкpaiнськoi лiтepaтуpи, zLIIе Peдaктopи, пeB}Io, пpoпyстиЛи цю
пoмиЛкy.
6 .(ив.: PгAсПи, ф. 17, oп. |32, д.339 i oп. 133, д. 4, a тaкolк pеueнзii й
xpoнiкy в xypнaлi Bonpoсьtuсmopuu зa 1945-1954 pp.
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сЬкoi iмПepii й oдну з нaй6iльrших свiтoвих пoтyг. Beликий po-
сiйський Hapoд Дo.цaB y зpoстi, Пpaктичнo витiснивrши po6iт-
HИЧуIЙ клaс якo iстopиннoгo гpaBця. Biдпoвiднo й нepoсiяни
N,raли пеpеглянyти свoi iстopиннi нapaтиви тa пiдтвеpдити свiй
пiдpядний стaTyс <<мoлoДlllих бpaтiв> poсiяIr. Cхiлнoeвpoпeй-
ськy iстopiro тpe6a булo пoвнiстIo ПepепиcaTИ3 Пoглядy клaсo-
вoi бopoть6и тa 6лaгoтвoptlих зв'язкiв iз цapськoю Poсiею.

oднaк цi пiслявoеннi пotшyки }IoBих iстopи.rниx си}ITе3
лaли мiзepнi peзyльтaти. 1950 poкy Aкaлемiя нayк CPCP пo-
вiдoмлялa B цк BкП(6)' щo сiм iз дeсяти тoмiв всeсвiтньoi
iстopii тa ,цесяTь iз tпiстнaдцяти зaПлaнoBaних тoмiв <.Истo-
pии CCCP> бyлyть гoтoвi 1954 poкy. Haспpaвдi o6иДвa зa-
B.цaHня були викoнaнi aлс y tшiстдeсятих. Ha 1953 piк rкo.цeн iз
тoмiв <,Иcтopуlи CссP> не пirшoв лo лpукy7. Мoсквa зaсyди-
лa кiлькa BИДaHИх iстopiй нepoсiян 3a <.нaцioналiстичнi> пo-
Милки. Бaгaтo iнlпих пpoектiв зaгpузли в нeскiнчeнних o6гo-
вopeннях i peцeнзувaнHях, якi мaли зa6eзпeчити ixню iДeoлo-
гivнy нистoту. Aлe й лiнiя пapтii мiнялaся, i Moсквi 6yлo пo-
HaД, c|4Лу сфopмyлюBaти ПoгЛя.ц нa всi пpo6лeми й пepсoнa-
лii неpoсiйських iстopiй, To)Iс пolllyк i.цeoлoгiчнo витpимaних
фopмyл чaсTo зiUIиЦIaвся нa сoвiстi мiсцeвих iдеoлoгiв тa iстo-
pикiв. o.цнaк, пoспirпaючи з iстopиvниI\,lи пу6лiкaцiяМи' BoHи
pизикyB:LпИ НaPызll"ГИcя rla зBинyBaчення B <<Haцioнaлiзмi>,
нaтoмiсть як 6езпepeстaнне кopиryBaння rapaнтyBалo спoкiй.

.(oля iстopii кaзaxiв IIoc:ишIИЛa не6aэкaння нepoсiйських
i.цeoлoгiв зaТBеp.ц}Iсyвaти нaцioнaльнi пiлpучtlики. Пiсля oфi-
цiйнoi кpитики пеpllloгo Bи.цaнЕя 1943_|944 poкiв Пaнкpaтoвa
тa Ii кaзaхськi кoлеrи I'IIBидeнькo пepepo6или тeIсст, i 1949 poкy
вийпrлo дpyгe BиlIaння <Истopии Казaхскoй сCP>. Aвтopи
пoМ'якtпиЛи iнтepпpeтaцiю зaBoюBa[Iня Кaзaхстaнy цapськolo
apмiсю, i це зaзвytалo як пpoфесиBнa пoдiя, якa пoв'язaЛa кa.
зaхський l{apoД iз пepедoвoю poсiйськoю eкoнoМiкoю й lсyльтy-
poю. Пpoтe мoскoвськi peЦензeнти зaBBDкиЛи' щo aнтицapист.
ськe пoвстaння пiд пpoвo.цo}r Кeнeсapи Касимoвa. в текстi дoсi
? PГAсПи, ф. 17, oп. 132, д. 339, л. |47_159; PГAнИ, ф. 5, oп. 30, д. 39,
л,1|_2|.
. Кeнeсapи Кaсимoв (|802_1847) _ хaн Cеpeлньoгo )l(yзa' Гpyпи плeмеH
y Кaзaхстaнi. Упpoдoвж |837_|847 poкiв ovoлloвaв з6poйний aнтиpo-
сiйський pуx, У6нтпit пiд чaс пoxoдy в Киpгизiro
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фirypyе як <.нaцioнаЛьнo-ви3вoЛьtlе>8. Пoнад piк книхкa ввa-
)кaЛacЯ yспirшнolo, aэIс пoки <.Пpaвдa> нe PoзГpoмилa мoнoгpa-

фiю €pмухaнa Бeкмaxaнoвa.. пpo Кaзaxстaн у 1820_1840 po-
кaх 3a iдeaлiзaцiю <.peaкцiйнoгo й aнтиpoсiйськoгo> пoBстaH-
ня Кенeсapи. Казaхськa пapтiйнa вepхiвкa 3acУД|4лa <.нaцioнa-
лiзм> в iстopioписaннi, й мiсцевi нayкoвшi змyrпeнi 6yли пiлгo-
туBaти тpeтr видaння пеpllloгo тoмy iстopii кaзaхiв. Cуля.rи з
пpoсПeкту цЬoгo Bидaння, пporpeсивниЙ чи pеaкuiйний хapaк-
тep пoлiй y кa:}:lхськiй iстopii BизнaЧaBся iхнiм стoсytlкoМ .цo
Poсiig.

Ha пoнaткy T|'ятДecЯтих poкiв Tим' хтo щe нe зpoзумiв нa-
пpямкy змiн y paлянськiй iстopиuнiй пaм'ятi, Мoсквa Дaлa
кiлькa нaoчних ypoкiв. Пеpшrий тoм <.Iстopii вipменськoгo нa-

Гpузii>, якa t946 polсy 3.цo6yлa Cтaлiнську пpемiю' a тaкoж y

двoтoмнiй <. Iстopii нapoлiв Уз6екистaну,> (t947 _ 1 950). Гoлo-
вним гpiхoм y гpyзиtlськoмy Дoслi.цэкеннi булo тe' щo нацio-
нaлЬнa iстopiя пoстaвaлa як <.6opoть6a е.цинoгo й мoнoлiтнoгo
гpyзинськoгo Hapoдy пpoти iнoзeмних пoHеBoлюBaнiв, зa з6e-
pЪxeння й лo6po6ут HeзaлeжHoi гpyзинськoi деpжaви>t0. 3a-
йве кaзaти, шo yкpaiнськi iдeoлoги й iстopики yвaJкнo стe)ки-
ли 3a стaнoм спpaв в iнtших pеспy6лiкaх.

У сiчнi 1948 poкy yкpaiнськi iстopики зaBepцIиЛи пepший
вapiянт poсiйськoмoBнoгo Tекстy' який oтpимaB на:}By <.Истo-
pия Укpaиньl: Кpaткий кypс>. Biсiмдесят п'ять pецeнзентiв

s M. Ким, Pецeнзия нa Иcmopuя Казахсlсoй СCP c ОpевнеЙшuх вpeмeн Оo
нaшuх dней,2-e изД,., peл. И. o. oмapoв и A. M. Пaнкpaтoвa, Bonpoсы uс.
mopuщМ 6 (1949): 130_134.
.. epмyxaн Бекмaхaнoв (1915_1966) _ кaзaхський iстopик, чЛerr-кopес-
пo}lдент AH кшPсP. Aвтop.цoслiдження <Кaзaхстaн в 20_40-е гoдьt
ХIХ в.> (М.'  1948).
9 PгACПи, ф. 17, oп. 133, д. 220, л.154_159; Г. Ф. flaхIшлейгep, B Ин-
сTитyтe' apхеoлoгии и этнoгpaфии Aкaдемии нayк Казaхс1oй !сP'
Bonpocьt io,opuu, М 2 (1952): 146-151; Тillett, The Grеаt Fiendship,
r48-154.
l0 PГAсПИ, ф. 17, oп. 133, д. 303, л. |4-|9, tЗ5-t37 (Bipменiя), 81_84
(Гpyзiя) i 85-87 (Уз6eкистaн).
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дoклaднo пpoкoментУBaJIИ тpиДцяTЬ ДBa po3.цiЛи кни)Iски' Щo
ix пoтiм o6гoвopили нa спецiяЛьнoМy зaсiДaннi peспy6лiкaн-
ськoгo Ariтпpoпу. У гpyлнi 1948 poкy Iнститyт iстopii Укpai-
ни нa.цpyкyBaв BипpaBлeниЙтeкст oбмеэкеним }IaкЛaдoМ _ тaк
звaний <<Мaкeт> для внyтpilllнЬoгo B)киткy. Цей дpyгий вapi-
яHт IIIиpoкo poзiйtпoвся, i нa вeсHy 1949 poкy aBтopи oTpим:lли
пoнaд стo peцeнзiй вiд гoлoвних нayкoвих i oсвiтнiх yсTaнoв
з Укpaiни й iнших peспy6лiк, yсi зaгaлoм пoзитивнill. Мaлo
Toгo' B гPУднi 1948 poкy yкpaiнськe Пoлiт6юpo скЛикilлo спe-
цiяльнy тpiйку y склaдi секpeтapя цк кП(6)У Кoстя Лvlтвуl-
нa' зaстyпникa Гoлoви Paди Мiнiстpiв flмитpa Мaнyiльськo-
гo тa Гoлoви Пpeзидii Bеpхoвнoi Paди Михaйлa Гpeнyхv| Д,ЛЯ
пepегЛяДy Дpyгoгo вapiянтy. Cьoмoгo квiтня 1949 poкy вoни
пoвiдoмили свiй виснoBoк Хpyшoвy: <.пiсля oстaтoчнoгo pе-
.цaryBaння Мo)I(e 6yти нaдpyкoBaнa MaсoBим }IaкЛaДoм,цo Be-
peсня 1949 poку>'2.

oднaк кни)ккa дo дpyкy не пirцлa. oчeвиднo, пaм'ятaloЧи,
як HeдaBнo Кaгaнoвич <<Bикpив> нaцioнaлiзм в yкpaiнськiй iс-
тopioгpaфii, peспу6лiкaнськi кepiвники пoсЛaЛи тeксT IIa ще
oдHе кoлo пpискiплиBoгo peцензyBaння. Двaдцять вoсьI\,loгo
гpyдня 1949 poку диpeктop Iнститyтy iстopii Укpaiни oлек-
сaнДp Кaсименкo пoвiдoмив нa пapтiйнiй кoнфepенцii Aкaдe.
мii нayк, щo po6oтy пoвнiстю зaBepшIeнo. 3a йoгo слoвaми, iн-
ститyт <<y)Iсе мa€ oстaтoчнi вкaзiвки пpo пepe.цaчy цьoгo Мa-
теpiaлy в типoгpaфiro для Bи.цaBництвa МaсoBим тиpzDкeм,>t3.
Алe якpaз 3a.цeсять днiв пepeд тим Хpyшoв lloiхaв з Укpaiни
нa нoвy пoсa.цy в Мoсквi,3алиllIивIIIи пep[IиМ секpeтapeм Лe-
oнiдa Мельникoвa. Хoчa тeксT пepeклaЛи yкpaiнськoro i веp-
сткy poздpукyвaЛи o6oмa мoBaМи' нoвий пapтiйний кepiвник,
схoл(е' нe зaхoтiв 6paти вiдпoвiдaльнiсть зa пoтeнцiйнo не6eз-
пeчнe ви.цaння. Haтoмiсть y нepвнi peспy6лiкaнськe кеpiвни-
цтBo BчеTBepте пoсTaнoBилo нaдpyкyBaTи Teкст' вiдoмий тe-

' '  IтЛAГo, ф. 1, oп.70, спp.7|4,apк.9-10;oп.30, спp. 1832, apк. 1-3
(пoвiдoмлeння дo ЦК); нAIIУ' oп. 1, спp. 134 (звiт Iнститyтy iстopii зa
1948 piк); спp. 140 (стенoгpaмa зaсiдaння в Ariтпpoпi).
'2 TLЦAгO, ф. 1, oп.30, спp.985, apк.66 (тpiйкa); oп.23, спp.5664, apк.
6_7 (виснoвoк).
'3 TTЛAгO, ф. 1, oп. 70, спp. 1787, apк. 797; У лeщamaх momалimаpuзму,
2:129.
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пep як <.Iстopiя Укpaiнськoi PCP>, o6меrкeним нaклaдoм:
1500 пpимipникiв yкpaiнськoю мoвoЮ тa 500 poсiйськoю (цeй
<<Мaкeт> тaкo)E( пpизнaЧaBcЯНe Д,JIЯ пpoДDкy). Ha тoй чaс гpy-
бeзнe ДoслiДэкeння пo.цiлили нa.цвa тoми: пеprпий пpo iстopiю
Дo |9I7 poкy' .цpyгиЙ 6ув пpисBячеtIий paлянськoму пepioлy.
З oглялy нa o6сяг кHи)I(ки пi.цзaгoлoвoк <.Кopoткий кypс> вiд-
кинyлиla.

У vepвнi 1950 poкy чeтBеpте odмerкeнe Bидaння.цвoтoм-
никa лягЛo нa стiл сeкpeTapя цк BКП(б) Мiхaiлa Cyслoвa.
Гoлoвний pa,цяIIський iдeoлoг виpitшив пepе.цaти кIIи)Iскy нa
Щe o.ц'нe oбгoвopeння Мoскoвським нayкoBцяМ' aЛe IнстиTyт
iстopii сPсP y;ке кiлькa paзiв peueнзyBaв книэlскy' тoмy Cус-
лoв нa.цiслaв [i в Iнститyт Мapксa, Енreльсa i Ленiнa (IМЕЛ).
Tимчaсoм po6oтa в Укpaiнi зaгЛухЛa. Мoскoвським фaхiвцям
3 мapксизMy й iстopii пapтii знaдo6илoся п'ять мiсяцiв, щo6
poзгля}IyTи .цoслi.цtкeння укpaiнських iстopикiв. Tpилцятoгo
грyдня 1950 poкy Boни дoпoвiли Cуслoвy: iстopiю Укpaiни i ii
кyЛьтypи в книэкцi пo.цaнo <<y пeBнoМy вiлpивi вiд Poсii>. Pe-
цeн3eнти вoЛiли, a6и книxкa пiдкpeслиЛa вплиB пporpесив-
нoi poсiйськoi кyльтуpи нa Укpaiнy i зaпеpеvyв:lЛи B)IшBaн-
НЯ Нa}BуI <.Укpaiнa> стoсoBtlo yкpai}Iських зеМелЬ дo ХХ стo-
лiття15.

Пo.цaльший пepебiг спpaBи ДивнуlЙ. Cпливлo .цBaнa.ццять
днiв, зoкpeмa й нoвopiннi святa, й yкpaiнськi iстopики вiд-
звiryвaли Мoсквi, Щo всi нeo6хiднi пpaBки зpo6лeнo. Cyслoв
oтpиМaB peцeнзiю IМЕЛ 30 гpy.uня, aBтoPи впepIIIе пo6aчи-
лиIi2 сiння, a 11 сiчня чинoBtIики цк BкП(6) Юpiй )Кдaнoв
i A. Мiтiн .цoпoвiли Cyслoвy, щo пpaвки зpo6лeнo i пepший
тoМ нeBдoBзi вийДe у свiт16. Haйiмoвipнiшe, yкpaiнськi iстo-
pики виpirшили зirнopyвaти гoЛoвнe кpитичне зayвaэкення _
нi6и вoни <.iзoлювали> yкpaiнськy iстopiю вiд poсiйськoi _ та

t,l II'цAГO, ф. 1, oп. 30, спp. 2030, apк. |72 (o6мe>кeне видaння). Чеpв-
tIеве видa}tня |949 poкy 3 o6мerкеним нaкладoм }Iaiiив.uloся <Iстopiя
Укpaiни>, a BидaннЯ 1950 poкy - <lстopiя Укpaiнськoi PсP> (HAIIУ'
oп. 1, спp.215, apк.4-8).
t5 rr.цAгo, ф. 1, oп. 30, спp. 2806, apк. 72 (pirпеrIня Cyслoвa); PгAсПИ'
ф. 17, oп. 132' д. 503' л. 1_4 (pецeнзiя IМЕЛ).

'6 IIЛ.AГO, ф. 1, oп. 30, спp. 2360, apк. 8; спp. 2806, apк. 72 (5 сivня);
PгAсПи, ф. 17, oп. |32, д,503, л. 5 (11 с ivня).
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o6мeжилиcя зaп,riнoЮ слoBa <.Укpaiнa> нa <.yкpaiнсЬкi 3емЛi>
тoЩo.

I-(ьoгo paзy пepIIIий тoм <.Iстopii Укpaiнськoi PCP> пitшoв,
нaperштi, Дo.цpyкy. Кopекrypa 6yлa пiлписaнa 8 лютoгo' Дpyк
пoчaBся y квiтнi, a y тpaвнi pеспy6лiкaнсЬкe кepiвництвo paп-
тoм йoгo пpизyпинилo. МoлслиBo' ПpoчyBIlIи пpo pеaкuilo iс-
тopикiв }ra кPитикy з бoку IМЕЛ, цк кП(6)У ствopилo нoву
кoмiсilo з Дeв,яTИ вiДoмих мiсцeвих iстopикiв, фiлoсoфiв i лi-
тepaTypoзrraвцiв, He пoв'язaних з Iнститyтoм iстopii Укpaiни.
Кoмiсiя двa мiсяцi poзгляДaЛa пepший тoм i вислoBилa чиМa-
лo кpитичHих зayBiDкeHЬ, Щo ix aвтopи негaйнo вpaхyвaли. Ha
пoчaToк сepпня 1951 poкy вoни пiдгoтyB:lJIи Щe oднy вepсiю
тeксту' aлe кoмiсiя fi дaлi знaхo.циЛa в книхцi пoмилки. Пiс-
ля зустpivi 3 члeнaми кoмiсii Haзapeнкo виpirшив, щo кtlи)ккy
в нинirшньoмy виглядi ДpyкyвaTи нe мoхнat7.

oтoж, хoч aпapaт цк 8кП(6) y Мoсквi нaгaдyвaв Пpo
пoтpeбy в.ИДaTИ iдеoлoгiчнo виTpиМaнy iстopilo Укpaiниls,
peспублiкaнськi фyнкцioнepи зaтягyB:rли 3 циМ пpo€ктol\4.
[хне piшrення зpoзумiлe в цIиpIIIoмy пoлiтичнoМy кoнтекстi.
.(pyгoгo JIиIIIHЯ <. Пpaв.ц,a> неспoдiвaнo oпydлiкyвaЛa poзлo-
гy стaттю <.Пpoти iДeoлoгiчних BикpиBлень y лiтepaтypi>, нa-
пaBIшисЬ нa гaдaнi iдеoлoгiчнi ухили y тBopчoстi укpaiнськo-
гo Пoeтa Boлo.цимиpa Coсюpи. Cтaття з6уpилa в Укpaiнi вe-
личeзнy хвилю кpитики. Кiлькa мiсяцiв ПисЬМеtItIики, хy-
.ц,o)кHики, кoМпoзиТopи й хypналiсти публiннo кaяЛися B нa-
цioнaлiстичних пoll,tилкaх a6o iдeoлoгivнiй слiпoтi. Кaмпaнiя
сягtlyЛa aпoгelo B листoпaдi пiд чaс тpиДенHoгo плeнумy I{К
кП(6)У' пpисBяченoгo викpивaнню <.нaцioнaлiзмy> в лiтe-
paтypi й мистeцтвi19.

Haзapeнкo й члeни кoмiсii poзyмiли, Щo нaпpикiнцi лiтa
й вoсени 1951 poкy Кpемль i peспyблiкallськe кepiвництвo нe-
кaтимyTь вiд укpaiнських iдеoлoгiв викpиття <.нaцioнaлiзму>
в ryмaнiтapних }Iayкaх. Bидaвaти в тaкiй ситyauii пiдpy.rник з

'7 IUIAГO, ф. 1' oп. 30, спp. 2360, apк. 8 (кopекrypа); спp. 2806, apк,72
(lpyк зyпинeнo); apк. 74_|09 (кoмiсiя i вислoвленa нeю кpитикa); 73
(нoвa вepсiя гoToвa в сеpпнi), 37_88a (стeнoгpaмa зaсiлaння), 85-87
(виснoвoк Haзapенкa).

'8 PгAсПи, ф. 17, oп. |33, д. 31'1, л. 47.
19 У нaступних poз.Цiлaх пpo цю кaмпaнiю йтиметься детaльнitце.
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iстopii 6улo6 сaмoгy6ствoм. Toмy piшeння fт дaлi BипpaBляти
TeксT з,цaBaлoся poзyМниМ зaхис}IиМ пpийoмoм.

Ha листoпaдoвoмy плeнумi 1951 poкy пepший сeкpeтap
Мeльникoв poзпiкaв зa звoлiкaння з пyблiкaцiеlo цьoгo iстo-
pичHoгo.цoслi.цхeння i зaувarкиB, щo чepнeтки пеPIIIoгo тoМy
Hе BpaхoByютЬ нeщoдaвнi Cтaлiнoвi вiдкpиття B галу3i iстo-
pичнoгo Мoвoзнaвствa. Bтiм, пopiвнянo з йoгo тиPaдaМи Пpo-
ти <.нaцioнaлiзмy> в лiтepaтуpi й мистeцтвi uе бyлo легенькиI\,l
сTyсaнoм. Biдтaк пеptший секpeTap пepeйП]oв Ha кoнсTpyктиB-
нirший тoн i зaявив: <.Цe дЛя нa[IoГo нapoдy лylке пoтpiбнa
сПpaBa - стBopити пiлpуvник ..Iстopiя Укpaiни'', йoгo пoтpe-
6yють 6yквально всi, вiд стapoгo.цo МaЛoгo... Ми, пoзa сyмнi-
вoМ' Мo)кeМo сTвopиTи лo6pиЙ, сталiнський пiдpyvник ..Iстo-

piя Укpaiни''>20.

BизнaчитидaBнс MиHyЛe

Haписaти <дLo6pиil стaлiнський пiдpyнник>
oзHaч:Lпo yзгo.циТи iстopиuнy oпoвiДь з недaвнiми pa.цянсЬки-
ми iстopинtlиМи тpaнсфopмaцiями. B пepшi пoвorннi poки
paдянськi iДеoлoги пi.цнeсли Дaвнiх слoB'яH: Це бyлa,3 oД,Hoгo
6oкy, зaпiзнiлa pеaкцiя нa нaцистськi тeopii ниxчoстi сЛoB'ян,
з iнtшoгo 6oкy _ Tвopeння величHoгo Минyлoгoдля BeЛикo-
гo poсiйськoгo нapo.цy. B pелaкшiйнiй стaттi B пeplшoМy числi
tloBoгo NloскoBсЬкoгo )I(ypHaлy <.BoпpoсьI истopии> 1945 poкy
laяв'ЛЯI|oc1 щo вiйнa BисyHулa нa пepеднiй плaн пeвну iстo-
pиЧtly пpo6лeмaтикy, якa .ц'oти BBaэI( aJlacя дpyгopяllнoю. Ce-
pед ПpикЛa.цiв lкypнaл [IаBoдив пoхo.ц)кeння сЛoB'яtI2 l.

Укpaiнui мaЛи тих сaмиx пpeдкiв i, нa вi.цмiну вiд
poсiян, дoсi хили в сaмiсiнькoМy сеpui стapoдaвнiх
схi.цнoслoв'яtlських зеМeЛЬ. Пo вiйнi сЛoв'янсЬке Минy-
ле ПpиBepнyЛo yBaгy yкpaiнських apхeoЛoгiв. Haвeснi 1946
poку Хpyшoв ПpoсиB y Cтaлiнa ДoзвoЛy скЛикaти пеprпий
yкpaiнський apхeoлoгiчний з'iзД. У листi вiн пoяснювaв:
<. Hayкoвa темaTи кa з'iзду бyде пiдпoPя.цкo Ba}Ia нaстy rI HoIvly

20 ILцAгO, ф. 1, oп. 1, спp. 976, apк. 88; У лещаmах momалimаpuзлу,2:
r52-r55.
2l Hепiдписaнa стaтгя' Bonpocьt uсmopuu, NЬ 1 (1945): 5.
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пoглибЛeнoмy Мapксистськo-лeнiнськoмy висвiтленню .цвoх
Пpo6ЛеМ: Пеpшa цeнТp:lЛь}Ia пpo6Лeмa _ пoхoДхсeння схiд-
них сЛoB'ян' .цpyгa _ BиBченIIя пaм'яToк стapoдaвнiх кyЛЬ-
тyp {нiпpoвськo.flyнaйськoгo мeлсиpivvя, якi нeспpoсToB-
нo свiдчaтЬ пpo iснyвaння нa цiй теpитopii пepeдoвoi дaв-
ньoi кyльтуpи B)Iсe B.цo6y нeoлiтy i 6poнзи>22. Мoсквa не зa-
пepeЧyвaЛa, i в сepпнi 1946 poкy з'iзд зi6paвся в oдeсi. Як i
cлiл6улo чекати, йoгo унaсники вiдкинyли Пolllиpeнy дyМ-
кy, нiби сЛoB'яни oсiли y Cхiднiй Евpoпi y п'ятoму чи IlIoс-
тoмy стopivнi, нaтoмiсTь стBep.ц)кувaлoся, щo вoни пoхo.цять
вi.ц aвтoxтoнiв-piльникiв. Apxeoлoги 3acУД|4л|4 тaкo)I{ гIop-
мaнсЬкy тeopiю виникнення Киiвськoi Pyси i пiдкpeслили,
щo слoв'янськa деp)rсaвнiсть мaе влaснi стapoдaвнi кopeнi23.
B пepшe пiслявoенне дeсятиpiччя IнститyT apхeoЛoгii peс-
пyблiкaнськoi Aкaдемii нayк пpoBaДиB дaльrшi Дoслi.цлсeння
B тaкoМу pyслi, здo6yвшися 1950 poкy нa пoхB:lлy Пpeзиlii
Aн УPсP i  цк кП(6)У,1.

BarкливiстЬ цьoгo питaнIIя демoнстpy€ piзкa кpитикa, якoi
3a3нaв пoпepeднiй вapiянт пepшIoгo poзлiлy <.Iстopii Укpaiн-
ськoi PCP>: 6улo скaзaHo' щo B }IьoМy <<eтнoгeнeз слoB'ян 3a-
плyTaнo>. Aвтop вiДпoвiДнoгo poзлiлy' неМoлo.ций yэкe apхе.
oлoг Лaзap Cлaвiн, Haписaв' щo pa.цЯнськi нayкoвцi <<floвo-
.цятЬ> мiсцeвe кopiння слoB'ян, a кoмiсiя Пoлiтбюpa Bв:Dкaлa
цe B)I(e .цoBeдeним2s. Aж 1952 poкy yкpaiнськi чиHoB}Iики 3a-
мiнили Cлaвiнa .цвoМa lr,roлoДIllими apхeoлoгaми, кoтpi пepе-
ПИca]IуI poздiл нatloBo. У ixньoмy вapiянтi пiДкpeслювaJlocя'
щo слoв'яtlи 6ули кopiнним нaсеЛeнняМ l{ентpaльнoi i Cxiд-
нoi Евpoпи, a Гpyшeвський пoмиЛяBся' нulзиBaЮчи пpeдкa-

22 rT/[ABOB, ф. 2, oп. 7,cлp.З927,apк.124-125. Meнi нe йдeться тyт Пpo
те, vи Хpyшoв oсo6истo нaписaB цЬoгo листa i чи Cтaлiн йoгo нитaв, aле
yкpaiнськi iдеoлoги кo}rтaктуBaли 3 aпаpaтoм цк BкП(6), aдpeсyючи
лутcтlц Стaлiнoвi, i пiдписyBaли iх y пеprшoгo сeкpeтapя.
23 Tаll cамo, apк. 12З-|25; спp. 553, apк. |73_179,
" щА|o'ф. 1, oп.30, спp.2003, apк. 1I2;|'Г. l l loвкoпляс, Аpхeoлoziu-
нi ОoслiОэrcенttя на Укpаiнi (1917-1957): ozляО вuв|e|л!.Я аpхЬoлoziннttх
nа"ч'яmoк (Киiв, 1957)' |7-24.
* ILцAГo, ф. 1, oп. 24,cлp.1577,apк.3,6; oп.30, спp. 1919, apк. 26_28.
Пop.: o. К. Касименкo, peд., Icmopiя Укpаiнськoi PCP [<.Мaкeт>] (Киiв,
1951) '  т.  1,c.20.
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ми yкpaiншiв стapoдaвнiх aнтiв: .ц)I(еpeлa. <<нe3aпepeчнo свl.ц-
чaтЬ пpo спiльнiсть Пoхo.ц,)IсенI{я' МoBну i кyльтypнy еД,нlсть
всiх пiвнiчниx i ll iвдeнних гpyП сxi.цних сЛoB'ян>. Пopiвню-
ючи .цaнi yкpaiнських apхeoЛoгiв iз pезyльTaTaми poзкoпoк y
Пскoвi тa вepхнЬoму Пoвoлхсi, aвтopи нaМaгaлися ПoтBеp.ци-
ти кyлЬтypнy спiльнiсть пpeдкiв yкpaiнuiв тa poсiян y V i VI
стopiннях26.

Пpeдстaвити oсiлу piльнинy тpипiльськy цивiлiзaцiЮ
(бл.3500-1400 p. лo н. e.) як ПpoтoсЛoв'янськy 6Улo дляaв-
тopiв, ли6oнь, нaй6iльrпoЮ спoкyсoю. Haвiть чЛe}Iи кoмi-
сii Пoлiт6Юpa пpolloнyBaЛи нaгoлoсиTи тoй фaкт, щo тpи-
пiльськi знaxi.цки виявлeнi i нa Киiвщинi, i нa Бyкoвинi, a
oт)кe' вкa3yюTЬ }Ia сTapo.цaвню <.спiлЬнy кyлЬтypy нaсeЛен-
ня схiдних i зaxiДниx o6лaстeй Укpaiни>. .Цехтo 3 peцeнзeн-
тiв, як-oт пpoфeсop.(митpo Пoйдa з flнiпpoпетpoвськoi пap-
тiйнoi lllкoЛи' вiдкpитo }IaПoляг:lли нa тoмy, щo тpипiльцi
6yли пpeлкaми слoB'ян. Хoчa у видaннi <.Iстopii> 1953 poкy
спpaвдi 3a3нaчеHo' щo тpипiльцi нaселяли гoлoвнo тepитo-
piro УкpaiнИ - Haзaхiд вiд fiнiпpa.цo кapпaт, y ньoМy зaмoв-
чaнo iхнiй сToсyнoк.цo слoв'ян. 3aте, нa вiдмiнy вiд o6мехе-
tloгo Bи.ц'aння 1951 poкy' B oстaтoчнiй вepсii тексTy скaзaнo,

щo слoB'яtlськi apxеoлoгiчнi знaхi.цки у Cxiднiй Евpoпi сягa-
ють ilк Дpyгoгo тисячoлiття дo нaшoi epи. Як6и ця тезa 6yлa
пpaB.ц'oЮ' вoнa зpo6и лa 6 cлoв, ян як мiнiмyм МoЛo.цЦIиМи су-
чaсникaМи тpипiльцiв' aЛe aBтopи tIе pи3икнуЛи poзBинyти

цей мorкливий 3в'я3oк27.
Пiдгoтувaння poзlliЛy пpo Киiвськy Pyсь стaнoBиЛo щe

oднy пpo6ЛeМy, 6o в укpaiнськiй Aкaдeмii нayк rrе 6yлo aв-
тopиTeт}Iих фaхiвuiв iз цьoгo пеpioлу. Teмa эк ця бyЛa пpo-
6лeмнoю вiдтoДi, як нaпpикiнцi двaдцятих - y тpидцятих po-

кaх вЛa.цa 3aсy.циЛa Гpyrпeвськoгo зa тe' щo вiн увaэкaв Киiв.
ську Pусь чaстинolo укpaiнськoi iстopii. Cеpaфiм Юшкoв, знa-
вeць дaB}Iьopyськoгo пpaвa' фopмaльнo 3аЛиIIIaBся пpauiвни-
кoм lнститyтy iстopii Укpaiни.цo 1950 poкy, aЛe вiл 1944 poку

26 o. к. Кaсименкo, pel,., Iсmopiя Укpаiнcькoi PСP (Киiв' 1953)' т. 1'
c.29_3З.
27 TIЛ.AГO, ф. 1, oп. 24, cпp. |577, apк.1 (кoмiсiя); oп. 30, спp. 2339, apr<.
32 (Пoйдa); Icmopiя ( 1953)' c.20-2| (тpипiльui), 29 (слoв'яни).
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вiн виклa.цaB y МoскoвськoМy yнiвepситетi i для кияII Мaйхe
нe писaв28. IItститyт зaзвичaй .цopyЧaB poздiли пpo Киiвську
Pyсь Кoстeвi ГyслисToмy, vиi нayкoвi iнтepeси oxoпЛюBaЛи
хIV_ХVI стoлiття. Хoчa в po6oчoМy плaнi Iнститyтy нa 7949
piк yсe шe фiгypyс кни)ккa Юrпкoвa пpo Киiвськy Pyсь, y звi-
тi зa 1946_1950 poки tIе зaзнaче}to lкoДнoi мoнoгpaфii чи стaт-
тi нa Iцю тeмy. B кoжtloМy paзi y вiдпoвiднoмy poзлiлi дo <<Iстo-
pii> ГуслиcтиЙ тaки пoкaзaв фopмyвaння киrвopyськoi дep-
)кaBи як <.сгtiльнoi кoлиски> poсiян, yкpaiнцiв i 6iлopусiв. Biн
нaвiть виД'aB Tекст цьoгo poздiлy oкpeМoю 6porшypoю <.Киiв-
ськa Pyсь - кoЛискa тpЬoх 6paтнix нapoдiв>29.

1950 poкy BoлoДимиp floвхсeнoк з IнститyTy apхeoлo-
гii oпyблiкyBaB нoBaTopсЬкy пpaIIю <.Biйськoвa спpaвa в Ки-
iвськiй Pyсi>. Biн зoсepeД|4BcЯ нa iстopii yкpaiнськoi Haд-
днiпpянщи[Iи' хoчa oстaннi двi стopiнки мiстять кopoткий
oпис пepeМoг AлексaнДpa н€всЬкoгo нa.ц нiмeцькими pицa-
pяМи нa Пiвнoчi у 1240_1242 poкaх' Peцeнзент 3 aвтopиTeт-
ttoгo Мoскoвськoгo )кyp}IaЛy 3aкинyB .(oвжeнку нeхTyвaння
вiйськoвим мистецтBoм влaдiмipo-сyзД:lЛьськoгo князя Aн.
лpiя Бoгoлюбськoгo. Ha йoгo .цуМкy, пoхo.ци кHЯзя нa Hoв-
гopo.ц i днiпpoвський perioн oсo6ливo вaхсливi, a.ця<e <.6o-
poтьбa..., якy пpoвaДИЛИ BЛaДiмipськi князi, ДeДaлi 6iльшe
нa6yвaлa хapaкTеpy нaцioнaльнoi o6opoни pyськoi 3емлi>30.
3вiснo, yкpaiнський apхeoлoг y свoiй книжцi свi.цoмo oми-
нyв пoхiд Бoгoлюбськoгo нa Киiв 1169 poкy, кoли пiвнiчнo-
схiдний кня3ь зaхoпиB мiстo, гpa6увaв i пaлив цepкBи й мo-
нaстиpi, в6ивaв Миpних житeлiв..(ивyе, щo Мoскoвський pe-
цен3ент вoлiв нe ПpoсTo вiднoвити в книrкцi цeй епiзoД, a й
Bo3BеЛичити йoгo. oднaк зaхoПЛeнItя yкpaiнських iстopикiв
нiкoли нe пoшIиploB:lЛoся нa <<BeЛикoгo пpе.цкa> poсiян кtIязя
Aнлpiя Бoгoлю6ськoгo. Haвiть y нaскpiзь пepepедaroвaнoмy
пepIIIoМy тoмi <.Iстopii Укpaiнськoi PCP> йoгo пoхiд хapaк-
тepи3yBaBся як <.фeoдaльнa yсoбиця>, якa зaкiнчИЛacя <<Пo-
гpa6yвaнням> Киевa. Boднovaс цю вiйнy c.ГapaJll4cЯ тлyмa-

28 [нв.: Cмo;riй, peл.' Buенi Iнcmumуmу iсmopii Укpаtнu,376-377.
,9 нAIIУ, oп. 1, спp. 166, apк.4 (Юluкoв); cлp.2I5'apк. 1 (звiт); cпp.276,
apк. 7 (6poulypa).
з0 

'IIив.: B. I. floвжeн oк, Biйcъкoва сnpавсl в Кuiвcъrciй fuсi (Кпiв' 1950) i
peueнзiю H. Bopoнiнa у Bonpoсы ucmopuu' NЪ 1 (1951): 139_140.
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чити нe як кoнфлiкт мilк poсiянaми й yкpaiнuями: <<ця сy-
тичкa бyлa феoдaЛьнoю вiйнoю мiхс князяМи' щo нaЛe)IGЛи
дo oднiеi дaвIIьopyськoi нapoднoстi>31.

oДним iз нaйбiльrшиx гpiхiв Гpyrпeвськoгo стaлiнськi iде-
oлoги Bв:Dкали йoгo тeзy Пpo тe' щo спpaB)кнiм спaДкo€МцeМ
Киiвськoi Pyсi бyлo пiвдeннo-зaxiднe Гaлицькo-BoлиttсЬкe
князiвствo, a нe пiвнiчнo-схiднe Bлaдiмipo-Cyздaльське. Пiс-
ля вiЙни yкpaiнськi фyнкшioнepи BикaзyвaлИ н.aДlв.Иvaйнy
нyтливiсть лo 6yль-яких нayкoвих пpaIIЬ пpo Гaлининy й Bo-
Линь. 1951 poкy lleнзopи зaBepнyЛи стaттЮ iстopикa Фeдo-
pa llleвueнкa <.Пpo /teякi питaння iстopii Укpaiни>, нaписa-
11У Д,ЛЯ <.Biсникa Aкaдeмii нayк Укpaiнськoi PCP>, бo i] aв.
тop yBDкaB , нi6и <<Пoчaтoк yкpaiнськoi деpжaвнoстi лехить в
oкpeМиx пiвдeннopусьIсих князiвствaх i oсo6ливo Гaлицькo-
Boлинськoмy>32. Пpoмoвистий фaкт: y пepшe пoBo€tI}Iе.цеся.
тилiття o.цинoкoЮ кtlиэt(кoЮ пpo цe князiвствo булaвидaнaв
стoлицi poзвiдкa МoскoBськoгo iстopикa Bлaдiмipa Пaшyтa.
Pецeнзeнти вiтaли ii як <.пеprпy в pa.цянсЬкiй iстopиvнiй лiте-
paтypi сaмoстiйнy i сepйoзнy мoнoгpaфilo' ПpисBяченy лoслi-
.ц,)IсеtIню iстopii зaхiднoyкpaiнських 3eМеЛЬ в пеpioд фeoлaль-
нoi poздpodленoстi>33.

Ha тoй чaс як yкpaiнськi iстopики в,IЯIIИэЯ Дo цi€i теМи'
пиТaн}Iя _ кoЛи х сaМe тpи схiднoсЛoB'я}IсЬкi нapoди пoстa-
ли 3 ки€Bopyськoi <<кoЛиски> i poзвинyлИcЯ B oкpeмi етнiч-
нi гpyпи _ з:lЛиПIaЛoся нeвиpiЦIeнип,t. Biднyвaюни i.цеoлoгiч-
tIу B:Dкливiсть дaтувaння ПoчaTкiв eтнiчнoi вiдмiннoсти свo-
гo гIapo.цy вiд poсiян, yкpaiнськi фaхiвui веЛи пepe.ц y цих.цo-
слi.цхсeннях. CпиpaюЧись нa дaнi лiнrвiстики' peспy6лiкaн-
ськi нayкoвцi пpипyсTуIЛИ' щo poсiйськa, укpaiнськa i 6iлo-
pyсЬкa нapoднoсTi oфopмилуIcЯ B хIV_хV стopivvях. flис-
кусiя y <.Boпpoсax исTopии> пpoтягoМ 1949_1951 poкiв пiд-
твep.циЛa цe ДaTyвaння' якe' зpeштolo' ввiйшлo в poсiйськi й
бiлopуськi iстopиннi дoслi.цхeння. |952 poкy мoскoвський iс-
Topик Мiлiцa Hечкiнa визнaЛa: нa Bi.цМiнy вiд ii влaснoгo пi,ц-

3| Icтnopiя (1953)' 9|_92.
32 TЦAГo, ф. 1, оп. 24,cлp.784,apк.25.
з3 flив.: B. T. Паrшрo , ouеpкu no ucmopuu Галuцкo-Boльtнскoй Pусu (Мo-
сквa, 1950); тa pецeнзiю B. Кopoлюкa в лсуpнaлi Bonpoсьt ucmopuu, N t4
(1951): 132-135.
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pyч}Iикa' <.Iстopiя Укpaiнськoi PCP> Пpoпoнye нoвaтopськy
й пepeкoнливy iнтеpпpетaIдiю пoхo.Щкeння poсiйськoi й yкpa-
iнськoi нapoдrloстeй3a.

Пaм'ятaти iмпepiю

Teмa сoюзу Укpaiни з Мoсквoю 1654 poкy лo-
мiнyвaлa в дискyсiях пpo paнньolvloдepнy yкpaiнськy iстopiю.
Tepмiнoлoгiннi дискyсii нaвкoлo вхo.ц)кення Укpaiни .цo скЛa-
лy Poсii нaйкpaщe iлюстpyють склaДнy взaемo.цilo мiл< iстo-
pикaми й i.цeoлoгaми' a Taкo)l( вarкливiсть пиTaнЬ МoBи y стa-
лiнських нapaтиBaх пpo МиtlyЛe. Цiкaвo, Щo кoЛи Михaйлo
Бpaйнeвський i iнrпi укpaiнськi lпiст.цeсятники смiливo пo-
pylцили пиTaння пpo <<пpи€днaння> Чи <.вo33'€дHaння>' вo}Iи
нe згaдyBали (a6o нe знaли), щo пoпepe.цне пoкoлiння iстopи-
кiв нa пoчaTl(y п'ят.цесятих poкiв y)Iсе пpoтистoяЛo тepмiнy
<.вo33' €днaння>35.

.Цесь дo 1950 poкy i в oфiuiйних pa.ця}IсЬких заявaх, i в
нayкoBиx пpaцях пoдii 1654 poкy Tpa.цицiйнo oзнaчyBaЛи як
<<пpи€днaння> Укpaiни .цo склaДУ Poсii. Poсiйськoю теpмiн
зByчaв як <<Пpисoeдинениe>, yкpaiнськolo _ <<пpи€днaння>.
Hayкoвi стy.цii з poсiйськoi й yкpaiнськoi iстopii allс.цo po6oнo-
гo вapiянтy <.Iстopii Укpaiнськoi PCP> 1951 poкy тBep.цo.цo.
тpиМув:lЛися сЛoвa <<пpиеДнaнHя>' нaтoМiсть y пoпyляpних
пpaцях, як-oт y 6ioгpaфii ХмeльницЬкoгo К. oсiпoвa' в.цpyгe
пеpеви.цaнoi 1948 poкy, 6yлo B)Iситo зaПлyTaнy ни3кy пottять
<<Boссoe.цинеHие>' <<сoe.цинeниe> тa <.пiд.цa}IстBo>36.

3,t IЦAГo, ф. 1, oп.70, спp.823, apк. 16; HAIIУ, oп. 1, спp. |03; Icmopiя
(1951)' 101-102; 06 итoгaх дискyссии o пеpиo.цизaции истopии ссCP,
Bonpoсьtucmopuu' NЬ 3 (1951):57; HAIIУ'  oп. 1, спp.355, apк. |6a-17
(Hеvкiнa).
з5 Iдеться Пpo кtlи)ккy yкpаiнськoгo iстopикa.iнaкo.цyМIul Михaйлa
Бpaйveвськoгo' див.: ПpuеОнанttя чu вoзз,eilнaння? Kpumulнi зауваzu
з npuвoОу oОнiei кoнцen4if (Topoнтo' 1971). {ив. тaкoж нoвirце видaн-
ня y кн.: Михaйлo БpaйveвськиЙ, Bu6pанi mвopu (Киiв: КМ Aсadеmia,
2002).
36,Z[ив.: Iстnopiя (1951)' 163_166; Б. .I[. Гpeкoв, C. B. Бaхpyrпин и B. И. Лe-
6eдев, pе.ц., Иcmopuя CCсP,T, 1: C Оpeвнeйшuх вpeJ.|e|r Do кoнцa XVIП
вeка,2-e изД,. (Мoсквa, 1948)' с. 494-502 (npucoеduненue). [жoн Бaсapa6
пoясIIюBaB теpмiнoлoгivrry плyTaнинy в дpyгoмy видaннi кtIи)кки
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Tepмiн <<Boзз'€.цЕIa}Iня> 3'яBився B кни)I(цi oсiпoвa неви-
Пa,цкoвo. Aвтop вiльнo зaпoзичyвaв дЛя 6ioгpaфii гeтЬмaнa
oписи й фaкти з poсiйськoi iстopioгpaфii хIx стopiння,зoкpe-
мa з КoстoМapoвa тa йoгo сyчaсHикa 3 кoнсepBaтиB}tими пo-
глядaМи Геннaдiя Кapпoвa. Hepiдкo мoвa oсiпoвa зpaд)ку€
йoгo. Paдянський iстopик Tpидцятих poкiв нaвpя.ц чи скaзaB
6и, щo Укpaiнa <<oт.ц;LIIaсь B пoддa}Iствo> Poсii37, _ Ц€ Tипo-
вий вислiв для poсiйсЬкoгo iстopioписaнlrя ХIХ стopivня. Пo-
няття <<вoз3'e.цнaння> IIoхo.цить iз тoгo сaмoгo длсepeлa. Po-
сiйськi iмпepськi iстopики poзyмiли Пepeяслaвськy yгo.цy як
пoBepнeння .цaвнiх poсiйських вoлoдiнь i вваrкaли yкpaiнuiв
ЛиЦIe <.мaлopoсiйськиМ плеМ'яМ> poсiйськoгo нapoДy. Toмy
в 6aгaтьoх ДopeBoлЮцiйних пpaцяx' iз якими звipявся oсi-
пoB' Bхo.ц)кeння Укpaiни.цo скЛaдy Мoскoвськoгo цapстBa Пo-
стaBaЛo як <<Bo33'€.ц,нaI{Hя>38. oтжe, rroBе pa.цянсЬкe пoняTTя
<<Bo33'€.цнaння> 6yлo Bсьoгo-нa-Bсьoгo пoнoBЛe}Ioю кoнцeпцi-
сЮ 3 цapсЬких чaсiв.

Ha пoнaтку 1950 poкy pедaкцiя <.Beликoi pадянськoi eнци-
клoпeдii> зaМoвилa Пeтpoвськoмy Bеликy сTaттЮ пpo Хмель-
ницькoгo. Bpaхoвyюни i.цeoлoгiчне знaчeн}Iя пoстaтi гетЬMa-
нa' Bo}tи Пoпpoсили, щo6 цк кП(6)У зaтвepлив текст, який
yкpaiнськi iдеoлoги }Ia.цiсЛaЛи .цo Iнститyтy iстopii Укpaiни
тa зaвiдyвaневi кaтeдpolo iстopii peспy6лiкaнськoi Bишoi пap-

oсiпoвa пoхaIIJIиtsиtr,t iдеoлoгiчним pедaгyвaнrrям: <.Пiсля спiцrнoгo
пеpepедaгyвaннЯ тeкстy oсiпoвa в пepеpo6лeнoмy ви.цarrнi y нaзвi
вiдпoвiднoгo poзл'iлy зaмiсть <<вoссoедиtlеH},Iя> стaлo <<сoединeние>':UIe
в текстi Цьoгo poз.Цiлy всe зaлиIци лocя 6eз змiн> (Perеiаslаa 1654' |77).
Haспpaв.ui Бaсapa6 пoмилився: i в пepшoмy (1939)' i в дpyгoмy (1948)
BидaнHях к}Iи)I(ки oсilloвa poзлiл пpo ПepeяслaвсЬкy yгoдy нaзиBaBся
<.Boссoединение>. .Цив.: К. oсипoв, БozDaн Xмeлънuцкuй, Жизнь зaмe-
чaтeльнЬIх людей (Мoсквa, 1939)' с. 347;2-e изд. (1948)' с. 379.
37 oсипoв, Б o aО ан Xмe лънuцкuй, 2- e пз l,., 385, 394.
ш Див., зoкpемa' П. A. Кyлиrш, Иcmopuя вocсoeОuнeнuя fuсu (Сaнкт-
Пeтep6ypг, 1874)' 2 тoмa. .Ц'oклaдний oгляд ,цoжoвтttевиx poсiйськиx
тpaкTyBaHЬ Пepеяслaвa див. y: BasaгaЬ, Pereiaslаo 1654; Stephen Vely-
сhеnko, Nаtionаl HЬtory аs Сultural Process: А Surueу of thе Intetpretations
of Uhrаine's Pаst in PolЬh, Russiаn, аnd Uhrаinian HЬtoriсal Witing from
the Eаrliest Times to 1914 (Еdmonton, 1992); тa Fгank Sysyn, Thе Chаng-
ing Imagе of thе Hеtman: on thе 350th Annivеrsary of thе Khmel'nуts'kr,i
Upгisiпg, Jahrbilcherfilr Geschichte Оsteuropаs 46, no. 4 (1998): 5:i l 545
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тiйнoТ ЦIкoли Iвaнoвi Бoйкy. У свoiй стaттi Петpoвський, кo-
тpий дo6pe вiдvyвaв змiнy iдеoлoгiчнoi лiнii, двiчi вэкив сЛoвo
<.Bo33'€днaнHя>. Iнститyт вiдписaв, щo <.зaмiстЬ ..Bo33'€днaння

ДaB' щo.цoсl виBчar сПpaвy 3 <<пpи€Днaнням>a0. Aлe викopис-
тaння цьoгo пoняTтЯ в мaкeтi <.Iстopii> 1951 poку нeспoдiвa-
tlo викликалo кpитиvнi зayBшкeння Iнститутy iстopii CPCP y
Мoсквi. I{iкaвo, щo мoскoBськi iстopи I<И cIIvIpaJIИся }Ia стaт-
тto <.Пpaвди> <.Пpo oпepy..Бoг.цaн Хмeльницький''>, якa кpи-
тикyвaЛa HеДaвню пoсTaнoBy киiвськoгo oпepнoгo Teaтpy 3a
лpi6нi нeдoлiки в лiбpeтo й музиui. Хoчa в стaттi нe йrшлoся

Укpaiни з poсiйськиМ }IapoдoМ>. Кpитикa МoскoвсЬких iстo-
pикiв пoЛягaлa B тoМy, щo сaМe цe ПoнятTя слiд уlкивaти 3a-
мiсть <.пpц€днaння>. B кoхнoмy paзi iхнi укpaiнськi кoЛerи
ПoB'я3aлИ цe зi стaттеto <.ПpaвДи>al.

У липнi 1952 poкy yкpaiнськa сТopoнa вiдpяДилa дo Мo-
скви Iвaнa Бoйкa, aвтopa poзлiлy пpo Bизвoльнy вiйнy. Ha
спецiяльнoмy зaсiдaннi в Iнститутi iстopii сPсP вiн вйклaв
apгyilreHTи пpoти <.вo33'€днaнHя>. Кияни ствepДкувaли' Щo
<.вo33'lднaтися мo)кyTь чaсTиHи oд}Ioгo й тoгo ."йo.o нapo-

::щAгo' ф. 1, oп.30, спp. 2034,apк.130 (Iнстиryт), 138 (Бoйкo).{0 Г. Шевvyк, Haуvнo-исgлe.цoвaтеЛьскaя pa6oтi Йn.'"iy'" 
"i'op'^УкpaиньI Aкaдемии наyк Укpaинскoй CCPзa 1950 гoд, Binpocыuсtno-

puu, !& 2 (1951): 157.
a| Пpaвdа,20 лцпня 1951, с. 3_4. Епiзoд 3 oпepoЮ <Бoгдaн Хмeльниць-
кий> poзгля}ryтo в poзлiлi 7. Менi }lе вдilлoся знaйти пеpвiсний лист
мoскoBсЬких iстopикiв iз зarIepеveнням теpмiнa uпp"еД'iння>. oднaк
Бoйкo ,гaдyвaB, як <Iнститут iстopii сPCP надiслaв I{aМ...>, тoмv й ви-
никлa кoлiзiя (I]l[AГo, ф. 1, oп.30, спp. 3597, apк. 19).

Пал'яmаmu iлnepiю 169

Дy, a нe piзних нapo.шiв. A тимчaсoм Ha сepe.цинy ХVII стopiv-
чя Bxe цiлкoм сфopмyвaлИcЯ ДBa нapo.ци> _ yкpaiнцi й poсiя-
ни. Бoйкo нaвiть poзкoПaB iнтеpв'lo Cтaлiнa <Пpaвлi> зa 1918
piк, дe тoй oхapaкTepизyвaB укpaiнuiв як }Iapo.ц, щo йoгo Haй-
бiльrшe гнo6ив poсiйський цapaт. Пoчaлaся 6ypхливa Дискy-
сiя. .Цeхтo 3 мoскoвських iстopикiв, як.oт €кaтеpiнa Кушевa
i Hiкoлaй Пaвленкo, нaпoЛягaЛи нa тoМy' щo гoBopити пPo
<<вo33'€.цнaння> цiлкoм Пpaвoмipнo, бo й мoскoвськi землi
ХVII стopiння, й кoзaЦькa Укpaiнa Bхo.циЛи кoЛись дo Киiв-
ськoi Pyсi. Кpiм тoгo, o6идвa нapo.ци пoхo.цять з oднiсi.цaBньo-
pyськoi нapoднoсTи. Цю пoзицiю пo.цiляв чiльний фaхiвeшь
з iстopii ХIХ стopiuчя aкaдeмiк Hiкoлaй [pуэкинiн. oднaк
6iльtшiсть, схo)ке' cхИЛЯЛacЯ.ц,o <<пpи€днaння)>. Лсoнiд lвaнoв
сapкaстичHo 3aпитaB' чи мox(нa гoBopити пpo <Boз3'€.цнaння>
Фpaнцii з HiмеччинoЮ Ha тiй пiдстaвi, щo o6и.цвi кpaiни кo-
лиcь6уличaстиHaМи iмпepii Кapлa Bеликoгo. Hiкoлaй Устю-
гoв пiдтpимaв Iвaнoвa' a aBтopиТeтний фaхiвeuь з iстopii ХV_
ХVI стoлiть aкaдeмiк Лев Чеpспнiн нaвiть зa,IBив' Щo <<Пpaв-
Д,a>> вислoB ИЛacЯ << нeГpal\{oTtlo > 42.

Hapaлa iстopикiв у Мoсквi зaкiнчилaся пePeМoгoю Tиx'
хTo Bистyпaв 3a <<пpи€днaн}Iя>, oднaк Haзapeнкo i спецiяль-
нa кoмiсiя цК кП(б)У випpaвили цЮ yхвaлy нa кopисть
<.Bo33'с.цнaння>. Гpyпa yкpaiнських iстopикiв нe Iloгo.циЛaся 3
пapтiйним pitшенням. Apxiвнi мaтepiяли тiльки пo6iжнo свiд-
чaTЬ пpo poзв'язaння кoлiзii. Двaдцять BoсьMoгo xoвтня 1952
poкy нa зi6paннi aвтopiв <.Iстopii> тa члeнiв кoмiсii Haзapeнкo
oгoлoсиB: <.Бoйкo i Гoлo6yшький звepнyЛvIcЯ Дo цк BкП(б)
iз заявoю пpo тe' Щo Boни не пoгo.ЩкyЮтЬся 3 зaTBеpд)кeниМ
нaми фopмуЛювaнняМ _ "Boзз'€дHaння yкpaiнсЬкoгo нapoдy 3
poсiйським нapoдoм в пepioд Пepeяслaвськoi paли''>. 3a слo-
вaми HaзapеHкa' кpeмлiвськi iдeoлoги нe пiдтpимали пoзицiю
yкpaiнських iстopикiв. oднaк Бoйкo BистyПиB ще paз i пiлсу-
муBaB aPryмeнти пpoTи <. Bo33'rднaHHЯ )) r Bкoтpe нaгoлoсивlll и,

щo цiлa uя iстopiя пoчaЛaся пiсля стaттi <.Пpaв.ци> Пpo oпepу,
якa й спpaви не сToсyеться. Бoйкo скaзaв' щo чiльнi укpaiнськi

42 Il/lAгo, ф. 1, oп. 30, спp. 3597, apк. 22_24 (Бoilкo)' 28 (Кyшевa)' 30
(Iвaнoв), 33 (Пaвлснкo), 38 (Чеpепнiн пoвiдoмляr дyl'кy вi.Цсyтньoгo
Дpyхсинiнa)' 33 (Чеpеltнiн).
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iстopики, як-тo Фeлip Шевченкo i Фeлip Лoсь, тaкoж вислo-
BуIЛuIcЯ зa <<пpи€дHaння>' нaтoмiсть Диpeктop Iнститyтy iстo-
pii oлeксaнДP Кaсимeнкo пiдтpиМaB Пotlяття <.вoзз'€дn,n""o
чеpeз <.iстopичнy спopiднeнiсть> poсiян i yкpaiнuiвa3.

flискyсiя знoвy poзгopiлaся нa зyстpiнi кoмiсii з aв-
TopaМи 22 лиcтoпaдa. Тoгo pазy €нeвич з:UIBиB, щo слo-
вo <.вo33'l.цнaння> мaс й .цpyгe 3Haчeння _ сolo3 двoх 6paт-
нiх нapoдiв. Хтoсь вигyк}Iyв: <...CлoBHик'' УпlaкoBa пoдa€'
Щo вoзз'сднaTи Мo)I(нa тiльки те' щo 6yлo poздiленe>. Hегaй-
tlo втpутиBся Haзapeнкo: <.Бyвaе i вoзз'е.цнaння дBoх нapo-
дiв. O6лиruмo цeu.--Йoгo пiдтpимaB члeH кoмiсii oлeксaндp
Кoшик: <.I в стaттi ..Пpaвди'' тiк>aa. Haпpикiнui листoпaдa i в
гpулнi 1952 poкy кoмiсiя Й дaлi зyстpiнaлaся 3 aBтopaми. Ha
uих зiбpaнняx iстopики Bгoлoс ЧИTaJIуIpyкoпис' a6.aц зa a6зa-
цoм мiняючи << пpи€Днagня> нa <. Bo33'eднaння >a5.

Мoсквa }IaкиHyлa щe oднy кotlцептyaльнy змiну: в iстo-
pичних HapaтиBaх 3ник пPисМaк кЛaсoвoi iстopii, a тeopilo
<<Мeнuloгo лихa> 6yлo дезaвуйoвaнo. Bнaслiдoк pЪaнiмaцii пiд
чaс i пiсля вiйни poсiйських iмпеpських кoнцепцiй пoняTтя
<<MeнIIIoгo лихa> .цy)кe зaстapiлo. 1951 poкy <.BoпpoсЬI истo-
pии> нa.цpyкуBaЛи лист.цo pелaкuii Мiлiци Hсчкiнoi 3 пpo-
пoзицirю вiдкинути a6o pеiнтеpПpeтyвaти Цю фopмyлy як
Taкy' щo стoсyrTься РaДшe цapськoi кoлoнiяльнoi пoлiтики,
aнiж пpиеднaння дo Poсii зaгaЛoм. Хova iстopики зДe6iльtшo-
гo пiдтpимaли HечкiнУ, oфiцiйнe видaHня )кypн:lл <.Бoльtце-
Bик> спepшy лopiкнyв <.BoпpoсaМ исTopИkl> 3a пyблiкaцiю
лискyсii 3 питaнЬ <.зoвсiм нe дискyсi tlних, ДaBHo po3в'я3aних
МapксисTсЬкo-ленiнськolo нayкoю>. Пpoтe нeзa6apoм пepший
сeкpеТap кoмпapтii Aзep6aйлхсaнy i пapтiйний спeцiялiсiз нa-
цloгIaЛЬIroгo пиTaння Мip Дxaфap Бaripoв y виступi нa ХIХ
з'iзцi пapтii в жoвтнi 1952 poкy nё no.oд,uся 3 циМи зaкидa-
ми. БaripoB те)к yвarкaв- пyблiкaцii y <.Boпpoсaх истopии> пo.
Ir,lилкolo' aлe вoлiв, шo6 жypнaл нiткo зaдeклapyвaв <<пpoгpе.
сивнiсть, блaгoтвopнiсть пpиедHaHня нepoсiiiських нipoлiв
{3IlЦAгo' ф. 1, oп.30, спp. 1922,apк,1 (Haзapенк o),2_З(Бoйкo),8 (Кa-
сименкo).
aa Tам cа,l,lo, cлp. t924, apк. 2 (€невиv), 4 (peплiкa 3 aвдитopii, Haзapeн.
ко, Кoшик).
a5 Tаll cаltlo, cпp' |925; HAIIУ, oп. 1, спp. 353 i 354.
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дo Poсii>a6. Пiсля ХIХ з'iзлy теopiя <<МeншIoгo Лихa> зниклa i з
нayкoBих пpaць' i з пyблiшисTики.

У podoнoмy вapiянтi <.Iстopii Укpaiнськoi PCP> 1951 poкy,
як i нaлeхaлo, цитyвaBся BисHoвoк пiлpщникoвoi кoмiсii 1937
poкy i пoяснIoBaЛoся' чoмy пpис.ц,}IaнHя Укpaiни lo Poсii 6yлo
<<MeнI'lIим лихoм>. Aле ще дo тoгo, як стaЛo зpoзyмiлим, vим
зaвеpl'llиться дискyсiя в Мoсквi, .цехтo з yкpaiнських pецеtl-
зентiв зaпpoпoнуBaB BиЛyчиTи цe Пoняття. 3oкpeмa, iстopики
з .(нiпpoпeTpoвськoгo yнiвepситeTy нaПoля г aJIИ fla пepeглядi
пotlяття <мeнцIoгo лихa>: вoни хoтiли, щoб aвтopи пiдкpeсли-
ли <<BeЛикy iстopиннy ПoзитиBнy poЛь цiеi пoдii> i пpoпoнy-
вaли тepмitl <. Bo33'€Днaння > зaмiсть << пpи€днaн |tЯ>a1 . Cпpaвдi,
B oстaтoчtliй вepсii тeopiя <<МeнцIoгo Лихa> не згa.ц,aнa' нaтo.
мiсть }Iaгoлolxeнo кopиснi нaслi.цки цьoгo сoюзy для Укpaiни.
Biдтaк тeкст Bипpaв.ц'oByвaв нoвy кoнцепЦiю <. вo33'€днaння>> :
<.Cпiльнiсть пoхo.ц,жeння o6oх нapoлiв 3 .цpeBньopyськoi нa.
poднoстi i неpoзpивнa 6лизькiстЬ Д:IльIIIих iстopинних IIIля.
хiв ix poзвиткy зyМoвили пoстiйнe, гли6oк0 нapoдне пpaгнeн-
ня дo oб'е.цнaння всiх зeмeль, якi з нaй.цaвнirпиx чaсiв нaзиBa-
лисЬ pyсЬкиМи,>{8.

Пiсляпеpeяслaвськi сЮ}I(eTи не викликiUIи сеpйoзниx нe.
згoд мilк aBTopaМи тa iхнiми i.цeoлoгiчними кepiвникaми. У
всiх вapiянтaх книхки кoзaцькi гетьМaHи' кoтpi нaмaTaJIvI.
ся скиHyти мoскoBсЬкy влa.Ц} в Укpaiнi, пoсTaвaли' яснa piн,
<зPaдникaМи>. Cтaн.ц,apтнa фopмyлa пoясtlюBaЛa' щo тoй чи
тoй гeтьмaн зpa.ц)I(yBaв iнтepeси yкpaiнськoгo нapoдy' зaпPo-

.цaв[IисЬ Пoльщi, Typеннинi, Швeцii чи щe якiйсь iнoземнiй

дepжaвi, алe жo.цнoгo 3 них }Ie зBинyвaчyBaЛи y спpo6i ствo-
pиTи нffiil.пеж}Iy yкpaiнськy дep)I(aвy. (Taкa пoлiтикa N,toгЛa
6утvl для yкpaiнськoгo нapoдy <МeнIIIиМ лиxoМ>, нiж Poсiй-
ськa iмпepiя.) Ta пpo6лeму стaнoBиB гeтЬмaн.(eм'ян Iгнaтo-

a6,Див.: М. Heчкинa, К вoпpoсy o фopмyлe <наитr{еtlьlцее 3JIo> (Письмo

в pеlaкuию), Bonpocъt ucmopuu,N 4 ( 195 1 ): 44- 48 i вiдпoвiдi y М 9: 97-
118 i N9 1 1: 83-87; Л. Maксимoв, o жypнaле <Boпpoсьl l.lcтopltlvt>, Бoль-
IllевItlс' }Ф 13 (1952):62; ПpавОa,7 oктя6pя |952, c.5 (Бaгipoв); Tillеtt,
The Greаt Fiсndship' 161-67.
a7 !пв,'.Icmopiя (1951)' 164_65 i rl/(AГo, ф. 1, oп.30, спp. 2339' apк.34_
35.
a8Iаnopiя(1953)' 258.
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Bич (МнoгoгpiшIIIий), ЯКИЙ ypяllyвaв у 1669-1672 poкaх. <.Iс-
тopiя'> 1951 poкy ПИcaJIa' щo Biн нaмipявся poзipвaти сolo3'
yкЛaB[Iи yгoДy нe з iнoзeмнoЮ.цеp)кaBolo' a з нeзaЛe)книМ Пpa-
BитeЛеМ yкpaiнських 3eмеЛь нa зaхi.ц вiд Днiпpa гeтьМaltoМ
Пeтpoм flopoшeнкoм. Пoзaяк кoмiсii ЦК тaкe пoяснення 3.цa-
ЛoсЯ нeпpиПyсТиМиМ' y вepсii <.Iстopii> 1953 poкy цiлий сю-
)rсeт Пpo Mнoгoгpirпнoгo 3нЯЛиa9. IД'eoлoги й iстopики тaк Пpи-
скiпливo ЧуITaJII4 poздiл пpo мaзепинськi чaси' aлс чЛени кo-
мiсii Кpaвveнкo i Pyмянцeв звинyBaTили пpoфeсopa Baдимa
flядинeнкa B пЛariяТi. Пopiвнявtши йoгo тeкст iз зaсyлхсеними
paнiшe пpaцяМи нa цю теМy, Boни дiйrпли BиснoBкy' щo poздiл
,ДяДичeнкa BeЛ икoю мipolo rpyнTy€тЬся нa .цoBo€нпих стy.Цiях
<.нaцioнaлiстa i фarшистa> oлексaндpa oглo6линa. Кpiм Ьaпo-
3ичення oписiв i фaктiв, flядиvенкo нi6итo <<пpoтягнyв oгЛo-
6линcьку кoнцeпцiю oкpeмoi yкpaiнськoi дepэкaвнoсii n. Пi.-
ЛЯTqуIBaJIИх 3'ясyвaнь влa.цa вiдкинyлa звинyвaчен}Iя в пЛari-
ятi,a !,ядичеHкo.цo.цaB чopних фap6 лo й 6eз тoгo Мoтopolпнo-
гo пopTpeтa <<зpa.цникa> гeтЬмaнa Мaзепи50.

odгoвopeння pеIlIти Poздiлiв пepIIIoгo тoмy He виявилo iс-
тoтtlих iнтеpпpетaцiйних змiн чи пpo6лeмних мiсць, дoки He
дiйrпли дo Киpилo-Мeтoдiiвськoгo 6paтствa (ts45 _ |847 ), вiд
якoгo свiй iдeoлoгiчний PoДoвiд BvlBoДvlЛИ i нaцioналicти, Й
yкpaiнськi сoцiялiсти. Bepсiя 195 1 poкy 6улaтaкa,щo сTyде}Iт-
ськa мoЛo.ць пiд yпливoм LЦeвчeнкa зopгaнiзyвaЛa тoBapисTBo,
i хoчa Кoстoмapoв, Кyлitш тa ще.цeхTo з 5пraсникiu спoЪiлyвa-
ли <.лiбepaльнi> пoгляди, пoлiтинне спpямyBaння гpyПи <<Bи-
3нaчаЛи пеpеBaэкнo pевoлloцiйнi пoгля.ци Шeвчeнкa i 6лизь-
ких дo ньoгo членiв>. Тoвapиствo BиМaгaЛo скaсyBaти кpiпa-
цтвo i <.пi.цнiмaлo питaння пpo стBopення yкpaiнськoi дфхсa-
Bи y скЛa.цi фeлеpaтивнoi peспy6лiкуt сЛoB'янських нapoдiв>.
[i пpoцpeсивнi вимoги зaсвi.цчиЛи <<зpoсTaння нaцioнaльнo-
Bи3BoЛьних пpaгнень> в Укpaiнi в сepeдинi X[Х стopivняsl.

Peцeнзенти зaBBiDкили' щo тaкa iнтеpпpeтaцiя сyпе-
peчитЬ пapтiйнiй пoстанoвi 1946 poкy пpo )кyptl:lЛ <.Biтчиз-
19IЦAГo, ф. 1, oп.30, спp. 1924,apк,185_90; Iсmopiя(1951), |9|; Iсmo-
piя (1953)'287.
50 IЦAГo, ф. 1, oп. 30, спp. 1920, apк. 1_4; Icmopiя (1951), 209_1|: Iсmo-
piя (|95З)' 308_310.
51 Icmopiл (1951)' 314_315.
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нa>' якa зaстepiгaлa пpe.цстaBляти ToBapистBo як peвoлюuiй-
нe.цeмoкpaТичнe yтBopення' ,ц,e не 6yлo клaсoBих сyпеpeчнoс-
тeй мiлс спpaвэкнiми peBoЛюцioнеpaми i dyplкуaзнvlми лi6e-
paЛaми. ПpитpимуIoчисЬ цiеi лiнii, кoмiсiя ЦК y квiтнi 1952
poкy лiйrшлa Bиснoвкy, Щo B тeкстi <<IIе poзкpитo пoлiтичний
6iк Киpилo-МeтoдiiвсЬкoгo 6paтствa i пoлiтичнy бopoтьбy в
ньoму,>52. Укpaiнськi чиtIoBtIики лo6pe poзyмiли, щo с6мe чaс
у6eзпeнитися. Bсьoгo зa кi.пькa мiсяцiв пiсля цьoгo pirшeн-
ня, B Липнi t952 poку' )кyp}Iaл <.БoльrпеBик> poзкpиTикувaB
<.Boпpoсьr истopии> 3a Hизкy iдeoлoгiчних ПoМилoк' сepe.ц
яких фirypyвaЛa стaтTя yкpaiнськoгo iстopикa Лeoнiдa Кo-
BaJIeнкa: <.Piшуче 3aПepеченнЯ BvlКJIИКa€ пpaгнення Л. Кoвa-
лeнкa в йoгo стaттi пpo iстopичнi пoгля.ц,и LЦевчeнкa 3o6pa-
зити Киpилo-Метoдiiвськe ToBapисTBo' щo BиtIикЛo нa Укpa-
iнi в 40-x poкax ХIХ стopiнчя' як peвoлЮцiйнo-ДeМoкpaтичнy
opгaнiзaцiю, a T. Г. Шевчeнкa пpe.цстaвити кepiвникoм yсьo-
гo ToвapисTBa>. нaтoмiсть слiд 6улo пpилiляTи yвaгy 6opoтьбi
мiлс peвoлюцiйним i лi6epaльним кpиЛoМ в opгaнiзaцiis3.

B <.Iстopii> 1953 poкy poзпoвiдaлoся' Щo 6paтствo ствo-
pили лi6epaJ|И' Дo якиx пiзнitшe.цoЛучилися Шeвченкo й iнrшi
paДикaЛи. Teпep oфiцiйнa лiнiя пiлкpеслIoBaЛa' щo lIBi гpу-
пи не пoгo.цжyвaлИcЯ Нa тoМy' як 3aпpoBa.цити 3eмеЛьнy pe-

фop'y i визвoлити yкpaiнuiв з-пiд цapськoгo гнiтy. Кpiм тoгo,
згi.цнo з цiсю }IoвoЮ вepсiеlo, лi6epaли 6ули шe й буpэкyaзни.
ми нaцioнaлiстaми, якi вва:кaли Укpaiнy eraлiтapнoю нaцiею
6eз клaсoвoгo aнТaгoнiзмy. <. Biдodparкaючи пpaгнeння Bигtи-
кaючoi укpaiнськoi 6ypхсyaзii, якa пoчиналa 6opoть6y зa свiй
нaцioнальний pинoк>, лi6epaли BисyBaЛи iлeю yкpaiнськoi
.цеp)кaвнoсти' щo' нa вiдмiнy вiд пoпepе.ц'ньoгo вapiянтa тек-
стy,6iльtше не 6улa пporpeсиB}Ioю. Шевчeнкo i йoгo тoвapишri
pевoлrouiйнi .Цeмoкpaти зaсу.ц}(yвaли цi нaцioнaлiстичнi тен-
дeнцii, Bистyпaloчи нaтoмiсть 3a <<peспу6лiкaнське o6'eднaння
сЛoв'янських нapoдiв>5a.

5, rLцAГo, ф. 1, oп.30, спp. 1925, apк. 127-|28; сIIp. 2339, apк. 1 18; oп. 70,
спp. 1173, apк. 14 (вiлryки); oп. 30, спp. 1902, apк. 4 (кoмiсiя).
53 Maксимoв, O жypнале <.BoпpoсЬI истopии>, 63_64; стaТтя, пpo
якy й'Цeться: Л. Кoвaленкo, Истopичeские B3гЛядЬI pевoлЮциorrepa-

дeмoкpaтa Т. Г. IlIевченкo, Bonpocьtucmopuu' М 7 (1951): 26-44.
5a Iстnopiя (1953)' 429_430.
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Pештa тексTy нaкpeслIoB:Lпa ДBi лiнii тяглoсти в нaцio-
нaльHiй iстopii: вiд peвoлloцiйниx демoкpaтiв дo Paдянськoi
Укpaiни i вiд 6ypжya3них лi6epалiв .цo сyчaсних нaцioнaлiс-
тiв. Iнoдi питaння' дo якoгo тaбopy зapaхyBaти тoгo чи тoгo Дi-
ячa' 8икЛик6лo нeвеликy.цискyсiю, як y Bипa.цкy з Mихaйлoм
,IlpaгoмaнoBиМss, aлe 3a3Bичaй iстopики пoслyгoByв:rлися 3a-
г:lJIьниМи пapтiйними вкaзiвкat\l,И дЛя poзМe)кyвaння paДян-
ських i нaцioнaлiстич}Iиx iдeoлoгiчних IIoпepe.цHикiв. Кoмiсiя
вoлiлa тiльки, шo6 6уpэкy:li}tlих нaцioнa;liстiв iз гpoмaдiвськo-
гo pyхy кiнця XIХ стopiння 6yлo зaсyДкeнo piзкirпe a6o щo6
<.pевoлIoцiйнi дeмoкpaти> Iван Фpaнкo, Лeся Укpaiнкa й iнrшi
6yли зodparкeнi як iхнi нeзлaмнi oпoнeнти56. oстaннi voтиpи
poздiли кtIи)кки нe викликzlЛИ КpИTИКуц кpiм зayBarкення пpo
pяснi <.дoслiвнi циTaTи 3..Кopoткoгo кypсy [iстopii 8кП(6). _

с. €.|" бeз пoсилaнь>57.
1952 poку тeкст пеpllloгo тoмy пpoхo.цив oстaнH€ кoлo дo-

клa.цнoгo peцeнзyBaння' якe зaкiнчилoся ни3кoю лpi6них пo-
ПpaBoк' аЛe пpинципoвoi кpиTики 6iльlше не пpo3вгraлo58. Пo-
пpи тe' кoмiсiя [К склaлa дoвгий списoк <<нe.цoстaтHьo> пoяс-
нeних пpo6лeм i poзпopялИЛacЯ пpo ще oдин payнд oбгoвo-
peнЬ' пеptш нiэк y сiчнi 1953 poкy нaдpукувaти чepгoвий <<Ma-
кеT>.цЛя нaстyпних внутpirпнiх aнaлiзiв тeкстy. Гoлoвнoю pe-
кoмeн.цaцiеlo кoмiсii булo пoдaти ДopeBoЛIouiйну yкpaiнську
iстopiю як <.opгaнiчнy, скЛa,цoвy i нeвилyчtly чaстигIу 3aгаЛь-
нoгo iстopичtloгo пpoцесу Poсii>sg.

Bpеrштi-perшт, peспy6лiкaнськi iдeoлoги вiдклaли пy6лi-
кaцilo <.Iстopii Укpaiнськoi PсP> .цo пеpIlIих oзнaк лi6epалi-
зaцii пiсля сМepти Cтaлiнa. Пeprпий тoм фopмaльнo зaтBеp-
ДИЛу| Дo дpylсy 23 гpyлня 1953 poкy, i вiн з'явився у книгapнях
нaвeснi 1954 poку60, якpaз пi,ц чaс 6ypхливoгo святкyвaння

55 II'цAГO, ф. 1, oп. 30, спp. 1926, apк. 94-97.
56 Tал саltlo, спp. 1902, apк. 5.
57 Tuнса.llo,orl.24,cпp.27|4, apк. 10_14, тyт 10.
58 Tа.м сaluo, oп. 30, спp. 1916-19|9' |92|,2806, 2811; HAIIУ, oп. 1, спp.
363(vaстини1i2).
59 IЦAГo, ф. 1, oп. 30, спp. 1902, apк. 7; У лещаmaх momалimapuзму,2:
160.
60o. к. Касименкo,peд.,IстnopiяУrcpаiнсъкoiPСP(Киiв, 1953),т. 1..Ц'aтaпiд-
писy дo дpуI(у нa с. 783. Пеprue yкpaiнське видaнtЦ мaлo нaклaд 70 000.
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тpьoхсoтpiччя сoЮзy Укpaiни з Poсiсю. ПapaлoксaльHиN{ чи-
ц6ц <.дo6pий стaлiнський пiлpyнник> iстopii Укpaiни 3a )Iмт-
тя Cтaлiнa тaк i нe вийtшoв.

Poзпoвiсти пpo нaцiю

Пеpшrий тoм <<IсTopii> _ мoнyментaльнe 800.
стopiнкoвe дoслi.цхення дopеBoлюцiйнoгo yкpaiнськoгo Ми.
}Iyлoгo _ пoчинaBся фpaзoю: <.УкpaiнсЬкий }Iapo.ц, Мae сBoю
daгaтoвiкoвy геpoiннy iстopiю, нepoзpиBнo зв'я3aну з iстopirю
Bеликoгo poсiйськoгo нapoдy тa iнrшиx нapo.цiв нaшroi Бaтькiв-
щиtlи>. Хoнa poзвиткoвi <<пPo.цyктиBtIих сил> Пpи.ц,iлили нa-
лe)Iснy yBary' гoлoBнoЮ Лiнiсю oпoвiдi булa iстopiя деp)I(aBнoс-
ти i нaцiетвopeнHя. Aвтopи звeличyBilли Киiвську Pyсь, спiль-
нy сПa.цщинy тpЬoх бpaтнiх схi.цнoслoв'яHських нapoдiв, як
<.нaй6iльtшy i нaймoryтнirпy дep)кaвy B сеpедHьoвiчнiй €вpo-
пi>. ПepeяслaвсЬкa yгo.цa вo33'€.цналa <<д,вa вeликi слoв'янськi
нapoди>. Як i в 6aгaтьoх iнtших iмпepських iстopiяx, aBTopи
пiдкpeслилИ, Щo, пpи€.цнaBшIись дo Poсii, yкpaiнui нe Bтpaти-
ли свoеi нaцioнaльнoi iДентичнoсти, нaвпaки, цей aкт <спpи.
яв .ц'aЛьПIol,{y poзBиткoвi yкpaiнськoi нapoднoстi i пepeтBopеH-
ня fi в нaцiю>6l.

lнtшi ювiлeйнi пy6лiкaцii 1953 poку сTBеpд)кyв:lJIи' шIo
yкpaiнui cTaJIv| Мo.цеpнoю нaцiею тiльки тolvty, щo iхнi пpе.цки
кoЛисЬ пpи€дн:rЛися дo Poсiйськoi iмпеpii. Cкarкiмo, бpoшypa
Iвaнa Бoйкa <.300 poкiв вo33'r.цнaння Укpaiни з Poсiею>, якa
вийшлa гiгaнтськиМ нaклaлoм у 300 тисяv пpимipникiв yкpa-

iнськolo МoвoЮ i 230 тисяч poсiйськoю' пpoслaBЛялa пepеДу-
сiм тaкi нaслi.цки poсiйськo-yкpaiнськoi лpyж6и, як yкpaiн-

сЬкy дepxсaвнiсть (y фopмi Укpaiнськoi PCP) тa вo33'еднaння
всiх yкpaiнсЬIсих 3еМeЛЬ в oднiй дeprкaвi62. oтэкe, iстopiя iм.

6| Icmopiя (1953)' 5'84'258-259,
62 I. Д. Бoйкo, 300 poкiв вoзз,сОнанltя Укpаiнu з Poсieю (Киiв' 1953)'
c' 3; И. fl. Бoйкo, 300-лemue вoccoeОuнeнuя Укpauньt c Poссueй-(Мo-
сквa, 1954), с. 1. .Ц,ив. тaкoж: o. К. Кaсимeнкo, pеlt., Biкoвiчна dpaэrc-
6а укpаiнcькozo i pociйсъкozo нapoОiв (Киiв, 1954); B. A. .ZI'ядиченкo,
o. К. Кaсименкo i Ф. П. lПевченкo, pед., Buзвoльнa вiйна 1648_1654 pp.
i вoзз,eОнaння Укpаiнu з Pocieю (Киiв, 195a); Д. И. Mьlrшкo, Пepеяслaв-
скa,I pадa 1654 гoдa, Bonpocъtucmopuu,Nгg 12 (1953): 19-28; B. A. Гoлo-
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пеpii зaлиIII aJlacЯ сyМoю нaцioнaЛьн их iстopичних HapaTиBi B.
Хoнa iстopичнa Tparктopiя Укpaiни пpивeлa ii в Poсiйськy iм-
пepiю, сyТтю iстopиннoгo пpoцeсy кpaiни зaли[IaBся poзBи-
тoк yкpaiнськoi нaцii. Peспy6лiкaнський пе.цaгoгiчний жyp-
нaл <.Pa.цянськa п]кoлa> пoBчaB унитeлiв, як TЛyМaЧиTи Tипo-
вий пiдpyчник:

У пiдprlникy iстopii сPсP лля 8 клaсy зa peдaкuiсю пpoф.
г . М. Пaнкpaтoвoi визвoльнa вiйнa yкpаiнсЬкoгo lrapoдy,
Цo poзпoч:lЛaся навеснi 1648 poкy пiд кepiвництBoм Bидaт-
нoгo дepжaвнoгo дiячa i пoлкoвoДця, poзyмIloгo i дaлекo-
гЛя,цHoгo пoлiти кa Бoгдaнa Хмельн ицькoгo' poзгля.цa€ться
як вiйна Пpoти <пaнськoгo гнo6лeння i пoльськoi BЛaди>.
Haспpaвлi 6opoть6a укpaiнськoго сеЛяHстBa _ oснoвнoi
сили ви3BoЛьнoгo pyхy _ 6yлa спpямoBaнa нe лиЦIе пpo-
ти феoдaльнoгo гнiтy y всiх йoгo пpoявaх i фopмaх, aле й
зa нaцioнaльHy tlезaлeжнiсть. Учитель пoBиHeн пiдкpесли-
ти' Iцo в хoдi визвoльнoi вiйни сaме ця o6стaвинa cПp|4Я-
лa зpoстaннЮ нaпoлeгливиx BиIr,toг yкpaiнськoгo I{apoдy дo
вoзз'сднaння з poсiйським нapo.Цoм63.

Пeprший тoМ <<Iстopii> oтpимaв зaгaЛoм loбpi Biдryки.
Hayкoвi i гpoмaдськo-пoлiтичнi ясypнaли, тaк сaмo <<ПpaB-
дa>' }Iaдpyкyвaли Дy)ке пo3итивнi peцeнзii. Ha ХVIII з'iздi
Кoмпapтii Укpaiни в 6еpeзнi 1954 poкy Haзapенкo 3 тpи6y-
Hи пoхвaлив кгIи)ккy як дoслiдэкeн}Iя' кoтpе ПoкiЦiу€' щo ми-
нyЛe yкpaiнцiв <.нepoзpивtlo 3в'я3aне з iстopiею 6paтньoгo po-
сiйськoгo нapoдy>м. Oднaк пeprшi oзнaки пoлiтичнoi лi6еpa-
лiзaцii пiсля сMеpти Cтaлiнa нaдих}IyЛи yкpaiнських iнтeлeк.
тyaлiв, якi ввa:кaли <.Iстopilo> вiдстyпoм пopiвнянo 3 ПЛекaн.

6yuкий, Poссия и oсвo6oдитeльн;ul вoйнa yкpаиtlскoгo нapoлa 1648_
1654 гoдoв, Bonpocьtucmopuu' Nb 1 (1954):80_95.
: o. o. Iванoв, Iстopиvнe знaчеHHя вoзз'сднання Укpaiни з Poсiею, Pa.
ОянсъкаuaкoJlсцN 9 (1953): 22-23.
й A. A. 3имин, B. Д. Мoчaлoв и A. A. Hoвoсельский, ЦeнньIй тpyл пo
истopии Укpaинскoй ССP, Bonpocы uсmopuu, N9 6 (1954): |28_|32;
Ю. Бiлaн, A. Бyuик, B. Кoзинeць, B. Кoтoв i o. Кorшик, Книгa пpo слaB.
не ми.нyлe yкpaiнськoгo нapoду, Кoмунicm Укpаiнu, NЬ 3 ( 1954): 70-80;
ПpавОа,18 квiтня 1954, пеpeдpyкoBaнo в PаОянськa Укpаiна,2б квiтeнь
|954, c.2-3 (peuензi1); XVIII зЪО Koмунicmuuнoi napmii Укpаiнu 23_26
6epeзпя 1954 p.: Mаmеpiалu з-юОу (Киiв,1954), с. 157 (Haзapeнкo).
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ням HaцioнaлЬнoi пal{'ятi пi.ц чaс вiйни. oдин iз них, пaрти-
зarrсЬкий кoМaH.циp-op.цеtloнoсeцЬ i писЬМенник Пeтpo Bеp-
IIIигopa65, po3кpитикyBaB кHи)ккy B пpeсi. У стaттi пpo IIapTи-
зaнський pyх, oпу6Лiкoвaнiй y чeтBepтoмy нислi мoскoвсЬкo-
гo лiтepaTуpнoгo )Iсypнaлy <.oктя6pь> 3a 1954 piк, вiн дoкo-
pяB yкpaiHсЬким iстopикaм 3a Heдoстaтн€ yслaBлeння кo3a-
кiB як <<пaтpioтичtloгo' BoЛeлю6нoгo нaчaЛa>>: <.Taк, rraпpи-
клa.ц' B пiснiй ..Iстopii Укpaiни'' (вид. AH УPсP, Киiв, 1953
piк) зpoблeнo, нa нalrl пoгЛяД, нeгiДHy спpo6y змaлювaти iс-
тopiю 6eз iстopii, тo6тo пoкaзaти poзBитoк нapoдy 6eз нaЙ-
яскpaвilшoi стopiнки йoгo paнньoгo )китTя' у якiй бyлo втiлe-
tlo TвopчiстЬ нapo.цних мaс i пepeдyсiм Tpy.цoвoгo селяtIсТBa,
яке пpoявлялo свiй пaтpioтизм B пapTи3aнськo-кo3aцькiй вi-
йнi. Ця к}Iи)ккa _ яскpaBий пpиклaд' He Bapтий нaсЛiдyвaн-
ня, чинoBHицЬкo.пеpeстpaхoBoчtloi твopнoсTи' щo }Ie мar гo-
ЛoBHoгo 3epнa iстopиннoгo ДoсЛi.ц)кeння _ пaTpioTи3Мy,uu. Ha

цЬoМy Bepшигopa нe 3упиниBся. У квiтнi вiн пoдaв У <.Пpaв-

Д}> piзкy кPитичHy стaTTIo пpo <<Iстopiю>, в якiй звинуBaчy-
вaв aвтopiв y <<зaтиpa}Iнi всьoгo геpoiннoгo в iстopii укpaiн-
сЬкoгo нapoдy>. Hе.ц.ивнo, щo pa.цяHсЬких читaчiв i дaлi пpи-
вa6люють тBopи стapиx yкpaiнських нaцioнaлiстичниx iстo-
pикiв: <0сo6истo мeнi нe pa:} Дoвo.цилoся чyти вiд uесних pa-

.цяtIсЬких людей i нa Укpaiнi, i в Мoсквi, якi зaцiкaвилиcя ic-
тopiею 6paтepськoi спiвдpухсHoстi пiд yПЛивoМ святкyBaн-
ня 300-piнчя' щo вoни читaloть Гpуrшeвськoгo' Кyлirпa a6o в
кpaйньoмy paзi КoстoмapoBa' aЛe He читaютЬ нaшoi iстopин-
нoi лiтepaтypи>67.

Чинoвники зopгaнiзyвaли iстopикiв.цля зaпepечення Пa-
тpioтиннoмy yкpaiнськoМу письменникoвi. Beprпигopy 3a-
пpoсиЛи дo Мoскви, дe пpaцiвники вiллiлy нayки цк 8кП(6)

ф .Ц.o вiйни Петpo Bеptuигopa ( 1905- 1963) пpaцЮвaв в Укpaiнi aктopoь{
i pexисеpoм. BoеннaдoЛЯ зaкинyлa йoгo y вeликий пapтизaнський зa-
гiн, де вiн нeспoдiвaнo стaB пoпyЛяpним кol\,taндиpoм. Haпpикiнui вi-
йни вiн oтpимaB зBaHня генepaл-мaйopа тa Гepoя Paлянськoгo Coюзy.
Пo вiйнi Bepurигopa пoЧaв Писaти i нaвiть oтpимaB Cтaлiнськy пpемiю
3a poмaн <Лю.ц,и 3 чистoЮ сoвiстю> ( 1946).
tr П. Bеprшигopа, Бpaтья пo opy)киIo (o нapoлньIx фopмax вoоpулсеннoй
бopь6ы pyсскoгo и yкpаиHскoгo нapoлoв), Оrcmя6pь,М 4 (195a): 1 18.
67 PгAHИ, ф. 5, oп. 17 , д. 470, л. |7 |-|84' цитoвaнi ypиBки нa |72 i 177 .
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Oлексiй Pyмянцeв i Aндpiй Лихoлaт (oбилвa кoлиruнi yкpa-
iнськi нayкoвцi) сПpoсТyBаЛи йoгo пoгЛя.ци B Пpисyтнoстl чo-
Tиpьoх вiДoмих poсiйських iстopикiв (Miхaiлa Тiхoмipoвa,
Hiкoлaя fipyлсинiнa, Aлексея Hoвoсельськoгo i Aнaтoлiя Ci-
лopoвa) Ta тpьoх укpaiнських фaхiвuiв з iстopii кoзaЧчиtlи
(Iвaнa Бoйкa, Baдимa.Ця.цичeнкa й Кoстя Гyслистoгo). Мaлo
тoгo' pецeнзii нa <.Iстopiю> в <.Пpaв.цe> i <.Boпpoсaх истopии>
тyмaннo згaдyвaли пpo <.6eзвiдпoвiдaльнy вихBaтIсy> Bеprши-
гopиffi.

Святкyвaння Тpьoхсoтpivня пoзнaчилo oстaтoчгly pеa6iлi-
тaцiю Iвaнa Кpип'якевичa _ oдиHoкoгo yкpaiнськoгo.цopaдян-
ськoгo aBтopитeтa з iстopii Хмельниччини. 1953 poкy кoлиlll-
нiй <<нaцioнaлiст> | <.фaшист> oпydлiкyвaв тaкi вчaснi пpaцi,
як <.3в'язки 3aхiднoi Укpaiни з Poсiею дo сepe,цини ХVIiст.>
тa <.БoгДaн Хмeльницький _ пo6opник вo33'€днaння Укpai.
ни з Poсiсю>. Toгo сaМoгo poкy Кpип'якеBичa пpизHaчиЛи ди.

звичнi oбмeэкyвaльнi paмки, Bстa}IoBлeнi для нaцioнаЛьнoгo
нapaтивy. Pецeнзент уI laкИДaJwl Кpи п'якевичу, щo oзI{aчeнHя
кoзaкiв як <<цeнтpальнoi, пpoгpeсивнoi cvIЛ|4>> B paннЬoМoДеp.
нiй Укpaiнi _ це iдеaлiзaцiя. Aвтop нe пiдкpeслиB' щo Хмeль-
ницький хoтiв вoзз'€.ц.Haти Укpaiнy з Poсiею з пepших днiв
вiйни 1648 poкy. Бa 6iльшe, вiн пpипyстив, нi6и кoзaкaм пiд
cилу 6улo пepемoгги пoлякiв сaМoтy)Iски' a peцeгI3eнти 3zlJIв-
ЛЯЛуL щo цe мoгЛo cTaTvIcя тiльки з poсiйськoю Д'olloмoгoю.
Hapештi, Кpип'якeвич нe нaвiв Дeтaльнoi кpитики нaцioнa-
лiстичних iстopинниx кoнцeпцiй i нe poзвинyB tlaлe)кHиМ чи-
нoм тeзy пpo етнiннy й iстopиvнy спopiднeнiсть yкpaiнцiв i
мoскoвитiв70.

Posnoвicmu npo нацiю |79

Heскiнчeннe хитaння в iстopич}Iих oПoвi.цях мiэк iмпe.
pieю й нaЦiсю з}Iи)I(yвaЛo ПpoДуктиBнiсть iстopикiв, a гoтy-
Baння <.дo6poгo стaлiнськoгo пiлpунникa> 3 yкpaiнськoi iс-
тopii мaйлсe цiлe дeсятилiття пoглинaлo чaс i eнepгito нiль-
них фaхiвцiв pеспу6лiки. Ha 1950 piк Iнститyт iстopii Укpa-
iни Aкaдeмii нayк - пpoвiднa yстaнoвa' якa oпiкyвaлaся цим
пporктoм' _ виpiс дo 8 вiддiлiв i пoнaд сoтнi шrтaтних Пpa-
цiвникiв7l. У пoвoеннi poки iстopики нe paз пpoпoнyBilли свiй
дoслiдницький дoсвiдi для iнtцих Beликиx пpoeктiв з iстopii
Укpaiни, aлe пapтiйнi чинoвники зaB)к.ци iм вiдмoвляли. t949
poкy Aкадемiя нayк зBеpнyЛaся Дo цк кП(б)У пo дoзвiл пiд-
гoTyBaти 25-тoмне зi6paння Дl(еpел <.Iстopiя Укpaiни в лo-
кyМeнтzlх i мaтеpiялaх>. Cпpaвa зaдyь{у&lЛacЯ Я|< гpaндioзнa
спiльнa po6oтa Iнститyту apхеoлoгii, [нститyтy iстopii Укpa.
iни, кiлькoх пpoвiдниx yнiвepситeтiв тa Apхiвнoгo yпpaвлiн-
ня. Hayкoвui плaнyвaли пiдгoтувaти пepшi сiм тoмiв пpoтя-
гoм 1949_1950 poкiв i дoлyнaти пo шriсть тoмiв щopoку .цo
1953.гo. Хoчa Aкaдемiя нayк пo.цaЛa пpoспeкт Bи.цa}Iня }Ia 3a-
тBep.ц)I(ення, Цк пpoстo пoкЛaв спpaBy нa пoлицю72.

B yкpaiнських чиtIoB}Iикiв мoглo 6yти безлiн пpиvин вiд-
клaсти цeй мoнумeнтaльний пporкт: фiнaнсoвi 06меэкення,
не6aжaння 6paти нa сeбe iдeoлoгiчний нaгля.ц 3a щe oд}Iим вe-
Ликим пporктoгt{, пoтpe6a скoнцe}ITpyвaти всi 3усилЛя нa сTвo-
peннi <.lстopii>. Taк сaмo Bлa.цa двiчi вiдмoвИЛaB пpoхaннi ви-
дaBaти укpaiнський iстopинний xypнaл. Biд 1943 poкy Iнсти-
ryт iстopii Укpaiни ДpyкyвaB нeпepioдиннi <.Hayкoвi зaпис-
ки>' щo ix дo 1950 poкy вийrшлo тiльки тpи BиПyски. 1948 poкy
[нститщ пoвi.цoмляв.цo цк кП(б)У' щo гoтoвий лpyкyвaти
п'ять a6o шiсть випyскiв нa piк, мoжливo пiД нaзвoю <.Питaн-

.цaктopoм цiеi книэкки, Дoдaв дo текстy oкpeмi iдeoлoгiчнo витpимaнi зa-
гaJIЬ}Iики. [vlв.: Я. Iсаевич, Пepe.Цмoвa, в кн.: I. П. Кpип'якевпч' БozОaн
Xllелънuцьrcuй, 2-гe виI,. (Львiв, 1990)' с. 8.
7l Caнцевич и Кoмaрнкo, Pазвumuе uаnoptlчеCKoй ноуrcu,62-63; IIЛAГO,

ф. 1, oп. 70, спp. 1788, apк. 22. У стpyкгypi iнститyry з'явllлиcя вiддiли свi-
тoвoi iстopii, мiхнapoднихзв'язкiвтa <кpaiн нaрлнoiдемoкpaтii> - всi op-
гaнiзoвaнi 1949 ркy. 3вalкaючи нa poзlllиpенн,l iнститyгських дoслiдrкeнь,
yкpaiнськe кepiвниЦтвo y 6epезнi 1953 рrсy рзпopядиJloся пpo змiнy йoгo
нaзви нa lнститyг iстopii (IЦABOB' ф. 2, oп.8, спp. 7730, apк. 2).
7, II/(Aгo, ф. 1, oп.70, спp. 1788' apк.38-48.
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ня iстopii Укpaiни>. Пapтiйнi чиtloвники oдpaзy вiдкинyли
цю пpoпo3ишiю. fl. Гнaтюк, гoЛoBa сeктopy Bи.цaвHицтв вi.цдiЛy
nРе..-, цК кП(6)У, нaклaв peзoлюцiю: <.B apхiв. Pекoмeндylo
пiliбpaти для нayкoBих зaПисoк 6iльrш скpoМtly нaзвy>73.

Iнститyт пotloвив свoi пpoхaння нaпpикiнцi 1050 poкy,
aлe пapтiйнi iДеoлoги знoBy виpirшили, щo <<.цля стBopeння
)кypнaлy Heмa€ жoдних пiд,стaв> i зaпpoпoнyB:lЛи iстopикaм
пoдaвaти стaттi B мoскoBсЬкi <.BoпpoсьI ИcToppII4>. oтaк ЦК
}Ie .цo3вoЛяв укpaiнським iстopикaм Bи.цaвaти влaсний жyp-
Haл a:I( Дo t957 poкy, ще .цoвгo пiсля зaBеpIIIeння <Iстopii> i
пoчaткy дестaлiнiзaцiТ7a.

oднaк iстopики скopистirлися тpьoхсoтpiнним ювiлe-
rм, щoб дoМoггися фiнaнсyвaнНЯ I,JIЯ зi6paння BeЛикoгo кop.
пyсy iстopичних .Цoкyмeнтiв _ тpиToмникa <. Boссoе.цинeниe
Укpaиньl с Poссиeй>. Пoпpи PaДшre вyзькy нa:lвy' це мoнyмeн-
тaльне Bидaння пoчиналoся ДoкyМеHтaми t620 poкy i пoдaвa-
лo 6eзпpеue.цeнтне висвiтлення кoзaцькoi дo6и.. Пoнaд пoлo-
виHу дoкylvtентiв y з6ipui (446 iз 747) щукувaли впepruе7s. B
хoдi пi.цгoтyBaHHя книжки укpaiнськi iстopики залсaДaли вiд
pyкoписHoгo вiддiлy Бi6лioтеки iм. Ленiнa в Moсквi пoBеpнy.
ти в peспy6лiкy 6 000 oдиниць з6epiгaння 3 кoЛeкцii iстopикa
Микoли Mapкeвинa (1804_1s60), якa мiстилa yкpaiнськi дo-
I(yМe}Iти ХvII_xVIII стoлiть. Haзapeнкo пiдтpимaв пpoхaн-
tIя' zUIe Бi6лioтекa iм. Лeнiнa' зapJrчиBlIIись пiдтpимкoю ЦК
BкП(6)' пoгo.цилaся пepeДaти тiльки мiкpoфiльми76.

7з Tал сoлo, cпp. |494, apк. 1 1. Чинoвникaм' oчевид}ro' не спoдo6алoся
слoвo <Укpaiнa> в нaзвi.
71 [IДAгo, ф. 1, oп.30, спp.2003, apк. |28_|З| (1950); М. B. Кoвaль,
Флaгмaн yкpaiнськoi iстopиvнoi'ayки, Укpaiнcькuй iЬmopuuнuй эrcуp -
нaл,I& a (997): 12-|З.

?6 PгAHИ, ф. 5, oп. t7, д, 427, п |73_74; HAIIУ, oп. 1, спp. 352, apк. 1,
10-41.

Poзnoвiаnunpoнацiю 181

Пoльськi apхiвiсти, нaвпaки' пpoяBляли iнiuiятивy y
встaнoBЛeннi нayкoвих кoнтактiв з yкpaiнськиМи кoЛeraми.
У хoвтнi 1953 poкy пoЛяки нa.цiслaли в Киiв пoнa.ц 2 500 мi-
кpoфiльмoBaних стopiнoк iстopиvних .Цoкyмeнтiв кoзaць-
кoi дo6и, 6агaтo 3 яких були пoтiм нa.цpyкoBaнi в тpитoмни.
кy. Кpiм тoгo, 18 сiчня 1954 poкy (y тpьoхсoтy piнниuю Пe-
peясЛaBських стaттей) пoльськa стopoнa пoДapyBaлa Укpaiнi
TpидцятЬ opиriHаЛiB iстopиuниx дoкyмeнтiв. У тpaвнi дeлera-
цiя пoльськoгo сеймy пepеДaЛa Щe сiмДесят сiI\4.цoкy}rентiв з
yкpaiнськoi iстopii, зoкpемa тpинa,ццять opиriнaЛiв yнiвepсa-
лiв Хмельницькoгo Ta лист Шeвченкa77.

3a виняткoм пpopиBy 3 кoзaцЬкими дoкyментaми' влa.цa
He Ha.цтo зaoхoчyB:lлa великi Пpo€кти з iстopii Укpaiни. Oue-
видHo' yкpaiнськi i.цеoлoги УЯBЛяЛуl, мaйбyтню двoтoмнy <.Iс-
тopiю Укpaiнськoi PCP> як гoЛoвнe i с.цинe iдeoлoгiчнo ви-
тpиMaне дХePeЛo' y якoмy внитеЛi, лектoPи й пpoстi читaчi
мaloть знaхoдиТи пpaBилЬнy iнтepпpeтaцiю yкpaiнськoгo ми-
tIyлoгo.

oднaк <.дo6pий стaлiнський пiлpyнник> Hе був poзpaхo-
вaний Ha Bикopистaн}Iя у lшкoлaх. Iстоpii Укpaiни не iсну-
в:lЛo як oкpeМoгo пpe.ц'метa' хova пiлpучгIики з iстopii сPсP
висвiтлювaли гoлoBнi мoменти yкpaiнськoгo Миtlулoгo' як-
тo Киiвськa Pусь, кoзaцькi вiйни i Шевченкo. Пpикмeтнo,
шo peспy6лiкaм, нaЦioнaльнi iстopii яких IIе пpeте}IдyвaЛи
нa poсiйськy спaдщиHу, МoскBa .цoзBoляЛa Bиклaдaти Bлaс-
нy iстopilo B lllкoЛax oкpемим Пpe.цМeтoМ. Haпpиклaд, 1950
poкy вipменськi вoсЬIt,tи-' дев'яти- i .цесятиклaсники I14 to-
.ц,иtI BиBчaЛи свolo нaцioнaльнy iстopiю зa пiлpy.rникoм 1942
poкy78.

Укpaiнськi вчителi iстopii poзпoвiдaли пpo минyлe peспy-
6лiки, aле кopoткo i тiльки тoдi, кoли yкpaiнськi тeми сПливa-
ли B зaгaЛьнoмy кypсi iстopii сPсP. Укpaiнськe BидaB}Iицтвo

7? PгAHи, ф. 5, oп. |7, д. 470, л. |25_28; Лimepаmуpнсl 2а3rmс.' 3 гpyлня
1953, с.4 (2500 стopiнoк); HAIIУ, oп. 1, спp.478a, apк. 13_20 (сiveнь);
IU{AГo, ф. 1, oп.30, спp.3629, apк. 1_13 (тpaвень).
78 PгAсПи, ф. 17, oп. 132, д.372, л.4.У гpyд}ti 1952 poку ЦК КПPC нa-
pеurтi пo6aнив' щo вipмeнський пi.шpуrник мiстить чималo iнтеpпpeтa-
тивtlих вiдмiннoстей вiд стaндapтнoгo poсiйськoгo пiлpуlникa з iст<lpii
сPсP (Tам cаllo, л. 59-60).



r82 Poзdiл n,яm|ti. Hаnuсаmu <Оo6puй сmалiнcькuй niОpщнuк>

<. Pa.цянськa пIкoЛa> пеpекЛa.цaлo yкpaiнсЬI(oю зaгaльнoсoюзнi
стaндapтнi пiдpyuники i дpyкyвaлo iх мaсoвими нaклaдaми79.
Цi пiдpyчники вiдo6pокzl.пи евoлюцilo pa.цянсЬкoi кoнцеп-
uii yкpaiнськoi iстopii y спoтBopенoмy i чaстo супepeчливoмy
виглядi. Пapaгpaф пiдpгlникa Шeстaкoвa 1948 poкy Bидaн-
I|я Д\IIя чeTвеpтoгo кЛaсy нa3иBaBся <.БoPьбa Укpaиньl с пoЛЬ.
ским BлaдьIчeстBoМ и пpисoединеllиe её к Poссии>. У видaннi
1955 poкy тoЙ caмиfl пapaгpaф нaзиBaBся <.Бopь6a УкpaиньI
зa свoё oсвo6oэк.цeниe oт гнётa пoЛЬских пaнoв' 3a Boссoеди-
Heниe с Poссиeй >. o6идвa ви.цaння шe й пo-piзHolvry пoясHIo-
вaли цeй сoю3. У пiлpуrникy 1948 poкy нaписaнo: <<Boйнe Hе
бьlлo виднo кoнцa. Пoляки p;ж}opяЛи Укpaину. Чтo6ьI вьIйти
и3 тPyдHoгo пoлo)кeния, Хмeльницкий в t654 гoдy Дoгoвo-
pl4Лcя с мoскoBским цapeм Алексeeм o пpи}Iятии Укpaиньl в
pyсскoe пoДДaнствo>. У вapiянтi 1955 poкy Bистaчилo oдtlo-
гo Peчення: <.Bьlpalкая стpеМлeниe yкpaи}Iскoгo нapoдa к сo-
Ioзy с 6paтским pyсским нapoдoм' ХмeльницкllЙ o6paтилcя
к pyсскoмy пpaвительстBy с прeДЛo)I(eнием o6 o6ъeДинeнии
Укpaиньl с Poссией>80.

Мiнiстepствo oсвiти pекoМен.цyBaЛo Bчитeлям iстopii,
висвiтлююни yкpaiнськi теми, BoДити tшкoляpiв нa eкскyp-
сii дo мiсцeвих пaп,l'ятoк iстopii a6o нa вистaBи п'ес Iвaнa Кo-
чepги <.Яpoслaв Мулpий> тa oлексaндpa кopнiйнукa <Бoг-
.цaн Хмeльницький>. МiнiстepстBo тaкoж виМaгaлo вiд yvи-
телiв вiдвoдитиякиflсЬ чaс нa Bикpиття фaльсифiкaцiй yкpa.
iнських бypэкyaзних нaцioнaлiстiв8l. Barккo скaзaти' нaскiль.
ки сepeдньoсTaтистичний шкiльний yнитeль мiг викoнyвaти
цi нaстaнoви. Aдмiнiстpaтив}lих вarкелiв кoнтpoлЮBaти пo-
Bсяк,цeнHe rпкiльне нaBчaHня явнo 6paкyвaлo, i вЛaДa вoлiлa,

79.(ив.: Il/[AГo, ф. 1, oп.30, спp.2360, apк. t29,|33-|34(данiзa 1951 p.).
Кpiм тoгo, численнi poсiйськi lцкoЛи в Укpaiнi викopистoByвaли пiд-
pyчники, нaлpyкoвaнi poсiйськoю мoBoю в Moсквi.

8' TTЛAгO, ф. 1, oп. 70, спp. 1886, apк. 38_40, |36 PаОянnrcа ocвima' |4
6epeзня |947,c. |.
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шoб yнитeлi чiткo ДoтpиМyBilлися МoскoBських пi.шpyvникiв
Ta Hе пoтpe6увaли вeликoi oпiки. Пiсля Кaгaнoвичевoi кaм-
пaнii 1947 poкy yкpaiнськi iдеoлoги не пepeймaлися мo)кли-
вими кoлiзiями a6o нaцioнaлiстичниМи yхилal,tи IIa ПIкiлЬ-
HoМy piBHi. Piдкiснi i.цeoлoгiчнi пepевipки Bиклaд'aння iстo.
pii зaкiннyr,aJIуIcЯ Пo3иTиBHo, iнспeктopи нe пpидiЛЯЛуl Я|<o-
iсь oсo6лиBoi yBaги yкpaiнським Питaнням i зayвaженi пo.
Милки зaзвичaй стoсyBaЛися зaпЛyTaHoi пoтoчнoi мiжнapoл.
нoi ситyaцii82.

Tимчaсoм унитeлiв спaнTeличyBaЛa мiнливa oфiuiйнa лi-
нiя в питaннях iстopii. Кoли 1954 poкy Цк кПPс видaв oфi-
цiйнi <.Tези пPo 300-piння вo33'с.цнaння>' BчиTeль Кoбифa з
Кipoвoгpaлськoi o6лaсти pa.цiв' щo Boни нapeштi ПpиПинятЬ
<.всiлякi IсpиBoсy.цrri poзмoви Д,oвкoЛa питaHня Boзз'€Д'}Iaння
Укpaiни й Poсii>. A сeкpeтap Чepнiвeuькoгo o6кoмy тoBapиПI
Фeсeнкo зiтхнyв iз пoлегrшeнням' aдясе цей ДoкyМeнт <<пoкЛaв
кpaй piзним тpaктyвa}Iням цьoгo питaHня сеpeд виклaдaчiв
вищoi I'шкoЛи>83.

Mo6iлiзyвaвIIIи кaдpи з oблaсних кoмiтeтiв пapтii, yкpa-
iнськi i.ц.еoлoги Мoгли BЛaшIтyвaти пеpeвipкy Bиклaдaння iс-
тopii в пpoвiншiйних yнiвepситетax i пeдaгoгiчниx iнститyтaх,
aJIe BИЯBЛЯти сepйoзнi пpo6леми (i вiлпoвiлaти 3a них) 6улo
не в ixнiх iнтepeсaх. Пiсля кaмпaнiй |947 i 1951 poкiв iстo-
pики il сaмi пильнУBaJIИ. Haпpикiнui 1951 poкy I{К кП(6)У
пepевipяв po6oтy П'ЯTДecЯт|4 BoсьМи iстopи.lних кaтедp y piз-
них yкpaiнських yнiвepситeTaх тa iнститyтaх i не виявив яки-
хoсь нaцioнaлiстичних пoмилoк. Ta пoзaяк вiдпускaти iстo-
pикiв 3 чистим лiкapняниM листкoМ 6yлo iлeoлoгiчнo pизикo-
BaHo, пepЦIий секpeтap МельникoB зa'IBиB, щo 6iльrшiсть кa-
тeлp хвopiюTЬ Ha o.цнaкoвy хвopo6y. Bиклaдaчi нaчe6тo <.ви-
кpиBaють 6уpэкyaзнo-нaцioнaлiстичнi теopii пoвеpxoвo i 6ез
великoi oхoTи>' чaсoм пoкЛa.ц,aючись нa стapi пiдpучники й
iнтеpпpeтaцii, a iнкoли poзпoвiдaюTь пpo yкpaiнськe минyле
<бeз зв'я3кy з iстopieю poсiйськoгo нapo.Ц,y>8a.

82 flив.: IIдAгO' ф. 1, oп. 73, спp. 585, apк. 1_57;спp. 592, apк. 2_8;oп. 30'
cлp.2328,apк. 1_130.
E3 TU(Aгo, ф. 1, oп.46, спp.6822, apк.53' 104.
вa Taл caлo, oл.24, cлp.2677 , apк. 3-5.
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.I[o смepти Cтaлiнa i пiсля I{еi нeЛегкий cим6ioз yкpaiн-
сЬких чинoвникiв i iстopикiв _ склaдний 6aгaтoкyTl{ик 

"o"'-

Poздiл ш ocT|4t4

oкpеслити нaцioнaЛЬHy
сIIaДЩиHy

У бepезнi 195t poку Pa.цянськa Укpaiнa вiл-
знaЧaЛa ,цeв'янoстi poкoвини 3 ДtlЯ сMepTи
Tapaсa IПeвчeнкa. Heскiнчeннi пpoмoви,
зaсiдaння, гaзeтнi стaттi й paлioпepeлavi
пpoсЛaBЛяли yкpaiнсЬкoгo пoетa як 6aтькa
нaцii: сеpe.ц oфiцiйних oзнaчeнь нa зpaзoк
<.pевoлloцioнеpa-.цeМoкpaтa> i <<3tCHoBHИК?
нoвoi укpaiнськoi лiтepaтypи> чaстeнькo
тpaПЛявся вислiв <.нaш бaтькo>. Шевченкo

бyв oдинoкoю TеМoю Пepulих Tpьoх стopiнoк <.Лiтеpaтypнoi
гa:teти>' opгaнa Cпiлки письМeнHикiв Укpaiни. Зaгoлoвoк
<.Biчнo >кlцвиfl> нa пeprшiй стopiнui _ фpaзa, дaBHo в)кe зape-
зepвoBaнa виHяткoвo .цЛя зaсHoBникa pa.цянськoi дepxaви
Bлaдiмipa Ленiнal.

У стaттi в <.Лiтepaтypнiй гaзeтi'> Cтепaн Кpижaнiвський
пРoгoЛoсив Шевчeн кa <. гop.Ц'iстю yкpaiнськoi сoцiaлiстичнoi
нaцii> i пoдякувaв пapтii 3a тe' Щo нaвчиЛa yкpaiнuiв цiнувaти
пoчyття <<paдяHськoi нaцioнaльнoi гopлoстi>. Ha пaм'ятнoмy
ве.ropi в Киевi пoет Aнлpiй Maлиrшкo зaвeprпив свoю пpoмoву
TpЬol}{a BигyкaМи: <.Cлaвa свiтлoмy генilo Tapaсa TTIeвчeнкa,
який i B нaпI чaс эlсиBе' пoлyм'янiе, бopeться p:u}oм з нaми 3a
лlo.цсьIсe Щaстя' зa миp! Cлaвa HaшoМy dлaгopoднoмy Hapo.цo-
вi, щo нapoД}I(y€ тaкi мoryтнi тaлaнти! Cлaвa нaцIoМy мy.цpoму
Boж'.цю' BeЛикolиy дpyry yкpaiнськoгo гIapo.цy' pi.цнoМy i люби-
Мolt{y тoBapицIеBi Cтaлiнy!>2 Il{opoкy нaпpикiнцi тpaвня пap-

| ЛimepаlщpнсI uсBema' 8 бepeзня t95|'c' |-2.
2 Tал cа'tlo' с. 1 (Кpиxaнiвський); 15 6epeзня 195 1' с. 1 (Мaлиrшкo).
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тiЙнi й дep)кaBнi пoсaДoBцi спiльнo 3 Bи.цaтниMи пpe.цстaвни-
кaми iнтeлireнцii oчoЛIoB:lли уpoч исTe пaлoмництвo .цo lllев-
ченкoвoi МoгиЛи нa днiпpoвських схилaх y Кaнeвi. I{ю тpaди-
цiю зaснувaJla ще yкpaiнськa <.нaцioнaлiсTичнa> iнтeлireнцiя
нaпpикiнцi ХIХ стopiння. Ha пoчaтoк 1950-х poкiв peryЛяp-
ниМи yчaс}Iикaп,rи цих щopiнних пoiздoк 6ули пpoфeсopи й
сTy.центи Киiвськoгo yнiвepситeтy тa Киiвськoгo пeдaгoгiннo-
гo iнститyтy' нayкoBцi, письменники' хyдo)l(ники' кoмпoзитo-
pи' a Taкo)к пpe.цсTaB}Iики Киiвськoi oпepи i двa чiльних пpo-
фесiйних хopи. 1951 poку внyтpitпня зaпискa ЦК КП(6)У зa-
ДoBoЛeнo кoнстaтyBaЛx; 4 [I{opivн i вуl\зди Пpе.ц'сТaBникiв стo-
личнoi iнтелiгeнцii тa стулeнтiв дo LПевчeнкoвoi мoгили кo-
pистyюTься великoЮ пoпyляpнiстIo>3.

Il{opivнi пreвченкiвськi святкyBaння пiдкpeслюютЬ .цвo-
знaчнiсть Pa.цянсЬкoi yкpaiнськoi iстopиннoi пaм'ятi. Хoчa в
oфiuiйнoму лискypсi нaгoлolllyвaнo 3в'я3ки Шeвueнкa з po-
сiйськolo кyльтypoю i йoгo сyспiльнi пoглЯди' якi lIi6итo пpo-
вiщaли сoцiялiзм, пoeт зaЛиI'IIaвся гoЛoBнo Beликим <.етнiч-
ниМ> пpe.цкoм усiх yкpaiнцiв. Ha вiдмiнy Biд poсiян vи yз6e-
кiв, paдянськi укpaiнui iдентифiкУBaJIИ се6е як йoгo нaстyп-
никiB, тaк сaМo як нaцioнaлiсти-емirpaнти й зaхiднoyкpaiн-
ськi пoвстaнцi.

Iдeя нaцii в пepioд зpiлoгo стaлiнiзму пoтpe6yвaлa' сepед
iнrпoгo, великoi кyЛЬтyрнoi тpaлиuiia. Пiсля 1945 poкy, гo-
Bopячи пpo нepoсiйськy кyЛЬтypнy спa.цщинy' ДeДалi 6iльrпe
пiдкpeслюBzlЛи poль poсiйськoгo кepMyBarrня' хoчa кoММeМo-
paцiя oсiбних нaцioнaльних кyльтyp 3Дo6yЛa пpiopитeт y poз-
BиtIених мeмopiяльних pиTyaЛaх peспу6лiк. 3aлуvити .цo Мiс-
цeBих кyльтiв нaцioнальнoi спaдЩини кoЕIцeпцii, пoв'язaнi з
Poсiйськoю iмпеpiсю чц <<дpyж6oю нapoдiв> y цiй iмпepii, ви-
Яв.ИЛocЯ Heпpoстo' вiдтaк цe Bиклик6лo пiдвищенy yBary тa
пильнiсть сталiнськиx iдeoлoгiв.

3 rЦAГo, ф. 1, oп.30, cпp.2325,apк'72_75.1951 poкy uю пoдopo)l( |r|уUnЛII
пеpеHeсти нa пoчaтoк чepвЕя' 6o 6aгaтo xтo 3 )rчaсникiв пoixaв дo Мoскви
нa.цекадy yкpaiнськoi кyЛьтypи. Пpo пovaтки цьoгo pитy;LпЬtloгo п:lлol\{-
ництBa див.: €кельчик' Cеpгiй. Tвoрння святинi: yкpaiнoфi;Iи тa LL[ев-
чeнкoвa rvtoгиЛa в Кaнeвi (1861-1900 pp.).36ipнuк хаpriвсъкozo innopuкo-
фiлoлoziuttozo moвapucmвa' Hoвa сеpiя, T. 11. (Хapкiв, 2005): 43_58.
{ Slezkine, Thе USSR as a Commuпal Apaгtment,446-447.
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Укpaiнськa кЛaсикa

Pa.цянськe yяBлeнHя пpo yкpaiнськy <.нaцioнЕlJlЬ-
нy кЛaсикy> CToCУBiЛoся гoЛoBнo ХIХ стopiння, кoли мiсцe-
вa iнтeлirенцiя пoчaлa poзвиBaти мoДepнy yкpaiнсЬку висoку
кyЛЬтypy' rpyнтoBa}Iy нa сеЛяtlськiй пpoстoнapoлнiй мoвi i нa-
poдHих тpa,цицiях. Фaктичнo pa.Цянськi i,цeoлoги й iнтeлeкту-
aли скopис.raлIуlcЯ пaнTeoнoМ кЛaсикiB, щo йoгo сфopмyвaлa
yкpaiнськa .цopеBoЛIoцiйнa iнтeлireнцiя. Пaнтeoн yвiннувaв
LПeвчeнкo як <.6aтькo Haцii>, a Фpaнкo мaв iмплiциT}ry poЛЬ
мoЛo.ц[Ioгo 6aтькa, oсo6ливo для зaхiдних yкpaiнцiв. 3вiснo,
paдянськi peпpeзeнтaцii циx тa iнrших письмеHtlикiв-клaсикiв
пiдкpеслювaли iхнi peвoлrouiйнi пеpекoнaння i зв'язки 3 po-
сiйськoю кyЛьTypoЮ.

У пoвoеннe Дecятилiття дiячiв, чий симвoлiчний стaтyс
пi.ц чaс вiйни зpiс, - }IaпpикЛaд Кyлilп a6o письмeнник i пе.цa-
гoг Бopис Гpiннeнкo, - пoчilли пiдoзpювaти в <.нaцioнaлiзмi>.
I.цеoлoгiчнi цeнзopи пoстyпoвo в.уl,ЛУЧуIЛI1ix iз кaнoнy yкpa-
iнських клaсикiв. Гaзети вiднинi Нaз.ИBaJIуl Гoгoля не <<Bели-
ким сиtloМ Укpaiни>, a <<вeЛиким poсiйським писЬМеtlникoм>
iз <.нaйтiснirшим зв'я3кoМ 3 Укpaiнolo>. 3a Iвaнoм Кoтляpeв-
сЬкиМ' aвTopoМ пepIIIoгo лiтepaтypнoгo тBopy сyчaснoю yкpa.
iнськolo MoBoю' 3:lЛиlllиЛoся тpa.цицiй}Iе пoчесHe мiсце, aле
йoгo 6ioгpaфи нaгoлolllyBaЛи тeIIеp' щo Кoтляpeвський слy-
)Iсив y poсiйськoмy oпoЛчeннi пiд чaс вiйни з Haпoлеoнoмs.

Хaй тaм як, нaйвalкливirшим бyв нaцioнaльний кyльт
Шeвченкa. Haвiть y poзпaЛ )кдaнoBщини нa щopiчних мeМo.
piяльних зi6paннях зByчaЛи нeскiнчeннi вислaвляIIня <<BеЛи.
кoгo 6aтькa>, ний <.o6paз xивe i вiчнo,киTимe в сepui yкpa-
iнськoгo нapoду>6. Boднoчaс peспyблiкaнськi iдeoлoги пpoгo-
лoIIIyBaли' щo Paдянськa Укpaiнa втiлloс Шeвчeнкoвy мpiro
<.сiм'i вoльнoi, нoвoi> i вiдкидали пpетeнзii нaцioнaлiстiв-
eмiгpaнтiв 6yти йoгoдyхoBниМи спa.цкo€Мцями. У пiслявoен-
них paдянсьIсих пpeзeнтaцiях Шeвчeнкo пoстa€ як <.вeликий
син yкpaiнськoгo нapo.цy>' кoтpий oЧoЛIoBaB paдикaлЬнe кpи-

5 Лimеpапуpна zа3ema,28 лютoгo |952, c.1 (Гoгoль); 30 гpy.lня 1948' с. 3
(Кoтляpевський).
6 Taм cаllo, 24 нepвtтя 1 948' с. 1 .
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лo киpилo-МетoдiiвсЬкoгo 6paтствa, a ще нi6итo пiдтpимyвaв
тiснi кoнтaкти з poсiйськиМи pa/{икaЛaМи' зaхoпЛЮBaBся po-
сiйськolo кyЛьтypoю i знeвaэкaв сyчaсних йoмy укpaiнських
<. бypэкyaзних нaцioнaлiстiв > 7.

Taк сaмo <<МoЛo.цltlиx> клaсикiв, як Фpaнкo чи Лecя
Укpaiнкa, oфiцiйний дискypс щoДaЛi бiльrпе зo6paэкувaв pе-
вoлюцioнepaми i сoloзtlикaМи пporpeсивнoi poсiйськoi куль-
тypи. 3aлeяснo вiд пoтoчнoi пoлiтичнoi aтмoсфepи пpeсa
пpеДстaвЛялa Фpaнкa як 6opuя a6o з <.6ypжyaзним нaцio-
нaлiзмoм>, a6o з <.6езpiдним кoсмoпoлiтизмoМ>' a iнкoли з
oбoмa циМи пpoTиЛе)кними тeчiями oднoчaснo8. floвoеннa i
Bo€ннoгo нaсy пaтpioTичнa iнтepпpeтaцiя yкpaiнських клa-
сикiв Tепеp зДaBaJIacЯ epессIo. Haпpиклaд, цк КП(6)У зa-
6opoнив кни)ккy B. !яveнкa <.Микoлa Лисeнкo>, 6o aвтop
пiдкpeслюс poЛЬ кoМпoзитopa-кЛaсикa в yкpaiнськoМy нa-
цioнaльнoмy pyсi, гoBopячи <.зa6aгaтo пpo укpaiнсЬкy куЛЬ-
тypy i зaмaJlo пpo лpyэк6y [lrapoдiв]u. Як г,уlЯBуIЛocЯ, .Дячeн-
кo зaгинyB нa фpoнтi, a йoгo кни)ккa пoтpaпиЛa.цo Bи.цaBни-
цтвa 1941 poкy, кoли ii yкpaiнський мoлyс 6ув цiлкoм пpи-
йнятним9.

Peспyблiкaнськi iдеoлoги пoтpoхy poзвиBaЛи кyлЬти ще
кiлькoх <<мoЛo.цIIIих> клaсикiв, якi твopили нaпpикiнцi ХIХ
i нa пoчaтку xХ стoлiть. LIIoстoгo тpaвня 1949 poку Хpyщou
нaПисaв Cтaлiнy 3 пpoхaнням дo3вoЛити сBяткyBaння стopiн-
чя 3 дtIя нapo.фкeння Пaнaсa Миpнoгo (|849_t920): <.y тaких
TBopax' як ..Хi6a peByть Boли як яслa пoвнi?'', ,,ПoBiя'' тa iн. вiн
яскpaBo вiдoбpaзив пpoцeси клaсoBoгo poзшIapyBaння сeЛян'
пoмiЩицькo-кyplсyЛЬськoi експлyaтauii 6iднякiв тa зpoстaн-
ня pевoЛIoцiйнoгo pyхy нa сeлi. У свoiй твopнoстi Пaнaс М"p-
ниft6ув тiснo пoв'язaний iз пеpе.Цoвими poсiйськими дiяvaми

1 [нв... Ф. €нeвич, Bеликий син yкpaiнськoгo l{apoдy, Бiльшoвuк Укpаi-
нz, J$ 3 (1951): 20_29; Ф. €невич, Aмеpикaнський фальсифiкaтop iдей-
нoi спaдщини LL[eвченкa , Tам cа*ro, М 8 ( 1949): 26_40; Лimеpаmуpнa ?a-
зemа, 8 6epезня 1951, c. |_2.
8 C. lllaxoвський, Cyспiльнo-пoлiтичнi пoгляди Лесi Укpaiнкvl, Бiль-
taoвutс Укpаiнu, М 4 (1951): 33_45; М. Климaсь, Iвaн Фpaнкo _ нeпpи-
миpенний 6opeць пpoти нaцioнaлiзмy i кoсмoпoлiтизму,Tшtсanro, NЬ 8
(1951):28-39.
9 II'ЦAГO, ф. 1, oп. 30, спp. 2З57, apк.206-209.
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ХIX ст.>t0 Coюзний Ariтпpoп вi.цпoвiв: yкpaiнськиМ opгaнaм
нe тpe6a.цo3вoлу Кpeмля Ha тe' щo6 вiдзнaчaти цeй ювiлeй y
pеспy6лiцi, aлe Moсквa B кo)IсHoМy paзi сxBaлЮ€ ПpoпoзицiЮl1.
3a кiлькa мiсяцiв Mиpнoгo BeЛичzLпи в yкpaiнськiй пpeсi як
<<нaшy нaцioнaльнy гopдiсть>' <<письМeнникa-peaлiсTa> й .це-
МoкpaTa' якиil, нa )I(.шIЬ' <.нe пpийrпoB дo сoцiaл-.цeмoкpaтii>.
Уpял.ц'o3BoЛиB пepeBидaти йoгo твopи, нaзвaTи йoгo iменем
ByЛицЮ в Киевi тa сПopyдити ПaМ'яTHик y Пoлтaвi12.

Пoeт-нapoдник Пaвлo Гpa6oвський, кoтpий' 6paв yчaсть
y poсiйськoмy llapoдtlицькoмy pyсi i 1902 polсy пoМep y сибip-
ськoМy зaслaннi, кyДи 6iЛьЦIe Ha.ц,aвaBся нa poЛЬ писЬМенникa-
клaсикa' який пoB'Язyе нaцioнaЛЬнy тpадицiЮ з poсiйськoю
кyльтypoю i poсiйськoю peвoлloцiйнoю спaдщинoю. Ha
п'ят.цeсятi poкoBиHи йoгo смepти y внyтpilпнiй зaписцi Цк
кП(6)У пpoпoнyвaЛoся гoBopити пpo пoeтa як пpo N1|4cЛуI-
теля, який <.пpийцIoB дo мapксизмy i бyв йoгo пpoпaгaн.цис-
ToМ>. Aлe хтoсь iз вищoгo нaчалЬстBa Bикpеслив цe 6езглyз-

дя i в oфiuiйних пpoмoвaх Гpaбoвськoгo вi.цзнaчaли пpoстo як

PеBoЛIoцiй}Ioгo пoетal3.
.{oки peспу6лiкaнськi iдeoЛoги зв:DкУBaJwl pевoлюцiй-

нi зaслyги piзних писЬмеtlникiв, yкpaiнсЬкa iнтеЛirенцiя дo-
Мaгaлaся BIIIaHyBaIIня зHaмeнитoгo кo6зapя oстaпa Bepесая
(1803_1s90). 1950 poку Iнститyт l,IистeцтBoзнaBсTBa, фoль-
к.llopy тa eтнoгpaфii, Cпiлкa писЬмeнникiв тa Cпiлкa кoмпo-
3итopiв 3aпpoпo}Iyвaли вi.цзн aЧуITvI tпiстдeсятi poкoвини йoгo
сМеpти. oднaк Bepесaй Мaв .цBa нещaстя: йoгo зaпpocуIllуI B|4-
стyпити пepед цapeМ i ним зaхoпЛIoBaлися <<нaцioнaлiсти>;
oтo}к пapтiйн i ч инoв |1|4кvI BИc ЛoB|4 ЛуIcя пpoти << нeBчaсHo гo >

'0 PГAсПи, ф. 17, orl. 132' д. 232, л. 47,
|| Tам саllo, л,49,
|2 Лimepаmуpнa zсE'emа,12 тpaвня 1949, с. 1 (pедaкцiйнa стaття); 17 тpaв-
ня 1951, с. 2 (вiлкpиття пaм'ятникa); Kульmуpнe 6уdiвнuцmвo,2: |96-
98; (ypялoвa пoстaнoвa). Baxкo уЯB|4Tv|' Щoби Mиpний евoлюцioнyвaв
y 6iк ленiнськoгo 6aчeння сoцiял-демoкpaтii: пepeд сaмoЮ pевoлюЦiею
письмe}I}Iик oчoлЮвaв Пoлтaвськe ry6epнськe yпpaвлiння дep)I(aвниx
мaеткiв, мaв тиTyЛ дiйснoгo стaтсЬкoгo paдIlикa i звеpтaлися дo }lьoгo
<. Baше ПpeвoсхoДитеЛЬстBo>.

'3 rLцAГo, ф. 1, oп. 30, спp. 2755, apк.53_61, тyт 59; B. Бeзпaльчий,
Cуспiльнo-пoлiтичнi пoгля.ци П. A. Гpa6oвсЬкoгo' Бiлъшoвuк Укpaiнu,
М 7 (1952): 51-62;Лimеpаmуpнa zазema,11 гpулня |952,c.З,
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юBiлeю. 1952 poкy Цк кП(6)У все )к тaки пoгo.цився 3a piк
вiдсвяткувaти 150-ry piчницю 3 дня йoгo нapoджeння, хaй i
<<Дeщo скpoмнiшe, нiэк пpoпoнyЮть aвтopи [листa]> _ 6eз oфi-
цiйниx ypoчистoстeй тa зве.цeHня Mo}IyМентa11.

Хoчa yкpaiнськi фyнкuioнepи й iнтелiгeнцiя чaстo пo.
piзнoму oцiнювaли кoнкpeтHих кyльTypних .цiячiв, упpoДoB)к
пoвorннoгo дeсятилiTтя вoни спiвпpaцюBNIИ I,ЛЯ спeцифiн-
нoi <.кoДифiкaцii> нaцioнaльнoi клaсики, якa стaлa нeo6хiд-
нolo в iстopиннiй пaм'ятi PoзBиненoгo сталiнiзМy з пpихo.цoм

тaк пpиBaтнi oсo6и, якi вoлoДiли pyкoписaми Кoтляpeвськo-
гo, Шeвveнкa, Фpaнкa, Лесi Укpaiнки i Кoцю6инськ0гo' Ir{aли
би пepедaти цi.цoкyмеtlти деp)кaBниM yсTaнoвaм. Як не дивнo'
пapTaпapaт вiдкинyв цю iдeю як Taкy' щo пopylцy€ <<пpиBaт-
нy влaснiстЬ гpoМa.цяH' гapaнтoвaнy КoнститyЦiсto>l5. oднaк
цк кП(б)У пiдтpимaв iнiцiятиву Iнститyтy yкpaiнськoi лiтe-
paтypи oTpиМaти uiннi pyкoПиси 3 poсiйських зi6paнь. Пiсля
ЛуIcTa Haзapeнкa Cyслoвy Teaтpaльнa бi6лioтeкa в Лснiнгpaлi
цepeдалa з apхiвнoгo фoнлу Киiвськoгo цeнзypнoгo кoмiтету
6aгaтo opиriнаЛiв yкpaiнськoi клaсичнoi лpaмaтypгii16.

Peспy6лiкaнськa вЛaдa схBaЛиЛa тaкoх плaн зi6paти всi
pyкoписи yкpaiнськиx письмeнникiв-клaсикiв у Biллiлi pу-
кoписiв Iнститрy yкpaiнськoi лiтepaтypи. Ha 1950 piк y цьo-
мy вiддiлi з6epiгaлися <<пpaктичнo всi> зaцiлiлi Тeксти Шeв-
чeнкa' Фpaнкa i Миpнoгo, a Taкo)l( 6iльrшiсть pyкoписiв iнtших

'{ ILцАГo, ф. 1, oп.30, спp. 1990, apк. 40_44 (1950); cлp.2756,apк.69_
74 (t9s2).
|5 Taл caлo, oп. 70, спp. 1917' apк.22_23.
l: PГAсПи' ф. 17, oп. |32, д. 416;IIДАГo, ф. 1, oп. 24, cлp.8, apк. 1_9.
'' IЦ4гo, ф. 1, oп. 70, спp. 1948, apк. 1-5 (1950); IJдAB-OB, ф.2, oп.8,
спp. 9504' apк. 233_237 ( 1953).
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iнськиx мyзeiв тa дoслi.цних yсTaнoв. 1950 poку uiлий apхiв
lвaнa Фpaнкa 6yлo пеpeвeзeHo зi Львoвa дo ки€Ba, .цe в тoй
чaс гoTyв:lЛoся 20-тoмне зiбpaння йoгo твopiв. Кoли чepeз тpи
poки Львiв пoцiкaвився.цoлelo apхiвy, I{К пoвiдoМиB Пeplшo-
мy секpeTapeвi Oлeксiсвi Киpинeнку' щo Фpaнкoвi pyкoписи
мaють laJIУl|IIa.ГvIcя в стoлицi 18.

Дpyгa стaдiя кoдифiкauii пoлягaлa в pe.цarуBaннi i пyблi-
кaцii нaцiotlальних клaсикiв y нoBих i пpитoму oстaтoчtlих
pa.цянських ви.ц'aнHях. Упpoдoвэк сopoкoBих poкiв BЛa.цa iнi-
цiювaлa кiлькa BeЛиких пpoектiв, сepеД яких не менIlIе.цвox
<<пoBних> ви.ц,aнЬ [llевченкa. Пеprпa вepсiя пoeтoвoi <.Пoвнoi
з6ipки твopiв> виЙшлa 1949 poку y тpьox BеЛиких poзкitшних
тoМaх чиМaЛиM Haклa.ц,oМ y 100 TИcяЧ пpимipникiв i з неймo-
вipнoю цiнoю _ лишIe 50 кap6oвaнцiв. oднaк сIoди ввiйtшли
тiльки <.ви6paнi ЛИcтvI>> i скiлькись Мaляpських твopiв. Ha кi-
нeць 1951 poкy Iнститyт укpaiнськoi лiтeparyPуI пiдгoтyвaв
п'ять i3 зaплaHoBaHих десяти тoмiв iнtпoгo, aкaдемiчнitшoгo
ви.ц'aння пiд тiеlo сaЬ{oю нa:]вoЮ. Дoслiдники нaмaгаЛиcЯ BvI-
кинyти peлaкuiйнi пpaBки, зpo6ленi пoeтoвиМи <.бypжуaзнo-
нaцioнaлiстич}Iими> BчиTeЛями' зoкpемa зaмiсть тpaлиuiйнoi
веpсii, зPe.цaroвaнoi Кyлirшем' Boни пo.ЦaЛи oPиriнaльнy чep-
rreткy Illeвченкoвoi aвтodioгpaфii. Пpaцiвники iнститyту нa-
rlИcaJП4 тaкo)к нoвi iдeoлoгiннo витpимaнi кoмeнтapi .цo цЬo-
гo Bидaння. Пeprшi шiсть тoмiв гIa.ц'хoдили y дpyк пpoтягoм
Iloчaткy Л'ЯтДecЯTvlх poкiв, :rле кoЛьopoвi peпpoлyкuii lllев-
чеtII(oBих кapTиIl в oстaннiх чoтиpьoх тoмaх Bимaгaли тaкo-
гo склaднoгo пoлiгpaфiчнoгo o6лaднaння, Щo ix тpе6a 6yлo зa-
BepцIyBaти в Moсквi'9.

Кpiм тoгo, y тpaвнi 1950 poку Iнститyт пiдгoтyвaв Дo дpy-
ку 20-тoмнe зi6paння твopiв Iвaнa Фpaнкa з нaмipoм BИДa-
ти йoгo y 1950_1951 poкaх. Xoнa пpeсa не пoвiдoМляЛa пpo
якiсь пpoпуски' pе.цaктopи BиЛyЧили кiлькa Фpaнкoвих пo.
лiтичних статтeй i пoезiй, кoтpi мolкнa 6yлo виTЛyIиaчити
як свiдчення йoгo <.нaцioнaлiстичtlих> пoглядiв. У кoxнo-

'8 rlцAгo, ф. 1, oп.30, спp. 3308, apк.68-70.
19 Кульmуpнe 6уОiвнuцmвo в Укpаiнсьюiй PСP: Чсpвeнь 1941-1950' 423
(19a9); lUlABoB, ф. 2, oп.8, спp.9503, apк. 153; IЦ[AГo, ф. 1, oп.30,
спp. 3662, apк. 41, 228_229; Лimepаmуpна 2сI3еma' 27 тpуlня 195|' c' 4
(дeсятитoмнe видaння).
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Мy paзi 1954 poкy пpoскти i.цeсятитoмнoгo Шeвчeнкa, i двa.
ДцятитoМнoгo Фpaнкaнe 6ули дoведeнi .цo кiнЦя20. Фiнaнсo-
вi й людськi pесypси пiслявoеннoi Укpaiни не MoгЛи пoвнiс-
тю зaбезпeчити цi нaмaгaння кoлифiкyвaти il кaнoнiзyвaти
нaцioнaльнy кЛaсику чepез poзкirшнi 6aгaтoтoмнi виДaння
всix ви.цaтних кyльTypниx дiяviв. |945 poкy BЛaДa oгoлoси-
Лa пpo плaн Bи.цaти 31-тoмнe пoBtIе зi6paння твopiв <<зaснo-
вникa yкpaiнськoi нaцioнaльнoi мyзики> Mикoли Лисeнкa.
Ha 1950 piк пpoект скopoтився Дo 20 тoмiв, aлe йoгo pеaлiзa-
Цiя щg й не пoчинaJlacЯ. Пiд чaс сBяткyBaння tg46 poкy 75.i
piнницi 3.ц'rrя нapoД)I(eння Лeсi Укpaiнки BЛaДa зaJIBилa Пpo
Bидa}Iня пoBнoгo зi6paння ii твopiв y п'ятнaдцяти тoмaх. Biд-
знaчaloчи чePез п'ять poкiв вiсiм.цесятy piчницю ii нapoдхен-
ня, peспy6лiкaнськi пoсaдoвцi пpoмoBч:Lпи пpo стapий плaн
i пoo6iцяли нaтoмiсть HaдpyкyвaTи тpитoМник. Hi вiлмiнy
вiд них, Iнститyт лiтepaтypи 1954 poкy oгoлoсиB' щo гoTyr
п'ятитoмник Лeсi Укpaiнки. За стaнoм нa сеpПeнь 1954 poкy
BЙДaНIIЯ твopiв Пaнaсa Миpнoгo y п'яти тoМaх' Mихaйлa Кo-
цюбинськoгo y п'яти, Мapкa Boвчкa y шIeсти' Bacиля Cтeфa-
никa y тpьox i Пaвлa Гpaбoвськoгo y.цBoх тoМaх }aJIИЦ]aJIуIcя
HезaBepIIIе нИI',1И2| .

Oднaк yпpoДoB)к 1948_1949 poкiв влaдi вдaлoся нa.ц-
pyкyвaти мaсoвi oДHoтoM}Iики вибpaних твopiв 6iльtшoсти
yкpaiнських клaсикiв. I-[i вибpaнi твopи вихo.циЛи y ДBoх пo-
пyляpних сepiях: <.Укpaiнськi клaсичнi poмaни й пoвiстi> тa
<.Кoлгoспнa 6iблioтекa>. Хoчa цiни lla них дep}сaвa тpиIr,ra-
Лa нeпpиpoднo ни3ЬкиМи' нaсeЛeння нaпpикiнцi сopoкoвих
Hе МoгЛo сo6i дoзвoлити з6иpaти <.нaцioн:l.пЬtlих клaсикiв>.
1949 poкy книгapнi в flpoгoбицькiй o6лaстi в 3aхiднiй Укpai-
нi oтpимaли 990 пpимipникiв oднoтoмникa Фpaнкa' aЛе пpo-
ДaJIуI JIИ|ne t75,тo6тo зaмaлим 18 вiдсoткiв; тBopи Кoтляpeв-
сЬкoгo Пpoдaвaлися тpoхи кPaщe (20%), a Кoцю6инськoгo

20 ЛimсpаmуpнalQ:]еmа, 11тpaвня 1950, с.4; IlЦAГo, ф. 1, oп.30, спp.
3662, apк. 45 (нeзaвеprueнi пpoекти).
,' Пpo Лисeнкa дцв.: PаОянcb'се мucmщmвo, |9 6еpезня |947, c. 4;
[ЦAГo, ф. 1, oп.30, спp. 2030, apк. 36_38зв. Пpo Лeсю Укpaiнку.. Kуль-
mуpнe 6уОiвнuцmвo,2: 90_91; lЦAГo, ф. 1, oп. 30, спp. tэ9о, аpк. i68;
9lP ^Щ} a-pк. 45. Пpo iнruих письМeI{никiв, Tа.*t cсu|o' cПp.36-62, apк.
45 i231-232.
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нa6aгaтo гiprшe (9,7%). Пpoте цi цифpи нaспpaвдi yспitпнi пo-
piвнянo 3 пpo.цDкaми твopiв pa.ц,яHськoi i пoлiтичнoi лiтepa-
тypи: <.Paзгpoм> Фaдeсвa, rraпpиклa.ц' д,aB Лиlllе З,76уo, a <.Чa-

пaЪвo Фypмaнoвa - 4,2|у". Цiкaвo, щo в.Цpoгo6ичi xoдeн iз

сЬкa клaси Кa BИЯЕ,vLЛaся нa6aгaтo пoпyЛяpнitшoю, нi)к писaн-
ня paдянських лi.цepiB

Пеprш нiяс вiддaвaти кHи)Iскy llo llpукy' ЛlтepaтypoзнaB-

цi peтeльнo BиЛ)rчаЛи 3 кЛaсичtlих тBopiB iдeoлoгiчнo }IeпeB-
нi фparменти. Як пoвi.цoмляв |954 poкy Iнститyт лiтepaтy-
pи пePulolvry секPеTapeвi КП(6)У Киpинeнку' <<тBoри тa iнrпi

мaтepiaли з лiтepaтypнoi спaлшИt|vI KIIacИкiв (oкpeмi лиc-

ти' tloтaтки i т. п.), якi нe мaють гpoмaдськo-пoлiтичrroгo тa
iстopикo-лiтepaтypнoгo з}Iaчeнн я, a6o тaкi, щo П,ro)кyтЬ Bикли.
кaти y сyчaсниx читaчiв нe вiдпoвiднy paдянськiй пoлiтицi
виxoвaнHя мaс pеaкцiю, дo збipoк твopiв не включaються (лo
pечi, тaких мaтepiaлiв y спa.цщинi клaсикiв yкpaiнськoi лiтe-
paтypи Iиaлo)>23.

Aле пapтaпapaт нe пoкЛa,цaBся нa <<вHyтPlпIньoгo цензo-
pa> нayкoBцiв. 1951 poкy чинoBники ЦК зyпиtlили Дpyк чeт-
Bеpтoгo тoму <.Tвopiв> Кouю6инськoгo, 6o oкpeмi йoгo лис-
ти <.мiстятЬ rrизкy хи6нихтBеpд)Iсе}IЬ' випaдкoBих y письМeн-
никa>. Пapтiйнi нaглядaчi Bимaгaли Bилyчити ЛvIcT|4' B яких
письменник виз}IaBaв yплив Ha нЬoгo Iбсенa й Мeтepлiн-
кa i нaзивaB свoю лiтеpaтypну llll(oЛy <<евpoпeйськoю>, a тa-
I(o)I( листyBaнHя 3 <.нaцioнaлiстaми> Микoлoю lllpaгoм, Бo-
pисoм Гpiннeнкoм тa Михaйлoм КoмapoBим' y якoil,ry Кoцю-

6инський схBaлюBaB ixнlo .цiяльнiсть, згaДyвaB Гpyшreвськoгo
i неo.цнoзнavнo вiдryкyвaвся пpo poсiян2a. У д,oпoвiдних Ha-

зapeнкoвi ДиpeкTop Iнститyтy yкpaiнськoi лiтepaтypи oлeк-
сatlдp Бiлецький тBep.цo зaхищaB пoчaткoвий пiдбip листiв,

22 IU(Aгo, ф. 1, oп. 70, спp. 1334, apк. L_2ai clp.1 768, apк. 7 ' |5-t6.
23 Tал cа.ltto' oп. 30, спp. 3662, аpк. 46.
2a Tам са'tlo, oп. 7 2'спp. 1, apк. 18- 1 9, 9 1 -94 i oп. 30, cтlp. 2357, apк. 1 1 2-
1 15.
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аЛе мapнo. Cyпepeuкa мbrс lнститyтoм, .(epхсвидaвoм i I{К
тpивaлa Пoнaд дeсять мiсяцiв, вiдсyвaюни вихiд п'ятитoMHих
<Tвopiв> Кoцroбинськoгo нa poки25. Taк сaмo цeнзopи за6o-
potlили пу6л iкyвaт И ЛуIcTу| Пaнaсa M иpнoгo .цo Bи.цaBн иЦтвa
<Biк> лиIIIe тoмy' щo вoни 6yли aдpесoвaнi йoгo <.нaцioнaлiс-
TичHoмy> диpeктopoвi Cepгirвi €фpeмoву. Iнститyт пpoпo-
нyBaB вилyчити iм'я €фpeмoвa i неo.цмiннo пoд,aти цi вaлс-
ливi й цiннi листvI, aJIe ЦК зaлиrпив спpaBу без poзгля.ly.
Bperштi-peшт, <.Tвopи> Пaнaсa Миpнoгo вийшли без листiв
лo €фpeмoвa26.

Минyлe пiд склoм

Ha пoчaткy п'ятдeсятих yкpaiнсЬкa Bлa.цa звep.
нyлa yвary нa мiсця, дe пpoстi ЛюДI4 <.зyстpivaлися> з iстo-
pieю, _ peспyблiкaнськi мyзei. Уpял вiддaв нaкaз пpo фpoн-
тaльIIy пepевipкy всiх мyзeiв тa iдeoлoгiннy pевiзilo ixнiх екс.
пoзицiй, Щo iх вiдтeпep Мaли зaтвep.цжyвaти спeцiяльнi кoмi-
сii. ПoстaнoBa виМaгaлa вiл iстopичних мyзеiв <пoкaзyвaти
гepoiuнy iстopilo yкpaiнськoгo нapo.цy у зв'язкy з iстopirIo вe.
ликoгo poсiйськoгo }IapoДу й iнtпих 6paтнiх нapoлiв сPсP>.
3aхiднoyкpaiнськi мyзеi мaли <.пi.цкpeслIoвaти спiльнe кopiн-
ня й iстopиннy еднiсть poсiйськoгo, yкpaiнськoгo i 6iлopyсь.
кoгo rrapo.цiв> тa ствopити oкpeмi poздiли експoзицii' пpисвя.
ненi paлянськoМy пеpioлoвi. B дoкyмeнтi oкpeмo йшлoся пpo
вiдкpиття Мyзelo в Пoлтaвi нa вiдзнaчeння Пepeь{oги poсiй-
ськoi apмii 1709 poкy нa.ц ulвeДaми i <<зpaдHикoм> гeтьмaнoм
Мaзепoю27.

У vеpвнi гoЛoвa flеpлсaвнoгo кoмiтeтy y спpaвaх
кyлЬтypнo.oсвiтнiх yстaнoB Якiв Cipненкo дoпoвiдaв Haзa-
pенкoвi, яких зaхoдiв yэкили мyзеi y вiдпoвiдь нa цю пoстa-
нoвy. Хoчa мiнiстp пiдгoтyвaв 3вiт, щo6 пoкaзaти' як пoстa-
нoBa Bплиtlyлa нa музeйнy poбoту, йoгo текст мимoвoлi ви.
кaзyвaB' щo в цiй дiлянцi кoiться цiлкoвитиЙ 6eзлaд. Мyзei

25 Toltcaмo,oл.72, спp. 1, apк.95-100 (Бiлeшький) i  oп.30, спp.3662,
apк. 231 (пpo тoм 4,1954 poкy тaк i не нaдpyкoваний).
26 Toll caмo,apк. 19 1 - 193.
21 Кулъmуpнe 6уОiвнuцmвo, 2: 2|3_20'
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звiтyвaли pa.цшIе пpo Bсe' щo Boни зpo6или oстaннiм чaсoм,
нiэк пpo те, як BotIи Bикoнaли ypя.цoBy пoсTaHoвy. .l[нiпpoпе-
тpoвський iстopинний мyзей писaв пpo poзвиToк сeкЦii, пpи-
свяченoi 3aпopoзькiй Ciчi тa <.ii з}IaЧeнню y визвoЛЬгtiй 6o.
poть6i yкpaiнськoгo Hapo.цу>. Львiвський iстopиvний мyзей
гop.цився сBorЮ apхeoлoгiннoю eкспoзиЦieю, якa д,oBo.цилa'
<<aBтoхтoннiсть слoв'ян нa сyЧaсHiй тepитopii зaхiднoyкpaiн-
ських 3еМeль>. [ якщo.Цнiпpoпeтpoвський музeй плaнyBaB
вiдкpити oкpемy зaЛy пpo pa.ця}Iський пеpioд, тo львiв'яни
tIе м:lли нaвiть eкспoзицii' пpисвячeнoi ХVIII i ХIx стopiu-
чям. Maлo тoгo, iнспектopи цк кП(б)У виявили' Щo Мa-
тepiяли з paнirших пеpioлiв aнi викpивaють pеaкцiйнy poль

унiятськoi цepкBи' aнi пoкaзyють iстopичнi зв'я3ки Perioнy
з PoсiеIo. Peспy6лiкaнськi iдeoлoги вiдзнaЧИЛИ BaДИ мyзeй-
нoi po6oти в 3axiднiй Укpaiнi, aлe й сxiДнoyкPaiнськi мyзei
нe Мoгли пoхBzUIиTи cЯ Я|с|4N1Иcь дoсягHе}IняIvtи. Cхoэке, o.ци-

нoкиМ yспiхoм 6yлo пpискopeнe 6улiвниuтBo l\,tyзelo Пoлтaв-

ськoi битви28.

.Цo тoгo ж i пoстaнoвa 1950 poкy, i нaстyпнi нaкai}и }Iе 3a-
вB:Dкили o.цин неПpиемний фaкт, який виплиBa€ 3 apхiвнoгo
листyвaння. 1950 poку aПapaт I{К пpeдстaBиB пеPllloNry секpе-
тapевi Мeльникoвy стaТистикy вiлвiлyвarrня музеiв, якa 3a.
свi.цчилa, щo нaйпoпyляpнirшим iстopинним мyзеeм в Укpa-
iнi 6yлa Кисвo-Пeчеpськa лaвpa. 1949 poку в нiй пo6yвaлo
110 700 вiдвiдувaчiв, нaтoмiсть y киiвськoмy Мyзei Tapaсa
LЦeвчeнкa _ 73 100, a y нoBoсTBopeнoМy Myзei oбopoни oлe-
cи _ 70 200. 3a пeprшi .цесятЬ мiсяцiв 1950 poку Лaвpy вiдвiдa-
лvl |37 тисяч oсi6, мyзeй Шeвченкa - 80 000, a.[еpэкaвниЙic-
тopинний музeй y Кисвi, який тoгo poкy 6ув тpeтiм зa вiдвi-
.Цyвaнiстю, _ 49 835 oсi629.

2s ILцAГo, ф. 1, oп. 30, спp. 2047, apк.54_63. Myзей Пoлтaвськoi 6итви
вiдкpився y веpеснi 1950 poкy,.UIe дopевoлюцiйнi пaм'ятники нa пoлi
6итви Ще й 1953-гo пoтpe6yвaли pестaвpaшii (Ta,ъl са.lto, apк. 101; спp.
3261, apк. 11-13; I l/[ABoB, ф. 4762'oп. 1, спp. 343, apк. 1-150).
29 IlцAгo, ф. 1, oп. 30, спp. 2047, apк, 104. Мyзей Лснiнa в Киевi 1950
poкy вiлвiлaли aэк 186 836 oсiб, aлe HaчaлЬсTвo дeсяTкаI\,lи Tисяч opгa-
нiзoвувaлo тy.Ц'и o6oв'язкoвi вiзити стy.Центiв i сoлдaтiв (Toм сaluo' cпp.
1989, apк. 36). Кpiм тoгo, сaмий сTaTyс Музeю Лснiнa як iстopиннoгo
мyзelo дoсить сyмнiвний, aдже сaМ Ленiн y Киевi нiкoли нe 6yвaв.

't 3'
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Киевo-ПeчepсЬкa Лaвpa 6улa нe пpoстo кoМплексoМ мy-
зeiв ч и <. iстopикo- куЛЬтypни м зaпoвi.цнИ КoМ>>. Boнa poзтaшo-
Baнa B МальoBtlичiй зелeнiй мiсцинi Bисoкo нa днiпpoвсЬких
схилaх' зoЛoТoBеpхi цepкви цьoгo Мoнaстиpя' зaснoвaнoгo B
ХI стopiннi' Haгa.цуЮтЬ пpo живий зB'я3oк iз Киiвськoю Pyссю,
пеprший вiдoмий лiтoписець, хyдoжник i лiкap якoi бyли пe-
чepсЬкими ченцями. Бaгaтo iнtших Мoнaстиpських пaм'ятoк *
свiдчeння яскpaвoi yкpaiнськoi paнньoмoдepнoi кyлЬTypи'
oсoбливo poзBиткy кHигoдpyкyвaння й нayки. Cтoлiттями
Киrвo-ПeчepсЬкa лaBpa з Ii мoгилaми i мoщaмИ cг'ЯTv|х схиМ-
никiв 6yлa oдним iз нaйпoпyляpнiшrих п:LпoMHицЬкиx мiсць y
Poсiйськiй iмпepii. Pa.цянськa Bлa.ц'a скopистaлaся лaBpськи-
ми6уliвлями i poзмiсТиЛa Taм Мyзeй iстopинниx кoЦIтoBHoс-
тeй (пepев:Dlснo цеpкoBtlих стapo)китHoстeй, щo iх пo.ц,a&lли
як мaтepiяльнi пpeлмeти), Мyзeй книги i лpукapствa, Мyзей
тeaтpальHoгo i кiнoмистeцтвa' Мyзeй укpaiнськoгo }IaPoДнoгo
дeкoPaтиBнoгo Мистeцтвa тa iншi.

Пpoтe вiдвiдyвaчiв пpивadлюBaЛo пepeлyсiм сaм6 iстo-
pичнe мiсцe. Хтoсь нapiкaв, Щo B я(o.цHoму з мyзеiв нeмa€ екс-
пoзицii пpo iстopiю Киевo-Печepськoi Лaвpи' iнtпi tшкoдyвa-
ли' Щo нe пpo.цaються листiвки з зoбpа:кеtltlями 3oлoтих Мo-
rraстиpських 6aньз0. Cпpaву .цo.цaткoвo yсклaДнюв:lлo те' Щo
внaслiдoк з6лихсення пiд чaс вiйни paлянськoi.цеp)кaви i пpa-
вoслaвнoi цepкBи нeBeликa гpyпa чeнцiв зМoглa пoBepнyтися
B печеpи. Жaх в yкpaiнських iдeoлoгiв BикликaЛo ше й сyтo
pелiгiйнe пaлoМницТвo. |952 poкy 6yв oдин кypйoзний Bипa.
дoк' кoли Цк кП(б)У стpивoжиЛa чyткa' якa IIIиpиЛaся сеpe.ц
палoмникiв. Ченцi нi6итo poзпoвiдaли вiлвiлyвaчaм, щo вi.ц.
лIoдник apхи€пискoп Aнтoнiй' Пoхoвaний пpи вxoдi в Блихнi
пeчepи' 6yв унитeлeМ тoвapишIa Cтaлiнa в Гopiйськiй сeмiнa-
pii i лo кiнця )IситTя ЛистyBaBся 3 pa,ц,янсЬкиМ вoж.цeМ,'. Гpo.
мaДський iнтepес .цo ЛaBpсЬких печеp спoнyкaB укpaiнських
фyнкuioнepiв oсo6лиBo зBaэкaти нa цeй мyзейний кoмплeкс'
який не нaлe)IQв дo iхнiх iдеoлoгiчних пpiopитетiв. oфiцiйнa
кopeспoн.ценцiя тoгo чaсy свiдчить, щo yтpиМaнню й вiДнoв.

30 Ta,v co"lto, cпp.2047, apк. 145.
з| Tалl caмo, спp. 2769' apк. 158. Aнтoнiй спpaвдi викЛaдaв у Гopiйськiй
семiнapii в чaси' кoли тaм Haвчaвся Cтaлiн.
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ЛeннIo Киевo-Пeчepськoгo iстopикo.кyЛьTypнoгo зaпoвi.цни-
кa пpидiляли чиIvlaлo увarи32'

Укpaiнськa Bлa.цa poзумiлa, щo як iстopиннe мiсцe Киевo-
Пevepськa ЛaBpa втiлtoе Миtlyлy pелiгiйнy сЛaвy Киевa i Щo
нa вiлвiлyвaчiв впливaе тpaдицiilниfi o6pa3 <святoгo гpa.цa>
в yкpaiнськiй i poсiйськiй iстopиvнiй пaм'ятi. Oтo:к мyзeй-
tIих екскypсoвoдiв нaсTaвляли poзпoвiдaти пpo мoнaстиp-
ськi бyлiвлi й скap6и як пpo <.iстopilo схiднoслoв'янськoi мa-
тepiaльнoi кyльTypи>33. Пеpioдичнi чистки мyзeйниx зi6paнь
МaЛи 3a мirпень гoлoBtlo цеpкoB}Iy iстopilo й peлiгiйне мисте-
цтвo. HaпpикЛаЦ, B o.цнoмy зi звiтiв зa 1953 piк пpo BилгreH.
}lя <<сTapих i мaлoцiнних> пpe.цМетiв пepеpaxoBaнo пopтpeти
rпискoпiв ХVIII стopiнvя тa кHя3я Boлoдимиpa Cвятoгo, a
тaкo)к зoбpaэкення yспiння Хpистa й iнrцi тBopи нa peлiгiй-
нy тeмaтикy3a.

I.цeoлoгiчнi чистки в укpaiнськiй кyльтypi, якi пoчaли.
ся стaттeю <.Пpoти i.цeoлoгiчних BикpиBЛeнЬ B лiтeparypi> y
<Пpaвлi> 3a липeнЬ 1951 poкy, дo кiнця oсeнi мyзеiв нe чiпa-
ли. Tpинaдцятoгo Bepeсня львiвський кopеспotl.цeнт <.Пpaв.
ди> Михaйлo oдинeцЬ дaв стapт кpитицi стaттeю <.II{o пpo-
пaryюTь львiвськi мyзеi>. Пpauiвник aвтopитетtloi гaзeти дiй-
IIIoв виснoвкy, щo Львiвський iстopинний музeй Пoтypa€ 3a-
йвoмy вoзBеличеHню князiв' вeЛьМoх(' сyлтaнiв, кoзaцЬких
пoЛкoBникiв i епискoпiв. Мaлo тoгo' y склянiй вiтpинi киеBo-
pyськoi експoзицii .цeМoнстpyеTЬся нeiдeнтифiкoвaний чеpeп'
щe й пpипиcaниЙ князeвi ХI_хII стopiн.rя. 3aгaлoм eкспoзи.
цiя нiби пpиМеtlЦIyе гoлoвнi теми' тaкi як кЛaсoBa 6opoть6a
тa пpaгнеHня yкpaiнськoгo Hapoдy вo33'€днaтися з poсiйськи-
ми бpaтaми. Львiвський дepэкaвний музeй yкpaiнськoгo мис.
тeцтвa пepенaгoлolllyBaB стapy yкpaiнськy мистeцькy тpa,ци-
цiю пopiвнянo 3 .ц,oсягнeHгIяIvrи paдянськoгo пepioлу. Львiв-
сЬкa кapтиrrHa raлepeя BИcTaBЛЯЛa Bеличезнy кoлeкцiю пoлЬ-

з2 Tаll cаltlo, cпp.2047, apк. 37_46, 83_85; спp. 3655, apк. |44_|52. Утiм,
зpo6ленo 6улo не6aгaтo, 6o вi.цнoвЛення тaкoгo Bеликoгo iстopиvнo-
гo кoмплeксy кorцTyB:UIo нaдтo дopoгo. 1950 poкy влa.цa пiдpaхyвaлa,
щo тiльки нaйтеpмiнoвirшi pемoнтнi po6oти o6iйлyться y 12 млн кpб.
(IIДABOB' ф. 2, oп.8, спp. 2040,apк.243).
33 ILЦAГO, ф. 1, oп. 30, спp. 2047, apк. 745.
3.. IIЛABOB' ф. 5116' oп. 10, спp. 20, apк' 6-|2.
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сЬкoгo' нiМецЬкoгo, aBстpiйськoгo i нiдepлaндсЬкoгo )киBoпи-
сy <.в poзкitшних paМax>' a poсiйськy кЛaсикy ХIХ стopiння
пpе.цстaBляли тiльки Tpи.ццять .цвi 3 п'ятисoт po6iт, якi 6ули
в мyзei. Бa 6iльtше, мyзeй I\{aB ЛиIIIe з .цeсяToк кapтин Paдян-
сЬкoгo пepioду3s.

Унaслiдoк цiеi стaттi в <.Пpaвдi> в oстaннiй фaзi iдеoлo-
гiчних чистoк y lкoвтнi-листoпa.цi 1951 poкy yкpaiнськиIvr Iиy.
зeяМ пpидiлялуl бiльrпе yBaги. П'ятнa.ццяToгo Листoпaдa ЦК
кП(6)У пoстaнoBиB, Щo мyзеi пoвиннi B.цoскoнaлити eксПo-
зицii, Щo6и кpaщe пoкaзaти лpyэrс6у нapoдiв, клaсoBy 6opoть-
6y i paлянськi .цoсягнeння. Киiвськi пapтiйнi opгaни Чoмyсь
3pearувaли нa цЮ пoстaнoBу' звiльнивrпи кiлькoх пpaцiвникiв
.I[epэкaвнoгo iстopиннoгo мyзeю' кoтpi зaлишaJIkIcЯ B oкyпoвa-
нoп,ry rraциcTaМуIмiстi, 6улив нiмецькoмy пoлoнi aбo мaли pе-
пpeсoвaних poдиviв. Хepсoнський o6кoм зa)кa,цaB' щo6 мiсцe-
вий кpaсзнaвчуlil мyзeй стBopив eкспoзицilo пpo стapo.цaвнiх
слoB'ян, дoдaB мaтеpiялiв пpo вoзз'r.Цнaння з Poсiеlo й yлoскo.
}I:lлиB 3:lли пpo pa.цянськy iстopilo. Biнницькa вЛa.цa нaкa:}aЛa
музeевi кpaщe висвiтлювaти iстopиннi 3в'я3ки з Poсiею тa pa-
дяtIське сьoгoдeння36.

Hе .цивнo, шo yкpaiнськi iдeoлoги пpидiля ли oco6ливу
yBaгy пoМилкalи львiвських мyзeiв. Ha плeнyмi ЦК в листo-
пaдi 1951 poкy Cipненкo зaJIBиB: слiд <<}Iе пpoстo пpи6paти з
пepшIoгo плaнy княлсий чepeп i пopтpeти мaгнaтiв,>, _ у Львiв-
ськoМу iстopиvнoмy мyзеi тpe6a пoвнiстю пepeгЛяtlyти BсЮ
eкспoзицiю37. Мyзeй тoгo poкy нe зaкpив свoi двepi i пpийняв
пoнa'ц55 тисяч вiдвiдyвaчiв. Boднoчaс йoгo пpaцiвники стBo-
pиЛи Hoвий poзлiл пpo дoiстopиvнi нaси, poзi6paЛи eкспoзи-

35 ПpавDa,13 веpeсня 1951, с.3: <B oтделе..Киевскaя Pyсь'' нa вьIсoкoй
пoдстaBке стoит ПoкpЬIтьlй стeклянньIм кoлпaкoм o6ьlкнoвенньlй чe-
peп. Кpaткaя нaдписЬ иМеет целЬЮ пo.цчepкнyтЬ' чтo этoт чepеП не
пpoстoй. Boт её сoдеpжa}Iие: ..Княжеский неpеп ХI-ХII вв. Кpылoс_
Гaлич''>. oдинець I|ocуIЛaBcЯ нa pезyЛЬтaTи мyзeйнoi пеpeвipки, opгaнi-
зoвaнoi o6кoмoм пapтii, але йoгo стaття y <Пpaвдi> зpo6илa стaн yкpa-
iнських мyзеiв гoЛoвIlим пoлiтичним питaнняtvl y pеспу6лiui.
36 IIЛAгO, ф. 1, oп.30, спp. 2769, apк. 1 (пoстaнoвa); oл.24' спp. 1090,
apк. 42-45 (Киiв)' 57-60 (Хepсoн), 7 2-7 5 (Biнниuя); спp. 1 1 05, apк. 86
(Дpoгoбин;, 1 24 (Чеpнiвui).
з7 Tаl'l collto, oп. 1, спp. 972, apк.234.
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цilo, пpисвяченy гpeцЬкиМ i скитським мiстaм y Пiвнiннoмy
Пpинopнoмop'i, тa пiдгoтyвaли нoъиil' poз.цiЛ пpo Киiвськy
Pyсь. Звaлсaloчи }Ia кpитикy в <.Пpaвдi>, мyзeй пo.цaB нoвий
плaн ки€Bopyськoi eкспoзицii нa зaTвеp.ц)кeн[Iя в ЦК КП(6)У.
Мyзeйнi пpaцiвники пеpeгляHули тaкo)к eкспoзицilo з paннЬo-
Мoдepнoгo пepioлy i пiдкpeслиЛи кyЛьтypнi зв'язки з Мoскo-
вiеIo в ХvI й ХVII стoлiттях тa BlЯIIklcЯ дo вiддiлy пpo пepi-
o.ци кaпiтaлiзмy й сoцiялiзмy. oднaк цi чaстини 6yли гoтoвi
лиIIIe нaпpикiнцi |954 poкy38. Пepш нiхс iстopики з Львiвськo-
гo iстopиннoгo мyзeю пoчaЛи гoтyвaти нoвi eкспoзицii, мiсцe.
вi пapтiйцi .цoпoвiли пpo чисткy N,lyзею: <<BиЛyv€нo .цoкуI\,lеtlти
й eкспoнaти, якi спoтBopЮIoть iстopilo yкpaiнськoгo нapo.цy'
пеpeгляHyтo й oчищeнo вiд хЛaМy iнцri вiддiли експoзицii>39.
Упpoдoвlк 1952 poку BЛa.цa пi.ц вигля.цoМ <<Bил)rчення eкспo-
нaтiв, щo нe мaloтЬ мyзeйнoгo знaчeння>' пpoBo.ц'илa схo)кi
чистки в iнrпих yкpaiнських lv{yзеяx. .(o тaких eкспoнaтiв нa-
Лe,I<aJIуI pенi, якi нc вiдпoвiДaJIИpaДЯHcькiй веpсii yкpaiнськoi
iстopи.rнoi пaм'ятi. Haпpиклaд, Пoлтaвський кpaезнaвчий
мyзeй 3ниЩиB пopтpeти гeтьмaнa Мaзeпи, фoтoгpaфii yкpa-
iнських iкoн тa пopтpeти <.нaцioнaлiстiв> ХIХ стopiччя, як-тo
Кyлirшa i Пaвлa Чубинськoгo. У Львoвi Литвин, кoлишrнiй сe.
кpeTap ЦК з iдeoлoгii, a тeпep пepший сeкPетap oбкoмy пapтii,
oсo6исTo Haглядaв 3a з}Iищeнням <.нaцioнaлiстичниx i aнти-
paДянсЬких> кoлeкцiй fiepхaвнoгo мyзelo yкpaiнськoгo мис-
тeцтBa. Пopтpeти гa6с6уpзьких iмпepaтopiв, yнiятських €пис-
кoпiB тa yкpaiнськиx сiчoвих стpiльцiв 6yлo спалеHo' a скyль-
пTуpи poзтpoщенoao.

У типoвoмУ lЛЯ зaхi.цниx o6лaстей стилi в лютoмy 1952
poкy piBненськi пapтiйцi пepeглЯHУЛv| eкспoзицiю мiсцевoгo
кpa€зIlaвчoгo м yзeю. B oни poзкp klT у1|<У BaJIуI Дopaдя}rсЬкy кap.
тинy <.Пaпa Iннoкeнтiй III 1206 poкy пpolloнy€ кня3ю Poмa-

38 IIЛABoB, ф.4762, oп. 1, спp. 562, apк. 1_12 (1951); спp. 669, apк' 4_6
(1952); IlцAГo, ф. 1, oп. 30, спp. 3655, apк. 179_190 (1954).
39 Tаl4 cалlo, cпp.2769' apк. 26. У peзyльтaтi <.пеpеглядy> й <oчищeння
вiд xлaмy> ленiнгpa.Цський Еpмiтax зaпollaв сo6i цiннy кoлекцiю aси-
piйськoгo кЛи}loписy' яка з6еpiгaлaся y Львiвськoмy iстopиvнoмy мyзеi
(Tалt са.llo, apк. 1 1- 13).
{0 rUцABoB, ф.5116, oп. 10, спp.20, apк. 13-20 (Пoлтaвa); Py6льoв i
Чеpvенкo, Cmалiнщuна' 238 (Львiв).
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нy гaлицькoМy пpийняти кaтoлицЬкy вipy>, 6o вoнa Haчe6тo
вiдo6pa:кae пoльськi 6ypэкуaзнi iстopиннi кoнцeпцii, щo oзHa-
чa€ <<пpиI{иlt(eння iстopиuнoi poлi Poсii>. Мyзeй He.цoстaтньo
висвiтлювaB Bиникнeння Мoскoвii, зa6aгaтo yBaги пpидiляв
пoЛьськo-литoвськiй yнii 1569 poку i Hе пoк:lзyвaв зв'язкiв
ШIeвчeнкa з poсiйськими peвoлюцiйними ДeмoкpaTaми. Пiс-
ля пepeвipки мyзейнi пpaцiвники пoч:lли кopиryBaти експo-
зицiюal.

Cтaнoм нa 6epeзeнь |952 poкy Bеликi iстopиннi мyзеi в
Кисвi, Хapкoвi й Чepнiвцях.цoпoвiли пpo зaBepшIeння pевiзiй,
нaтoмiсть iнtдi все щe пеpepo6лялуl свoi eкспoзицii. У липнi
цк кП(б)У пoвтopив тi сaмi вкaзiвки y vepгoвiй пoстaнoвi
пpo мyзeйнy poбoтy, a 1953 poкy poзпopЯД:.llBcя пpo щe oднy
iнспeкцilo мyзeйних зi6paньa2.

Пpинaймнi в кiлькoх випадIсaх iдeoлoгiчнa perлaмeнтaцiя
yкpaiнських мyзeiв мaлa неo.цHoзнaчнi нaслiдки. .(o кaмпaнii
Пoчaткy 1950-х poкiв .{epлсaвний мyзeй yкpaiнськoгo Мистe-
цтвa в Киевi нe МaB експoзицii пpo Киiвськy Pyсь _ Bистaв-
кa пoчигIilлaся yкpaiнсЬким нapo.цHиМ мистецтBoм тa iкoнa-
ми ХV[ стopiнvя. 3aтe flеpxaвниЙ мyзей poсiйськoгo мисTe-
цтвa в Киевi пишaBся кoлeкцiсto .цaвньoкиiвських iкoн, 30-
кpeмa знaМенитoю iкoнolo cBяT|4х мyvеникiв Бopисa i Глi6a
ХIII стopivчяa3. Ha пoчaткy 1951 poкy Мyзей yкpaiнськoгo
мистeцтBa зaчиниBся нa pемoнт i oнoвлення eкспoзицii, якe
м;UIo нa мeтi пoкaзaти <.блaгoдiЙниЙ BпЛиB> poсiйськoгo мис-
тeцтBa. Ha пpaктицi цe oнoвЛення пiдкpeслюв:lлo дaBньoки-
iвськe мистeцтBo як чaстиlly yкpaiнськoi кyльтypнoi спaл.
щини. B,aдa пepеДaлa дo Mузeю 6aгaтo кеpaмiки i ювелipних
пpикpaс з Apхeoлoгiчнoгo Мy3ею' a тaкo)к 6apeльеф Caмсoнa
il laлiли з Киевo-Печepськoгo Мoнaстиpя. oглядaючvl 1952
poкy tloвy eкспoзицilo' чЛени ypядoBoi кoмiсii peкoMеtI.цyBiUIи

{l IIЛAГo, ф. 1, oп. 30, спp. 2769,apк.16_19. IJ'я спpaва.цo3Boля€ пoгля-
Ir).ти нa вiдвiдyвaнiсTь малeнЬких пpoвiнuiйних музеiв. 1952 poкy y piв-
нeнсЬкoмy мyзеi пo6ували 9 046 вiдвiдyвaнiв, сеpeд них 3 480 rшкoляpiв
(Tаl't cа'tlo, apк. 21).
! Taу'cшtlo, apк. 23-27 (6еpeзeнь 1 952); спp. 326 1, apк. 87 (липень 1 952 ),74-7s(1953).
{3 tulABoB, ф.4763' oп. 1, спp. 58, apк. 27,28зв(yкpaiнськe мистецтвo),
1 6 (poсiйськe мистеЦтвo).
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й нaдaлi <.з6иpaти [apтeфaкти] з Киiвськoi Pусi>. Пpeсa тaкo)к
ПИcaJIa пpo сTBopeнHяlaJIИ Киiвськoi Pyсiaa.

Хyлolкник Миxaйлo fleperyс, вiдoмий свoiми кapтинaМи
нa кoзaцЬкy тeМaтикy i щoйнo пpизнaчеHий диpектopoм Мy-
зelo' зaпpoпoHyвaB зняти 3 eкспoзицii пopтpeт кня3я fioлropy-
кoгo, poсiйськoгo iмпеpськoгo BисoкoПoсa.цoBЦя' нaписaний y
хapaктep}roМy кoзaцЬкoмy стилi пoЧaтку хVIII стopiччя, як тa-
кий, щo <<He стaнoвитЬ Beликoгo iнтepесy>. Члeни кoмiсii пiд.
тpимaЛи пpoпoзи Цi ю fiepеryсa в.ИcT aвИTvl нaтoмiсть <. yн i кaл ь-
ний> пopтpет кoзaцькoгo стapЦIини MиклaIIIеBсЬкoгo. Caм
пepший сeкpеTap ЦК МeльниI(oB BислoBиBся 3a те, щ06 <<Пo-
пoBtIити yкpaiнську клaсику>as B eкспo3ицii мyзeю. B peзyль-
тaтi тaкoгo o}IoBЛeHня eкспoзицiя зaл)rчaЛa Киiвськy Pyсь дo
iстopиннoi пaм'ятi yкpaiнuiв i lкивилa нaцioнaльнy гop.Цiсть,
пpe.цстaвЛяIoчи в усiй пoвнoтi yкpaiнськi мистeцькi .цoсягнeн-
ня кoзaцьких чaсiв тa пepioлy нaцioнaльнoгo вiдpoджeнгIя.

Peспy6лiкaнсЬкa Bлaдa 6yлa нeзaдoвoЛeнa poллlo, вiд-
вeдeнoю мeмopiяльtlим мyзeям yкpaiнськиx письмeнникiв-
клaсикiв. 3 oднoгo бoкy, стaлiнсЬкe yявЛення пpo нaцiю пe-
peд6avaлo BцIaгryBaнHя твopuiв нaцioнaльнoi культypи. 3 iн-
шoгo 6oкy, Bпpo.цoB)к пoвo€ннoгo .цeсятилiття yкpaiнськi iдe-
oлoги вiднyвaли пoтpe6y пoмiтнo вi.цpeдaryвaти кyльт yкpa.
iнськoi спa*цщини' пiдкpeсливtши кеpiвнy iстopиннy poЛь po-
сiян i як Ii нaслiДoк - BстaнoBЛеHrrя PaдяrrсЬкoi влaди. 1952
poкy Кoмiтeт y спpaBaх кyльтуpнo-oсвiтнiх yстaнoв .цoпo-
вiдaв пapтiйнoмy кepiвництвУ, щo oнoвлeння eкспoзицiй y
лiтеparypнo-мемopiялЬHих мy3еях Мa€ 3a Метy <.гли6шe ви-
свiтлити '..iдeЙниЙ змiст твop.roстi письмeнникa, йoгo poль
i знaчення y poзBитку yкpaiнськoi пpoгpeсивнoi лiтeparypи,
вiдтвopити йoгo 6opoть6y зa сoцiальнe й нaцioналь}Iе Bи3вo.
Лення yкpaiнськoгo нapoдy' зa змiцнення лpyx6и 3 вeликим
poсiйським нapo.цoМ, пpoTи вopoгiв yкpaiнськoгo нapoдy _
yкpaiнських dyplкyaзних нaцioнaлiстiв>16. 3aлишaлoся тiль-
ки пиTaння: чи тaкa iнтepпpeтaцiя.цoстaтньo змiнить гoЛoвнy

{{ ILЦAгo, ф. 1, oп. 30, спp. 2769'apк.64' 69' i88; PаОянсысe мucmeцmвo,
14тpaвня |952'c,4.
15 IU(AгO, ф. 1, oп. 30, спp. 2769, apк. 85' 119.
{6IlцAвoB, ф.4762'oп. 1, спp. 669, apк. 6-7.
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симвoЛiчнy poль ПисЬмеtttlикiв-клaсикiв _ якo вeликиx твop-
цiв нaцioнaльнoi кyльтypи?

Кoтляpевськoгo' який пеptшиМ пoчaB ПИcaTИ хулolкнi

мy' It{lсцeBl lдeoЛoги BBDI(:UIи eкспoзицilo B малeHькoМv мe-
мopiяльнoмy мyзei У piднoмy сeлi Фpaнкa <<нe3aдoBiльйoro,.
Пiсля мaсштa6нoгo o'oBЛeння й пepe6yдoBи eкспoзицii мy-
зeй знoвy вiдкpився 1951 poкyas.

1 щдгo' ф. 1, oп. 30, спp. 2047, apк, |4-17; Kульlnуpнe 6уОiвнuцmвo,
?..221_222 (вiдкpиття мyзеro); IЩiBoB, ф. 2, 6п. 8,1пp. 2ъ3|, aФ;' p
(Киpиvенкo).
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кa н:UIе)I(ним чиtloм. 1953 poкy aпapaт ЦК зadopotlиB мyзe€-
вi зaмoвляTи кapтинy <T. Г. Шeвчeнкo сepед члeнiв Киpилo-
Мeтoдiiвськoгo 6paтствa>, 6o нa TaкoМy пoлoтнi нeмин1"re фi-
ryPyBaли 6 <.нaцioналiсти> Кулiш i КoстoмapoB як нaйблиэrс-
чi пoeтoвi сopaтHики50. Пiсля всix i.цeoлoгiчних пepeвipoк пo-

Poку 3 Poсiею, yкpaiнськi фyнкuioнepи i мyзeйнi пpaцiвни.
ки пepeйняJIИcя пpе.цстaBлeнняМ paнньol\{oдepнoгo пеpio-

пoвеpт:lЛи кoзaцькy сЛaBy' Пo.цeку.ци 3aтеpтy пlсЛя кaмпaнlи
|947 i 1951 poкiв, нa кoлиlIIне мiсцe в oфiшiйнiй нaцioнaльнiй
пaм'ятi. Киiвський iстopи.rний мyзeй пpил6aв тpи opиriн:lль-
нi yнiвepсaли Xмeльницькoгo. Чepнiгiвський мyзeй вистaвив
свoю 6aiaтy кoлeкцiю кoзaцьких apтeфaктiв' зoкpeмa шa6лю
ХмельницЬкoгo' числeннi iстopиннi дoкyМенти, aвтентичний
кoзaцький o.ц,яг тa з6poю. Уpял пi.цвищив стaтyс Пepeяслaв-
Хмeльницькoгo мyзeю з o6лaснoгo .цo peспyблiкaнськoгo' пе-

opиriнaльних paдянськиx i дopeвoлюцiйних кapтиtl' 3oкPeМa
..li.'o з 3aпopiясэкя> (1901, вapiянти 1910 i 1916) Фoтiя Кpa-
сицЬкoгo' шo fi paнiшe згaдyвaли як пpикЛaд нaцioналiстич-
ц9t <<poМnHтизaцii> yкpaiнськoi минyвrшини52.

Ф Tаlt cаllto, спp. 3261, apк. 33.

(Пepеяслaв).
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Мiсця пaм'ятi

Te, як y Пoвo€tlне дeсятиpi.rня pa.цянськa влa.цa

<.iстopичниx пaМ'ятoк> y Hьoмy _ це мoгили pa'цянських сoл.
.цaтiв, pe€стp yсe oДнo 6yв велиuезHиIvt дoсягнeнняМ53.

Ha лсaль, спpaBa з6epeхeння пaМ'ятoк не пiшлa.цaлi склa-
.цaHня списку. 36apaзькa фopтeuя (1631), зBe.цeнa зa чaсiв кo-
зaцькиx вoсн i вtlесeнa дo спискy як iстopиvне мiсцe, лo6pe
iлюстpyе пpикpий стaн' y якoМy пepe6увaли вiддaленi вiД стo-
лицi iстopиuнi мoнyмeнти. Pa.цянськi сoлдaти 3 чaстини' poз-
тarпoвaнoi y фopтeui, poз6иpaли if й викopисToвyвaли uёглy
для вЛaсних пoтpe6. Pеaryюvи нa Лист мiсцевoi iнтeлireнцii,
зaстyпHик мiнiстpa кyльтypи пoет Микoлa Бa:кaн зyмiв пpи-
пиHити pyйнувaннЯ, aЛe нiчим не змiг зapaдити пolшкo.ц)кeн-
ням чи пеpeдислoкyвaти вiйськoвy нaстинysa.

Укpaiнськa BЛa.цa нaмaгaЛaся пiдтpимyвaти хoчa 6 нaйвi-
дoМiЦ]i iстopиvнi МoнyМeнти у нaй6iльrших мiстaх. Haвiть нe-
вeликi peстaвpaцiйнi po6oти в iстopинних мiсцях Кисвa змy-
Iпyвaли Бaлсaнa шyкaти Heстaндapтних фiнaнсoвих хoДiв.
1947 poку йoмy вдaлoся poзлo6yги скpoмнi кotшти нa змiц-
нeння стiн Киpилiвськoi цepкви i пpoвeдення poзкoПoк }Ia тe-
pитopii Coфiйськoгo сo6opy Х[ стopi.rvЯ| aJIe вiн тaк i нe змiг

51 rU[AвoB, ф. 2, oп. 7 , cлp.9527 , apк. 120.
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пiвлю цегли' цeМe}Iту i 6ляхи нa пoкpiвлIo' a BЛaснe po6oти
6yли вiлклaдeнi дo 1949 poкy. 1948 poкy Кoмiсiя (пiзнilпе _

Toвapиствo) з oхopotlи пaМ'ятoк iстopii й кyльтypи' якy тeэtс
oчoлюBaв Бaясaн, зBa)KуIЛacЯ .цo3вoлити Poсiйськiй пpaвo-
слaвнiй uеpквi BикopистoвyBaти oДHy 3 нaйкpaсивitпих стo-
личних пaм'ятoк, Aнлpiiвськy цepкBy xvlII стopiн.lя, 3 yмo-
вoю пpoBeсти вкpaй неo6xiднi peстaвpaцiйнi po6oти55.

Ha 1951 piк негaйнoi peстaвpaцii вимaгaB щe oдин ки.
iвський сиМвoл _ пaМ'яТtlик к}Iя3Io Boлoдимиpу Cвятoму

ське yпpaBлiння apхiтeктypи вiдмoвилoся фiнaнсyвaти pес-
тaвpaцiю, 6o пaм'ятник tIе чисЛився B xo.цнoмy pe€стpl ap.
хiтeктуpних пaм'ятoк. Haтoмiсть вiн фirypyвaв y спискy iс-
тopичних мoнумeнтiв, кy.ци' як пpaвилo' вxoдиЛи стapi aв.
тeнтичнi 6улинки тa кiлькa пiзнiцrих пaМ'ятoк, пoв'язaних
iз вaxливими iстopинtlиМи пo.цiями56. Пoзаяк пaм'ятник вiд-
знaчaв хpeЩeнHя Киiвськoi Pyсi, йoгo мiсцe в укpaiнськoмy
pa.цянськoму pеестpi iстopиuних мoнумeнтiв бyлo вaхЛиBиN{
сaме пo сoбi.

A пoки щo вiн стBopIoBaв тiльки 6ropoкpaтиннi тpулнoшi.
Ha щaстя, пaМ'ят}tик Boлoдимиpy Cвятoмy po6oти знaМeни.
тoгo скyлЬптopa Пeтpa Клoдтa ввiйшoв.цo спискy всесolo3tlих
apхiтeктyptlиx пaм'ятoк, i 1953 poкy yкpaiнськi фyнкцioнe-
pи Пoгo.ц'или питaння peстaвpaцii з Мiнiстepствoм кулЬтypи
сPсP. Po6oти фiнaнсyвaлa Киiвськa oблaснa Paдa, пoBIIoвa.

55 Taл сaмo,спp. 5568, apк. 35 (Киpилiвськa цеpквa); спp. 5553, apк. 98
(Cвятa Coфiя), 2|-29 (3вipинeuькi пенеpи); cпp.9527,'apк. 1_12 (3o.
лoтi вopoтi); 45-53, 67 (Aнлpiiвськa uеpквa), |2З_28 (3вipинeuькi пе-
нepи).
sо ffi,{вoB, ф.4762, oп. 1, спp. 566, apк. 44; PГNIИ, ф. 2329' oп. 4'

д. |0|,  л.2.
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.циIvrиpoм Мoнoмaxoм (t053_1 t25). Зa.цBa ти)кнi мiнiстеp-
сTвo вияBилo пoМилкУ й нaдiслaлo листa.Bипрaвлeння. Щo6
yникнyTи плyтaнини в мaйбyтньoмy i нe Bживaти peлiгiйне
oзнaчeння <. CBятий >, МoскoвсЬкi 6юpoкpaт И HalBaJIИ дaвнЬo-
гo к[Iя3я' нi6и вiн 6yв paлянсЬким гpoмaдянинoМ, зa:}нaчиBIlIи
нa спpaвi iм'я пo бaтькoвi: <.Bлa.цимиp CвятoслaвoBич>57.

Cпpaвa нaBкoлo пaм'ятHикa Boлo.цимиpy CвятoМy пoPy-
IIIy€ питaння' чи iснyвaв yзaгалi i.цeoлoгiчний кoнтpoлЬ нaд
пepeлiкoм мeмopiяльних мiсць. 3perштoto, в pеестpi 1953 poкy
киiвських iстopиvних мiсць тa пaм'ятникiв пiд нoмepoм 22
3нaчився бyлинoк N} 22 Пo вyл. Жaдaнiвськoгo'.цe <экив i y
1908 p. пoмеp iстopик Aнтoнoвич>' хoЧa oфiцiйнa пpeсa oгo-
ЛoIIIyBaлa Aнтoнoвичa <<зaкopeнiлим 6ypжуа:}ниМ нaцioналiс-
тoМ>' paсистoМ i нaвчитeлeм ГpyrшевсьI(oгo. У спискy 6улитa-
кo)I( Мoгили Aнтoнoвичa тa iнших зa6opoнених yкpaiнських
нaцioнaльних .цiячiв: Пaвлa )Китeцькoгo, oлексaнДPa Кo-
нисЬIсoгo' Бopисa Гpiннeнкa i мiльйoнеpa.кoлeкцioнepa Ми-
кoли Хaнeнкa58.

Кiлькa зaцiлiлих дoкyментiв свi.цчaть, щo гpoМa,цськiсть
зBepт:rлaся.цo влaди 3 Bип.loгoю д6aти пpo iстopиннi мoнyмeн-
ти. Hayкoвцi тлyмavaть зaнeпoкoенiсть спiльнoти з6epeэкeн-
ням poсiйських iстopиЧtlих мoнyмeнтiв як пepшi пpoяви Мa-
сoBoгo poсiйськoгo нaцioналiзмy в Paдянськoмy Coюзi 1960
poкiв59. Taких yкpaiнських свiдчень вiд кiнця сopoкoвих _ пo-
чaткy п'ятдесяTИх poкiв нaд,тo мaлo' шo6 po6ити вiдпoвiднi
BисtIoвки' aлe цiкaвo зaBвil,киTи, якe с6мe МиHуле нaсeЛення
<пaМ'ятaлo> i хoтiлo вiдзнaчити.

Tpидцять пePшIoгo сepп}Iя 1950 poку гpyПa сeлян iз paл.
гoспy <.Чеpвoний ви6iйник> - С. IIIевченкo, B. Cтeпaнeнкo,
Г. Кoлесничeнкo' I. lПyльгa тa [. Бoндap _ нaлiс ЛaJШI ЛуIcTa
Гoлoвi Paди Мiнiстpiв УPCP fleм'янoвi Кopoтнeнкy' Ceлян
тypбyвaлo те' щo в стeпy стoiть зaкинyтoю Moгилa' якy вoни
Bвa)к:lЛи МoгиЛolo кo3aцькoгo вaT;Dккa ХVIII стopiння Caви
Чaлoгo, гoлoвtloгo гepoя Шевчeнкoвoi пoпyляpнoi iстopиннoi

57 Taм сaм,o, л. 2_4 i o6клaдинкa.
58 rI'цABoB' ф. 5116' oп. 10, спp. 19, apк. 16, 18-20.
59 .Z[ив.: John B. Dunlop, Thе Faces o| Сonteпporаry Russiаn Nаtionаliяn
(Pгinсеton, 1983) тa Yitzhak М. Brudпy, Reinoеnting Russiа: Russian Nа-
tionаlign and the Sooiet Stаte, 1953-1991(CamЬгidgе, МA, 1999).
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ДpaМи <.Caвa ЧaлvlЙ>. Boни писaли: <.Ми лю6им0 свoiх слaв.
}rих пpeдкiв, лю6имo свoю iстopito i нapo.п, тo)к пpoсимo Baс,
.{'eм'янe Cepгiйoвинy, вiлнyти i пpислнaтИcЯ Дo нaЦIoгo oбy-
pеtttlя нищeнням пalr,l'ятoк iстopиvнoгo минyлoгo>. П'ятepo
pa.цгoсIlникiв пpoсилv|УpЯД, вi.ц,нoвити l\,loгилy i хpест тa 3вeс-
iи в iхньoмy paйoнi МotlуМeнт Бoгдaнoвi Хмeльницькoмym. I
хoчa пoд,aльше,цoслiд)I(eнHя з'ясyвaЛo, щo хpесT пoзнaчaв Мo-
гилy нe Caви Чалoгo (кoзaцький вaтaэкoк пoмеp |741 poку,
a нa хpeстi виpiзaний 1783), o6лacнa влaДx вислoвилa нaмip
yIIIaHyвaти yкpaiнських кoзaкiв мемopiяльtlим кaмеHeм пiд
чaс сBяткyBarrЬ тpьoхсoтpiнvя вo33'€.ц'нaння6l.

Укpaiнськa iнтелireнцiя iнoдi стBoploBaлa нeфopмaльнi
кoмiсii для з'ясyвaння стaну тiсi чи тiеi iстopичнoi пaм'ятки.
У тpaвнi 1948 poку aктop Aмвpoсiй Бyнмa, письМeHник Петpo
Пaнч тa iстopик oлeнa Aпaнoвич зaснувilли <<гpoмaДсЬкy кo-
мiсiю> i пiдгoтyвaли звiт пpo зaнeпa.ц Bидy6ицькoгo мoнaсти-
pя ХI стopiння в Киевi. Бaэкaн симпaTизyвaв iхнiй спpaвi, алe
o.цpaзy зopгaнiзyвати якiсь pестaвpaцiйнi po6oти 6yлo йoмy
нe,ц,o снaги62.

1952 poку iнспeктop цк кП(6)У B. Cтеценкo пoвiдoмляв
пepЦIoмy секpeтapeвi Мельникoвy' Щo 6yлiвниuтвo гiдpo.
eлекTpoстaнцii пo6лизy Hiкoпoля зaТoпить кoзaцькi зимiвни-
ки XVIII стoлiття тa Мoгилy кoзaцЬкoгo Baтaэккa ХVII стoлiт-
тя Iвaнa Cipкa. Cipкo, мy.цPo BкaI}yBaB iнспектop, це <<пpoгpe-
сивний дiяч, пpoдoB)Iсyвaч пoлiтики Бoг.цaнa Xмельницькo-
гo зa oб'ед}Iaння yкpaiнськoгo нapoдy 3 BeликиIr{ poсiйським
нapoдoм>. Мaлo тoгo, вiн HaписaB знaмeниту глу3Ливy вiдпo-
вiдь сyлтaнoвi, щo стaЛo тeмoЮ нaйпoпyляpнirпoi iстopиннoi
кapтини пpo кoзaкiв _ <.3aпopoэtсцi пиtшщь листa тypецьIсo-
мy сyЛтaнy> (1880_1891) Iльi Pепiнa. Cтецeнкo нe зaз}Iaчal'
звi.цки вiн пpo цe знal, aле нaйiмoвipнiшe, Щo мiсЦeвa укpaiн-
ськa iнтeлireнцiя звеpнyлa йoгo yвary нa зaгpo)Iсенi iстopиннi
мiсця. Кiнець кiнцем, мiсцeвa влa.ц,a зaпeBнилa Киiв, щo пepе-
нeсe i lvloгилy' i кoзaцькi зимiвники в iншe мiсцe дeсь непo.Цa-

60 IUIABOB, ф. 2, oп.8, спp. 2040,apк.233_35'тyт 235.
6| Tамcаlto,apк.237. Хpест мoгли пoстaвити нa вiдзнaченнЯ зaвoювaнHя
Пoтьoмкiним 1783 poкy пiвлeннoyкpaiнських 3емель i Кpимy.
62 rUIABOB, ф. 4906, oп. 1, спp.35, apк. 42iКoт, Охopoна, вulсopuсmаIl-
ttя' 166,
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лiк. HaстyПtloгo poкy влaдa зaплaнyBaЛa тaкo)к 3вести tIеBe-

гли викopистoByBaTи для виp:Dкeння свoеi iдентичнoсти.
У пoвoеннe ДecятилiTтя Bлaдa нaвiть ДистaнцiюBaЛacЯ

вiд свoiх .цoBo€HtIих Пoпepeдникiв, якi 6eзцepeмoннo pуйнy-
в:rЛи стapoдaвнi цepкBи' щo6 poзниcтvITуI нoвi плoщi для пa-

Мo)I(yть стaBити нeзpylнi питaнHя пpo цю пoдiю. Aпapaт IfК
кП(6)y сфopмyлювaв стaндapTнe Пoяснeння' якe М:UIи пo-
втopюBaти eкскypсoвo.ци: <.У 1935 poui пaм'яткy 6yлo вapвap-
ськи з}Iищeнo Bopoгaми нapoДy' HeдoЛЮ.цкaМи 3 бухapiнськo-
тpoцькiстськoi бaнди' ПpихBoснями iнoзeмних 6ypжya:}}lих
poзвiдoк, якi нaмipилися зpyйнyвaти пapтiю i paдянсoкy деp-
)кaBy тa 3нищиТи .цoсягнення HaЦIoгo нapoдy>й.

Cлiд вiдзнaчити' шo yкpaiнськi фyнкцioнepи нe виМa-
гaли зaчистoк дopa.цяtlських пaм'ятoк i мeмopiялiв y 3aхiд-
нiй Укpaiнi. цк кП(6)y Bпеpule пopyIIIиB цe питaння 1947
poкy' зaпитaBцIи дyМкy peспyблiкaнсЬкoгo Кoмiтeтy y спpa-

лaстi пaм'ятникiв, з6yлoвaних aвстpiйським i пoльським пoлi.
тичниIt{' вiйськoвим i гpoмaдським Дiячaм, i мeмopiaль}Iих дo-

лI{ пrд чaс вeликoгo теpopy як вopoгiв нapoДу.
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lIIoк' BстaнoBлeниx нa вiдзнaку oкpeМих iстopинних oсiб тa дi-
яльнoстi oсi6, щo в 6iльrшoстi вiдiгpaли peaкцiйнy poль в iс-
тopii Пoльшi i 6yли спpяМoBaнi пpoти iнтepесiв yкpaiнсько-
гo нapo.цy>65. Петpoвський писaв' щo для <Hapoдy Пoльськoi

.цeмoкpaтиннoi peспy6лiки> цiкaвi й цiннi лиlIIе стaryi кopoЛя
Янa III Co6еськoгo тa пoлкoBo.цЦя ХVII стopiння Cтaнiслaвa
Я6лyнoвськoгo, якi пpeдстaBЛяIoть пoлЬсЬку вiйськoBy слaвy,
a тaкoж пaм'ятHики Bи.цaтним пoлЬськиМ письМен}lикaм Кop-
нелю Уейськoмy й Aлексaндpу ФpелpУ.(Ще 1946 poку Хpy.
ЩoB BиступиB 3a тe' щo6 зaлишити у Львoвi пaм'ятник нaй6iль-
IIIoМy пoлЬсЬкolvly нaцioнaлЬнoМу пoeтoвi Aдaмy Мiuкeвiнy,
<<письмеttникoвi, якoгo yкpaiнський нapo.ш знaе i лю6ить>66.)
Укpaiнськi BЛaдники виpitшили вiдклaсти це нa пiзнiurе.

ПoвepнувrписЬ дo цьoгo питaння aлс 1949 poку, ЦК
кП(6)У нaperштi зaTBеp.циB Детaльний списoк не6axaних
мoнyмeнтiв. Cтaтyi Янa III Co6еськoгo, Cтaнiслaвa Я6лу-
нoвськoгo' Кopнeля Уейськoгo, Aлсксaн.цpa Фpeлpa' aBсTpo-
yгopських гaлицьких пoлЬських пoлiтикiв ХIХ стoлiття Arе-
нopa foлyхoвсьIсoгo тa Фpaнцишeкa Cмoлки 3 вyлиць тaки
пpи6paли. Bлaдa тaкoэtс 3нялa мeмopiяльнi .цotшки пaм'ятi
пoльсЬких кopoлiв i пoлiтикiв, пoльськoi кoнсTитyцii 3 тpaв-
ня 179| poкy' пoлякiв, якi зaxищaли Львiв вiд Чеpвoнoi Ap.
мii 1920 poкy' i щe тa6личку rra пoЦIaнy <.yкpaiнськoгo нaцi-
oнaлiстичнoгo iстopикa ГpyrшeвсЬкoгo>. 3гoдoм пoльський
ypяll з:DкaдaB пoвеpнyти iм стaтyi Coбсськoгo, Усйськoгo i
Фpeлpa. Хpyшoв 6ув нe пpoти' aлe вBaэкaв зa неo6хiднe oтpи-
мaти oсo6истий дoзвiл вiд Cтaлiнa67.

Cписoк пpoпoнoBaних дo встaнoвлеtltlя IIoвиx пaм'ятtlих
знaкiв .цеМoнстpyr мirшaнинy з укpaiнськoi, poсiйськoi i pa-
.цянськoi iстopинниx мiтoлoгiй, xapaктepнy лля пеpioлy зpi-

65 IЦABoB, ф.4762' oп. 1, спp. 164, apк. 15.
ф Tаltt cаl+to, apк. 15зв (Петpoвський); ЩIABOB, ф. 2, oп. 7, спp. 3078'
apк.61-62 (Хpyшoв).
6? IlцAгo, ф. 1, oп.30, спp. 1370, apк. 1_7 (пaм'ятники); oп. 23, спp.
6259, apк. 205 (лиcт дo Cталiнa). Пoдi6нi чистки' хoч i мeнrшoгo Мaсш-
тa6у,вitL6улися i в iнrцих зaхiднoукpaiнсЬкиx мiстax. 3гiднo з пеpевip-
кoЮ тaмтеlцttix пaм'ятникiв 1953 poкy, oдиHoкoЮ peпpезеtlтaцiсю пoль-
сЬкoгo минyлoгo зilЛYILI!|4Л|пcЯстaф i 6юсти Мiцкевiчa (I]ДABOB' ф. 2'

oп. 8, спp.9496, apк. 29-34,.
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л_oгo стaлiнi3Мy. Укpaiнськi iдeoлoги з6иpaлиcя вIIIaHyвaти
Хмeльницькoгo' кoзaцЬкoгo ПoлкoBHикa Мaксимa КpиЬoнo-

Haй6лижчi плaни iдеoлoгiв з yвivнeння yкpaiнськoi pa-
.цянськoi iстopиvнoi пaм'ятi y Львoвi o6межилися BстaнoB-
лeнняМ .цеIIIeвих мeмopiяльниx тa6личoк' a не дopoгих стa-
тyй. Peспyблiкaнськa чaсткa y Bсeсoюзнoмy 6юдxeii нa кyль-

68IЦAгo, ф. 1, oп.30, спp. 1370, apк. 9_12.69 Taм cа.l,сo, cпp.2756,apк. 158.
! Tuu сч9, спp. 1990, apк. 81-107 (пpoтoкoли зaсiдaння y Львoвi), 108
(peaкuiя Киевa).
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Iстopiя 3 пaм'ятникoм Лснiнy y Львoвi зaсвiдvyс HeефeкTиB-
нiсть paлянськoi dюpoкpaтii нaвiть в iдеoлoгiчtlo пpiopиTeT-
tIих сПpaBax. BсeсoюзниЙ уpяl, poзпopя.циBся пpo 6yлiвни-
цтвo пaм'ятIlикa щe 1941 poку. fiвaдцятoгo 6epeзня 1945 poкy
yкpaiнський ypял пoсTaHoBиB зaBеplIIити йoгo спopy.ц)сeн-
ня .ц,o 1948-гo. oфiuiйнa кoмiсiя зaTвep.циЛa eскiз скpoмнoi,
пo пoяс' бpoнзoвoi стaтуi 1947 poку, aЛе мotlyмeнт вiдкpили
aэк 20 сiчня 1952 poкy?'. Hadaгaтo 6iльrпий мoнyмeнт Фpaн-
кoвi нaпpoти yнiвepситeTy був зведeний yхсe B rlaстyп}roмy
дeсятиpiuui. Pitпення пpo <.Лeнiнa y Львoвi> стaлo пoлiтич-
ниМ пpeцe.ценToм. У нaстyпнi poки aпapaт ЦК метoдичнo вiд-
xkIЛЯB пpoпoзицii з6yлувaти пaМ'ятHик кoМyсЬ з yкpaiнських
письмeнникiв-клaсикiв, якщo в мiстi нe 6yлo пaм'ятникa Лс-
нiнy. 1951 poкy oДесЬкi й лнiпpoпeтpoвськi пapтiйнi opгaни
звepнyлися дo Киевa 3 пpoxaн}IяМДo3вoЛити спopyдити мo-
нyМеtlти llleвненкy. I хoчa 6poнзoвi стaryi 6ули вжe гoтoвi,
ЦК вiдклaв piшeння з тiеi сaмoi пpинини72. Taкa пpaктикa
oпpияB}Iю€ uiкaвy симвoлiчну iеpapхiю пaм'ятникiB y pa.цяtl-
ськiй Укpaiнi: пepшим irпoв Лeнiн, oдpaзу 3a ниМ Шeвчeнкo в
Cхiднiй Укpaiнi i Фpaнкo y 3aхiлнiй;Cтaлiн i Hевiдoмий сoл-
дaт пPoгpaвaли yкpaiнським бaтькaм нaЦii73.

Oчeвиднo, чинoвHики нa мiсцях BBzDкzlли' щo Nloнylvrент
Шeвvенку, як y Киевi ни Хapкoвi, пi.цнiмe пpeсти)l( iхнiх oб.
ЛaсIIих Цeнтpiв, a Ще стaне мiсцeм пpoвe.цеHtlя щopiнниx шeв-
чeнкiвських тa iнrпих укpaiнських святкуBaнь' нa яких oфi.
uiйнi пpeдстaB}Iики знaйoмитиМyть нaсeЛeння зi свoiм вiчнo
мiнливим poзyмiнням <.yкpaiнськoсти>. I хoчa в peспy6лiкaн-
сЬкoму 6юдкeтi нe 6улo гporueй нa спopy.ц)кеtlня пaм'яTникa
fПeвчeнкoвi y Cталiнo, мiсцевi Bлaдники BlЯЛvlcя пpoфiнaн-
сyвaти йoгo сaмi. Boни звepнУЛ|4cЯ дo МiнiстepстBa кyЛьтypи

7' PГAЛИ, ф.962' oп.3, д. 1995, л. 29_62; IЦAгo' ф. 1, oп. 30'cтtp.2757'
apк. |-2; Лimеpamуpнa ?аaemа| 24 ciчня |952' c. 2,
72 tLцAГo, ф. 1, oп.30, спp. 1990, apк.206_07.
73 Ha час смepти Cтaлiнa в 6еpeзнi 1953 poкy тaкi великi yкpaiнськi мiс-
тa, як Киiв, Хapкiв, Львiв i Cтaлiнo (floнеuьк), ttе м;Lпи пaм'ятникiв ве-
Ликoluy Boжllю. Haвeснi 1953 poкy peспy6лiкaнсЬкa BЛaдa poзгJIяД:UIa
Питaння пpo iхне спopyД)кeння 3a yмoBи' щo Мoсквa ви,цiлить фiнaнсy-
Baння, aле влiткy тoгo сaмoгo poкy ui плaни вiдкинули. .Z[ив.: Tа"ll cалto,
спp. 3598, apк. 2-6; спp. 3597, apк.73_77.
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3 пpoхaнняМ пepедaти стaтyю Пoeтa' вигoтoвЛe}Iy нa lloДapy-
нoк укpaiнськиМ кaнaдцям' lllo 3 якихoсЬ Причин з:lлиlllилa.
ся B кисBi. Bpеrштi-perшт,1954 poкy МiсЬкpaлi Cталiнo B.цаЛo-
ся вiдкpити влacниflr пaМ'ятник fLIeвнeнкy7a.

Мoгили Iraцioнaльних письмеtIникiв-клaсикiв. зa виHят-
кoм Шeвчeнкa, poзTaIIIoвyBilлися в мiсцяx, якi не нa.цaBали-
cЯ Д'ЛЯ мaсoBих зi6paнь. У п'ятДeсяTих poкaх oкpeмi 3 tIих пo-
тpe6yвaли нaгaльнoi peстaвpaцii, i гpoмaдськiсть тиснyлa нa
чинoвникiB' спoHyкaючи iх .цo .цiй. 3aнeдбaнa п{oгилa Кoцю-
бинськoгo в Чepнiгoвi oпинилaся в цeнтpi yBaги 1950 poкy,
кoли <.Pa,ц,я}IсЬкa Укpaiнa> oTpиМaлa кiлькa листiв iз вимo-
гoю нeгaйнo ЩoсЬ зpo6ити вiд киiвськoгo iстopикa пpoфeсo-
pa Гoлo6yuькoгo' .циpeкTopa Чepнiгiвськoгo кpaфнaвчoгo Мy-
зею Baсиля Мyparшкa тa 6aгaтьoх туpистiв. Haзapeнкa 3мy-
cИЛИ Дo||oвiдaти y uiй спpaвi нa зaсiДaннi Ceкpeтapiятy I{К.
oднaк )кoдних poбiт тoдi нe poзпoчинaЛи. У сepпнi 1951 poкy
Михaйлинa Кoцю6инсЬкa' ПисьМeнникoBa oнyкa й стy,Цeнткa
Киiвськoгo унiвеpситeтy, дaЛa Дo <.Лiтеpaтypнoi гaзeти> вiptп
Пpo суМнy Дoлю зaнeдбaнoi Мoгили. Haзapeнкo зHoBy зBеp-
нyBся дo Paди Мiнiстpiв 3 пpoхaнняМ y)l(иТи нaле)I(них зa-
xoдiв75. MiнiстepстBo кyлЬтypи видiлилo rroBy пЛитy, a кpiм
Toгo' нeвДoвзi зaтвep.ЦиЛo плa}I peкoнстpyкuii мeмopiялЬнoгo
мyзelo Кoцюбинськoгo тa бyлiвницTBo HеBeличкoгo Мoнyмeн-
тa нa Мoгилi письменникa76.

Bшaнyвaння yкpaiнських ПисЬМeнникiв-клaсикiв з6iглo-
ся в чaсi 3 пoчaTкoм iнrшoi мeмopiяльнoi кaмпaнii - тpьoх-
сoтpiн.lя Boзз'€.цнaння. Щe 1952 poкy Кoмiтeт y спPaвaх
кyЛьтypнo-oсвiтнiх yстaнoв пpoпoнyBaB <<oгляtlyTи i вiднoви-
ти пaм'ятки Bизвoльнoi вiйни, a Taкorlс yсTaHoBиTи мeмopiaль-
нi Дolпки i мoнyмeнти нa мiсцях пеpeмoг,>77. Haстyпнoгo poкy
цк кII(6)У, склa,цaючи листa в Мoсквy, BистyпиB щe 3 Д'Bo-

и II/lАBoB, ф. 2, oп. 8, спp. 9486, apк. 29; Кульmуpнe 6уОiвнuцmвo,2:
280.
75 ILцАгo, ф. 1, oll.30, спp. 1990, apк. |54-156 (1950); oп.72'спp. 1, apк.
7 r-73 ( 1951).
76 II/{AвOB, ф.2, oIt .8, спp. 11406, apк. 194; ILI l .AГo, ф. 1, oп.30, спp.
3655, apк. 1 08- 1 1 |; Kgльmцpнe 6уОiвнuцmвo, 2: 3| 4_3|5. Peмoнт мyзею i
спopyджellня lIaм'Ятникa пoч:Lлися 1954 poкy.
77 IЦAГo, ф. 1, oп.30, спp. 3597, apк. 52.
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мa нa6aгaтo rpaндioзнiшlими пpo€ктaМи - пaм'ятникa Хмель-
Hицькolr,rу в Пepeяслaвi-ХмeльниIlЬкoМy i Tpiюмфaльнoi
apки B Кисвi. Hевдoвзi yкpaiнсЬкi iДeoлoги зaмiнили у свoiх
пЛaнax пaМ'яTник гетьМa}Iy нa lr,{oHyмент Bo33'€Днaнню78, Щoб

у Мoсквi чaсoм нe пo.цyм:lЛи'нi6и B pеспу6Лiцi святкують нe-
залexнiсть Укpaiни як тaкy' a нe незaлeхснiсть paзoМ зi вхo-
.ц)кен}IяМ Укpaiни .цo склaДy iмпepii.

Miсцевa BЛaдa, iнтелireнцiя i нaвiть oкpемi eнтузiясти з

тyт apxiтeктyPи зaпpoпoнyBaв вiл6yлувaти цepкBy в Cy6oтo-
вi, де 6yв пoхoвaний Хмeльницький, i встaнoвити poзкitпний
симвoлiчний сapкoфaг7g. Iншri o6лaстi й iнститyuii тaкoх пo.
.цaли свoi пpoпoзицii. У листoпaДi 1953 poкy Iнститут iстo-
pii сфopмyвaв списoк iз двa.ццятИ П,яT|4 мiсць 6итв тa iнrпих
Barl(лиBих пoДiй чaсiв Bизвoльнoi вiйни,.ц,е мo)кгIa BстaнoBи-
ти o6eлiски a6o мeмopiяльнi .цotшки. Toгo сaмoгo мiсяця цю
iдею нa письМeнницькoмy з'iздi в Кисвi пiдтpимaв Iвaн Ле.
Зaпopiзькa o6лaсть хoтiлa встaнoвити o6eлiск 3aпopoзькiй
Ciчi нa oстpoвi Хopтиця нa fiнiпpi - TaМ, Дe Boнa кoлись poз-
тaЦIoByB:lЛaся. flнiпpoпетpoвсЬкa oблaсть пpoпoнyвaЛa чo-
тиpи o6eлiски i пaм'яTниIс нa мoгилi Iвaнa Cipкa. Львiвськa
BЛa.ц,a зaпЛaнyBaлa BсTaнoBити в мiстi чoтиpи мeмopiяльнi
тa6лички i зaпpoпoнyBaлa Кpип'якeвичy нaписaTи тeксти.
Taкий сo6i Гpyшинський, зaлiзничник iз ЖмepиHки' зaпpo-
пoHуBaв 3весTи у Biнницi пaм'ятttик пoЛкoBникy Iвaнoвi Бo-
гyнy <3a йoгo зaслyги Пеpе,ц укpaiнськиМ нapoДoм> i,цoклaв
BЛaснopyчний eскiз стaтyi. Maлo Toгo' як гoЛoBa вiл.liлy мa-
теpiяльнoгo зa6езпeчеHня )кмepинськoi .цiльницi, вiн зaпeв-

7s Tа.лl cаlrlo, спp. 3598, apк. 2-6; спp. 3597, apк,73-77 (пеpвiснa пpolloзи-

цiя); oп. 24, crlp.3504, apк. 163_67 (нoвa пpoпoзицiя). Укpaiнськa aкa.

дeмiя apхiтектypи спoчaткy пpoпoнyвaЛa 3вести пaм'ятIIик Хмeльниць-
кoму (Toм cсlJшo' apК. 43_44' 52).
?9 IЦABOB, ф. 2, oп. 8, спp. 9486, apк. 20-2| (Boлинь),26_27 (Cyбo-

тiв). Iruлoся не пpo opигiнaльнy Дepев'янy цеpкBy' a пpo пiзнituy цегЛя-
нy з тiеlo сaмolo н;х}вoЮ i нa тoмy сal,toш{y мiсцi. Тлiн Хмельницькoгo
тeж 6yлo втpaчеrlo мaйхсe 300 poкiв тoмy.
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HяB пapтiйIrих iдеoлoгiB, Щo вiдпoвiдний п'е.цeстaл yx(е гo-
тoвий80.

.(eхтo з мiсцевих чинoвникiв нe чeкaв нa piшeння з Кис-
вa. КipoвoгpaДськa o6лaснa paдa пpoфiнaнсуB:rлa BигoтoвЛеH-
tIя п'сДeстaJIУ Д\ЛЯ пaм'ятtlикa ХмeльницькoМy, який Мiнiс-
тepсTBo кyльтypи пoтiм lre зaтBepдилo. BiДпoвiднo Киiв вiд-
МoвиBся ПoBеpнyти Кipoвoгpaлу 40 тиc. кp6., витpaчeних Ha
ц'6д9стал. ПoкликaючисЬ нa 6paк кorптiв, peспy6лiкaнськi чи-
}toBtlики вiдмoвили y звeденнi пaм'ятникiв ХмeльницЬкoll,ry B
Кopсyнь-Шевчeнкiвськoмy i Кpoлевцi. Умaнськa влaдa пiд-
кpiпилa свor пpoхaння пpo пaМ'ятHик мaтepiялaми з мiсцевo-
гo мy3eЮ' <.Бoльrшoй сoвeтскoй энциклoпeдии> i нaвiть з po-
мaнy Haтaнa Pи6aкa <.Пepeяслaвськa paдa>. Boни pезoннo 3a-
зHaчaли' щo Хмeльницький 6yвaв y iхньoмy мiстi, aлe ЦК всe
o.цнo вiдмoвив i цiй заявцi8'.

Кiлькiсть звePнень i peaкuiя iдeoлoгiв Ha ниx пiдкaзy.
IoтЬ' щo мiсцeвi фyнкцioнepи гopiли бaлсaIlпям вуlДiлlатуtcя
як opгaнiзaтopи Щoйнo вiдpoдхеltoгo кyЛьту кoзaкiв, нaтo-
мiсть Киiв, пo6oюючисЬ мo)I(ЛиBих зBинyBaчень y пoтypaн-
нi нaцioнaлiзмy, нaмaгaвся стpиМyвaти iхнiй eнтyiiязм.-Пpo-
xaння з мiсць зaзвичaй 3вo.цилися .цo B[IaHyBaння Bизвoль-
нoi вiйни, Bеликoгo нaцioнaльнoгo гepoя Хмeльницькoгo i
йoгo пoлкoвникiв. Лiдepи pеспу6лiки 6yли вoнeвиДь тpoхи
нaлякaнi циМи пpoпoзицiяIr{и, пoзa,lк y tIих нe йrцлoся влaс-
нe пpo iстopиvнe вo33' €.цнaння. ЦК кП(6)У вiдхилилo пpoпo-
зицii збyдyBaTи пaМ'ятHики ХмeльницЬкoмy, кoли скуЛЬпту-
pи в)Iсe 6yли гoтoвi, як мiнiмyм двiчi: y Cтaнiслaвoвi 1вiд tg5о
poкy _ [вaнo-Фpaнкiвськ) i Чеpкaсaх82. Пpoтe в o.цHoмy Bи-
80IЦAГo, ф. 1, oп.30, спp.3640, apк. 54_70 (списoк); IIДABOB, ф. 2,
oп.8, спp. ||407' apк.4-5 (Хopтиця); с l lp. 11406, apк.48-49 (f lнiпpo-
пeтpoвськ), 228-232 (Гpyшинський); ф. 5116, oп. 10, спp. |6, apк.22_
24 (Львiв); Лimеpапуpна ?сlaе|nа| 3 гpyлня 1953, с. 3 (Лe). Bpеш'i-pе'',
Киiв <ypiзaв> o6елiск нa Хopтиui .Цo мeмopiяльнoi дoшrки, i пaм'ятник
Cipкoвi дo мoгилЬHoi плити й пoгpулля (IIдABOв, ф. 2, oп.8, спp.9880,
apк. 29' 31).
E.l [ЦAB9B, ф.2, oп.8, спp. 11406, аpк. 15_17 (Кipoвoгpал); ЩlAГo,
ф. 1' oп. 30, спp. 3628, apк. 1-2 (Кopсyнь),91 (КpoлевЪць), 102-|12
(Умaнь).
E2 Tа.м cа"tto, apк. 114 (Cтaнiслaвiв); oл.24, спp. 3503, apк. 13_21 (Чеp-
кaси).
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tlяткoBoмy Bипa.цкy зaлiзничники Кoнoтoпськoi Дiлянки зa-
лiзницi Мoсквa_Киiв викликaлИcЯ й oтpимaли дoзвiл 3вести
Мotlyмент Хмeльницькoму нa станцii Хyтip-Миxaйлiвський
нa poсiйськo-yкpaiнськoМy кopдoIti, пoзнaчaloчи B тaкий спo-
сi6 пeprший кiлoмeтp yкpaiнськoi тepитopii стaтy€ю 6aтькa-
3aснoBHикa нaцii83.

У квiтнi 1954 poкy, ЛишIe зa мiсяць дo пoчaткy ypoчистoс-
тей, yкpaiнський ypяд скЛaв сПисoк зaТBep.ц')кених МеN{opiя-
лiв. Bлaдa виpitшилa зBeсти вeличний Мoнyмe}Iт Bo33' €днaHню
в ПepeяслaBi i BoДнoчaс зaпЛaнyBaЛa пo6yдуBaти скpoмнi-
rший пaм'ятник ХмeлЬHицЬкoмy нa 3aМкoBiй гopi в Чигиpи.
нi (пeprший вiдкpили тiльки 1961 poкy, a лpyгий тaк i не пo.
6улyвaли). Киiвськi чинoBники пoгo.циЛися вiднoвити Iллiн-
ськy цepкBу в Cу6oтoвi i встaнoвити Мapмypoвy плиTy <<BeЛи-
кoмy сиttoвi yкpaiнськoгo Hapoдy> гeтьMaнoвi Хмeльницькo-
му. Boни тaкo)к зaTвep.циЛи tцiсть o6eлiскiв y Мiсцях 6итвBуt-
звoльнoi вiйни тa 6aгaтo мeмopiяльних тaбличoк нa iстopин-
ниx 6yлiвляхe. Aлe щoйнo святкyBaHнЯ t11Иt1УЛИ' peспyблi-
кaнськa Bлa'цa спoкiйнo зaкинyлa o.цин iз нaйгoлoвнitпих пpo-
ектiв _ TpiюмфaлЬнy apкy в Кисвi. Хoнa пapтiйнi кеpiвники y

тpaвнi 1954-гo виДiлvlли.цля нei мiсцe, poзгЛянyBlllи257 ecкi-
зiв i 61 пpoпoзицiю' кoнкypсHe хсypi виpitшилo не пpисуД)ку-
Baти пepшIe мiсцe i нe pекoмeн.цyвaти )I(oде}I Пpo€кт.цo pеaЛi-
зaцii85.

Пepел тим як зaтBеpдити бюджет peстaвpaцii iстopиvних
пaм'ятoк, yкpaiнськi пapтiйнi лiдepи МzUIи з'ясyBaти' д'e 

'( 
нa-

poдиBся Хмeльницький. B. Гop6yнкo, yвaлсний paйoнний ни-
нoвник з Кipoвoгpa.цщиtlи' пoмiтиB, щo в pезoлloцii вiд 6 лис-
тoПaдa 1943 poкy мiсцeм }Iapo.Щкeн}Iя гетЬМaнa нaзвaнo Чи-
гиpиH, a B пoстaнoвi 1943 poкy пPo пеpeймeнyBaння Пepе-
яслaBa нa Пepeяслaв-Хмeльницький ска:}aнo' щo гeтЬМaн

a Tall сaмo, oп. 30, спp. 3628, apк. 97.
u Taм cамo,спp. 3600, apк. 7 4_77 (пaм'ятник, мoгилЬнa пЛитa' o6елiск i
мeмopiяльнi лourки), 118 (пaм'ятник y Чигиpинi); IЦABOB' ф. 2' oп. 8'
спp. 9880, apк. 29-31 (зaгaльний списoк); спp. 11408, apк. 2_5 (мoгиль-
нa пЛитa тa o6eлiски).
85 Il/(Aгo, ф. 1, oп. 30, спp. 3627, apк. 4_|0; PaОянcькa Укpaiна,25тpaв-
ня 1954, с. 1 (нaпис на плитi); Pаdянськe мucmeцmвq |4 лпrтня 1954, с. 1
(кoнкypс).
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нapo.циBся сaМe TaМ' i тaк ствepдrкyе <.БoльIIIaя сoBeтскaJI
ЭнциклoпeДИЯ>>. Iнститут iстopii пoвiДoмив, щo внaслiдoк
poзбiя<нoстeй y .Щкepе лaх ДiЙти oстaToчtloгo BисгIoBкy нeМoж-
лиBo' пpoTe нaйвipoгiднirпими вapiянтaми Bи.ц'aюTЬся Чиги-
pиIr a6o сyсiДнr сeлo Cy6oтiв. Ceкpeтapiят I.{К poзгля.цaв цe
пиTaння двiчi: 1 гpy.цня 1953 poкy, кoЛи нaукoBцяМ дopyчиЛи
3'ясувaти спpaBy' i нa пoчaтку 1954 poкy' кoЛи пapтiйнi кеpiв-
ъIvtКУI, згiДнo 3 пpoToкoЛoм, <.пpийЦIJILI Дo виснoBкy, щo нaй-
бiльrц iмoвipним мiсцем нapo.ц)кeння Бoг.цaнa Хмeльницькo-
гo с Чигиpин- Cу6oтiв>86.

КPiм <.з'ясyвaння> мiсця нapo.ц)кенIlя зaс}IoBникa нa-
цii, peзoлloцiя мaлa пpяМe пpaктичне знaчeння. Paзoм iз Ки-
€tsoм тa Пepeяслaвoм Чигиpин i Cy6oтiв oтpимaли чимa-
лi кorпти нa peсTaвpaцiю iстopичtlих пaм'яToк тa peмoнт By-
лиць87. У Киевi 6yлo вiдpeМoнToBaнo пaМ'яTник Хмельниць-
кoмy (1886) i здiйснeнo мaсrптa6нy peстaвpaцiю Coфiйськoгo
сoбopy. У Пеpeяслaвi пеpe6yдyвaЛи цiлий цeнтp мiстa, ствo-
pиЛи плoЩy ХмельницЬкoгo' мiсцe мaй6yтньoгo МoнyМellтa
Boзз'€.цнaнню. BлaДa BстaнoBилa 6poнзoвий 6apельeф <.Пеpe-
яслaвсЬкa Paдa> нa цIoсе Киiв-Хapкiв пpи пoвopoтi нa Пеpe-
ЯcЛaB тa пoгpyДдя Хмeльницькoгo 6iля пepeяслaвськoi пpи-
стaнi нa pivui Tpy6iх66.

.{epэкaвa пoчaлa тaкoж opгaнiзoвyвaTи eкскypсii iстopиv-
}Iими мiсцями Ки€вa, Пepeяслaвa тa мiсцями кoзaцьких 6итв
чaсiв ХмелЬ}Iиччини. Пpесa pекoМeндyвaлa Bчитeлям Boзи-
ти нa тaкi BипpaBи rпкoляpiв8g. I{К пpoпotlувaB тaкиf,lпopя.цoк
eкскypсii Кисвoм: пoчиHaTи 6iля лaм,ятникa Ленiнy, BгoPy
.цo пaМ'ятникa Шeвчeнкy,.цzlЛi тaкi пaм'ятнi мiсця, як 3oлo-

86 TT/IAгO, ф. 1, oп. 24, cлp.3504, apк. |73-|82; oп. 30, спp. 3672, apк.
6_36; HAIIУ, oп. 1, cпp. 407, apк. |-22.
87 IЦABOB, ф. 2, oп. 8, спp. 702З7, apк. 38-39, 50-60, 88-90; IIдAгO,
ф. 1, oп.30, спp.3600, apк. 36_38.
88 TLцАМЛМ' ф. 119' oп. 1, спp. 168, apк. 1зв (пaм'ятник); lЦABoB,
ф. 2, oп. 8, спp. |0237' apк. |45-146 (сo6op); O. М. Aпaнoвич' pе.ц.'
Пеpeяcлав-Xлeльнuцькuti i йozo icmopuчнi nа'll,яmкu ( Киiв, |954), c. ||2,
120 (Пеpeяслaв).
89 PаОянськaocвima,19 гpyлня 1953, с. 1; I. П. Hayлкo, Bивvення пеpioдy
Bизвoльнoi вiйни yкpaiнсЬкoгo rrapo.цy 1648_1654 pp., PаОянaKа laкo-
лс, Nb 3 (1954): |6_|7.
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тi BopoTa, Coфiйський сoбop, .I|,eсятиннa цepквa' пaм'ятIIики
Boлoдимиpy Cвятoмy i Хмeльницькoмy' Aскoльдoвa МoгиЛa'
Пevepський мoнaстиp, Bидyбицький мoнaстиp, му3eй IIIeв-
чeнкa i, нapeшrтi, пaМ'яTники тa 6yлiвлi paд'янських чaсiв90. Ta-
кими rпкiльними eкскypсiями пo Укpaiнi ypял мимoвoлi гo-
тyвaB rpyнт.ц,Ля IIIиpoкoгo pуxy зa BиBчеIIня i збepeэкeння iс-
тopичHих ПaМ'ятoк, pyxy' щo йoгo нaЦioнaлiстичнi iмплiкaцii
пoч}IyTЬ туpбyвaти yкpaiнських iдeoлoгiв y 1960-х i 1970-х po-
кaхgl.

Cтaлiнськi i.цeoлoги tIе МoгЛи винaйти специфiннo paдян.
ську yкpai}IсЬкy кyЛЬтypнy й iстopиннy Tpa.цицiЮ, пoвнiстю
вiдoкpeмлeнy вiд yкpaiнськoi спa.цщинИ, я|<У пoцiнoвyвaли
нaцioнaлiсти. Tуp6yючисЬ пpo oфiuiйний кyльT нaцioнaльнoi
спa.цщиIIи' укpaiнськi Пapтaпapaтники пoстi йнo 6oялися' щo
цe BитBopить oсi6нy нaцioнaлЬнy пaм'ять. Iз цiсi пepспeкти-
BуI 3У cИЛЛЯ iнтeлirенцii вшaнyвaти .цopeBoлюцiйних кyльтyp-
ниx дiячiв, eнтyзiязм фyнкuioнepiв нa мiсцях y вислaвляннi
Хмельницькoгo Ta гpoМa,цський iнтepес дo збepe)Iсення iстo-
pичниx пalи'ятoк Мo)кнa o.цнaкoвo витлyмaчити i як yспiх, i
як неBдaчy oфiuiйнoi пoлiтики пaм'ятi. B кoхнoмy Paзi стa-
лiнськa i.цея нaцioнальнoi спaдщини зilлипIaлaся пo сyтi нe-
oднoзнaчнolo.

90 IVIAГO, ф. 1, oп.30, спp.3640, apк.7|-79 (Киiв)' 80-86 (Пepeяслaв,
Чигиpин i пoля 6итв).
9' .(,ив.: o. B. Caвнyк, Кpaeмавluй pух в Укpаiнi (кiнeць 50-х_noчаmoк
90-х pp. XX cm.) (Киiв, 1997), с. 11; Ю. 3. ,Цaнилloк, pe1,., Sбepeзtcемo
mую cJlаву: ГpoмaОcькuй pух 3а увiuнeння icmopii укpatнcъкozo lсolaцmвt
в фу ziй noлoсuнi 5 0 - х - 80 - х pp. XX on, ( Киiв' 1 997).
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Iмпеpiя Ta нaцiя в yявi митцiв

У vеpвнi 1951 poкy сoтнi укpaiнських ПисЬ-
мeнникiв, aктopiв, мyзикaнтiв i хyлoхникiв
пpи6ули.цo Мoскви нa leкaдy yкpaiнськo-
гo Mистeцтвa. I-[я rpaндioзнa Bистaвкa куль-
тypних .цoсяг}IeгIЬ Paдянськoi Укpaiни злo-
6yлa вeлиueзний yспiх, fi aпoгеем сталo нa-
гopo.Щкerrня 669 yкpaiнських митцiв opДe-
HaМи' Мe.цaЛяМи й пoчесними 3BaнIIяМи.
<.Пpaв.цa> ДpyкyBаЛa пpo фeстивaль poзлoгi

зaхoпленi peпopтarкi, зЛeгкa тiльки пoкpиTикyвaBIIIи oпepу
<.Бoг.цaн ХмельницЬкий>, y якiй нi6итo не 6yлo хoднoi 6a-
тaльнoi сцeни' a пoльськa IIIляхтa нe BигЛя.цilЛa дoстaтнЬo Bo-
porкel.

Пoслaнцi yкpaiнськoi культypи пoвepтaЛися з Мoскви
в пiднeсeнolvty нaстpoi, з дopoги нaдсиЛaЮчи вдяuнi вiтaль.
нi телегpaми Cтaлiнoвi, пapтii тa ypядoвi. oднaк 2 лилъlя
<.Пpaв,цa> нeспoдiвaнo вистpелиЛa пo укpaiнцях стaтTelo
<.Пpoти iдeoлoгiчних BикpиBЛeHь в лiтepaтуpi>. Hепiдписa-
нa' aЛe iнспipoвaнa сaмим Cтaлiним, ця великa cтaття 6улa
нaпoзip пpисвячeнa Лиlпe oднoп{y <<BикpиBлeннIo> _ нeвeли-
кoму вipurу Boлoдимиpa Coсюpи <.Лю6iть Укpaiнy> (t944),
якиil з,явився в poсiйськoмy llеpекЛaДi в п'ятoмy числi ле-
нiнгpaдськoгo,сypн:шУ <.3вeз.цa> зa 1951 piк. Bipш пoчинaв-
ся тaк:

lflив.: ПpaвОа, |4_27 зepвня 1951.
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Лю6iть Укpaiнy, як сoнцe, любiть,
Як вiтep, i тpaви, i вoди,
B гoлинy щaсЛиBy i в pa.Цoстi мить,
Лю6iть y гoдинy негoДи2.

У нaстyпних сеI\,Iи стpoфax Coсюpa BикЛa.ц'ar кoнцeпцiю
пaтpioтиннoi лю6oвi дo Укpaiни як нaйвищoi чeснoти. <.Пpaв-

дa> зaки.ц:lлx, Щo вiprп, нaписaний y пaтpioтичIloшrу зaпaлi
|944 poку, oспiвyе <<якyсЬ вiкoвiннy Укpaiнy, Укpaiнy ..Bзaгa-

лi''>, a не PaДянськy Укpaiнy. Кpiм тoгo' y стaттi тyМaннo нa-
тяк:lлoся нa iнrшi сepйoзнi пpopaхyнки в po6oтi цк кП(б)У3.

3a кiлькa .цнiв пiсля пу6лiкauii в <.Пpaвдi> yкpaiнськa
BЛa.ц'a poзПoчaЛa в pеспy6лiцi кaмпaнiю i.цeoлoгiчних чистoк'
якa 3aвеplш v|ЛacЯ 3aсy.ц}сeнням <. нaцioнaлiстичних yхилiв> y

всiх сфepaх i ви.цaх твopнoi .цiяльнoстиa. Xвиля тaкиx кaп{пa-
нiй пpoкoтуIЛacЯ i в iнlпих peспy6лiкaх. Ha вiдмiнy вiд пеpi-
oлy мiж 1936 i 1941 poкaми' кoли пiсля yкpaiнськoi Декaди
1936 poкy в Мoсквi пpoBeли дeв'ятЬ фeстивaлiв нepoсiйськo-
гo мистeцтвa ( кaзaхсЬкoгo' гpyзиllськoгo, aзep6aйд)I(aнсЬкo-
гo' киpги3Ькoгo, вipмеtlськoгo' 6iлopyськoгo, 6уpятськoгo i тa-

,ц,)кицькoгo), пiсля тiei нeщaсливoi пoiз.цки 1951 poку нe вiл-
6улocя )кo.цнoгo фeстивaлю. (Boни вi.ц'нoвилися щoйнo пiс-
ля 1953 poкy.) Пiд чaс oкpeмoi, хoч i тiснo пoв'язaнoi 3 цieю,
кaмпaнii Кpeмль BИЯB|1B <<нaЦioнaЛiзМ > B aзep6aйдхсa}Iських'
тypкIvrеHсЬких, yз6eЦьких i киpги3ьких нapo.цtIиx eпoсax. 3вa-
}Iсaючи ще й нa гoсTpy <.aнтисioнiстськy> чисткy' якa вiд6yвa-
лacя I952-гo й нa пoчaткy 1953 poку, нayкoвцi гoвopятЬ пpo
oчeви.цнi пpигoтуBaння B oстaннi poки )киття Cталiнa.ц,o хBи-
лi peпpесiй' спpямoBaних пpoти нepoсiйських нaцioнaльнoс.
тeй5. Taк чи Taк' нaпaдки нa лю6oв .Ц,o <.o.цвiчнoi> Укpaiни 1951
poкy пoзнaчили нaстyпнe вiдсyнeнHя неpoсiйськoi l(yЛьTyp.

2 Boлo.Цимиp Coсюpа, Лю6iть Укpaiнy!, y кн.: B. Coсюpa, BcLм cepцем
лю6imь Укpaiну (Киiв, 2003)' с, 27 2,
3 ПpaвОa,2 луlпня 1951, с. 2. Пpo стoсyнoк Cталiнa дa цiеi спpaви .цив.:
,Ц'. T. tПeпилoв, Boспoминaн ия, Bonpocъt ucmopuu, }..lb 6 ( 1 998): 3 _ 44' тут
43-44.
a Дlцв.: Bilinsky, The Sеcond Sooiet Rеpubliс' |5-|7; Boлoдимиp Бapaн,
Укpaiна 1950-1960-х pp.: Eвoлюцiл momoлimapнoi сucmeми (Львiв'
1996)' с. 60-65.
5 Simon, Nаtionаlisтn,206-09; HaЬn, Posfular Souiet Politiсs, 149_50.
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нoi сПaДщини нa пepифеpiЮ paДянськoгo кyлЬтуptloгo )киття.
I-l,ю тeндeнцiю дo.цaткoBo пoсилIoвaв .цеДaлi 6iльшe poсiйськo-
цeнTpичний хapaктep oфiцiйнoi pa.цянсЬкoi кyльтypи.

Cтaття в <.Пpaвдi> МzlЛa дo дiлa тiльки 3 ollниМ вiprпeм,
який виpaэкaв лю6oв нe .цo Pa.цянськoi Укpaiни, тa yкpaiн-
ськi лiдepи poзглeдiли мiх ii pя.цкaМи pенi 6iльrпoi iДeoлo-
гiчнoi вaги. Peспyблiкaнськi iдeoлoги витлyМaчили кpиTич-
ний нaгoлoс стaттi пiд кутoм зopy, Щo йoгo сaмi вBa:кzLпи гo-
лoBIIoю зaГpoзoю стaлiнськoмy iмпepськoмy пporктy в Укpa-
iнi, _ <<хBopo6лиBe зaмилyвallня> нaцioнaльним МинyЛиМ' a
oт)сe' нeДoстaтн€ зoбpa:кeння iстopинних зв'я3кiв iз Poсiею.
flpyгoгo сеpпня пepшrий сeкpeтap цк кП(6)У Мельникoв.цo.
пoвiв зaстyпtlикoвi Cталiнa пo пapтii fеopriю Мaленкoвy, щo
yкpaiнськa iнтeлiгeнцiя <.y свoiх тBopaх i нayкoвих пpaцЯх не-
piдкo iдеaлiзyе сTapoBинy>, i зaпeвнив Мoсквy: йoгo пiдлe-
глi нaстaвлятиМyтЬ мiсцевy iнтeлireнцiю пoкaзyвaти Укpaiнy
<.нeвiд'смнolo чaсTинoю нarпoi великoi 6aтькiвщини>. У листi
дo Cталiнa t4cepлня Мельникoв вислoвЛIoBaB )IсzlJIь' щo yкpa-
iнськi лiдеpи пporaвили <.спpo6и poзгля.цaти iстopиннi пpoце-
си Ha Укpaiнi y вiдpивi вiд iстopii нapoлiв сPсP>6. Ha piзних
i.цeoлoгiчних з6opaх, якi вiдбyвaлИcЯ B Укpaiнi, туp6увaлиcя
пpo Heдoстaтнe 3М:lлюBaння нe тaк paДянсЬкoгo сЬoгoдеtlня'
як iстopиvнoi дpухсби з poсiйськиМ нapoДoм.

Щo дoзвoлeнo письменtlикaМ

Унaслiдoк спpaви loвэкенкa 1944 poкy тa дBoх
кaмпaнiй пPoти <.iДeaпiзaцii> yкpaiнськoгo минyлoгo (1946_
t947) iдеoлoгiчний кoнтpoль нaд iстopиvним )raнpoм y peспy6-
лiцi вхсe 6р срopим. Pеспy6лiкaнськi ЧинoBники, цeнзopи й
кpиTики тaк пpискiпУBaJIvtcя Дo кo)кнoгo }Ioвoгo тBopy, щo yкpa-
iнським aвтopilм чaстo ЛеПIIе 6yлo нaдpyкyвaTуIcЯ в Мoсквi.

1945 poкy цeнтp:шьнe видaвництвo <.Coвeтский ПИca-
тeль> Bипyстилo poсiйський пеpеклaД кIIи}Iки oлeксaндpa
Iльчeнкa <.Пeтep6ypгск:rя oсeнЬ>. Цe 6yлa пepepo6ленa вepсiя

6 PгAсПи, ф. 17, oп. 133, д.311, л.34_50, тyт 38_39;чеp}lеткa y IU(Aгo,
ф. 1' oп.30, спp. 2423,apк.49_50 (2 сepпня); Tа.мcaмo,oп.24,спp.785,
apк.61_67 (14 сepпня).
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poМaнy 1939 poкy <.CepЦe )Iсдe> пpo Шевчeнкoвe хиття в iм-
пepськiй стoлицi y 1858_1859 poкaх. Bapiянт 1945 poкy пiл-
кpeсЛIor пoeтoвi кoнтaкти з poсiйськими <<peвoлюцiйними де-
мoкpaтaМи> i мiстить нoвi сцeни' де oписaнo сepДeчнy зyстpiн
Lfleвчeнкa з ixнiм лiдepoм Hiкoлaсм ЧepнишeвсЬким. (У po-
мaнi <.Cеpцe xqцe> зyстpiн fПeвчeнкa й ЧеpнишeвсЬкoгo вiл6y.
BarTЬся в кiнцi _ кopoткo й зoвсiм Bипaдкoвo. [oкументaль.
ниx свiднeIIь чи спoгa.цiв пpo ixне oсo6истe знaйoмствo Bзaгa-
лi нeмaс.) Пpoтягoм ДBoх нaступних poкiв poсiйський пepe-
кЛaд цiei кни)кки пepевиДaли двiчi. Poмaн тaк Дo6pe вiДпoвi-
.цaв пiслявoсннiй пoлiтицi пaМ'ятi, щo B сеpпнi |947 poку I{К
кП(6)У виpitпив Дiзнaтися, чoМу в peспy6лiцi нiкoли нe ви-
хo.цив opиriнaЛьний yкpaiнський тeкст. Як з'ясувaлoся, Iль.
ченкo пpитpимaB opиriнaЛ' :Dк пoки B листoпaдi 1946 poкy
мoскoBсЬкe Bи.цaBництBo нa.цpyкyв:Ulo книжкy в poсiйськoмy
пepeклa.цi й вoнa oтpиNraЛa схвaльнi peцeнзii y пpeсi. Tiльки
тoдi aвтop пo.цaB pyкoпис лo.(epxвидaвy. Aлe кaмпaнiя пpoти
iстopиннoгo )rсaнpy 6улa в poзпaлi й yкpaiнське ви.цaBництBo
нe пoспirпaлo пy6лiкyвaти poМaн' пoпpи yспiх poсiйськoгo ви.
.цaння. ЦК пoстaнoвив, щo6 <.Пeтepбypгская oсeнЬ>' якa <<пpa-
виЛьнo висвiтлюe йoгo [llleвнeнкa] лpyхс6y 3 ви.цaтниI\{и пpo-
гpесиBниМи Дiячaми Poсii, [a тaкoхс] йoгo poзхoдхeння з Кy-
Лitшем>, 6yлa нaдpукoвaнa якoМoгa шви.цшe7.

Укpaiнськe Bи.цaння <.Петеp6ypзькoi oсенi> вийшrлo нa-
пpикiнцi 1948 poкy. Пoзаяк LПeвчeнкo бyв нaдзвичaйнo вaлс-
ЛиBим якo Ilaцiollaльllуtfl' симвoЛ' yкpaiнськi i.цeoлoги i в нa-
стyпнi poки пеpeпИcУBaJIИ йoгo 6ioгpaфiю, шo6 пiдкpecЛИ.rуI
пoетoвi зв'язки з poсiйськolo кyлЬтypoю. 1951 poкy Iльvен-
кo зaBepIIIиB щe oднy' щe 6iльtше пpopoсiйськy веpсiю poмa-
нy, якy дeтaЛЬ}Io o6гoвopили в aпapaтi ЦК. Tвip вийrпoв 1952
poкy як <<дoпoвнeнe видaння>8.

Пiсля вiд'iздy Кaгaнoвичa дo Мoскви yкpaiнськi лiтe-
paтopи пoчaЛи дoМaгaтися peadiлiтaшii iстopи.rнoгo )кaнpy'

7 ILЦAГo, ф. 1, oп.8, спp.330, apк. 13-|4, Peцензiю нa мoскoвське Bи-
дaння див.: Лimеpamуpнс. ?аaemс.' 5 вepeсня 1946' c.4. Пop.: oлексaн.Цp
Iльченкo, Сеpцe эrcОe (Киiв, 1939) тa Алексaндp Ильveнкo, Псmep6уpz-
cIссIя ocенb (Moсквa, 1946).
8 rI/{AМЛМ, ф.590, oп. 1, спp. 163, apк.7; TЦAГo, ф. 1, oп.30, спp.2357,
apк.242; o. Iльueнкo, Пemеpdуpзькaociнь (Киiв' 1952).
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Ha з'iздi писЬмeнникiв 1948 poкy Пeтpo Пaнч зaкЛикaB кo-
лег пpидiляти yвary peвoлюцii, гpoмa.цянсЬкiй i Beликiй Biт-
чизнянiй вiйнi тa <<ЧaсткoBo> yкpaiнськoМy .цopeвoЛroцiйнo-
},Iу п,IиIIyлoмy: <.Я пiдкpeслюIo' чaсTкoBo нaruiй iстopii,6o ввa-
)кalo' щo теМa BизBoльнoi вiйни yкpaiнськoгo нapoдy' TeМa
вo33'rДнaння yкpaiнськoгo l{apoДy з poсiйськиМ' тeМa пaтpi-
oтизМy, Bихoвaнoгo в спiльнiй 6opoть6i yкpaiнськoгo i poсiй-
ськoгo нapoдiв пpoти зaзiхaнь нa нarui зeмлi МyсиTь 6утиви-
свiтлeнa в yкpaiнськiй лiтepaтypi знavнo rпиprпe>g. Пaнчa пiД-
Tpимaв Iвaн Кoнepгa' нaгa.цaBIIIи пpo yспiх 1946 poкy свoсi
п'еси <.Яpoслaв Мyлpий>, пoпpи вeЛикe yпеpе.цхeння.цo нeil0.
I.цeoлoги нe зaпepeчУBaJlИ Пpoти письмeHницьких зaкликiв,
вiдтaк вiдкpивaвся lIIлях .цЛя пoвеpнeння iстopичнoгo я(aнpy.

Пеpшy цeгЛинy зaкЛaB Haтaн Pи6aк eпiчним poМaнoм
<.ПеpeяслaBсЬкa paДa>. I хoчa гraвpя.ц чи мo)кнa УЯBИтИдopeч-
нirпy тoдi iстopиvнy тeмy, нiэк вo33'€днaння Укpaiни з Poсi-
eю' пpeсa IIИcaJIa пpo нoвий poмaн paДшIе o6еpeэкнo. B сepпнi
t947 poку <.Лiтеpaтypнa гa:}eTa> схв;UIЬ}Io' хoч i 6eз ентyзiяз-
мy, висЛoвИIIacЯзa те, щoб кiлькa poз.цiЛiв poМaнy нallpyкyвa-
ти в якoМyсь iз лсypнaлiв. Кoли нaпpикiнцi 1948 poкy кнюк-
кa вийrцлa Дpyкo},t пopiвнянo скpoмниМ Haклa.цoМ у 20 тиcяu
пpимipникiв, тa с6мa гa.}етa зaBB:DкиЛa ii пoяву, aлe peцeнзilo
нaдpyкyBалa ЛишIе зa кiлькa мiсяцiв11.

Poмaн МaЛIo€ епiнну кapтиtly пoвстaння Хмeльницькo-
гo' щo зaBеpIIIyсться ПepeясЛaBськolo PaДoю 1654 poкy. Pи-
6aк пoеднyе кiлькa oпoвiдних лiнiй, y якиx дiloть пеpсoнa-
lкi з piзних сoцiяльних веpсTB' aле всi Boни poзBиBaюTЬ темy
poсiйськo-укpaiнськoi дpyэк6и, a в цeнтpi aвтopoвoi yBaги _
.цiяльнiсть кoзaцькoгo лiлepa. Як i iнrпi пoзитивнi iстopиннi
гepoi y стaлiнськiй лiтepaтуpi, Pи6aкiв Хмельницький пoдi-
6ниЙ дo i.цeальнoгo пpaвиTeля i нaдiлениtt pиcaми, щo }Iaгa-
ДyюTЬ сaМoгo Cтaлiнa. Гетьмaн y poмaнi _ Bсюдисyщий i всe-
мoryтнiй 6aтькo llapo.цy' який зaлiзнoю pylсoЮ пpaBить свo€ю
.цep)I(aBoю.

9 Лimepаmуpнсl zсI:,еma' 23 гpуlня |948, c.2.
'0 [ЦAМЛМ, ф. 590, oп. 1, спp. 57, apк. 107-108. [ей пaсax не yвiйtuoв
Дo скopoченoгo вapiянтa йoгo пpoмoви в <.Лiтepaтypнiй гaзeтi>.
11 Лimepаmуpнa zазema' 7 сepпня |947, c.2; 6 гpyдня 1948, с. 3.
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Минyв кopoткий чaс, aЛе зa цей нaс (вiн Мaв пpaвo ви3нa-
ти цe) зpo6ив чим:UIo. B>кe poзпoдiленo 6yлo кpaй yвесь нa
ПoЛки й o6paнo пoлкoвникiв. I{oпpaвдa, бaгaтьoх вiн сaм
пiдкaзaв, aЛe тaк тpе6a 6yлo. Tих, Iцo NlvIcJIИЛу| свoеyмнo й
пoвiльнo ПoBepтzUIися'.ц,oвелoся yсyнyТи' декoмy й пpигpo-
зиТи' декoгo, щo6.цaлi вiд гpiхa бyв, пoслав y Кpим, скa:}aв:
cиДiтиTaм' пoки tIе пoкЛиче' a дeкoгo пpи6paв тaк, Iцo й нe
3нaв нiхтo, кy.Ци пo.Цiлися, тiльки oдин Лaвpiн Кaпyстa [гo-
лoвa poзвiдки i кoнтppoзвiдки Хмeльницькoгo. _ C. €.] зa-
гaдкoвo po3вoдиB pyками' кoЛи пpи rrЬoмy 3aBo.ц,иЛи po3мo-
вy пpo тaких12.

Pи6aкiв Хмельницький не фeoдальний пpaвитeль, вiн _

як Cталiн y пiслявoеннiй пpoпaraндi _ стoiть нaд yсiмa сoui-
яльHиМи вepсTBaми, Муllpo кepМyючи yкpaiнський нapol лo
Boзз'r.цнaння 3 Мoскoвiеto, вoднoчaс тyp6yючисЬ пPo пoспo-
ЛИTИх i пepioдиннo BлaIIIтoвуючи чистки сepeД Bищих клaсiв.

Ba:кливilце Te, щo Pи6aк .цoсягar тoнкoi piвнoвaги мiхс
нaцioнaльнoю i клaсoBoю iстopirIo' пoкaзyloчи Bo33'€.цHaння
вигi.цним i для укpaiнськoi нaцii зaгaлoм, i для yкpaiнських
низiв зoкpемa. Кoли йoгo вiзiя зМyllly € дo цьoгo' вiн не сo-

PoМиться pa.цикaлЬ}Io пеpeiнaкцIyBaти пollii. Кpитикa вiтa-
лa Pи6aкoвe зo6paхeння супеpeчливoi пoстaтi пoЛкoвtlикa
Бoгyнa, який не 6yв нa Пepeяслaвськiй pa.цi i нe Пpисягaв
uapeвi. У poмaнi <.Бopui зa свo6oдy> дopеBoлюцiйнoгo нaцi-
oнaЛiсTичнoгo poмaнiстa Aдpiянa Кaщeнкa Бoгyн вистyпa€
oпolleнтoМ сoюзy з Poсiеlo. B poмaнi <.Бoгyн> paннiй paдяI{-
ський укpaiнський письмeнник oлeксaндp Coкoлoвський
зo6paзив пoлкoBникa як спpaBжньoгo пpе.цстaBникa низiв i
Bopoгa lllляхтичa-фeoлaлa ХмельницЬкoгo. oлeксaнlp Кop-
нiйvyк, y п'есi <.Бoг.цaн Хмельницький> oписyючи Пepeяс-
ЛaBськy paлy й нaстyпнi пo.цii, виpirшив yзaгaлi не згa.ц,yBaти
Бoгунa. Pи6aк 6yв пеprшиМ писЬМеHHикoМ' y кoгo Бoгyн нa-
спpaвдi 3aв,к,ци пiдтpимувaв ХмeльницЬкoгo i нaвiть скЛaв
IIpисягy цapeвil3.

12 Haтaн Pи6aк, Пepеяcлавсъка pаЭa (Киiв, 1949)' с. 45.
13 Пpo piзнe зo6paлсeння письмеttttикaми пoстaтi Бoгyнa,Цив.: Cиpoтtoк,
Укpаiнсъкuй paОянсьrcuй icmopuuнuЙ poман,295-99. Ha с. 295 Cиpoтюк
пиrцe: < B ..Пеpeяслaвськiй paлi'' пеpекotlЛивo спpoсToвaнo твеpд)l(еtltlя
дeяких 6ypжyaзних iстopикiв тa 6eлетpистiв пpo тe, lцo нi6итo мiж Iвa-
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Пepшим oфiцiйнe Bиз}Iaння poМaнy зaсвiднив секpeтap
сPПу Лю6oмиp !митepкo в дoпoвiДi нa з'iз.цi письмeнни-
кiв y гpyлнi 1949 poкy. BiдзнaчивIIIи нoвi твopи нa pa.Цянськi
тlМи' вiн дoдaв: <.Пopяд з po6oтaми нa сyчaсrry тeМaтикy' a iх'
пoвтopю€Мo, .цесятки' нa Пepе.цoвiй лiнii yкpaiнськoi paлян.
ськoi пpoзи пo ПpaBy стoiть великий iстopиvний poмaн Ha-
тaнa Pи6aкa ..ПеpeяслaBськa pa.цa''>. flмитеpкo схBilЛив тeмy
i стиль Ta зaчитaB yгoлoс вeликиfl ypивoк з eпiзoдy пpo Пe-
peяслaвськy paДy. Poмaн здo6yв Cтaлiнську пpeмiю Дpyгoгo
стyпeняla.

Cюлсети двoх iстopичtlих п'€с, зaвepпIeних 1949 poкy,
oПpияBtIIoють нoвy пoлiтикy пaМ'ятi, пoв'язaнy 3 твopeнням
нoвих paмoк дoзBoлeнoгo й oфiuiйнo схвaлювaнoгo. flpaмa
Леoнiдa Cмiлянськoгo <.Caгaйдaчний> нaМaгa€TЬся пpe.цстa-
Bити кo3aцькoгo гeTЬмaHa як paHньoгo пpихиЛьникa сoю3y 3
Poсiею. oднaк ue 6yлo нe пpoстo. Хoчa 1619-гo vи 1620 poкy
Caгaйдaчниfl вiдpядив ДpРI(н€ пoсoльствo дo цapя, пoпepе-
.цtlЬoгo poкy вiн 6paв y.raсть y пoхoдi пoльськoi apмii нa Мo.
сквy. Paдники ЦК кП(б)У вв:DIсlЛи' щo нaвiть пo6iлснi згaд.
ки пpo вiйнy з Poсiею нeдopeннi, a oстaння сценa' кoли Caгaй.
дaчний пoмиpaс зi слoвaми <.[3вoни, .ц3вotlи>' tlеo.цtlo3нaч}Ia:
<.Aлe пpo якi .цзвoни iде мoвa? Чи пpo тi, якими зyстpiнaли
кoзaцьке пoсoльствo oдинця в Мoсквi, чи Мo)I(e пpo тi, в якi
6или нa сПoлoх' кoли CaгaйДaчний йцroв пo poсiйськiй землi
paзoм 3 пoлЬсЬкиМ кopoЛeвичeм?>ls

Хoчa Cмiлянський пepepo6ив п'€сy, змiнив нaзву нa <.€
Pyсь нa Pусi> тa дo.цaв eпiгpaф iз пoстaнoви 1943 poкy, в якiй
Caгaйдaчнoгo пеpepaхoBaнo сеpe.ц пporpeсиBtlих iстopинних
,цiячiв, yкpaiнський Ariтпpoп текст не схB;UIиB16. Iмпepський
пpo€кт пaм'ятi BиМaгaB' шoб yсi 3гaдки пpo вiйськoвi зiткнен-
ня мiж кoзaкaми й мoскoвитaМи 3a якiсь тpидцять п'ять po-
кiв дo <.Bo33'€днaння> 6ули знятi. oтoэк y спискy рa.цянськиx

нoм Бoryнoм i Бoгдaнoм Хмeльницькv||i NIaJIИ мiсuе гoстpi тepтя i сy-
пеpeннoстi>'
la Л. {митеpкo, Укpaiнськa paДЯI{сЬкa лiтepaтypa пiсля пoстaнoв ЦК
BкП(б)У пpo )кypнaди <3вездa> i <Лeнингpa,Ц>, Бiльtuoвuк Укpaiнu,
}.lЪ 1 (1949):74-75;Лimepamуpнсl?сBema' 9 6epезня 1950, с. 1 (пpемiя).
15 IUIAГO, ф. 1, oп. 30, спp. 1416, apк.8.
|6 Tа.t+t cаlllo, apк. 1-3.
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yкpaiнських <<вeЛиких пpeдкiв> мiсця гeтьмaнoвi Caгaйдaч-

нoмy 6iльшre не 6yлo.
I нaвпaки, <.Haвiки pa:}oМ> Лю6oмиpa .{митepкa Лeгкo

ки i яким y п'ссi пpoтистoять пpopoсiйськi кoзaцькi вaтalкки,

сepe.ц них Iвaн Cipкo, Мapтин Пушкap тa Bдoвa Хмeльниць-

кoio Гaннa. Bпepшe oпydлiкoвaнa в чepвнi t949 poкy, п'eсa

oДpaзy здo6yлa лo6pi вiдryки, a Cyмський дpaмaтичний тe-

"'p 
no.'a"ив [i щe B лисToПaдi 1949 poкy. Кoли B Лютoмy_1950

poкy <<нaBiки paзoм> пoстaBив Хapкiвський тeaтp iм. Шев-

чeнкa _ пpoвiдний yкpaiнський теaтp y пepшe пoBoсHнe дe.
сятиpiнuя _ пpeсa пpивiтaлa пpeм'сpy як зaгaльнoнaцioнaль.
ний успiх17. o.цнaк, нa вiдмiнy вiд КopнiйчуIсoвoгo <.Бoгдa.

нa Хмельницькoгo>' сцeнiчнe )I(иття fiмитepкoвoi п'сси 6yлo

надтo кopoтким. Щe 1950 poкy ii с,TaBИJIуI пpaктичнo всi укpa-
iнськi теЬтpи, a в)I(e 1952 poку Boнa нe йшлa нi в Киевi, нi в

Хapкoвi чи Львoвi. Toгoчaснa тeaTpaЛЬнa кpитикa шIBи.цкy

вTpaтy iнтеpeсy дo п'€си пoяснIoBaлa ii невисoкoю хyдoхHьoю

вapтiстю, a сaме вiдсyтнiстю виписaгIиx i хсивих пo3итиBI{их

пеpсoнaэкiвl8.
Хaй тaм як' oсtloвoю укpaiнськoгo peпеpтyapy IaшIиII1IашIуI-

ся' хoчa й мeншe вiдпoвiДaли oстaннiм i,цeoлoгiчним пo.цyвaм'

<.Яpoс;laв Myлpий> Iвaнa Кoнepги тa <Бoг.ц,aн ХмeльниЦь-

кий> oлексaн.цpa Кopнiйнyкa. Чеpез тpи 3 пoлoвинoю poки

пiсля пpeм'сpи Xapкiвський тeaтp y нepвнi 1950 poку пpи-

вiз <.Яpoслaвa Мyлpoгo)> дo Киевa,.це BистaBa мaлa rцaлений

yспiх. КopнiйнyкoBa п'ссa BтpимaЛaся' .цoлaючи oдtly пepе-

iзДки в 3aхiднy Укpaiни 1950 poкy flмитepкo oтpимaB aнoнiмну зaЛис-

кy: <Ha якy хвopo6у 6yли xopi Bи, кoли rWIcaJIу|..Haвiки paзoм''?> [ив.:
IJдAгO, ф. 1, oп.30, спp. 2042,apк. |3.
|s PaОянськe мuсmeцmвo' 30 липня |952'c.3.

15 - &79
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Iшкo.цу 3a Дpyгoю. Пiсля вiйни цeй вплиBoBий дpaМarypг пе-
pеpoбив <.Бoг.цaнa Хмeльницькoгo> i зaмaскyвa" у nЪЪi 

"n-типoльськy yпepе.цженiсть, пoмiнявшrи скpiзь <.пoлякiв> нa
<<IIIляxTy>. Кoли 1951 poкy <.ПpaBдa> IсpитикyвaЛa Кopнiйvy-
кoвe лi6peтo дo oпеpи <.Бoгдaн ХмeльницьКИй>>, oкpЁмi тea-
тpи пpипиtlvlЛIl BИcTaв.уl aJIe uIBидкo пotloвили iх пiсля vспi-
xУ дpyгoi peдaкцii oпepи 1953 poкy'g. Heзалeжнo вi.ц piзнoi
хyлoлсньoi вapтoсти тpьoх п'eс, пoпуляpнiсть on','i.,,"-
них <.БoгДaнa ХмельницЬкoгo> i ..Яpoслaвa Мyлpoгo> Mo)I(нa
пoясHити тиМ' щo Boни )I(иBили iлeнтифiкaцiю 3 <<Beликими
пpeДкaми>, нaтoмiсть нaгoлoс нa oчopненнi iстopиvних пo-
стaтeй сепapaTистiв мoтивyс пpoхoЛoд}IиЙ пpиttoм Дeщo пe-
симiстичнiшroi <. Haвiки paзoМ>.

Ha пovaткy 1952 poкy yкpaiнськi фyнкцioнеpи й письмeн.
ники в}Iсe ДУ|iaJIИ пpo Bи.цaння tIoBих хyдoжнiх твopiв нa вiД-
знaчeння-тpьoхсoтpiuчя Boзз'€дHaнHя. Пiд чaс нapa.ци в oдHo.
мy з нaй6iлЬIIIих Bи.цaвництв <.Paдянський письмeнник> лi-
тepaтopiв зaкликaли сTвopюBaти нoвi пaнегipики <.вiкoвiчнiй
.цpy}сбi> з Poсiею. Cпiлкa письil{еHникiв зaпpoпotlyвaлa зi6pa.
ти чiльних пoeтiв, якi ствopять цiй дpyэк6i мЪнyмeнтaль}Iy кo-
лeктиBнy oДУ,o.

Taкe <.плaнyвaння> нe слi.ц пеpeoцiнloвaти' ац)ке двa нaй-
бiльrцi iстopиннi poмaни' HaДpyкo'aнi пpoтягoм tgsз_tgsа

19 PаОянсъкe мuсmецmвцS липня 1 950, с. 3; 1 9 липня 1 950, с. 2 (Яpocлав);
o;leксaнлp^.Кopнiйнyк,Б-o^aD9ry)(лeльнuцькuй:Пepшаuaсmuн'аipultozii
(Львiв, 1939), с. 31, 53,.59, i 76; oлексaндp Кopнiяuyк, БozОiн.Xi",o-
нuцькuй: П,eсанаn'яmь Оiй(Киiв, |954),c.23,зi, зз, i-43; IЦAМЛМ, ф.
1^31'on. |,cпp. |577,аpк. 1-5 (БozОан).
,!.ninepqцtуpнa zа:'emь24 квiтnя |952, с.3 (нapaдa); tЦAГo, ф. 1, oп.30, спp.3597, apк. 71 (oлa),
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ею в укpaiнсЬкoмy лiтeparypнoмy лситтi 1953 poкy. Toгoчaсlti
кpитики Bизн;Ulи' щo пpoДoB)кeнHя B хyДoжHьoмy сенсi кpa-
ще 3a пoчaтoк' хoчa Pи6aк нe o6лиши8 пpигoдHицтвo, iнтpигy
й tшпioнськi сюэкeти, якi ввалсaлИcЯ3a нeпoтpiбнi в сepйoзнo-
му iстopиннoмy poмaнi2l.

Cвяткyвaння тpьoxсoтpiння вo33'€.цнaння сTaлo кyЛь-
мiнaцieю в peadiлiтauii iстopичнoгo )кaнpy. <.Пеpеяслaв-
сЬкy paДy> _ нaйкpaщий poмaн, який yтiлtoBaв нoBу oфiuiй-
нy пaм'ять, _ пi.цнeсли.ц,o стaTyсy МaЛo нe сBящeннoгo твopy'
Щo йoгo Bлa.ц,a пpoпoнyBaлa пy6лiui <<BиBчaти> (як, скaэкiмo,
<.Мaнiфест Кoмyнiстиннoi пapтii> чи <.Кopoткий кypс iстo-
pii BкП(6)>). Miж сiчнeм i тpaвнeм 1954 poку всi yкpaiнськi
o6лaстi вiдpaпopтуBaли пpo opгaнiзaцiю гpoМa.цських читaнЬ'
чиTaцЬI(их кoнфеpeнuiй, сeмiнapiв, aмaтopських Bистaв po-
мaнy. Лиtце в Cтaнiслaвiвськiй o6лaстi вiд6улocя пoнa.ц, стo
читaцЬких кoнфepeнuiй. Tипoвий пpиклaл _ селo Boвкoвиi
нa Piвнeнщинi, де ЧиТaцЬкa кoнфеpeнuiя зiбpaлa 190 yvaсни-
кiв. Кoнфepeнuii пepe.цyвaлa лекцiя <.ПepeяслaBсьIсa paДa тa
ii iстopиннe знaчeння>, a пiсля неi 6улo Пoкaзaнo фiльм <.Бoг-
.цaн Хмельницький>22.

<.ПеpеяслaвсЬкa Pa'цa> упpoДoB)к 1953_1954 poкiв ви-
тpимaлa кiлькa luaсoBих видaнЬ' зoкpeмa вийtцoв poзкiшrний

укpaiнський .цвoтoмник iз кoльopoBими iлюстpauiями A6pa-
мa Piзниченкa. Tpи Мoскoвськi ви.цaвництBa Ha 1954 piк зa-
плaнyвaЛи Дo Дpyкy poсiйський пepeклa.ц poМaнy' чиIvt спo-
нyкаЛи дoЛyчитися.цo спpaви цк кПPс, який виpitшив' щo
ювiлейнe Bи.ц,aння нallpyкy€ Гoслiтiздaт. Ha дoдaтoк дo всiеi
шiсi пpoпaraнд,и ще й yкpaiнськe paлio тPaнслIoBaЛo читaнHя

Poмaнy poзлiл зa poздiлoм' пepетBoPиBцIи oкpeМi фparменти
нi6и нa iстopинний сеpiял23.

2| Лimepamуp||с| Zа:'ema' 24 rpул'ня 1953, с. 3 (ypивки з <Гoмoнiлa.Укpa-
iнa>); Пeф Пaнч, Гoмoнiлa Укpaiнa (Киiв, |954); XVIII зЪО, |57
(Haзapенкo пpo нeдoстaтнi випpaвлення); IЦAMЛМ, ф.590, oп. 1, спp.
204, apк.3 i Лimepаmуpнсt ?сBrmа, |2 лl.lcтoпaДa 1953, с. 3-4 (Pи6aк).
22 ITЛAгO, ф. 1, oп.70, спp. 2247;oл.30, спp.3681, oсo6ливo apк. 113
(Cтaнiслaвiвськa o6лaсть) i 124 (Boвкoвиi).
23 Haтaн Pи6aк, Пеpeяcлавcьlса paОа (Киiв, 1953)' 2 тoми; PГAHи, ф. 5'
oп. 17, д',454, л. 1 (мoскoвськi видaвництвa); IЦAГo, ф. 1, oп. 30, спp.
3631, apк. 4,8;Лimepаmуpнсt zа3еma,6 щaвня 1954' с.3 (paдio).
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Cлiдoм зa Pибaкoм 6araтo хтo з письМeнникiв пoЧaB lпBи-
.цeнькo пpo.цукyвaти poМa}Iи Пpo yкpaiнсЬкe' пepeвiDкtlo кoзaць-
ке' МинуЛe' нaгoлollгyючи в tlиx .цoПoмory poсiян тa вiкoвiчнe
6aл<aння yкpaiнцiв вo33'€днaтися з poсiйськими 6paтaми. Ce-
pe.ц тaких твopiв <.Бpaти пo з6poi> i дpyгий вapiянт <.Haливaй-
кa> Iвaнa Лe, <.}g1цц Каpмалloк> Bacиля Кyvepa, <.Cемeн Пa-
лiй> Юpiя Мyшкeтикa2a. fiмитepкo нaписaB нoвy вepсiю п'еси
<.Haвiки pzхloМ>, якy 6aгaтo тeaтpiв cTaBуIЛvI пiд чaс святкyвaн-
ня тpьoхсoтpiння вoзз'еднaння. I н rшi теaтpи ви6pa.lм oнoвлeнo-
гo <.БoгДaнa ХмeльницЬкoгo> Кopнiйvyкa, щo йoгo paзoм iз po-
М:lIIoМ Pи6aкaввeли.цo rпкiльнoi пpoгpaми B стapulиx lслaсaх25.

Пpикмeтнo, щo iнтeлirенцiя знoвy пoчaлa BикopистoBy-
вaти ки€вopyсЬкy МинyBuIинУ Д,ЛЯ твopення yкpaiнськoi нa-
цioнальнoi пaм'ятi. У сiчнi 1954 poкy теaтp iмeнi 3aнькoBець-
кoi у Львoвi впeprпe в iстopii paДя}IсЬкoгo тeaтpy вистaвив мiс-
Tич[Iy ДPaмy Iвaнa Фpaнкa <.Coн князя Cвятoслaвa> (1895),
щoпpaв.цa' зaмiнивrпи Гoлoс дyхy B opиriнaЛi нa Гoлoс нapoду.
Щe 1945 poкy Дехтo з yкpaiнських iнтeлeктyалiв пopyшIyвaB
питaння пpo BистaBу Фpaнкoвoi пaтpioтичнoi п'€си, aдe iхнiм
пЛaнaм зaва'цилa ]кдaнoBЩинa. Teпеp хе львiвськiй iнтелirен-
цii вдaлoся втiлити нa сцeнi цIo дopaдянськy yкpaiнськy iнтep-
пpeтaцiю Дaвньoкиiвськoi спaдЩини. Cлiдoм зa львiв'янaми
п'€сy вистaвили 6araтo iнrших теaтpiв26. У цeй caмиЙ чaс пись-
мeн}Iик Ceмeн Cкляpeнкo B3яBся .цo пepIIIoгo пiсля вiйни
yкpaiнськoгo poМa}Iy пpo Киiвськy Pyсь. У Cпiлцi письМеtIни-
кiв вilI звiryвaв, щo пиПIe poмaн <.Beликa Pyсь> _ пеpllly чaс-
тинy пpo€ктy, 3 якoгo, вpeштi-pеtпт, y пepioд вiдлиги пoстaЛи
Двa нaд3Bичaйнo пoпyляpнi iстopиvнi poМaни _ <.Cвятoслaв>
(1957) тa <.Boлoдимиp> (1963)27.

2{ Iнфopмaцi'дy*" зpyч}Io зi6paнa y звiтi Мoсквi, див.: PГAHИ, ф. 5,
oп. |7, д.454, л.11.
25 IIДAгO, ф. 1, oп. 30, спp. 3632, apк. 22-33; oп. 70, cпp.2247, apк. 30
(Hавircu pазoл i БozОан Xмельнuцькuй); PaОянcъка ocвimа,3 лсЬвтня
1953' с. 1 ; 9 сivня |954, c, 2; 15 щaвня 1954, с. 4; 22 тpaвня, c. 2; |4 cepп-
ня, с. 3 (шкiльнa пpoгpaмa).
26 Лimepаmуpнсt Zаaema' 13 нepвня 1945, c, a (9aф;22 ciчltя |954, c. 4
(J.IьPiв); rLцAГo, ф. 1, oп.30, спp.3618, apк. 93 (Львiв);спp. 3632, apк.
26_З3 (rшiсть iнrцих теaтpiв).
27 тLцАГo, ф. 1, oп.30, спp.3599, apк.46.
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Укpaiнськi письмeнники нaстiлЬки oгoBTaЛися вiд oфiцiй-
нoi чистки iстopиvнoгo xaнpy' якa вiл6улaся Пpoтягoм 1946_
1947 poкiв':Dк y тpaвнi 1954 poкy MoскoBсЬкий Iнститут свi-
тoвoi лiтepaтypи мiг зopгaнiзyвaти спeцiяльнy кoнфepeнцiю
пpo yкpaiнський iстopинний poмaн. Ha III з'iздi Cпiлки пись-
мeнникiв Укpaiни y хсoвтнi 1954 poкy вэке нiхтo нe Bв:DкaB зa
пoтpi6нe o6стaвaти зa iстopинний жaнp. Гoлoвa CPПУ Ми-
кoлa Бaлсaн вiдзнaчив oстaннi твopи Pи6aкa, Пaннa, Лe тa iн-
IIIиX яIс нaй6iльrшi .цoсягHeн}Iя укpaiнськoi paлянськoi пpoзи,
ЗaяBv.BlIIИ <<Ba)кЛивe знaчeння сyчaснoi тeМaтики для yспitш-
}Ioгo poзBиткy лiтеpaтypи сoцiaлiстичнoгo peaлiзмy нiяк нe
пpиМеtlПIy€ знaЧeHня Teмaтики iстopиннoi>28. Пoпpи iдeoлo-
гiчний пapтiйний нaгляД,' писЬМeнники м:UIи змory нeпoмiт.
нo' алe eфeктивнo 6opoнити цeй }(aнp. Кepyвaти peaкцieю ни.
тaцькoi пy6лiки 6yлo пoнaд силy нaвiть пapтii.

Числeннi ЛуIITуI в oсo6истoмy apxiвi Haтaнa Pи6aкa зa-
свiднyють, як пiслявoсннvlil чиTaч спpиймaв йoгo poмaн. Pe.
aкцiя вapiюсться вiд Двoзнaчнoгo Bислoвy y нeпiдписaнiй зa-
писцi, щo йoгo poмarr пpo гepoiннi спpaви кoзaкiв тa Bхoд)IсеtI.
ня.цo скЛaду Poсii викликa€ вoдHoчaс <<пекг{y гipкoтy i висo-
кy гopлiсть> y сеpцi, дo poзЛoгих мipкyвaнь, якi нaчeбтo пiд-
тBеp.ц)кyють 6aэкaниfl виxoвний yплиB pol\{aнy. Пeтpo Жит-
ник iз селa Mикoлaiвкa Heхвopoщaнськoгo paйoнy нa Пoл.
тaвщинi 27 лloтoгo 1952 poкy писaB Pибaкoвi:

Iстopiя Укpaiни i oсo6ливo життя i д'iяльнiсть BеЛикoгo
.цеp)I(aвrroгo мyxa гeTЬМaнa Бoгданa Хмельницькoгo цiкa.
BиЛa Illене щe з дитячиx poкlв' Пiд впливoм пpovитaнoi тoдi
<.Чopнoi paди> Кyлiшa пpo iстopiю Укpaiни, a тaкoж i пpo
дiяльнiсть гетЬмaнa Хмeльницькoгo y мене скл:lлися .цo-
сить невipнi yявлення i мipкyвaння, вi.ц яких я дoвгий час
не мiг звiльнитися. Уже дoсить пiзнirше, в 1943 poцi, пpo-
чиTaвIIIи п'есy o. Кopнiйнyкa <Бoг.цaн Хмельницький> тa
пpoгЛянyвIIIи oДнoйменний кiнoфiлЬм' a B 1949 poui пpo-
читaвIци BПеPrце poмa}I <Пepеяслaвськa paдa> H. Pи6aкa, я

2s PГAн и, ф. 5, oп. 77, д. 402, л. 7 8; Лimepamуpнa ?alemа, 22 тpaьня 1954,
с.4 (кoнфepенцiя); IIдAMЛМ' ф. 590' oп. 1, спp. 197, apк. 37 (Ба:кан);
тaкo)t( спp. 199, apк. 23-24; Лimepamуpнa lа:,ema| 28 жoвтня |954, c' 2
(з'iзl).
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глибшe зpoзyмiв дo6y дiяльнoсти Бoгдaнa Хмельницькoгo
i йoгo великi зaслyги в спpaвi звiльнення Укpaiни вiд iнo-
зeмниx пoнeвoЛЮвaviв i пpисднання п дo Poсii. I мyrшy вiд-
.цaти H:Lпeжнe циIr{ чyдoвиIt{ тBopaм, iз яких я, пpoстий гpo-
мaдяHи}l' yзpiв великy пpaв.Ц,y29.

Сaм пo сoбi iдeoлoгiннo кopeкTt|4f,I, цeй лист oпPияBню€'

ницькoгo як iстopиннoгo дiяva, кoтpий звiльнив Укpaiнy i
пpивiв ii дo спpиятЛиBoгo сoloзy з Мoсквoю.

yкpalнсЬкoгo нapo.цу _ зм:lльoвaний дРке силЬнo. I{e спpaв.
li пaтpioтичнa книгa' щo poзкpиBar дepжaBний змiст i люд-
ськi iдеaли нaцioнальнo-визBoльHoгo pyхy yкpaiнськoгo гepo-
iчнoгo нapoдy>30'

. Haй6iльIIIе вparкa€ кiлькiсть листiв, якi Pибaк oтpиMaв
вiл укpaiнuiв з iнlцих paДяHських peспy6лiк. Усi йoгo кopес-
пoндeнти з Кy6aнi, Cвepллoвськoi o6лaсти й Гpyзii з гopлiс-

)к пoщaстиЛo poзlllyкaти к}Iи}lску y 6yкiнiстiв, i хou цe тiльки
пepший тoм' зaтe yкpaiнськoto3'.

Пpoнитaвши пepший тoм y poсiйськoмy пepекЛaiцi, пoл-
кoвtlик Гpигopiй Блу.Ценкo, якиit cлу>кив y вiйськoвoму мiс-
течкy Бyхтa Oльгa в дaлeкoсхiлнoмy Пpимop'i, у тpaвнi 1951

,,..щAмЛМ, ф. 687, oп. 1, спp. 47, apк' 23зв (aнoнiмнa зaпискa) i 29
(Житник).
зo Tall cаlсo, ||_|2.
з| Toil cQ,t|o, 7, 9_9зв, 20 -20зв, 2|зв, 37 _38 ( Кpикyн), 54зв.

Kiнeмаmozpафicmu i щОoжнuкuуявJlяюmb I|uну].е 2:||

poку писaB Pибaкoвi yкpaiнськoю: <.БeзyмoвHo, щo Baшa.,Пс-
peяслaвсЬкa pa,цa'' нa yкpaiнськiй мoвi.ц,аЛeкo кpaщa. Я слylку
нa Tихoмy oкеaнi, .ц'e ltеМалo yкpaiншiв, кoтpi нiзaщo нe хoчyTЬ
3a6УBaTИ свiй нapoл' сBoIo мoBy i свoiх сЛaвHиx пpeлкiв' якиМ
6yв Бoглaн Хмeльниць киil>32'

Oнeвиднo, читaчi вибipкoвo тлyмaчили нaвiть iдеoлoгiч-
нo нaйкopектнiЦIi iстopиннi poМaни' пpoМинaloчи oписи клa-
сoвoi 6opoть6и Й Дp}хсбy з Poсiеlo i читaючи iх нaтoмiсть як
зaхoпЛивy oпoвi.ць пpo сЛaBне Mинyлe сBoiх пpeдкiв. Читaти
yкPaiнський iстopинний poмaн }Ie зaB)кди oз}IaчаЛo пoвнiс-
тЮ кoBтнyти Teкст' пpисoЛo.цжeний .цo6poю мipкolo клaсoвoi
й нaцioнaльнoi iстopiй, ви.цoзмiнeних .цoктpинoю poсiйськoгo
кеpмyBaння. Д,ля6aгaтьoх читaчiв ue 6yлo п'яttкиМ aктoм вiд-
кpиTTя чи yтвеpд)кення iхньoi нaцioнaльнoi iдeнтичнoсти.

Кiнeмaтoгpaфiсти i xyДoжники
yявляюTь минyлe

Tипoвe для зpiлoгo стaлiнiзмy yяBлeння, нi6vt
iстopiя _ це tlизкa пoдiй, iнiцiйoвaниx i кoнтpoльoBa}Iих Bе-
ликиIvtи лю.цЬМи, пopo.цилa экaнp кiнoбioгpaфiй, який poз-
квiтнyв y пoBo€нне десятиpiння. Мiх 1946 i 1953 poкaми pa-
.цянськa кiнoiнлустpiя випyстилa сiмнa.ццятЬ пoBttoмeтp:Dк-
них фiльмiв пpo BeЛиких пoлкoBo.ццiв, нayкoвЦiв, кoмпo3и-
тopiв тa письМeнникiв33. BaжлиBo, щo не всi цi видaтнi дiячi
6yли poсiянaми: сepе.ц тих фiльмiв <.Paйнiс> (pex. Юлiй Paй-
3мaн' Pигa, 1949), <.Tapaс Шeвчeнкoo (peж. Iгop Caвнeнкo,
Киiв, 1951) i <.flэкaм6yл> (peж. €фiм.Цзiraн, Aлмa-Aтa, t952)'
щo B Hих сталiнськi i.цeoлoги пpaгнyЛи пo.ц,aти oфiuiйнo схвa-
лeнi уявнi <.6ioгpaфii> тPьoх шaнoBaних фiгyp y лaтвiйськiй,
yкpaiнськiй тa кaзaхськiй лiтepaтypaх. Ha вi.пмiнy вi.ц.цoвoен.
них фiльмiв, як <.Бoг.ц,aн ХмельницЬкий>, цi пoвoсннi пpoек-
тИ МaJIИ вiдo6paxaти нoвy oфiuiйнy пaм'ять i висвiтлювaти
iстopиvнy пpoвiлнy poль poсiйсЬкoгo стapпIoгo 6paтa.

Ha кiнeць сopoкoBих poкiв кaнoнiчнa кiнoбioгpaфiя yкpa-

32 Tам caмo, |8.
s Petег Kеnez, Сinеmа аnd Soaiet Societу, 1917_195З (CamЬгidgе, UK'
1992)' pp. 2З9-240.
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iнськoгo <.6aтькa нaцii> .цaвнo Bxe 3aстapiлa. Пoпepeдня вepсiя
<.Tapaсa Шeвчeнкa> 1926 poкy (peэк. Пeтpo Чapлйнiн, oдeсь-
кa кiнoстy.Цiя) 6улa3нятa нa хвилi yкpaiнiзauii й вiдo6paэкалa
тoгoчaсний нaцioнальний i aнтикoлoнiяльний eтoс. 1937 poкy
Bлarцa lacУДИЛa фiльм як кoнтppeвoлIoцiйний, фaшистський i
нaцioнaлiстичнийи. Hoвa кiнodioгpaфiя LПeвчeнкa 6yлa пеp-
lIIиМ BелиI(иМ пpo€ктoм' щo йoгo Киiвськa кiнoстyдiя poзпo-
чaлa пiсля вiйни.

oлeксaндp Iльчeнкo нaписaB po6ovий сueнapiй 3a Мoти-

сЮltсeт пpo пoетoвe )I(иття в Caнкт-Пeтep6ypзi й вiддaли пe-
pеBary шиptпiй пaнopaмi )IсиTTя Укpaiни y ХIХ стopivнi, якa
пoкaзyвaлa сoцiяльнi УтИc|<|1' селянськi пoвстaння тa в6oлi-
BaнIIя poсiйських peвoлtoцioнepiв3s. Biдтaк BЛaДa tlpизнaчи-
лa Caвчeнкa pe)кисеpoм i сцeнapистoм, вiдпoвiдальнйм зa цeй
фiльм. Toй шrвидкo нaПисaB нoвий сценapiй, y якoМy Шев-
чeнкo пoстaBaB пеpeдyсiм як сoцiяльний aктивiст i пoслiдoв-
ник poсiйсЬких pеBoлюцioнepiв, i нa пoчaтку t949 poку I-[К
кП(б)У .цo3BoлиB Caвчeнкoвi зйoмки36.

Ha vepвeнь 1950 poкy, кoли ЦК зopгaнiзyвaв o6гoвopен-
ня пepшoi чaсTини фiльмy, кaмпaнiя пpoTи <<нaцioналiзмy> B
мистeцтвi дaвHo скiнчилaся. Toмy oднi yvaсники o6гoвopeн-
}Iя щe пpитpиМyвaJIvlcЯ пoпepеднix пapтiйних диpeктив i ви-
Мaгaли 6iльrпoi yBaги .цo клaсoвoi 6opoть6и тa зaсiДI(eння сy-
чaснoгo <.бypхсyaзнoгo нaцioнaлiзмy>, iнlцi х нaсмiлилися
пpoтистoяти цим yкaзiвкaм. Кoли лiтepaтypoзнaBeцЬ Hoвi-

il 
!. B-. 4v6енкo, Tapаc l]]евчeнкo ma йoеo zepoi на eкpaнi (Киiв, 1967),

c.31_З2.
з5 ILЦAГo, ф. 1, oп. 70, спp. 689, apк. 1,4, i 9_10.ж Tа'lс сallo, oп. 30, cпp. 1З77; PгАЛи, ф. 1992, ou. |, д' 129.
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piкaв, щo Ду)Iсe чaстo гляДaчi хoчутЬ вiд хyдoxникa B oдHo.

мy твopi стiльки, скiльки цей твip не Мo)кe вмiстити. Haпpи-

кЛaд' xy.цo)кtlик пишIe кapTиtly ..3aпopoясцi''. Хy.Цoлсник беpe

oдиtl lvtoМент - ЛисT зaпopoясцiB' тaк нi, цьoгo Мaлo' пoчиIIa-

Ють BиМaгaти B цiй кapтинi пoкaзaти ви}Iикнeння 3aпopirк-
xя' чим це скiнчиЛoся' як Кaтеpинa пoстaвиЛaся .цo цьoгo i

т. iн. (Cмiх, oплески.) I нaвiть BиМaгaloтЬ зaпopolкцiв зa fly-
нarм. (Cмix.)>37. Письменники Мaксим Pильський i Baн-

дa BaсилeвсЬкa, хyдoжник oлексaндp Пaше}Iкo _ всi вiтaли
pe)Iсисерський вapiянт Caвченкa. Toдi Haзapeнкo i пpeдстaв.
ник ЦК oлeксiй Pyмянцeв пoBep}Iyлиcя Дo paнiшoi кpити-
ки. (Пiл чaс цьoгo зaсi.цaння y Caвнeнкa стaBся лeгкий сеpцe.
вий нaпa.ц i вiн мyсив вiдпoчити в сyсiднiй кiмнaтi.) Хoчa o6-

гoBopeння зaкiнчилoся 6езpeзyльтaтHo' Haзapeнкo вi.цдaв нa-

кa3, щ06 кoнфopмiсTськи нaлaцIToBaний лiтеparypний кpи-

тик Iлля Cте6yн Ta гoЛoвa Ariтпpoпy [aвил Кoпиця нaписa-
ли кpитиЧнy pеueнзiro нa фiльм. o6идвaIФКaДаuIIIкpaщe ви-

писaти 3B'я3oк LПeвчeнкa з poсiйськими <<pеBoлюцiйними де-
мoкpaтaп,rи>. Cте6ун, кpiм тoгo, пi.цкaзaв викopистaти Шeв-

ченкoвi пoзитивнi вiдryки пpo ХмeльIrицЬкoгo й зaсy.Цlкення
Maзепи3s. oз6poeнe цими peцeнзiями укpaiнськe Пoлiтбюpo
сфopмувaлo нoвy кoмiсiю, якa нaгля.ц,аЛa 3a Мoнт:DI(eм фiль-
мУ. Дo нei ввiйrпли Гoлoвa Пpезилii Bepхoвнoi Paди УPCP

Mиxaйлo Гpevyхa, секpeтapi ЦК Iвaн Haзapенкo тa Iвaн Cе-

нiн, мiнiстp кyЛьTypи Кoсть Литвиlli тoй.тaки Кoпиця. 1 лип-

ня 1950 poкy Члeни Пoлiт6юpa пеpeглянyли фiльм i зaпpoпo-
}IyBaли пo,цaльшi B.цoскoнaлe}Iня тa пеpepo6ки. 3oкpемa, дpy.
гий сeкpeтap Киpиveнкo зaхoтiв 6aчити теплy зустpiн пoeтa

пiсля зaслaH}Iя з poсiйськими pеBoЛюцiйними .ц'емoкpaтaми.
Пeprший секpeтap МeльникoB BизнaB: <.нaшi JlкoДvl' нarпa iн-

тeлiгeнцiя спoвнeнi тaкoi гли6oкoi лю6oвi, тaкoгo гли6oкoгo

пoчvття дo lllевчeнкa' щo нaвiть як6и кapтинa6улaй гipшa, [i

3? ILЦAГO, ф. 1, oп.30, спp. 1850, apк. 11 (Кopнiйнyк)' 13 (Петpиuь-
кий). Кoпiя стенoгpal\,tи з6еpiгaсться в apхiвi, див.: PГAЛИ, ф. 1992, oп.
|, д. |24.
зs тlцAГo, ф. 1, oп.30, спp. 1850, apк. 18,2|,24,26,33 (o6гoвopення);
36-46 (вiлryки). Кoпiя з6еpiгa€тЬся в apхiвi, див.: PГAЛИ, ф. 1992'
oп. 1,.ц. |25, л.1-6, |4-17,
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Bсе oдHo пpийняли6 пpихильнo>39. Хaй тaм як, кoМiсiя Й дaлi
HaМaгaЛaся дoBeсти сценapiй Дo iдeдцy. Мeльникoв хoтiв, щo6
у фiльмi ви-кopистaли пiснto <.oй зaкyвaJIaTa сивa зoзyЛя>,
бo <Цe yлю6лeнa пiсня тoвapиIIIa Cтaлiнa,. Haзapeнкo,i..po.
пo}IJBaB зaTyпIyBaти poЛь ПoлЬсЬкoгo peвoлюцioнepa 3иrмyн-
тa CсpaкoвсЬкoгo' бo <.вихo.циTЬ, Щo yкpaiнськo-пЬльськa лi.
нiя pельефнiшra зa yкpaiнськo-poсiйськy' якa Haспpaвдi гoлo.
внa й визнaч€L/IЬнa i в хситтi IIleвченкa, i в iстopиvнЬмy сeнсi>.
Iдeoлoги u,ИсЛoBИЛИ 6aгатo iнtших лpi6них nonp",o*, i, 

'*,',Caвчeнкo pilпyнe нe пoгoДивсяaO.
Peхисеp спo.цiвaвся нa пiДтpимкy з Moскви. Хoчa в сe-

peдинi ЛI4Пt|Я киiвськi чинoBtIики Bсe щe Дoпoвiдaли сBoсМУ
пpяМol{y нaчaлЬсTвy в ЦК 8КП(6) пpo <<po6oтy> нaд фiльмoм,iнiцiятивa пepeйшлa дo Iвaнa Бoльшaкoвa, мiнiстpa *i.,"'"'o-
гpaфii i дoвipeнoi oco6и Cтaлiнa. Biн i зopгaнiзyвaЪ нoве o6гo-
вopeння <.Tapaсa lПевчeнкa> в Moсквi. Бaгaтo вислoBлеtIих
тyг pеI{apoк 6ули пoBтopeнням скaзa}Ioгo пpo фiльм y Кис-
вi, aлe зaгaЛoМ yчaсники зaсiдaння кapтиHy cхBaJI|IЛуI,a iхня
кpитикa 6yлa кoнстpyктивнoюa l.

Хoчa Мoсквa пеpебpaлa нa сe6е вiдпoвiдальнiсть зa фiльм,yкpaiнськi iдeoлoги He 3даЛися. Poзyмiюvи iнтepпpeЪauiю
yкpaiнськoгo N,rиHyлoгo як пpеpora'ивy peспy6лiкa".й'* 

"'-нoвникiв, Haзapенкo в хoвтнi й листoпaдi 1b50 poкy 3aсипaB
Бoльrпaкoвa тeлeгpaМaми. Biн yпepтo ПpoпoнyBaв Дo.цaти епi.
3oД пpo <.iстopilo Bикyпy [Шевнeнкa з кpiпauiвa] пеpедoвими
лIoдьМи Poсii>, пepеймaвся' чи tlzt.пeхнo в нoвiй вepсii фiль-мy Пoкaзaнo vapiвнi yкpaiнськi пейзaэкi iд6aвпpo нЬ"у 

"yз,-кy. Бoльrпaкoв irнopyвaв цi ,aпиTи з Укpaiни. Toдi вЬoЬтнi
yкpaiнськi чиtIoв}Iики вiдpядилиДo Мoскви гoЛoBнoгo Peдaк-тopa peспyблiкaнськoгo мiнiстepствa кiнeмaтoгpaфii b,u*-
сaндpa Лeвaдy. Biн хoтiв laПИcaTl4cЯнa пpийoм дo БЪ,u*"*o-
Ba' aJIe йoгo пepeпpaBили .цo зaстyпHикa мiнiстp a, якlлЙзaпеB-
нив yкpaiнськoгo пpeДстaBникa' Щo <<питaння Bичepпa}Iе, ПPo-
з9 I]дАГo, ф. 1, oп. 30, спp. 1850, apк. 55 (кoмiсiя); спp. 2056, apк. 11_13(Киpиveнкo) i 20 (Мeльникoв).
^-Т* cсtJ|to' сПp.2056, apк. 16-17 (Meльникoв); спp. 1850, apк. 55_88(Haзapeнкo).
. '  

l |щИ'ф. 1992, oп. l ,  д. |24, л.44_72; PГACПИ, ф. 17, oп. |32, д,427,л. 90_91.
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гpaмy дopo6ляння пoгo.ц)кeнo з ЦК й oсo6истo т. Cуслoвим,>.
Toдi Лeвaдa Дo6ивcя лo Biлдiлу пpoпaraн.ци ЦК, де чинoBник
fporпeв <.в o6epeэкних фopмyлЮвaннях зaBBa)кив' щo пеpeгЛя-
tlyти пpoгpaмy лopoбляння фiльмУ BиДaсться йoмy скЛaднoю
спpaBoю>' 6o пapтiйне кepiвниuтBo в)кe схB:lлилo плaн Бoль-
IIIaкoвa42.

Кpiм тoгo, щo вoни пoчyв:lЛися o6iiц'дeниМиt B yкpaiн-
ських i.цeoлoгiв не 6yлo пpичин нapiкaти. Cepeл зaTBеpд)I(e-
них Мoсквolo нoBих сueн 6yлa Пpистpaснa пpoМoвa Шeвчeн-
кa 3 зaкликoм селяtI дo пoBсTaнHя' poЗмoBa poсiйськиx peвo-
лloцioнepiв пpo тe' як пoвеpнyти llleвчeнкa 3 вигHaння, i тe-
плa зyстpi.l yкpaiнськoгo ПoeTa з ЧеpнишeвсЬким. (Жoднoi з
цих пoдiй нaспpaвдi не 6yлo.) Чepнишeвський тaкo)lс миМo-
хiдь вилaяв Кулirпa _ <<сBиlIя, якa гo.циTься тiльки нa сaЛo>,
a y фiнaльнiй сценi 6iльшe нe 6yлo Cеpaкoвськoгoa3. Зйoмки
.цo.цaTкoвиx епiзoдiв пoчaЛися в гpулнi 1950 poкy, алe Hеяснo'
чи Caвчeнкo пoгo.циBся 3 пoПpaBкaМи' _ 14 гpyлня 4l-piuниfl
pe)IсисеP пoмep вiд iнфapктy. КopнiйЧyк Haписaв фiнaльний
вapiянт сценapiю, a Caвчeнкoвi стy.Центи зi Bсесoloзtloгo.цеp-
)I(aвнoгo iнститyтy кiнемaтoгpaфii взялися дoзнiмaти пoтpi6-
нi сцeни.

У липнi 1950 poкy нoвий yкpaiнський мiнiстp кiнeмa-
тoгpaфii I. Мaзепa пoдaв тaкy зaпискy пepшIoмy сeкpeтapeвi
Мельникoву: <.floпoвiдaю Baм, щo, 3a пoвiдoмлeнням мiнi-
стpa кiнемaтoгpaфii сPсP тoв. Бoльrшaкoвa' кoльopoвий хy-
дoхснiй фiльм 

*Tapaс Шевченкo'' пiсля зaBePшIeння дoзнiмaн-
ня 6yв пpe.цстaвлeниЙ нa ypялoвий пepeгля.ц у Мoсквi i схвa-
лeний 6eз випpaвлeнь>a{. Cталiн i йoгo нa6лиэкeнi' сеpe.ц' якиx
тeпep 6ув ХpyшoB' нe зaB,цzLпи сo6i кЛoпoту хoчa 6 зaпиTaти
peспydлiкaнсЬких лiдеpiв, як Boни oцiнюють цЮ нoвy piн пpo
нaцioнaльний симвoл Укpaiни. Hевдoвзi пiсля вихoдy кap.
тини нa eкparrи yкpaiнськi iдeoлoги зpo6или oстaнню слaбкy
спpo6y зa'IBити свoi пpaвa нa iнтepпpeтaцiю ШIeвченкa. Кoли
писЬмeнниця Мapiсттa Шariнян, pеЦензyюни фiльм y гaзeтi

i2 IЦAГo, ф. 1, oп. 30, спp. 2056' apк. 26_31 (Haзapeнкo дo Бoльrцaкo-
вa)' 32-33 (Левалa).
{3 PГAсПИ, ф. 17, oп. |З2, д.427 'л. 90_91; PГАЛи, ф. 1992' oп. 1, д. 116'
л. 1-30; IIДAгO' ф. 1, oп. 30, спp. 1850, apк.90_100.
{{ II/(AГO, ф. 1, oп. 24, cлp.777 ' apк, |0|,
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<,Извecтия>>' laЯBvlJIa, Щo киpилo-Мeтoдiiвське бpaтствo 6yлo
нaцioналiстичtloЮ гpyпoЮ' Дo якoi I.LIевчeнкo пoтpaпив Bи-
пaдкoвo i якa кopисTaJlacЯ з йoгo тaЛaнтy' Haзapeнкo спepцIу
poзПopядився пiдгoтyBaTи спpoстyвaння i лист-пpoтeст Cyс-
лoBy' aлe вpeштi-pеrпт сПpaBy o6лиlllилиa5.

Bлaдa пo,цaв:Lпa o.цнoчaсний вихiд <.Tapaсa LШeвчeнкa>
yкpaiнськoю й poсiйсЬкoЮ мoBaМи B гpy.цнi 1951 poкy як гo-
ЛoBнy пoдilo B кyЛьтypнoмy хситтi Укpaiни. У нaя6iлiцlиx кi-
нoTeaтpaх вiдкpилися вистaBки пpo пoеToвe )китTя' нayкoвцiв
3aпpolIIyвали вистyпaTи пepeД сeaHсaми з цIeBчeнкo3нaвчиIl,Iи
лeкцiями. Гaзeти BИxBaJIЯЛИфiльм як нaй6iльtший yспiх, <.твip
великoi cvlЛуl>' щo Пo.цaв <.вeличHий o6paз пoeтa-6opuя>. У 6e-
peзнi 1952 poкy фiльм oтpиМaв Cтaлiнськy пpемiю пeplxoгo
стyпeня _ ue бyлa пepЦIa пiслявoеннa po6oтa Киiвськoi кiнo-
стУЦi., якa здo6yлa нaйпpeстиlкнitпy pa.цянсЬкy нaгopoдf6.

Гpaндioзнe пoчинaння, 
""с*'a6 '*o.o 

пop1внянн,й з ..I.-
тopiсlo Укpaiнськoi PсP>, кiнoкapтинa <.Тapaс ШIeвчeнкo>
вичepп:Ula фiнaнсoвi й людськi peсypси peспy6лiки' yнeМo)к-
ЛиBивIIIи oДнoчaснi зйoмки iнtпих iстopиuних фiльмiв. oтaк
чepeз тpiюмф стaлiнськoi iдеoлoгii y пepepеДaroвaнoмy <.Ta-
paсi...> Paдянськa Укpaiнa He зМoглa 3няти нoвий, iдеoлЬгiчнo
BитpиМaний iстopинний фiльм .цo TpЬoxсoтpivvя Пеpeяслaв-
ськoi pa.Ци. Peспy6лiкaнськi i.цеoлoги poзyмiЛи' щo змiни пpo-
тягoМ oстaHнЬoгo дeсятиpivvя в oфiцiйнiй пoлiтицi пaм'ятi
BиМaгaюTь нoвoi вiзii пoвстaння Хмeльницькoгo, Дyжe вiд-
мiннoi вiл фiльмy <.Бoг.цaн Хмeльницькиil,> I94I po*y. Пpo'"
пepepo6ляння-<. Tapaсa llleвчeнкa> нe дo3Boлили 

.iм,""pny'"-

ся дo цiеi пpo6лeми. 1951 poкy Киiвськa кiнoстyдiя n,Ъny""-
лa пoчaти po6oтy нaД фiльмoм <.Пepeяслaвськa P?,Дn>, Мo)IсЛи-
Bo 3a poМaнoм Pи6aкa' aJIe в aпapaтi цк кп(6)У ulo iдero o6-
гoвopиЛи zDк y сepeДинi 1952 poкy, вiдклaBпIи пpo€кт зa6pa-
кoм кorптiвa7.

У 6еpeзнi 1953 poкy, кoли МaсПIтa6 ювiлeю HeстpиМнo нa-
poстaB' yкpaiнськi чи}IoBники po3пaчлиBo кинyлися IIIyкaTи
a'5 Извeonшя,20 гpyлня 1951; ЩIAГo, ф. 1, oп.30, спp. 2056, apк. 2|-25.a6 Pаdянське 

'uсmщmвo' 
19 гpy.lня 1951, с.3; 26 гpyпня 1951,ъ. 2;Лime-

pamуpш zсBemсц27 тpулня 1951, с. 3; IЦABOB, ф. 2, oп. 8, спp. 9496,
apк. 131 (звiт кiнoстyдii зa 1951_1953 poки).
{? IIЛAГo, ф. 1, oп.30, спp. 2347,apк.18;спp.3597, apк.73.
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дeшевий спoсi6 пеpеpo6ити стapoгo <.Бoг.цaнa Хмeльницькtl.
гo> B кoльopi й з oкpeмиМи пoпpaBкaМи. Кopнiйнyк пpoПo-
нyвaB тaкi змiни: .цo.цaти aвдirнцiю кoзaцЬких пoслiв y Цapя,
пoкaзaти ПepеяслaвсЬкy paДy, нaнoBo зняти 6итву пiд Бa-
ToгoМ, вивiвrпи нa сЦeнУ poсiйських .цoнсЬких кoзaкiв. Iдe-
oлoгiчнo пpийнятний сueнapiй 6yв гoтoвий y сepeлинi 1954
poкy: Кopнiйuyк скpiзь пiДкpeслив poль Poсii i дo.цaв сцeни,
якi зaсвiдчУBaJШI' щo yкpaiнцi вiд сaмoгo пoчaткy вiйни мpi-
яЛи Bo33'rДtIaTklcя з Мoскoвiею. Ha зaвepIIIення вiн пoвнiс-
тю пеpeписaB пpoМoвy Хмeльницькoгo нa Пepeяслaвськiй

Pa.цi, вклaвI'lIи B yсTa гeтЬмaнa тaкi слoвa: <.Hе piжl пpoсиJIи
ми o6'с.цнaти нaвiки нapo.ц укpaiнський з нarпим 6paтoм в oд-
нiй дepжaвi - вeликiй Poсii. ...Ha тoмy сToяЛv| дiди fl пpaдi.ци
нarпi, нa тoмy стoiмo й ми. Tвep.Цo, нaвiки>a8.

Пoпpи цi здo6утки в гaлyзi iстopиннoi пpoзи' зa мiсяць.цo
тpaBнеBих сBяткуBaIIь 1954 poкy зйoмки щe нe пoчaлися. У
вiдчai peспy6лiкaнське мiнiстepствo кiнeмaтoгpaфii звеpнy-
Лoся дo цк кП(6)У з пpoхaнням.цo3BoЛити lllBи.цкy мaлoбю-

.ц)кeтHy eкpaнiзaцiю .(митepкoвoi п'еси <. Haвiки paзoм>, iнaк-
шe yкpaiнсЬкoмy кiнемaтoгpaфy взaгaлi нe 6yлe щo пoкaзaти.
o.цнaк киiвськi чиIIoBники B|4cIIoB|4Л|4ся пpoти oдHoчaснoгo
виpo6ництвa дBoх схo)Iсих пpoектiвa9.

3йoмки нoBoгo <.Бoг.цaнa Хмельницькoгo> (poбova нa-
3вa <.Beликe 6paтepствo>) пovaлИcЯ лИ|ne в сepпнi 1954 poкy,
вхе пiсля сBяткyвaн}tя тpЬoхсoтpiнvя. Кopнiйvук зaЛгrиB

дo пPo€кту poсiйськoгo pex(исePa Bлaдiмipa Петpoвa' aвTo.
pa знaшreнитoi iстopиvнoi дилoгii <.ПетP ПеpвьIй> (Лснфiльм,
1937_1938). Петpoв зtIяв мaспIтa1ниit i дopoгий фiльм, oкpe.
мi сцeни якoгo знiмaлися в Кpeмлi i нaзaвеptшeння якoгo пirц.
лo мaйхe.цвa Poки. У paлянський пpoкaт фiльм пi.ц нaзвoю
<.Tpистa poкiв тoмy> вийшoв BoсеtIи 1956 poкy, кoли пoлiтич.
не й кyльтуpнe хиTтя кpaiни бyлo вхe зoвсiм нe тaким' як 3a
Cтaлiнa50.

1s IUIAМЛМ, ф.435, oп. 1, спp.766, apк. 1;сrrp. 1846, apк'22-26; PГAЛи'
ф' 2329, oп. |2, д. 237, л. 10, 35-36, 115-16, |24-26; цитaтa з lЦAГo'
ф. 1, oп. 30, спp. 3657,apк. |42,
a9 Tамcaмo, спp.3656, apк.8. Киiвська кiнoстyлiя нapештi eкpaнiзyвaлa
.(митepкoвy п' есy y 1 9 56- 1 957 poкaх (Tаt,t са'vo, apк. 797 ),
50 IIЛAМЛМ, ф. 435, oп. 1, спp. 2IЗ7, apк. 1З' |5'23-25' 40_45.
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Для цiлeй ПoBсяк.цeHнoi пoлiтики пaм'ятi ця зaтpиМ-
кa oзнaчaлa фiяскo, якe не oДpaзy 6улo пoмiтнe, a пy6лiкa
йoгo взaгaлi нe зaввa:килa. Ухсe 1953 poкy Haзapенкo .цoпo-
вi.цaв нoвoму сeкpетapeвi I{К 8кП(6) 3 пpoпaraнди й кyль-
тypи Пoсп€Лoвy' шo pеспy6лiкa пoтpе6уе 6iльrпe кoпiй <.Бoг-
Дaнa Хмeльницькoгo> t94I poкy. Ha фiльм дoсi 6ув вeликий
пoпит' a в yкpaiнськoМy пpoкaтi 3аЛиIшилoся тiльки 54 кo-
пii, 24 з }Iих Дy)кe стеpЛися. Укpaiнський чинoBlIик зaМoBиB
250 нoвих кoпiйs'. Haвeснi й yлiткy 1954 poкy нa вiдзнaнeн-
ня TpЬoхсoтpivня всi 4009 peспy6лiкaнськиx кiнoтeaтpiв i всi
3823 пepeсувнi кiнoпpo€ктopи демo}IстpyвaЛи pепepтуap iз 30
pa.ц'янських фiльмiв, пoчинaючи <.БoгД,aнoм Хмeльницьким>
i <.Tapaсoм ШевчeнкoМ>. ДЛя цьoгo BЛa,цa зaМoвилa дoдaTкo-
вi 200 кoпiй пеpllloгo фiльмy i 347 дpуroгo. Жуpнaл <.Pa.цян-
ськa oсвiтa> Paдив yчитeЛяM BoДиTи yvнiв y кiнo нa цi двi кap-
тини зaмiсть клaсIloгo 3aняття з iстopiis2. Taк фiльмoм <.Бoг-
дaн ХмeльниЦький> 1941 poкy Пoвorн}IoМу пoкoлiнню пpи-
щeпЛюBaЛи пaтpioтиннy вiзiю кoзaцЬкoгo МиHyЛoгo' якa B)Iсе
нe вiдпoвiдaJIapaДЯHcькiй iдеoлoгii пoнaтку 50-х poкiв.

Ha вiдмiнy вiд кiнoiндyстpii, poзвитoк iстopиннoгo )кaнpy
B мистецTвi нe зaлеxaв вiД вeликoгo ДepхaBнoгo фiнaнсyBaн-
ня' Ta й пapтiйнi iдeoлoги нe Мoгли кoнтpoлIoBaти кoхнe iстo-
pичIIe пoлoTнo чи скyльптypy. B peзyльтaтi тpaектopiя змiн
Мистeцькoгo пpeДстaBЛeння минyлoгo 6у лa нalaraтo склaДнi-
lxoю.

Укpaiнськi хуДoлсники IIepЦIиМи сepе.ц кyЛЬтypнoi елiти
peспy6лiки oгoBтaЛися пiсля iдeoлoгiчниx чистoк I946_t947
poкiв. Як скaзaнo в чеTвepтoмy poзлiлi, пpeмiйoвaнa кapти-
нa Гpигopiя Mелiхoвa <.Мoлoдий Tapaс IПeвченкo в мaйстеp-
нi К. П. Бpюллoвa> (1947) пpекpaснo iлюстpyвaлa нoве oфi-
цiйнe 6aчeння _ як yкpaiнцiв зaвхди вiв poсiйський <<стap-
ший 6paт>. Iнrпi xyдo)I(ники нaслiдyвaли Мeлiхoвa й зo6pa-
хсaли poсiйських iстopиvних дiячiв нaсTaBникaми yкpaiн-
цiв a6o пpинaймнi пoкaзyBaЛи iхнi вiзити в Укpaiнy. Cepед
твopiв }Ia цЮ Teluaтикy пpикметнi тaкi po6oти: <.Пeтpo Пеp-

5' IЦAгo, ф. 1, oп.30, спp. 3268, apк. 107.
52 IЦАГo, ф. 1, oп. 30, спp. 2347,apк,18 (1953); спp. 3633, apк. 2_3, 10-
11 (195a); PаОянcькаocвimа,19 гpyлня 1953, с.2.
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rпий у Львoвi> (1947) М. ДoбpoнpaBoBa' <.П. I. Чaйкoвський
нa Укpaiнi,> (1947) Гpигopiя Cвiтлицькoгo, <<гopький читaс
LЦeвчeнкa сеЛянaМ> (1949) Кapпa Tpoхимeнкa, <.Пiсля Пoл-
тaвськoi 6итви,> (1950) М. Хaеpтiнoвa, <<Мaксим Гopький i
Mихaйлo Кoцlo6инський нa oстpoвi Кaпpi> (1951) B. Путeй-
кa, <.Штypм Хa.цжибeя> (1953) Пeтpa Пapхeтa, <.П. I. Чaйкoв-
ськийy М.B.Лисeнкa> (1953) BacиляЗa6alпи, <.[pyкap Iвaн
Фeлopoв y Львoвi> (|954) Ф. lШoстaкa. Гpaфiки й скульптo-
pи тaк сaмo пpo.цyкyBaЛи численнi твopи нa тelиy poсiйсЬкo-
yкpaiнськoi лpyлс6и, сepeд них, скaxiмo, лiтoгpaфiя oлeни
Кyльницькoi <.Iвaн Федopoв сepeд львiвських мiщaн> (1949)'
скyлЬптypa Мaкapa Bpoнськoгo <.T. Г. IIIeвченкo i М. Г. Чеp-
нишIeBсЬкий> (1954), N{:IЛюIIки Cсprея Бсссдiнa <.Пyшкiн в
Укpaiнi>, <.T. Г. LПeвченкo сеpeд пpoгPeсиBних poсiйськиx
кyлЬтуPних Дiячiв> тa <.П. I. Чaйкoвський y М. B. Лисенкa>
(всi 1954)53.

Haгoлotпуlovи iстopинний 3в'я3oк Укpaiни з Poсiею, хy-
.ц'o)кники УrIИкaJIpI зo6pa:кyвaTи <<oкpeМe> геpoiнне МинyЛe
свoеi нaцii. Дo t954 poкy' кoЛи Cepгiй Aдaмoвич нa вистaвцi
3 нaгo.ци тpьoхсoтpiччя вoзз'€.цнaння пPo.цeМoнстpyBaB свoю
кapтинy 4flaнилo Гaлицький>' эtсo,ц,еtl Митець нe нaB:Dкyвaвся
пpaцювaTи нaд тeмaп,lи з iстopii Гaлицькo.BoлиHсЬкoгo князiв-
ствa. Caм Aдaмoвич пoтpaпиB пiд экopсткy кpиTикy. Мaлюючи
кHя3я нa пoлi 6итви пiсля пepeМoги нaд теBтoгIськиМи pицa-
pяМи' йoгo кapтинa нe poзBивaЛa тeМу poсiйсЬкo-yкpaiнськoi
дpу>к6и, i пpесa нeв.цoвзi зaсyДилa fi як <.6еззмiстoвнy>5a. Пo-
ДaBaTИ кo3aцьку сЛaBy як ПoвнoпpaBнy теМy тeж вияBилo-
ся склa.цнo. Пiсля тoгo як кpитикa po3гpoмилa сepiю Миxaй-
лa .(epеryсa пpo пoBстa}Iня Хмeльницькoгo (1946), хyлolк-
ник зoсеpeДИBcя нa iлюстpyвaннi iстopинних poмaнiв, зoкpe-
мa <.Tapaсa Бyль6и> Гoгoля i <.Пеpеяслaвськoi paДи> Pи6a-
кa. Пiд чaс .ц,eкaди yкpaiнськoгo МистецТвa в Мoсквi y uеpв-
нi 1951 poкy fleperyс нapештi пoBepнyв свoiх кoзaкiв y piни-

шe oфiuiйнoгo МистeцTBa' нaписaBI'lIи вeликe пoлoтнo <.Пepе-

53 Iсmopiя укpatнcъкozo tluсmецmва' 6: 125-26;.Цмитpeнкo, УкpaiнськuЙ
pаDянськuЙ ?lсuвonuc,8O i 88; Г. М. Юхимe ць, Укpаiнcьке pаОянськe мuc-
meцmвo 1941-1960 poкiв (Ки\в,1983)' с. 96,112'i I40.
5а Лimеpаmуpнсl zазema,17 vepвня 1954, c.4; tЦAМЛМ, ф. 665' oп. 1'
спp. 167, apк.4,



240 Poзdiл cъoмuй. Iмnеpiя mа нацiя в уявi мumцiв

яслaвськa paДa> (в poбoтi йoмy.Цoпoмaгали Cтепaн Prпiн тa
Biктop Caвенкoв)55. I хoчa кapтинy Tpoхи кpиTикувaЛи зa стa.
тичнiсть i вiлсyтнiсть дpaМaтизмy, i"i aктyaлЬнa тeМaтикa' схo.
экe, вбepeглa fieperyсa пiд чaс нaстyпнoi кaмпaнii пpoти <.нaцi-
oнaлiстичниx пoмилoк> в укpaiнськiй кyльтуpi.

Tpoхи 3гoдoм' y тoп,ry тaки 1951 poцi, Михaйлo Хмeлькo,
який yлсe 3дo6yв двi Cтaлiнськi пpемii 3a кapтини нa pa.цяH-
сЬкy тeмaтикy' пpедстaвиB свo€ MoнyмeнT:lлЬнe пoлoтнo <.Ha-
вiки з Мoсквoю, нaвiки з poсiйським нapo.цoм>. Ha цiй BeIIИ-
чeзнiй i вeличнiй кapтинi зo6parкeнo Хмельницькoгo й мoс.
кoBськoгo пoслa' щo 3BepтaЮться .ц'o сBяTкoBoгo нaтoBпy пе.
pell сoбopoм y Пepeяслaвi. Хмeлькo вивiв нa пepeднiй плaн кo-
3aцьких пoлкoBникiв, мoскoвських бoяp i епискoпiв, .цeтaль-
tlo BиписaBrши iхнiй ypoнистий o.цяг тa xopугви56. oднaк peс-
пy6лiкaнськa МистeцЬкa спiльнoтa' яBtlo poз.цpaтoвaнa успi-
хoм ХмелькoBoгo дeкopaтивнoгo МotlyМeнтaлiзмy в чaс' кoли
лipиuнi й хсaнpoвi po6oти нa укpaittськi тeми вiдсyвaли як нe-
aктуaл ьнi, HaIIaJIacя нa фaвopит a B Л^ ЦvI, B.цaв пIис ь .цo клaсoвoi
мoви. Кoли кapтинy BпepшIе BистаBили в Moсквi, yкpaiнськi
кpитики зaкинyли Хмелькoвi зaхoпЛeння <нaдмipнoю пиIII-
нiстю>. Hевдoвзi Лiдiя Пoпoвa зayвDкилa нa6aгaтo сepйoзнi-
llli хи6и: хy.цo)к}Iи к зi rнopyвав << пpeДстaBни кi в п poстoгo нapo-
Дy>. нa з'iздi хyдoэкникiв 1952 poкy Cepгiй Гpигop'ев lraгa.цy-
вaв Хмелькoвi, щo iстopинний )кивoпис мaе зo6paлсyвaти <.iс-
тopичну.цpaмy' aлe в жo.цнoмy paзi нe фapс i нe пapa.Ц>57.

У сiчнi 1953 poкy гaзeTa Cпiлки ху.Цorкникiв <.Paдянськe
МистeцтBo> нaвiть oпydлiкyвaлa ipoнivнo-кpитинний вiptшик
пpo Хмeлькa:

55 IIJцAМЛМ' ф. 196' oп. 1, спp. 26, аpк. 19; 3a нoвьIе yсПeхи изo6paзи-
тeлЬ}loгo искyсстBa УкpaиньI, Исхуccmвo, }Ф 4 (1954): 7i Bыqnaвка tlзo-
6pазumeльнozo ucl(уcсmвa Укpаuнcкoй CCP: )Ituвonucъ, oсaлъnmуpа, ?pсl-
фuкa: Kаmалoz (Кueв,1951)' с. 17; М. Хoлoдкoвская, [Bстyпление], в
Muхаtut ГopОeeвuн,[epezуc (Мocквa, |954), c. Lg_22, 30_33.
56 Кapтинy впеpцIе IIoка:}rUIи нa Bсесoюзнiй xудoxнiй вистaвцi y Мoсквi
в гpyлнi 1951 poкy. (PаОянсъкe мuсmeцmвo'2Ъ гpyлня 1951, с. i; 1 сiчня
1952' с. 3).
51 Лimеpапуpна?olrmа' 31 сiчня |952,c.4 (надмipнa пишнiсть); PаОян-
съкe мucmeцmвo, |4 гpyДня |952'c.2 (Пoпoвa); IIЛAМЛМ, ф. 581, oп. 1,
спp.343, apк. 9 (Гpигop'св).
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Py6iни, стaJIЬ' ем:UlЬ' кpи[IтaЛь'
Aтлaс, пapчa' piзь6лeнi сaни _
Bсе дoбpе! тa o,ц}loгo )кzlлЬ:
Hapoл стoiть нa зa.цнiм плaнisE.

Кpитик Baлeнтинa Кypильueвa дiйшлa BисHoBкy' щo
Хмелькo нe.цy}сe лo6pe BиBчиB iстopiюsg. Biдтaк 1953 poкy зa
вiдсутнoсти iнtцoi Мaсштa6нoi кapтини пpo вo33'€днaння Bлa-

дa пpиЙня лa н eхиTpy <. П epеяслaBсЬкy paдy > .{еperyсa, Peп i нa
i Caвенкoвa як гoлoвне oфiuiйнe зoбpaJкeнrrя ЦЬoгo iстopиv-
Hoгo aкTy' щo йoгo нa.цaЛi peпpoдyкувaтиМyть нa Мapкaх' гo-
6елeнaх i вaзaх y неймoвipних кiлькoстяхф.

Cимпaтii кpитикiв нaле)Iс:lли тpьoм tIoBим' Ir{истецЬки .ц,o-
BepuleниМ po6oтaМ мoлo.цих yкpaiнських xy.цo)Glикiв. .Цинa-
мiчнe пoлoтнo Oлeксaндpa Хмельницькoгo <.Haвiки Pirзoll{>
(1953) зodparкyвaлo 6ypхливy i мaйэкe Heкepoвzlнy укpaiнськo-
poсiйськy мaсу людeй, якi Paдiли пеpед пepеяслaвськиМ сo-
6opoм; нa нeзвичaйнiй кapтинi Biктopa 3aдopoхнoгo <.Бoг-

.цaн Хмельницький laJIpIШIar сBoгo синa TимoIIIa заpгIникoМ
кpимськoгo хaнa> (1954) гeтьмaн пoсTaвaB як люд,инa; a лi-
pичнa кaPTиrra Mиxaйлa Кpивенкa <.Iхaв кoзaк нa вiйнoнь-
кy...> (1954) ствopeнa нa мoтиB Hapoднoi пiснi пpo дiвvину, Щo
пpoвo.ц}сa€ Мoлo.цoгo кoзaкa в пoxi.ц'6'. Пoстyпoвa peadiлiтaшiя
кoзaкiв як чaстиHи yкpaiнськoi iстopиннoi пaм'ятi спoнyкaЛa

.(eperyсa пepеpo6ити oДlly 3 iлюстpauiй.цo <<Tapaсa Бyль6и>,
в pфyльтaтi вийшлa кapтиIla <.Tapaс нa чoлi вiйськa> (1952).
Хyлoлсник-гpaфiк oлексaндp .Ц'анченкo ствopиB пpeкpaснy i
Bисoкo oцiнeнy сepiю rpaBlop <Bизвoльнa вiйнa yкpaiнськoгo
Irapoдy 1648_1654 poкiв> (1954)' щo Ii нaзвa Haгa-цyBaлa .цe.

PeryсoBу сepiю 1946 poкy. Гoлoвний lr{aлюнoк сepii _ <Пo-

.цBиг тpьoхсoт пiд БepeстevкoM> _ пpoслaBляB геpoiзм BеЛи-
ких пpeдкiв зi щe не6aчеHиМ пiсля вiйни еHтy3iя3МoМ62.

58 PaОянcъкe мuсmецmвo, 14 сiчня 1953, с. 4.
59 Tам caлlo,2S 6epeзня 1953, с. 3.
ф l l .цAГo, ф. 1, oп.70, спp. 2247,apк.93, 140; rU[AМЛМ' ф. 119' oп. 1'
спp. 168, apк. 1; Лimеpаmуpнс| zсE'emа,7 сiчня |954' c. |.
6' IIЛAМЛM, ф. 581, oп. 1, спp. 440, apк. 6-9; PаОянсь,сe мucmецmвц
9uеpвня |954,c.2.
62 Юхимeць, Укpаiнсъке paОянcьrcе мucmeцmвo' |00; Iаnopiя укpаiнськo-
2o ilucmщmвщ6:229_З0,

16 - &79
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Ha пoчaтку 1954 poкy пЛoДoвитий Хмeлькo пpезентyвaв
нoвий вapiянт кapти}Iи <.Haвiки з Мoсквoю>. Бyлyvи гoлo-
вoю Cпiлки хy.цo)rсIикiв, вiн BикopистaB сBяткyBaння тpьoх-
сoтpisvя, щo6 увeсти сBoe МoнyМeнт:rЛЬHe пoлoтнo B кaнoн.
3мiни 6yли сyтo кoсМетичtli: хyлoжник <<пepeoдягнyв> oкPе-
Мих пepсoнaxiв у тeмний oдяг зaмiстЬ 3oлoтoгo IIIитBa' зPo-
бив кoльopи нe тaкиIvlи яскpaBимpI, at|a пеpeДllьoМy плaнi пo-
сa'циB стapoгo кoбзapя в лaxмiттi. Хoчa вiдpeДaroвaнy кapти}ry
нe вBDк:lли кaнoнiчним зoбpa:кeнням Пеpeяслaвськoi Paди i
нe нoмiнyвaJIуI Ha пpемii, влaдa зa6езпeчилa iй rшиpoкий пo-
кaз пiД чaс сBяTкyвaнь. Кpiм тoгo, Хмeлькo дoмiгся Bипyскy
пoшrтiвoк iз кapтинoю нaклaдoм 50 тис. tптyкffi. 3a нaпoлягaн-
Hям чинoBникiв I{К кoльopoBy pепpo.цyкцiю пoЛoтнa вмiсти.
ли в <.[стopii Укpaiнськoi PCP>' пoпpи зayBaкeння вiдoмoгo
хy.цoх(rrикa Bacиля Кaсiянa, який Дoтепнo вiдзнavив' щo кap-
тинa <<нe oтpим:l./Ia тaкoi oцiнки, щo6 ii внoсити в iстopiю [.rи
лo <.Iстopii>]>м.

Paзoм з iнtшими тoгoчaсними iстopинними пoлoтнaМи
Хмeлькoвa poбoтa ДеМoнстpyBaJlacЯ нa ювiлейнiй вистaвцi в
flepэкaвнoмy мyзеi укpaiнськoгo Мистeцтвa в Кисвi. B apxiвaх
з6еpeглaся кtlигa вiлryкiв нa цю BистaBкy' i хoчa .цеякi 3aпи-
си зaмilпьoвaнi vopнилoМ' peшIтa цiкaвo пoкtr}y€ спpийняття
пpoстиМи ЛIoдьми iстopиvнoгo }Iсaнpy. Cepeд vисленних iдeo.
лoгiчнo витpимa}Iих зaписiв (6aгaтo з ниx пiдписaнo oфiцiйнo
opгaнiзoвaниМи гpyпaМи' зoкpeМa шкoляpiв тa сoл.цaтiв) мoх-
нa знaйти opигiнaлЬHi дyмки oкpеМих вiдвiдyвaчiв. Бaгaтьoм,
нaпpиклaд, нe спo.цoбaвся ХмелЬкo' чия кapтинa' 3a слoBaми
o.цtloгo вiдвiдyвava' <BИrJIЯДiUЦa кpaщe нa Peпpollyкцiях>. Iн-
ший aнoнiм зiзнaвся: <.чим 6iльrшe я.циBлюся нa Хмелькa' тим
6iльrше мeнi пoдoбa€тЬся Bелaскес>. Пapa Кoптiлoв i Кoптi-
лoвa 3aввilкили' щo <.iстopичнi кapтиtlи' нa якиx зo6paлсeний
Бoгдaн Хмeльницький, 6aгaтo Bигp:lЛи 6, як6тцсaм Бoгдaн бyв
oдягнeний пpoстiшe>. [ншoму вiдвiдyвaчу з нepoз6ipливим
пiДписoм бюст гетьмaнa po6oти Юxимa БiлoстoЦькoгo здaB-
ся скaндaльним' 6opиcп йoгo o6личчя нe нaгaДУBaJIИ Beликo.

63IЦAгo, ф. 1, oп.30, спp. 3599, apк.78_80;спp.3634, apк. 11;спp.3643,
apк. |t2; Bыcmаысa uзo6poзumeлb'rozo ucnусqnва,37 _72'
й HAIIУ, oп. 1, спp. 550, apк. 21.
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гo нaцiotl:LпЬHoгo геpoя: uПpo щo )Iс Taк 6aгaтo гoBopять II() l)il-

дio? Bиpaз oчeй дypний, ниxня гy6a 6езвoльнa. Зoвсiм вi.rt-
сутнiй дyх iстopii>. HатoмiсTЬ пpo лipиvну кapтинy Кpивeнкa
<iхaв кoзaк нa вiйнoнькy...> кiлькa вiдвiдyвaчiв нaписaлИ, Щo
aBтop вклaB у нei лyIшy65.

Щe вa:кливitшим зa }Ie3aЛФкнe пpoчитaння lстopичних oo-
paзiв oкpeмими вiдвцyвaчaми 6ув тoй фaкт, щo ця.гi-гaнтськa
вистaBкa oхoплIoBaлa ки€вopyськi фpeски, iкoни xvI-xVIII
стoлiть, кoзaцькi пopтpeTиt iстopиvнi l*laлюнки IITeвчeнкa, a
тaкo)lс дopeBoлЮцiйнi iстopичнi пoлoтнa, якi paнiшe вB-a,кiutи-
ся iдеoлoiiчнo lшкi.цлиBиМи _ <.Гiсть iз 3aпopilкхя> (1901, вa-
piянти 1910 i 1916) Фoтiя Кpaсиuькoгo тa <(Пoхopoн кoпIoвo-
io> (1900) oлeксaндpa Мyparuкa. Bистaвляючи цi тBopи Пo-
pyч i3 числe}Iними pa.цянсЬкими po6oтaми нa теМи 3 укpaiн.
ськoi минувlIIини' oсo6ливo з чaсiв кoзaчч|1!1у!'влaдa фaктиннo
po6илa BilкЛиBy зaяву. Bистaвкa зaсвiдuувaлa вiкoвy тяглiсть
кyльтурHoгo poзBиткy Укpaiни, a тaкoх нaсryпнiсть п,tистецЬ-
*"*'paл'uif, y зo6palкeннi нaцioнaлЬнoгo миHулoгo. Bтiлeнa
, лopЬ,o,ouiйнoмy iстopиuнoмy жиBoписi укpaiнськa нaцio-

'-ina 
мiтoлoгiя тепep 6yлa явнo, хaй i ви6ipкoBo, Bи,нaнa як

чaстинa paлянськoi yкpaiнськoi iстopиvнoi пaм'ятi.

Iстopiя B oпеpi

Жaнp великoi iстopиннoi oпepи .ц,aBaв yнiкaльнy
мoжливiсть пo€.ц'нaти стaлiнськe пpaгнeння дo мoHуI\,reнтaлiз-
мy i тpaлиuioнaлiзмy в мистeцтвi з yвaгoю систeми дo нaцio-
нЬьнoi iстopii. 3 кiнця тpидцятих poкiв влa.цa i в Moсквi, i в
Кисвi вiтaлa iлeю yкpaiнськoi пaтpioтичнoi iстopиннoi oIIеPи'
ЯКaДaJIa6 paлянським укpaiнuям спpaвдi величнy кapтину iх-
tlЬoгo iстopиvнoгo Минyлoгo, яIс це зpoбилa.цля poсiяH пoстa-
нoвa <.Iвaнa Сyсaнiнau tgзg poкy. Кiлькa спpo6 пepepodити
o.цинoку yкpaiнськy кЛaсичнy iстopи.rнy oпepy <.Tapaс Рy,o-
6a" (rвbo) i,I"*on, Лисенкa нe Дnли pезyлЬтaTy, якуй 6у.в 6и

"oдno"". 
iдеoлoгiчнo виTpимaним i цiкaвим .щля пy6лiки66.

65 rIЛ.AMЛМ, ф. 665, oп. 1, спp. 169, apк. 16, 30 (Хмeлькo); 18зв (в6paн-
ня Хмельниuькoгo); 46зв (Бiлoстoцький); 2,7, i |9 (Кpивенкo).
ffi.Цeтaльнirшe пpo укpaiнську iстopи.rrry oпepу зa чaсiв Cтaлiнa диB. y
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У тpaвнi 1948 pсlкy пеpспeктиBa iхaти нeзa6apoм дo Мo-
скBи нa декaДy yкpaiнськoгo мисTeцтBa змусиЛa yкpaiнських
чинoвникiв IIoстaBиTи пеplllopяДниМ зaBДaнням стBopeння
paДяIrськoi yкpaiнськoi iстopиннoi oпepи. Пpикмeтнo, Щo B
yмoBaх lIiслявoсннoгo кyЛьтy <.poсiйськoгo сTapuloгo 6paтa>
yкpaiнський iстe6лiruмe}lT дЛя вi.цзпaчeння Bo33'€днaнняз Po-
сiсю вiДдaв пepeBaгy нoBoму твopoвi, a He чepгoвiй вepсii клa-
сичHoгo <.Tapaсa Буль6и>, ле й слiдy не 6yлo poсiйськoi.цoпo-
Мoги чи oпiки. 3aдвa мiсяцi винaхiдливий Кopнiйнyк спiльнo
3 Дpy)I(инoю Baндolo Baсилeвськolo нaписaв вiptпoвaнe лi6pe-
тo. Лi6peтo rpунTyвaЛoся нa Кopнiйнyкoвiй п'rсi, aле нaгoлo-
ЦIyBaлo бaлсaння yкpaiнцiв вo33'€.цнaтися з poсiянaми. B лип-
нi пpeсa пoвiдoмляЛa' Щo кoМпoзитop Кoсть laнькeвиv пpa-
цЮr нaд мyзикoю.Цo oпepи67.

Укpaiнськi iдeoлoги пepeтBopили <.Бoг.цaнa Хмeльниць.
кoгo> нa.цep)кaBнy спpaBy. II{oйнo o.цeсит flaнькeвиv 27 ciч-
ня 1950 poкy зaBеpIпив пеplllий вapiянт Музики' вiн тeлeгpa-
фyвaв пpo цe arк ДBoм сeкpeтapяМ цк - Киpиveнкoвi й Haзa-
pеtlкy. Bxе 15 лютoгo гa:}eти пoвiдoмляЛи' Щo пepIIIе пpoсЛy-
хoвyBaння в peспy6лiкaнсЬкoмy Кoмiтeтi y спpaвaх МистецTB
пpoйtшлo з успiхoм. У сepпнi {aнькeвиv Пpeдстaвив oстaтoч.
нy вepсiю мyзики68.

<.Бoг,цaн Хмeльницький> _ BeЛикa iстopиннa oпepa' якa
нaвpя.ц чи МaЛa Iцoсь спiльtlе 3 тpaДицiями зaхiднoгo мy3ич-
нoгo тeaTpy ХХ стopivvя. Гpyнтуюнись нa фoльклopних мo-
тивax' вoнa пoвтoploвaЛa фopмy й дpaмaтиннy стpукTyPy po-
сiйських iзaхi.цнoевpoпeйських oпep ХIХ стopiнчя. oпepa ще
й мiсти"тla пpямi мyзиннi цитaти: у фiнaлi якo тeМa мoЪкoв-
сЬкoгo пoсЛa зByч:lЛo Глiнкине <.Cлaвся> з <.Iвaнa Cyсaнiнa>.
Cюлсeт poзгopTaBся нa тлi кoзaцькo-пoльськoi вiйни i зaвеp-
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IпyBaBся зBepтaнням.цo tlapя з пpoхaнням зaстyпництвa (а;lс
IIе сaмиМ aкToм Boзз'€днaння). I yкpaiнськa Пpeсa' i внутpiшI-
нi pеuензii oцiнили киiвськy ПpeМ'€py <.Бoгдaнa Хмeльниць-
кoгo> в сiчнi 1951 poку як тpiюмф69.

Пiд чaс мoскoBсЬкoi ДeкaДи yкpaiнськoгo МистeцтBa B
нepвнi 1951 poкy Киiвський oпepний тeaTp чoтиpи paзи з Пo-
мiтним yспiхoм BисTaBляB <.Бoг.цaнa ХмeльницЬкoгo> в Бoль-
IlloМy теaтpi70. oднaк <.Пpaвдa'> BисЛoBиЛa кiлькa зayBzDкeнЬ

.ц'o oПеpи' якa' нa дyМкy гa3ети' зo6paзилa пoЛьськy IlIЛяхтy
нeдoстaTньo Bopo)кoЮ i нe мiстилa экoднoi 6aтальнoi сцени71.
Ha пepший пoгля.ц мo)кe зДaTИcЯ' щo цeй кoМенTap липIe o.ци-
нoкий i дpугopялний вiдryк пpo зaгaЛoм B.цulЛy po6oтy. oл-
нaк нa xвилi, якy здiйнялa стaTтя У <.Пpaвдi> <.Пpoти i.цeoлo-
гiчних BикpивлеItь в лiтepaтypi> (2 липня), yсiм пpo6лeмaм
в укpaiнськiй кyльтуpi paптoм t|aДaJIИ i.цеoлoгiчнoгo зaбapв-
леtItIя. Кoли i.цеoлoгiчний нaстyП в Укpaiнi тiльки пoчинaB-
ся, <.Пpaвдa,> 20 ЛИfiHЯBl,lcTуIIИЛa 3 нoBolo великoЮ сTaттеIo
<.Пpo oпеpy ..Бoг.цaн Хмельницьl<Иi|,',>' Haвiть тoдi флarмaн
пapтiйнoi пpeси нe нaзивaв oпеpу нaцioнaлiстичнoю i нe ви-
мaгaB кpaщe пoкa:}aти poсiйськoгo <<стapЦIoгo 6paтa>. Aнoнiм-
ний aвтop peлaкuiйнoi стaттi вiтaв темy oпepи' мyзикy й ви-
стyпи спiвaкiв, :rЛe кpитикyвaв кiлькa Bад: Bopoги зoбpa:кeнi
не нaЛе)книМ чинoМ' tlемar стpilrqцaння пpoстих мaс' opaкy€
6итв i е тiльки oДlцн ДУeт72.

Cпaнтeличeнi лpi6'язкoвiстю цих зaкидiв, yкpaiнськi чи-
нoBники сaмi poзlшиpиЛи кpитикy oпepи' iнтepпpeтyloчи Мoс-
кoвськi laяг;И B тoМy сeнсi, щo <.Бoг.цaн Хмeльницький> не-

дoстaтнЬo пpoслaBЛяе iстopинну poсiйськo-укpaiнськy дpy:к-
6y?3. Цi зBинyBaчeння вiлoбpa:кали пoвo€ннy пеpeйнятiсть
yкpaiнських iдeoлoгiв ПиTaннями iстopиuнoi пaм'ятi i нaцio-
нaльнoi iдентичнoсти' щo fi пiдсилюBaЛи пoпepeднi числeн-

69 PaОянcъке ilucmецmвo' 31 сiчня 1951, с. L; Лimеpаmуpнa zа3emа'8 лю-
тoгo 1951, с.3; PГAЛИ, ф. 962, orт.2, д,2336, л. 13;oп.3, д. 2306' л. 6.
?0 ILцAГO, ф. 1, oп. 30, сrrp. 2428, apк.3-85; ДaсaОa укpaiнськo?o ilucmе-

цmвaу Мoсlсвi 15-24 uеpвttя 1951 p.: 36ipка мamеpiаliв (Кvfiв, |95З).
1| ПpaвОа,16 vepвня 1951, с.  1.
72 Taм cаlto,2O лlтrпя 1951, с. 3-4.
73 Лimеpаmуpнa ?сllrmа'26 липня 1951, с. 4; IЦAГo' ф. 1, oп. 30, спp.
2424,apк.13-14; oп. 1, спp.976, apк. |2,18-20,227-229.
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нiл9yци з Кpeмля i непeвнiсть iДеoлoгiчнoгo кoнтpoлю в 3a-
хiднiй Укpaiнi.

.(o сivня 1952 poкy Кopнiйнук i Baсилевськa пiдгoту-
BaЛи нoве лiбpeтo, aлe кiлькa ДeтaЛЬ}Iих o6гoвоpeнь y Спiл-
цi письмeнникiв, Aкaдeмii нayк, Кoмiтeтi y.np""u* 

"й.'"ц'"тa Cпiлцi кoМпoзиTopiв вiлi6paли мiсяцi, ia й кoлснe 3 ниx 3a-
Bеplllyвilлoся ДесяTкaми лpiбних кpитичtlих вiдryкiв Ta ДaJIЬ-
IIIим Пepepo6лянням. Hoвe лi6peтo мiстилo нoвy пepшy сце}Iy
пeprц6[ лii _ стpaтa кoзaцЬких Пoвстaнцiв i стpа:клi""" ,upo-
дy пiд яpl'loМ пoльсЬких пaнiв. Щe oднa нoBa BстaBкa _ дpyгa
сценa лpyгoi дii _ пoкaзyBалa ПoлЬсЬкy IIIляхтy, якa вигIoЦIy-
вaлa свoi vopнi плaни' i кoзaкiв пiД чaс шIтypМy пoльськoi фop-теui. Haperптi, нa сцeнi з,являлиcя дoнськi кЬзaки, a нoвi дiя
чeтBePтa зodpаrкyвaлa ПepеяслaBськy paдy 1654 poкy як aпo-
тeoз iстopичtloгo 3в'я3кy yкpaiнцiв iз poсiйським нapЬдoм7o.

Кpити.lнi вiлryки пpo пеplIIий вapiянт лiбpeтo зaсвiдчy-
ють, нaскiльки oднoстaйнo peспydлiкaнськi функцioнepи i
мистeцькa gдi1д <<poзвиtlyли> тyМaннy мoскoвськy кpитикy.
3oкpeмa, в aпapaтi цк кП(6)У зaэкaдaли Детальнitпe ,м:UIю-
вaти 6paтню Дoпolvrory з Poсii (aвтopи лi6peтo виpitшили пo-
кailaти пpи6yття вoзiв iз poсiйськoto з6poёю). ЩЁ iд"o,o.a"
3.ц;Lпoся, щo <<сЛoвo .,Укpaiнa'' в oпepi вхивa€ться 3aнa,цтo
чaстo>75. I вжe зoвсiм гpу6иЙ хiд: дeхтo з yкpaiнських кpити-
кЬ зaпpoпoнyBaв змiнити oстaннi сЛoвa зaвep[IilлЬHoгo хopy 3
<.Бoгдaнy ХмельницькoМy слaвa!> нa uPyськoМy нapoДy слa-
вa!>, щo Й6улo зpo6ленo. Aлe й пiсля тoгo Cпiлкa *o"no,,'o.
piв УкpaiнИ ДaЛi BиМaгaлa <.сильнiuloгo зo6paжeння 6aэкaння
yкpaiнцiв вoзз'€днaтИcЯ 3 г,eЛИким poсiйським нapo.цoм>?6. У
peзyльтaтi po6oтa нaД <. БoгД'aнoм Хмельницьки М > зaтягнvлa-
ся. Як i <.Iстopiя Укpaiнськoi PсP>, цей гiгaнтський apтeфaкт
стaлiнськоj iстopиvнoi пaм'ятi }Ia мoМeнт Cталiнoвoi .""pЪ, y
6еpeзнi 1953 poкy 6yв нeзaвepшIеtlиМ.

.{eсь y тoЙ caмиЙ чaс пoлемiкa.цoвкoЛa iншoi yкpaiнськoi
oпеpи пoкaзaлa меxi кoнтpoЛю Мoскви, a тaкoх кoмпpoмi-

i{ IЦAN44М' ф.435, oп. 1, спp-З04, apк. 1-8;спp. 305; ЩIAГo, ф. 1, oп.
-3-0' .np. 27 47 ; |JДАBOB, ф. 47 63, oл. i, спp. 357, Ъ pк. z; _ i, аа,?5 

щАМЛМ' ф.435, oп. 1, спp.2012, аpк.5_6,8.76II.цАBOB, ф.4763, oп. 1, спp.357, apк.95 (oстaннiслoвa); tlДAMЛМ,
ф. 435' oп. 1, спp. 1959, apк. 15 (Cпiлкa кoмпoзитopiв).
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си' зaкЛaденi в стaлiнсЬкolvly кyЛьTypнoМy пPoцeсi. 11 lкoв-
тня 1950 poкy пo BсЬoМу Pa.цянськoму Coюзу тpa}IсЛюBаJIи
ювiлейнy п'ятисoтy вистaBу y Киeвi клaсичнoi oпepи Ceмe-
нa Гyлaкa-Apтемoвськoгo <,3aпopoхeцЬ зa .(yнaeм> (1863).
Хoчa цю пoлiтичнo нeшкiдливy i спpaвдi poзBiDIс€l.пьну кoмiv-
нy oпepy спiвали yкpaiнськoю' чyTЛиве бюpoкpaтиЧtlе вyхo
в Мoсквi пoчyлo кiлькa iДеoлoгiчних сpесeй. oпepa poзпoвi-
дa€ Пpo кoзaкiв, якi втекли нa тypeцькy теpитopiю зa.(yнaем,
кoлуl 1775 poку €кaтеpiнa II нaкaзалa зpyйнyвaти 3aпopo-
зькy Ciн. Пiсля смirшних i poмaнтинних пpигoд, якi нaспpaвдi
гoлoвнi в сtoжeтi, y фiнaлi сyЛТarr дoзBoляr кoзaкaм пoBepнy-
тися дoдoмУ.Д,ля МoскoBських Чи}IoвHикiв цi eЛемeнти скЛa.
ли <<нaкЛeпницЬкy iстopiю>. Maлo тoгo, <.6ypэкуaзний iстo-
pик> КoстoМapoв' кoтpий .цЛя oпepи Гyлaкa-ApтеМoвсЬкoгo
нaписaв Дiялorи, <<спoтBopив iстopи.rнy peaльнiсть>' зol(peмa
зo6paзив кoзaкiв сyлтaнoBими нaймaнцями' a гoлoвний гe-
poй Iвaн Кapaсь пипIa€ться y Hьoгo кpиBaBoю Пepeмoгoю кo-
зaкiв нaд apнayтaМи, якi нeщaсЛv|Bo BИЯBуIлися пpe.цкaми сy-
чaсних 6paтнiх aл6aнцiв. Бa 6iльtше, лi6peтo недopeчнo пolсa-
3y€ сyЛтaнa Beликoдylllним пpaвитeЛellt' пpихильHиМ ,цo кo-
зaкiв, a <нaспpaB.цi кoзaки 3Мoгли пoвеpнyтися нa Бaтькiв-
щиtly зaB.цяки BтpyчaHнIo poсiйськoгo пoслa в Typeнvинi>.
Bиявилoся тaкo}к' щo хoч paДяHсЬкa це}Iзypa 1948 poкy зa-
6opoнилa poсiйськe лi6peтo <.3aпopoэкця зa .(yнaем>, киiв-
ськa, хapкiвськa й oдeськa oпеpи i дaлi викopисТoвyBали тpo-
хи скopиroвaнy вepсiЮ стapoгo yкpaiнськoгo текстy' мa6yть,

унaслiдoк 6ropoкpaтичнoi пoмилки77.
Tимчaсoм y лсoвтнi 1951 poку в MoскoвсьIсol\dy Мy3ич-

Hoмy Teaтpi iм. к. с. Cтaнiслaвськoгo i B. I. Hемipoвiva-
.{aннeнкa вiДl6улacя пpeм'еpa <.3aпopoхсця зa [унa€М'> <.У
нoBoмy poсiйськoму Пеpеклaдi Г. Шипoвa>' якy пepeгля-
нyли i схB:lлили в aпapaтi Цк BкП(б). Гaзети pеклaМyвa-
ли tloBy вepсiю, щo ii пiдгoтyвaли <<нa oснoвi iстopинних
дoкyментiв>78. .I|'eтaльнiший aнaлiз tloвoгo poсiйськoгo лi-
6peтo, яке вхе 3a тpи мiсяцi Цeнзypa.цoзвoлилa пy6лiкyвaти
i вистaвляли B yсьol\{y CPCP, Bикaзy€ сyттeBe peдaryвaння i

77 PГAсПи, ф. 17, oп. |32, д.4|9, л'  2|9_2|.
78 Taл caмo, л.222-52; PaОянсъкe мucmeцmвo,24 zкoвтня 1951' с. 4.



248 PoзОiл сьoмuй. Iмnepiл mа нацiл в уявi мumцiв

пepeписyBa}Iня. Укpaiнськi чинoвники й iнтелiгeнцiя ЦIaнy-
вaли <.3aпopo)кця зa ,Цунaсм> як пеplПy нaцioнaльну oПepy,
Pильcькиfl' 1949 poкy писaB пpo <<Bисoкий пaтpioтизм, який
Ilpoнизy€ Oпеpу вiд пepшoi.цo oсTaннЬoi нoти>. oднaк IПи-
пoB нaзвaB свoю пepеpoбкy пpoстo <<нapoДнolo МyзичнoЮ кo-
медiсlo>. Biн yвiв неraтиBнoгo гepoя' Писapя Пpoкoпa, нi6и
щo6 вiдтiниTи нoBy пoзиTиBtIу poЛь - poсiйськoгo Пoслa'
який спiвaе apiю <.Близoк чaс oсвo6o)I(Дeнья>. Пo всьoму лi-
6peтo IПипoв мaйстepнo poзки.цaB нaкЛепи нa тypкiв i пpи-
МyсиB кoзaкiв нapiкaти нa сBo€ )киТТя в oттoмaнськiй iмпе-
Pii. Щo6 Пoкpaщити твip Гyлaкa-Apтемoвськoгo, вiн дoдaв
тaкort( кiлькa нaйпoпyляpнilпих yкpaiнських нapoдних пi-
сe}Iь як Дo.цaткoвi apii7g.

<.Hapo.цнa Мyзичнa кoмеДiя> з yспiхoм iцrлa в Мoсквi Двa
3 пoЛoBинolo poки' :Dк Пoки oднy 3 висTaB пiД чaс пoiздки в
стoлицю y квiтнi 1953 poку нe вiДвiДaв Haзapeнкo. o6ypeний
укpaiнський iдeoлoг IaJIуII]IIIB спeктaкЛь i нeгaйнo нaписaB дo
цк кПPс. Bистaвa, зa йoгo сЛoBaми' <<Дy)кe.цaЛекa вiд opигi-
нaлy, пpийнятoгo.цЛя пoсTa}IoBoк нa yкpaiнськiй сценi>. Bжи-
BaЮчи pитopич}Iy фiгypy <.збepeжeння aBтеtlтичнoстi> yкpa-
iнськoi спa.цщини' Haзapeнкo виМaгaв зa6opoнити нoBe po-
сiйськe лi6peтo. oднaк мoскoBсЬкi чинoвникИ cTaJIуl 3a пpa-
Bo тeaтpy <.пi.цпpaвляти> кЛaсичнi твopи i як пpиклa.ц нaBeЛи
пpeIIeДe}Iти в poсiйськiй oпepi _ BистaBи <.Iвaн Cyсaнiн>, <.Б9-
piс Гoлyнoв> тa <.ХoBaнщинa> в Бoльrпoмy тeaтpi. BoДнoчaс
BЛaДники з ЦК ввalкaли iснyвaння.цBoх piзних веpсiй <.3aпo-
po)кця зa flyнaем> _ yкpaiнськoЮ B Укpaiнi тa iнaкrпий вapi-
янт poсiйськoю в Poсii - непpипyсTимим. Boни зaпpoпoнy-
BаЛи стBopити спiльнy кoмiсiю, якa виpoбиTь стaн,цapтнi сlo-
хсет i лiбpетo80. oднaк вiдtпyкaти в apхiвaх cлiди тaкoi кoмi.
сii не вдaлoся. Чepез.цесятЬ мiсяцiв хyлoэкнiй кepiвник Киiв-
ськoi oпеpи нa o.ц'Holuy з зaсi.ц,aнь згaдaв <<супеpечки пpo тe' щo
3 клaсики po6лять ..веpМiI.шeлЬ'''>, BикЛикaнi мoскoвсЬкoЮ пo-
стaнoвolo <.3aпopoэкця зa !унaeм>, i цe все8l.

79 PГAЛи, ф.962' oп. 11, д.613, л. |-47 (tIIипoв); IJдAМЛМ, ф.
oп. 1, спp. |92, apк.2 (PильcькlrЙ)'
80 PГA[Iи, ф. 5, oп. |7, д,445, л. 35-38.
6' IЦAМЛМ' ф.573' oп. 1, спp.216, apк.5.
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Haзapeнкoвi мoтивaцii зaслyгoвyюTЬ нa yвary. Biн нaпсв-
нo МaB знaти пpо piзнi 3Мiни, щo iх yкpaiнськi теaTpи po6и-

ли в oпepних лi6pетo й мyзиui. У сepeлинi Tpи.ццяTих poкiв,

кoли Haзapенкo 6yв сeкpeтapeМ 3 пpoПaraнди в Хapкiвськo.
мy o6кoмi пapтii, Iвaн Kapaсь y вистaвi мiсцeвoгo Tеaтpy пpo-
кЛинaB €кaтrpiнy II i князя Пoтьoмкiнa 3a Haкaз зpyйнyвa-
ти 3aпopoзькy Ci,r. Пiд чaс дeкa,ци yкpaiнськoгo МистецтBa в

Мoсквi 1936 poкy Кapaсь y спeкTaкЛi киян тaкoж зaсyд)кyBaв
Пoтьoмкiнa' <<гoниТeля 3aпopoзькoi Ciчi>, aЛe явнo нe цapи-
цю. Звiснo, цiei peгIлiки нe 6yлo в opиrillaлЬнoмy лi6peтo, i ii

tllBидкo пpи6paли 3 тексTу пiсля pеa6iлiтauii poсiйськoi iмпеp-
ськoi тpa,Циuii нaпpикiнцi тpидцятих82. Haвiть пoBoeннy yкpa-

iнську <.opигiнaльнy веpсiю> чaс вiд чaсу тpoхи pe.цaryвaли'

пpo щo Haзapeнкo тФк нe мiг нe 3нaти. Iнrцими сЛoвaми' сe-

кpeTap зaxищaв нe тaк <<aBтeнтичнiсть> yкpaiнськoi кyльтyp-
нoi спaдщини' як виtlяткoвe пpaBo мiсцeвих i.цeoлoгiв, пoeтiB
i музикaнтiв peлaryвaти <(свolo> клaсикy.

Пpикмeтнo, щo кoлiзiя мiх Мoсквoю i Киевoм 3 пpи-

Bolty <.3aпopoжця 3a Д,yнarм> зaкiнчилaся кoмпpoмiсoм.
Мoскoвський музинний теaтp iм. К. C. CтaнiслaBськoгo i

B. I. Heмipoвiнa-.(aнчeнкa сTaBиB <<IIoву> вepсilo oпepи' y

якiй poсiйський пoсoл Bи3Boля€ кoзaкiв, yкpaiнськi,к тeaтpи
пpитpиМyвaJII4cЯ тpaлиuiйнoгo сю,кeтy' де цe po6ить сyЛтaн.
Pильський, кoтpий 6yв шe й лiтepaтypниМ кoнсyльтaнToм
киiвськoi oпepи' зpo6ив тiльки двi змiни в лi6pетo: виЛгrив
згaдкy пpo apнayтiв i дoдaв oднoгo eпiзo.цичнoгo гepoя, який
нaтякa€' Щo кoзalси oтpиМaли IIvIcTvI3 Мoскви83.

Звaлсaючи нa iстoтнy вiдмiннiсть мiэк yкpaiнським i po.

сiйським вapiянтaми' Teкст' якуlЙPlальський 1951 poкy пoви-
нен 6yв Haписaти для eкpaнiзaцii <.3aпopo)Iщя зa.(унaем> нa

Киiвськiй кiнoстyлii, щo мaлa .цеМo}Iстpyв,aTИcЯ пo всiх кyт-

кaх Pa.цянсЬкoгo Coюзy, слiл 6yлo пеpepo6ляти сepйoзнiшe.
Хova poсiйський пoсoЛ нa сцeнi нe 3'являBся' yBepTlopy сyпpo-
Bo.ц)кyвaЛo пoяснeння: <.Poзyмiючи' щo Poсiя пiдтpимaе ви-
мoги кoзaкiв, i щo зaпopoхсцi гoтyloться лo збpoйнoгo Bистy-
пy' тypeцЬкий сyлтaн змyшeний 6yв дoзвoлити iм пoBеpнути-

s2.I['ив.: Yеkelсhyk, Dihtat and Dialoguе in stalinist Cultuге, 616-617.
s3 Il/(AМЛМ' ф. 573' oп. 4, спp. 17, apк. |7 '25.
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ся нa Укpaiнy>. у цьoМy сценapii Iвaн Кapaсь пi.ц чaс пepшoi
ПoяBи нa сцeнi кaзaв: <.Bсe ж piлнa стopoнa' ЛюДИ свoi, oднoi
вipи, oднoi кpoвi _ i ми, i мoскoвськi люди, тo Мo)кe 6 гypтoм
i дo кpaщoi дoлi ДocTУrIуIЛИсь>. (3a ipoнiею, якpaз n"p"д цi.to
iДеoлoгiчнo B",клиBoю peплiкolo Кapaсь скap}киBся нa )кaхЛи-
вe пoхмiлляiвиxуtляв чapкy гopiлки.) Мaлo тoгo, нaвiть сyЛ-
тaн щo.цo кoзaкiв Bи3}IaBaв: <.Heлегкo iх тpимaти в свoiй влaдi.
Мoгyтньoгo ,aхис}Iикa Boни МaЮTь>. Киiвськa кiнoстy,Цiя ви-
пyстилa фiльм yлiткy 1953 poкy, пopoДиBlllи тpeтЮ вepсiю пo-
пyляpнoi oпepи _ Дивtlиil гi6pид киiвськoi i мoскoвсiкoi ви-
стaв8a.

Пaм'ятaючи пpo нa6лижeння сBяTкyBaнь тpЬoхсoтpiнvя
вo33'€.цнaння' 3aпЛaнoвaних }Ia пoчaToк 1954 poкy, yкpaiнськa
Bлaдa кoopдинyBaлa гapячкoвi зyсилля пoстaBити нoвy вepсilo
<.Бoг.цaнa Хмeльницькoгo> .(aнькевиv a.27 вepecня t!)sз poкy
киiвський oпеpний Teaтp вiдкpив нoвий сeзoн uiею oпepЬю в
fi нaйбiльrп пpopoсiйськoмy вapiянтi. Пoтiк poзлoгих peцeнзiй
oДpa3y oгoлoсиB oпepy <. нaйвищим .цoсягIIeнняМ> paдяllсЬкo-
гo yкpaiнськoгo l,ryзичнoгo тeaтpy8s. Haстyпнi 6ypхливi свят-
кyвaння тpьoхсoтoi pivницi Пepeяслaвськoi paли стBep.циЛи
мiсцe oпеpи в кaнoнi paдянськoi yкpaiнськoi кyльтyp". Хap-
кiвський, oдeський i стaлiнський (дoнецький) oпеpнi тeaтpи
BkIcтaв.ИЛуI <.Бoгдaнa Хмельницькoгo> _ як ПисаЛи, з нeймo-
вipним yспiхoм - нaвeснi 1954 poкy. У тpaвнi киiвськa oпеpa
iздилaдo Мoскви нa yкpaiнсЬкy дeкa.цy, дe пoкaзaЛa <.Бoг.цaнa
Хмeльницькoгo> пiд 6ypхливi oплeскиs6. 10 тpaвня paдяIlсЬкe
тeлeбaчeння TpaнслIoBilлo oпеpy B пpяМoмy Ътepi з Бoльtцo.
гo теaтpy. У встyпнoмy aBтopсЬкoмy слoвi flaнькeвин зa'IBив'
IJIO кияlIи пpиiхaли вислoBиTи <<пoчyTтя dpaтepськoi лю6oвi i
безмежнoi вдячнoстi> poсiйськoмy нapoдЬвi. b.,epy неo.цнo-
paзoBo пoвнiстro тpaнслIoвEUIи пo BсeсoЮзнoмy й yкpaiнськo-
мy paдio Ta BипyсTиЛуIНa гpaмoфoнних плaтiвкaх. У святкo-

м Tuп саl,сo, ф. 1106, oп. 1, спp. 22, apк.la, 9_10, 21 (сценapiй); Щtдгo,
ф. 1'-oп. 30, спp.3268, apк. 29 (вийruoв фiльм).Б PаОянcъкe мucmeц|nвo,30 веpесня 1953, с.3; 14 xсoвтня t953, с. 3:Лime-
pаmapнa Zа:'emа' 1 жoвтня 1953, с. 3; 29 xoвтня 1953, p. 2.86 PГAHи, ф. 5, oп. |7, д. 402,л. 71; rЦAГo, ф. 1, oп. 24,спp. 3504, apк.
24;oл.^30, спp. 3632, apк.20_22; IЦABOB, ф. 5116, oп.4, спp. 75,apк.44;
спp. 19, apк. |_2; спp.20, apк' |_7,25.
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Boмy кoнцepтi з нaгoди тpьoxсoтpiччя пpoзByчaЛo aэIс Tpи apii

3 TBopy.I[aнькeвинa' a сaМ кoМпoзиTop oтpиМaB звaHHя нapoд-

}Ioгo apтистa CPCP87.
3a бpaкoм нaДiйних .ц}lсеpeJl вarккo peкoнстpyюBaти tsrIлиB

iстopиннoi oпеpи нa сг{aснy нaцioнaльнy пaм'ять. .(eсятки
тисяч paДяtlських yкpaiгruiв пo6yвaли нa Bистaвax <.Бoг.цaнa

Xмeльницькoгo> i мiльйoни чyЛи oпepy пo paдio. oднaк 1954

poкy нiхтo нe oпитyBaв слухauiв' як вotlи <<пpoчитyк)ть> цeй
кyЛЬтypний пpoлyкт. У сiчнi 1954 poкy пapизький кopeспotl-

дeнT yкpaiнськoi емirpaнтськoi гaзeти <.Hoвий ЦIЛях> пеpeкa-

3aв вp:Dкeння Tих' хтo пo6yвaв y Paдянськiй Укpaiнi. 3aixнiми

сЛoBaми' <<квиTки rta п'eсy ..Бoг.цaH Хмeльницький'', щo йдe

тeпep в Киiвськiй oпеpi, тpe6a 6paти }Iaпepед 3a тpи-чoтиpи

тиэкнi. Пy6лiкa 6уpхливo плeскar чy.цoBим yкpaiнськиМ дeкo-
paм i oлягaм, вiйськoвi укpaiнui гoЛoснo вiтaють кoзaцькi пpa-

nop". I всi paзoм' нaче зaмopoженi, слухaють нyднy apiю Бoг-

дaIIa пpo неo6xiднiсть,.Bo33'€.цнaння''>EE. .{eкoмy 3 кaнaдсЬкиx

iнфopмaнтiв цей пaс:Dк BИДalcЯдoстaтнЬo Ba)кливиМ' a6и лo-

вi.цoмити йoгo y Cлoв'янський кoмiтeт сPсP, який oпiкyвaв-

ся зB'я3кaМи 3 зaкoPДoнними сЛoB'яHalr,tи8g, пpoтe iнrшi дэкepе-
лa не пiдтвеpдх(yloтЬ iнфopмauiю eмiгpaнтськoi гaзети. Читa-

ючи pадя}Iськi apхiвнi дoкyмeнти i тoгoчaснy пepioликy, Мoэlс-

нa 3 тaкиМ сaI{им yспiхoм дiйти BисtIoBкy' щo oпepa <Бoг.цaн

Хмельницькиil,> 6улa пoпyляpHa сaМе тoМy' щo BтlЛIoBiLIIa

iдeIo сoюзy poсiян з yкpaiнцями.
oДнaк apхiви пo.цaють нoвi дoкaзи fi нevyвaнoi пoпyляp-

}Ioсти. Biдoмoстi пpo вiдвiлyвaнIlя киiвськoгo oпepнoгo теa-

тpy зaсвiлчyють' щo <.Бoг.ц,aн Хмельницький> 6ув a6сoлют-

ним фaвopитoм пy6лiки: тoгo сeзoнy oпepa пpoйшлa в тeaтpi

36 paзiв, пpoДa}Io 6улo 52 768 квиткiв, тo6тo в сepe.цIlЬoМу нa

u,i'auy з6иpa',ocя 1 466 глядaчiв. Toгo сaмoгo сезoIIy тeaтp 8

paзiв пoкaзa3 <.oфiцiйнy> poсiйськy пaтpioтичIly oпepy <.Iвaн

ы Hoвuйшлях, |5 сiчня 1954' с.4.
s9 гAPФ, ф. 6646' oп. 1, д.356, л. 14_|8.
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Cусalliн>, якa зiбpaлa 6950 глядaнiв (y сepе/(,IlЬoll,lу 869 нa Bи-
стaвy); 7 paзiв <.Бopiсa Гoдylloвa> _ зaгaЛьHa aвдитopiя 7 183
г;lядaчi (1 026 y сepeДньoмy) i 9 paзiв <.КapМell> _ зaг.UIЬнa
aвдитopiя 9 894 г.lrядaui (в сеpe,r(IlьoМy 1 099)90. 3aгaльнa стa-
тистикa по всiх pa.ця}Iських тeaTpaх 1954 poкy свiднить, щo
7 oпepних теaтpiв (киiвський i 6 менtпих o6лaсних _ yсi yкpa-
iнськi) вистaвляли <.Бoгдaнa ХмeльницЬкOгo> 129 paзiв, iхнi
сItектaк;li вiдвiд;rли |36 I23l лядaнi, B сepeдньoмy 1 055. Жoд-
нa pосiйськa клaсичIIa oпеpa в yсьoмy Pa.цянськo.vу Coюзi lte
зi6pалa тoгo poкy тaкoi сеpедltьoi aвдитopii. <.Iвalr Cyсalriн>,
який iшoв в yсiх вeJIиких oпеPних ТeaTpaх' тiльки нa(lлизив-
cя: t5 тeaтpiв, 126 виcтaв i |28 276 гля.цaчiв (1 01s y сeprд-
ньoмy). <. €вrснiй Oнеriн>, <.fliкoвa дaмa> тa iншa клaсикa 3a.
JIvl|II|4ЛуlcЯ дaJIекo пoзa.цy. oпepа нa paДянсЬку тeМaтикy, якa
йшлa нaйчaстitше, _ <.МoлoДa гвap.Цiя> Юлiя Мeйтусa (зa з6i.
гoм тe)к твip yкpaiнсЬкoгo кoМпoзитoРa) - дaлa тaкi uифpи: 9
театpiв, 87 пoстaнoв, 49 980 глядaчiв (57 4 всepeдньoму)gt.

L{я стaтистикa пepекoгIливo .цoBOдитЬ, щo <. Бог/дaн Хмeл ь-
ницький> кopистyBaвся в Укpaiнi нe6aчeнoЮ пoпyляpнiстю.
Питaння, скiльки глядaчiв пoтpебyвaли укpaillськoi пaтpio-
тичнoi oпеpи' a скiльки слyхaviв нoBoгo й aктyальнoгo тBo.
py пpo poсiйськo-yкpaiнськy лpyэк6y <.зopгalliзyBzlпa> BЛaдa'
з:lлиЦIaeтЬся вiлкpитим. Aлe xaй якoю 6yлa пpaктичнa I\{етa'
y п'ятдeсятi poки <.Бoг.цatr Хмeльницький> тaки cтaв укpаiн-
сьtсoю нaцioнa.пьнoю iстopинtloЮ oпepoю. Hезaлeхснo вiд зa.
клa.цeнoi пpoпaraндистськoТ iдei, син.ге3 /lpaМaтичнoi pепpe-
зclIтaцii MиIIyлoгo нaцii з пoмIIе3}Ioю видoвиrцнiстю й теa-
тpaльнiстю зaпoBttиB B;DкЛивy нirшy в кyльTypIIих пiдвaли-
нaх нaцioнaльн<li пaм'ятi. Хova <lпepa пpoсJlaвЛялa <<стapшIo.
гo бpaтa>, Boнa тaкo)к вoзBeличyBалa гepoiнне кoзaцЬкe N.rиHy.
лe i звiльнення 6aтькiвщини вiД iнoзeмrloгo пoнeвoлeння. Taк
<Бoгдaн ХмeльниIlький> .цaBaв yкpaiнськoМy слyхaчевi до-
свi.ц сaмooтoтO)кнe}tня зi слaвниll,tи IIpеДкaми.

Cпiвaк Миxaйлo Гpишкo, зaчeплеtlий кpитиvними вiдry-

90 PГAЛи, ф,2329, oп. 3, д. 168, л. 35o6. Ti"rlьки спpaвжtliй oпepний pa.
pитет нa тoй чaс - <Toскa> .Цжaкoмo Пyннiнi _ lo6цлa peкop.цну сe-
PсДню вiдвiдyвaнiсть <.Бoгдaнa Хмeльницькoгo>: тi.ltьки двa вечopи lliеi
ollеpи B Киевi зi6paли2959 глядaчiв.
9| Tам cаLtlo, д. |L|, л. 1-3.
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кaМи пpo <<стaтичнe>> зoбpa)ксння }lим гстьмaнa, IIaписaB сеp.

.ц'итoгo й звopyшlлиBoгo ЛИcтa ХpylItoвy, y якoму BислoBиI} це

вiдчyття нaлежIIoсти llo iстopичIloi спiJIьнoTи. Гpиurкo ни-

тaв йaукoвi дoслiдхсення,.lliтoписи й iстopиннi poмaни пpo тy

дo6y, нaсoм йoмy нaвiть BBи)I(ilлися пoJIкoBItики ХмелЬ[tицЬ-

*o.o ,'a вулиui. Cпiвaк yBarкaB сeбe <<сиtloМ сBoгo нapo.ц,y' B

кpoвi якoiu тeЧе кpoв пpеllкiB' щo вiдiйrцли y вivнiсть i мpi-

яли ,'o6a.,,'" .uoЬ Бaiькiвщинy вiльнoю i незaлежнoЮ>92.

Cxoжими сЛoBaми tшкo.llяpi з мiстечкa Ягoтиlt Киiвськoi o6-

JIacTуI I|I4caJIvI1954 pокy Кopнiй.rукoвi, щo йoгo п'€сa <Бoг.

.цaн Хмельницький> <<BИхoBУ€ I] нaс lloчyття-лю6oвi i гopлoс.

тi зa свiй нapoд, який :зумiв у тяэккiй 6opoтьбi вiд,стoяти свoro

нeзaлежнiсiь>gз. Caме мoлсливiсть тaкoгo вибipкoBoгo пPo.

читa}IIIя нepoсiйських peпpeзеI{Taцiй нaIIioнaльнoгo Миrryлo-

гo й пiдвarкyBaлa np,nu'йo"y iдею, зaкo.цoBaнy в oфiuiйнiй

пaм'ятi, _ iдею пpopoсiйськoi <lpуж6и>.

- 
PГAHИ' Ф 5, oп. 17, E,,1145,л.85-86. IJ.е тpoхи кylleдHo,6o, нaйiмoвip-

нilllе, Гpиtшкo pеryляptto зyстpivaв y киiвськoмy Пасaхi, де Boни o6идвa

мeIIIкaЛи, сrIiвaкa-(taсa Бopисa Гмиpю, який викoltyвaB poJrЬ пoЛкoвIIи-

кa Кpивoнoсa в ltiй oltеpi.
,3IVIAMЛМ, ф.435, oп. 1, с l lp.  1302'apк, t-2.
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3aвepшивtпи кaмпaнiю iДeoлoгiчних чистoк
нaпpикiнцi 1951 poкy' yкpaiнське кepiвни-
цтвo бyлo зa.цoBoЛeнe peзyЛьTaтaми. 3 лис-
тoпa.цa 1951 дo тpaвня 1952 poкy лсoднa iде-
oлoгiчнa пoсTaнoвa чи пoмiтнa пy6лivнa зa-
яBa нe викa:}yBaЛи стypdoвaнiсть пapтii яки-
мись <. нaцioнaлiстичн ИNLИ УхИЛaми > B кyл ь-
тypi й нayui. oднaк нeвДoвзi peспу6лiкaн-
ськi влaдники дiзнaлися' щo сaм Cталiн дoсi

пiдoзpiливo oцiнюе iДеoлoгiчнy ситуaцiю в Укpaiнi. У тpaвнi
1952 poкy пepший сeкpeтap Мeльникoв пoвiдoмиB чЛeнaм
цк кП(6)У: <,74 квiтня цЬoгo poкy нaс iз тoв. Кopoтveнкoм
пpийняв тoBapи[I Cтaлiн. Пiд чaс 6eciДуl, якa тpиBaЛa мaйrкe
чoTиpи гoдини, Йoсиф Biссapioнoвиu yсе6iuнo цi*uu'". Я cTa-
нoМ пpoмисЛoBoсти' сiльськoгo гoсПoдapсTвa i кyльтyРнoГo
бyдiвництвa нa Укpaiнi>. Кepiвник yкpaiнськoi кoмпapiii дo-
пoвiв пpo зaтBep.цхeний Cтaлiним пЛaн пoBoсннoi вiд6yдoви
Укpaiни, a пoгaнi нoBини зaЛиIxиB нaсaмкiнець: <..(oклaднo
цiкaвився ToBapиIII Cтaлiн стaнoМ i.цeoлoгiчнoi po6oти нa
Укpaiнi i вислoвив.цyМкy, щo тyт y нaс спpaBи нeгapaзд>l.

MeльникoB нe yToчниB' чи Cтaлiн нaзиBaв пpo6лeми, якi
BикликaIoть йoгo зaнeпoкorння. oднaк с спoкyсa пpипyсTити'
Щo Bсeз}Iaючий <.6aтькo нapoдiв> poзyмiв: йoгo пoмiчники нe
3МoгЛи сTвopити pa.цянськy yкpaiнськy iстopиннy пaм'ятЬ, 3o-
всiм oкpeму вiд нepa.цянськoi yкpaiнськoi iстopиvнoi пaм'ятi.

' rUIAГo' ф.24,oл.1605, apк. Ig,23. Дeм'ян
гoлoвoю Paди Мiнiстpiв УPCP.
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Мoх<ливo, Cтaлiну йtцлoся пpo o6мeэкенiсть i.цeoлoгiчlltlгtl
кoнтpoлIo.цep)кaBи нaд iстopioписaнняМ i впливoвy poль мiс-
цeBих чинoвникiв тa iнтeлirенцii y витBopеннi пovyття нaцi-
oнальнoi €.цнoсти йoгo числeнних нapo.цiв. Мoэке, вiн бyв не-
B.цoBoЛeний oчеви.ц'нoю здi6нiстю yкpaiнськoi пy6лiки ви6ip-
кoвo <<читaти> пepepe.цaroвaнi тeксти кyЛЬтуpи, iнтepпpeтy-
loчи iх як гepoiннi нapaтиви iхньoгo нaцioнaльнoгo Минулo-
гo. Poсiяни пiд кiнець стaлiнlltини ДeДali 6iльцlе мoгли <(ap-
тикyЛюBaти, щo знaчиTЬ н:lЛехaти дo poсiйськoi нaцioнaль-
нoi спiльнo1ц'>2, тaк сaМo paдянськi yкpaiнцi збepiгaли пoчyT-
тя eтнiчнoi i.центичнoсти, сфopмoBaне зa чaсiв yкpaiнiзauii.

.Цo oстaннiх.цнiв сPсP пiдтpимyloчи iдeoлoгi16 <<дpyx6и
нapoдiв>, Cтaпiнoвi нaсЦ/пIIики тaк нiкoли й нe звeли piзнi нa-
цioнaльнi iстopii pa.цяtlських нapoлiв .цo спiльнoгo знaМeнникa.

Кpeмль, як цe пoкa:}aнo B пoпepeднiх poздiлaх, хoтiв кoн-
тpoлюBaти poзyмiння пaтpioтизму й iстopичнoi пaм'ятi в
Укpaiнi. Aле цi пoняття 6yли вiлкpИTv|Nlv: для iнтepпpетaцiй
мiсцeвими iнтeлeктyaл aми й'ГpoМarцoю' щo спotlyкaлo Мoскву
дo кiлькoх кaмпaнiй пpoти <.yкpaiнськoгo нaцioнaлiзмy>. Q'1x-
лiнський пpo€кт yнiфiкoвaнoi пaм'ятi пiдвaлсyвaв тoй фaкт,
щo iстopиннi peпpeзeнтaцii минyлoгo, хaй тaм як вoни вi.цзнa-
нaли iстopиvнy еднiстЬ pa.цянських нapoдiв, нiкoли нe зaпеpе-
чуBilЛи eтнiнну вiдмiннiсть нepoсiян. 3perптoю, супepevнoстi
стaлiнськoi пoлiтики пaм'ятi пoЯснюють нeBдaчy фopмyвaн-
ня з 6aгaтoнaцioнaльнoгo PaдянсЬкoгo Coюзy с.цинoi, гoМo-
гeннoi спiльнoти.

oстaнне стaЛiнське свяTo

Cтaлiн пoМep 5 беpeзня 1953 poку, aлe стaлiн-
ськi мoделi пaм'ятi щe зaлиIll:lлpIcЯ ЧуIъltlИМи IIaBeснi 1954
poкy' кoли pa.цянсЬкa влa.цa з нe6aчениМ poзМaхoм вi.ц'знaчa-
лa тpЬoxсoтpivvя Пepeяслaвськoi угoди. oднaк сМepть Bo)кдя
i нaстyпнi пoлiтичнi пepeсTaнoBи в Кpeмлi тiльки IIocvt.JIуIЛvI
звинaйнy pa.цяllсЬкy 6юpoкpaтиннy нeeфeктивнiсть. У гpулнi
t953 poкy BepхoBнe кepiвництвo paптoм yсвiдoмилo: в rкoднiй
з oфiuiйних заJlB tIе з:BIIaчeнo тoчнi .цaTи святкyвaнь. Пoзa-

Кopoтvенкo 6yв нa тoй чaс
2 BгandсnЬeгget, Nationаl BoЬheoisтn,247 .
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як тpьoхсoтa piчниця пpипaдaЛa нa 18 сiчня, мiсцевi кеpiвни-
ки в Укpaiнi й Poсii пoч:lли хBилIoBaтися чеpе3 6paк vaсy лля
пiдгoтyвaння сBятIсoвих зaхoдiв. Мaлo Toгo' сеpe.цинa 3ими }Ie
BуIrЛЯДaJIa лo6pим чaсoм дЛя ypoчистoстeй i пapaлiв. Чoтиp.
нa.ццятoгo ЩУдня Пoспслoв i нoвий пeprший сeкpетap кoМ.
пapтii Укpaiни oлексiй Киpинeнкo дoпoвiли, нapeштi, пpo
цю пpo6лeмy ХpyшoвУ. Biдтaк oфiцiйнa зaJIвa в пpесi пoвiдo-
NIvlJIa' Щo paДянське кepiвництBo <.вiдryкнyлoся нa пpoхaння
пapтiйних, paДянсЬких i гpoмaлських opгaнiзaцiй> Пepeнести
ypoчистoстi з сiчня нaТpaвeнЬ 1954 poкy3.

У xoдi святкoвиx пpигoтувaнь yкpaiнськi пapтiйнi ке-
piвники IIIBи.цкo зaтвep.цили пpoпoзицii пoстaвити кiлькa
пaм'ятникiB тa пpoBести i.цеoлoгiчнi зaхoди нa вi.цзнaчeння
тpьoхсoтpiччяa. Хoчa )кo.цeн apхiтeктypний пpoект нa тpaвeнЬ
1954 poкy (a нaспpaв.Цi й д9 кiнця П'ЯTДecЯт|4х) зaвeprпeний не
6yв, iдeoлoги в Киrвi й Мoсквi Bчaснo BиПpoДyкуBаЛи чиМ:lJIo
гaсeл' вiдкpитих листiв тa <.Teзи пpo 300-piччя вo33'€.цнaння
Укpaiни з Poсiеto (t654_I954),>.

Iнiцiятивa стBopити uей дoкyilagнт, який oсTaтoчнo BизHa.
чиB paДянськy iнтеpпpeтaцiю iстopинних 3в'язкiв Poсii з Hеpo-
сiйськими нapo.цaми' налe)сaлa yкpaiнським iдeoлoгaм. Хoчa
фopмaльнo <.Teзи> видaв цк кПPс y Moсквi, укpaiнськi iс-
тopики вiдiгpaли гoЛoBнy poЛь у iх пiдгoтyвaннi. Biддiл нayки
й кyльтypи I{К пpизнaчив свoiх пpauiвникiв Фьoдopa Хpyс-
тoвa, Iлью Хля6iчa й Aндpiя Лихoлaтa кoop.цинyBaти poбoтy,
тa нaспpaвдi opгaнiзauiйнi фyнкцii дiстaлиcя cfiмe Лиxoлaтy,
yкpaiнськoмy iстopикoвi, який спецiялiзувaBся нa пеpioлi pе-
вoлюцii Ta гpoмaДянськoi вiйни5.

Пoстaнoвa ЦК вiд 21 веpeсня 1953 poкy зo6oв'язyвaлa
aпapaт пiдгoтyвaти <.Tе3и>.цo Hoвoгo poку. I{o6 викoнaти цe
зaв.цaння' Лихoлaт зaл}nrиB чiльних iстopикiв з Киевa (Бoйка,
Гoлo6yuькoгo, Гyслистoгo' Кaсимeнкa, IIIевчeнкa) i Мoскви

3 цхс.ц, ф. 5, oп. 30, д. 9, л. 115_16; ttЛAгo, ф. 1, oп. 24, cпp' 3504,
apк. 186.
.Iц4Jo'ф. 1, oп. 24,cпp.3504, apк. |2|_|23,163_67;oп.30, спp.3597,
apк,73-77; спp. 3598, аpк. 2-6, |9_44; цхсД, ф. 5, oп. 30, д. 9, л.5|_64;
д' 52, л.96-99' 127 *I29.
5_щAГol ф. 1, oп. 24, cпp.3504, apк. 163_67 (укpaiнськa iнiuiятивa);
PГAнИ' ф. 5, oп. |7, д.402, л.26 (Лиxoлaт тa iнrшi).
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(Бaзiлсвiva, Чepепнiнa, Пaнкpaтoвy, Пiчетy, Ciлopoвa, Tiхo-
мipoвa), яIсi Мaли пiдгoтyвaти пoпePе.цнi мaтepiяли. Biдтaк вiн
склaB фiнaльнy вepсiю тексTу' кoнсyЛЬТyючись iз Пoспелo-
Bим тa oлексiсм Pyмянtцeвим' гoлoвoю Biддiлy нayки й куль-
тypи i кoЛиtIIHiм yкpaiнським eкoнoмiстoм. ЛиxoЛaт pa.циB-
ся тaкo)к iз Haзapенкoм, Кopнiйuyкoм тa yкpaiнськиМ кoЛe-
roю Pyмянцевa Cтeпaнoм Чepвoнeнкoм6. П'ятoгo сiчня 1954
poкy oсTaтoннy вepсiю ПoДaлИ Хpyшoвy, aлe нi в йoгo пpимip-
Itикy, нi в кoпii, нaдiслaнiй yкpaiнськoмy Пoлiтбюpy, нeМa€
якихoсь Barl(Ливих пoмiтoк. Лихoлaтiв вapiянт пpaктиvнo 6eз
змiн пpoзвyчaв як вистyп I{К7.

<.Teзи> нe нaкидaли yкpaiнським iдeoлoгaм i iнтeлeктy-
:UIaМ чy'сy iнтepпpeтaтивнy lt{o.цеЛь. II,eй лoкyмeнт paДПIe
ствepДкyвaв стpaтeгii пaм'ятi, шo ix yкpaiнськa eлiтa poзвивa-
лa пpинaймнi .цeсятилiття. Cy6'ектaми iстopii пoстaвaли нaцii
зaмiсть клaсiв, a мoryтнiй Paдянський Coюз iз poсiйським дo-
мiнyвaнняМ _ pa.цшe нix пepeмoгa сoцiялiзMy _ BистyпaB тe-
леoлoгiчниМ p$yлЬтaтoм iстopичtloгo poзвиткy8. Biдзнaчaю-
vи <бpaтнiй сoюз> Укpaiни з Poсieю, сталiнськi iдeoлoги встa-
нoBлIoBaли iстopиннy спa.цкoвiсть мilк Paдянським Coюзoм i
Poсiйськolo iмпеpiеlo. Але вoзвeличyBaти нaлexнiсть yкpaiн-
цiв дo iмпepii Мoxнa 6yлo, тiльки дoвiвtци ii кopисть дЛя poз-

6 PгAHИ, ф. 5, oп. 30, д. 9, л. 55 (пoстaнoвa). Мiй BI{кЛaд гpyнтoBaнo
з.це6iльruoгo нa apхiвниx д)кеpеЛaх, aле 3 ypaхyвaнняI\,t poзпoвiдей Aн-
лpiя Baсильoвича Лихoлaтa. Biд 1961 poку й ax дo смеpти 1993 poку вiн
пpaцЮBaB в lнститyтi iстopii AH УPсP, кyдl,I я 1989 poкy пpийuroв мo-
лoдIцI,rм нayкoвим сIIiвpo6iтникoм. Aнлpiй Baсильoвич лю6ив Дiлlцтltcя
спoгa,цalr{и 3 ll{oлo.цruиМи кoлеraми' :шe чеpе3 сopoк п'ять poкiв пiсля тих
пoдiй йoгo хpoнo.ltoгiя нe 3aвжди 6yлa пpaвильнoю. Cтивeн Bеличeнкo
спiлкyвaвся з Лиxoлaтoм 1988 poкy i oпy6лiкyвaв схoжi свiдveIIня пpo
iстopiю <Tез>, :lле стBеpд)кyвaв' Щo Cyслoв дopyчиB Лихoлaтy пiдгoтy-
вати цей дoкyl{eнт y сepе/tинi 1952 poкy' a фiнальнa веpсiя бyлa гoтoвa в
сepе.Ц'инi 1953.гo. (Velyсhеnko, Shаping Idеntitу' 59). Apхiвнi мaтеpiяли,
недoстyпнi тoдi Bеличeнкoвi, нe п iдтвеpпlкyюTЬ Тaкe .цaтyвaння.
? PГAHИ, ф. 5, oп. 30, д. 52, л. |_29; ЩtAГo' ф. 1, oп. 30, сllp. 3642,
apк.35_70.
8 Яpoслaв Бiлillський спpaведлиBo зaBв:DкиB' щo в <Teзaх> <нaвiть..клa-
сoвий'' xаpaктep iстopii не нaгoлolцений; yкpaiнський i poсiйський нa-
poли зoбpaxенo як единi спiльltoти, a не тaкi, Iцo склa,цaЮться зi взaемo-
вopoжих клaсiв> (The Seсond Sooiet Republiс,205).

17 - &79
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IIIих Дep)кaв €вpoпи>, Щo i.i екoнoмiчнi пoкaзники пеpeBищy-
ють фpaнuyзькi vи iталiйськig.

ти нa ПlДпpиrМствaх' y кoлгoспaх, ЦIкoлaх' yстaнoвaх пo всiй
Укpaiнi opгaнiзyвaли пу6лiv нi читaння .. Tei >' o.

Tимчaсoм Bлaдa зoсepe.циЛaся нa Bипyскy piзнoмaнiтниx
пaм'ятних знaкiв, сepeд них i сyвeнipнa мeдaлi iз зo6paxeн-

''-Т"1u npo 300-piu,tя уtg!уану Укpaiнu з Pocieю (165a_195a pp.)
(Киiв, 1954)'  с. 39,74_75, |0|-Io2.|0 ПpaвОа, |2 ciчня |954' c.3; PаОянсъка Уrcpаtна, 12 ciчня 1954, с. 3; 14 сiч-
ня 1954' с. 1; 15 сiчня 1954, с. 1; IЦд19, ф. t, on.30, спp.3600,;p;.lъ.
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ням yкpaiнuя й poсiянинa, якi нa тлi кpeмлiвськoi стiни тpи-
мaюTь гepaJIЬдичHий щит <.Haвiки 3 BеЛиким poсiйським нa-
Poдoм>. Тyт iлеaльний poсiянин вищий 3a МoЛoдIIIoгo yкpaiн-
сЬкoгo 6paтa, нa плeчe якoгo вiн пo-бaтькiвськи пoклaв лiву
PУкy.Дo тoгo ж o.цягнeний y суraсний кoсTюМ poсiянин пpе-
зe}ITy€ paДянсЬкy мoдеpнiсть, нaтoмiсть yкpaiнeuь тpaлиuiйнo
в6paниЙ B <(етtloгpaфivнy> BиlIIивaHкy. (Ha oбклaлинцi тpaв-
нeвoгo числa )I(ypнaЛy <.Укpаiнa> зa |954 piк сxoхсa iлюстpa-
цiя, нa якiй yкpaiнuя й poсiянинa oтoчують щaсливi Пpедстaв-
ники iнIших paДянськиx нapoдiв.) Ha звopoтнoМy бoцi мeдa-
лi бyлo вигpaвipyвaнo ПepeяслaBськy paДy. ця ювiлейнa мe-
дaлЬ пpи3нaЧaJlacялля укpaiнськoi веpхiвки i висoких гoстeй.
.(ля шиpoкoi пy6лiки в,vIIlУc"ГИJIvI2 мiльйoни знaчкiв, нa яких
бyли зoбpa:кенi кpeмлiBськa Be)кa' Пpaпopи Pa'цянськoi Poсii
тa Pa.цянськoi Укpaiни й числo <.300>. З,явилиcя тaкo)lс спe-
цiяльнi ювiлейнi N{apки 3 кapTинoю fiepeгyсa <ПеpeяслaBськa
paдa>, opдeнoм Бoгдaнa Хмельницькoгo тa пaМ'ятtlикoм гeть-
Ivraнy B Киевitl.

!у6и впeBHитися' щo пpoстi гpoМa.цяни зaпaМ'ятaютЬ
тpьoхсoтpiччя вo33'€.цнaння' yкpaiнськi i.цеoлoги opгaнiзyвa.
Ли BиПyск чимaЛoгo пepeлiкy пpoлyкuii, якy М:lли пPoдaBaти y
святкoвiй yпaкoвцi з зoбpaлсeнням пaм'ятникa Хмельницькo-
мy в Киевi, Кpeмля тa Haписy <.300 poкiв>..Ц'o цьoгo пepeлiку
Bхo.цили тaкi неспoдiвaнi пpeдМeти' як экiнoчi 6юстгaльтеpи
й rшoвкoвi нivнi сopoнки (200 тис. rштук)' пaнчoxи (250 тис.),
чoлoвiчi шIкapпeтки (200 тис.), цигapки Мapки <.3aпopoжцi'>
(2 млн. пaнoк), 6oкaли Д,JIя BИHa 3 нaписoМ <.Boзз'e.цнaння>
тaoco6ливe пивo <.Пеpeяслaвськe> (27 тиc. лaл). Укpaiнськi
6poвapi poзpo6или це мiцне пивo спeцiяЛЬtlo.ц'o ювiлею, викo-
pистoBуIoчи <.iстopиннi> склa.цники' як-тo мeД i pисt2.

Bлaсне loвiлeйнa.цaтa _ 18 сiчня 1954 poкy _ нe булa пo-
зHaчеHa якиМисЬ пoмiтними зaхoдaМи. oднaк 17 сiчня Bлa.ц,а

l l PгAЛи, ф.2329' oп. 4, Д,.245' 252; lЦABoв' ф. 2, oп. 8, спp. 98882'
apк. 96_101, 205; ЩIAГo, ф. 1, oп. 30, спp. 3605' 3606; 3620 (медaль);
oп.24, спp. 3504, apк. 37_38; oп. 30, спp. 3607, apк. 1-5 (знaнoк); спp.
3621' apк. 6 (пorптoвi мapки).
', IIЛABOB, ф. 2, oп. 8, спp. |0237' аpк. 65_85; II/(AгO, ф. 1' oп. 30'
спp.3601, apк. 15-37 (пepелiк); PаОянсъка Укpаiнa,5 лютoгo |954,c.2

::"*'
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oгoЛoсиЛа Пpo пepeйМeнyвaння мiстa Пpoскypiв на Хмeль-
ниI1ький, a Кaм'янець-ПoДiльськoi o6лaсти нa ХмeльницЬI(y.
Byлиuя Мapoсrйкa в Moсквi стaлa ByЛицею ХмeльницЬкoгo.
19 лютoгo PсФсP Пpffiентyвaлa Укpaiнi лopoгий святкoвий
пoдapyнoк _ Кpимську o6лaсть. Хoнa Кpим 6yв iстopиннo тa-
тaрським' a eтнiчнo poсiйським, Микoлa Бaхaн нa зaсiдaннi
Пpeзидii Bepхoвнoi Pади CPCP' якa зaTвepдилa пеpе.цaчy, зa-
явив, Щo <.тiснi гoсПoДapськi й кyльтypнi зв'язки мiж Укpai-
нoю i Кpимoм зapoДиЛися П{e в.цaBHинy>. У квiтнi в Кисвi й
Мoсквi ьil6улиcя уpovистi зaсi.цaння yкpaiнськoi i всесoIoз-
нoi Aкa.цемiй нayк, нa яких зBгIilли численнi пpoМoBи пpo iс-
Topич}Iy yкpaiнськo-poсiйськy лpy>к6y. Двaдцять чeтBePтo-
гo квiтня в Moсквi пpoйrпoв вeликий yкpaiнський кoнцеpт, a
6_ 16 тpaвн я вillулvtcя ДeКaДИ yкpaiнськoi культуpи в МoЪквi
тa poсiйськoi культуpи в Киrвil3.

Cвяткyвaння сягнyлo aпoгеЮ нaпpикiнцi тpaвня 1954
poкy. flвaдцятЬ дpyгoгo тpaвня y Кисвi вiдкpилaся ypoчис.
тa сeсiя Bеpхoвнoi Paди УPCP, нa якiй 6ули лpиcутнi Дeлera-
цii вiд yсiх paлянсЬких peспy6лiк i пoльськoгo сeймy. Пeprпий
сeкpетap Киpиveнкo BигoлoсиB дoBry пpoмoBy' poзвиBaючи
iДei <.Teз>. Coтнi opгaнiзauiй _ вiД мoнгoЛЬсЬкoгo пapлaМeн-
Ty.цo ГЛyxих кoлгoспiв - нaДiслaли yкpaiнськoмy нapoДoвi вi-
тaльнi телeгpaмиta..ЦвaДцять тpeTьoгo TpaBня у Киевi, Хapкo-
вi, Львoвi, Ceвaстoпoлi, oДeсi тa Пepeяслaвi.ХмeльницькoМy
вiд6улиcя вiйськoвi й цивiльнi пapaди, a ввevepi с:lлютуBaли
з 20 гapмaт. У Киевi Хpeщaтикoм пpoйшлo 6лизькo 500 ти.
сян людeй, бaгaтo хтo в нaцiotl:lлЬних кoстюМaх. Кoлoнa Мo-
Лoтoвськoгo paйонy пoкaзaлa BеЛичезнy кapтинy <.Пеpеяс-
лaвсЬкa pa,цa>, зМoнтoBaнy нa BaнTilIсiвцi. Плoщa Хмельниць-
кoгo (кoлиlлня Й тeпepiшня Coфiйськa плoшa) 6улa пpи-

|3 PаОянcъка Укpаiна,77 сiчня |954, c.1 (пеpеймeнyвaння); 25 квiтня
1954 (кoнцepт); ГAPФ, ф,752З, oп.57,д. 963, л. 1-3; oп. 58, д.19, л.2_2|
( Кpим) ; 106илейньIе нayчньIe ceccИуI' IIoсвяЩeнньIе 300-лeтию вoссoe-
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кpaЦIенa гiгaнтськoю кoпiеlo Хмелькoвoi кapтини <.Haвiки з
Мoсквoю>l5.

Ha вiдзнaчeння ювiлeю Poсiя й Укpaiнa o6мiнялися cvIvl-
вoлiчними дapyнкaМи' зoкpeмa кapTинaМи нa iстopиЧнi Teми,
шкaTyЛкaМи' Ba3aми' скyлЬIlтypaМи' киЛимaми тa aль6oмaМи.
Пoмiэк yкpaiнських пoДapyнкiв були <.Haвiки з Мoсквoю>
Хмелькa, гo6елeн нa Мoтив <.Пеpeяслaвськoi paди> flepeгy-
сa, числe}Iнi rшкaтулки Й вaзи 3 пopTpeтaми Хмeльницькoгo
тa кoпiя кoзaцькoi пoЛкoBницькoi бyлaви. (Ha.цo.ц'aToк yкpa-
iнськa Bлaдa ПpeзeнтyBaЛa кoпii 6улaв вiсiмнaдцятЬoМ pa-

.цяtIськиМ мapшIaЛaМ i генepaлaм.) Cписoк мiстить i тaкi явнo
суuaснi пpе.ц,мrTи' як тeлевiзop, мaгнiтoфoн i кaМepa. Poсiя
вi.цпoвiлa псеBдoaHтичIlиМи lшoлoмaМи, 6aгaтo oзДo6лeними
шIкaтyлкaМи' скyлЬптуpaми, килиМaми й тaк сaмo кiлькoмa
сyчaсними ПpедметaМи. Iншi pеспy6лiки тe)к пpeзeнтyв:lли
пoДapyнI(и i Poсii, й Укpaiнi. Пiсля святкyвaнь iстopиvнi му-
зei в Мoсквi й Киевi якlаЙcь чaс eкспoнyвaли цi пoдapунки _

стpoкaTy сyмirш iстopиннoi пиlIItIoти й paдянськoi мoдepнoс-
Tи' якa нi6итo Мaлa симBoлiзyвaти нaслiдки тoгo сoюзу ХVI[
стopiнvяl6.

B oстaннi тpaвневi днi святкyBaння пepe}Iеслися дo Mo.
скви. .ЦвaДцять дeв'ятoгo тpaBня вiдкpилaся ypoчистa сесiя
Bеpхoвнoi Paди PPФCP, a Haстyпнoгo дHя Ha Кpaснiй плo-
Щi вiд6y3gg вiйськoвий Пapад i цивiльнa.цeмoHстpaцiя17. Мoс-
кoвськi ypoчистoстi дoдaли тpьoхсoтpiЧЧЮ ttoBoгo симвoлiч-
нoгo вимipy: Paдянський Coюз yПеpшIe oфiuiйнo сBяTкyBaв
ювiлей цapських тepитopiяльних нa6уткiв нa дepхaвнoмy piв-
нi. BiдзнaчaнHя.цpу)к6и нapoлiв i poсiйськoгo кepмувaнHя пo-
lIIиpюBaлo cЯ Ha дaЛeкe Mинyле, тpьoхсoтpiччя BстaнoвлЮBa.
лo пapa.цигмy пaм'ятi, пoтeнцiйнo зaсToсoвнy Дo iнЦIиx Hapo.
дiв CPCP i дo paдянсЬких зaкopдoнtlих сaтeлiтiв. Пpo святкo-
вi зaсiДaння' кoнцepти й лeкцii пoвi.цoмляли 6oлгapськa' че-

15 Beuipнiй Кuiв'24 Тpaвня |954, c.1, 3; 20 тpaBня 1954' с. 3; lЦAГo' ф. 1'
oп. 30, спp.3600, apк. 58-59; спp.3636' apк. 6_7.
'6IЦAгo, ф. 1, oп. 16, спp.74,apк. |04-|||; oп.30, cлp.3622, apк. 1-48
(пoлapyнки вiд Укpaiни); спp. 3623, apк. 1_19 (пoдapyнки Укpaiнi);
спp. 3601, apк.87_90; спp. 3641, apк. 138_139i PаОянськe мuсmецmвo,9
чеpвня 1954, с. |; Лimсpаmуpнa uсЁlrmа' 1 липня 1954' с. 1 (мyзei).
17 ПpавОа,30 тpaвня |954, c. |_2;3|тPaBня |954' c. 1_2.
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хoсЛoBaцЬкa, схiднoнiмeцЬкa' yгopсЬкa' пoльськa i pyмyнськa
пpeсal8. У сepпнi 1954 poкy кa6apлинськe пapтiйнe кepiвни-
цтBo сПoвнvlЛocЯ 6a>кaння вi.цзнaчити нaстyп}Ioгo poкy чoTи-
pьoxсoтy piнницro <<дo6poвiльнoгo вхoД]l(eння дo склaдy Po-
сii> iхньoгo кpaю. Пoзаяк цapськe зaBoювaнHя Кa6apди стa-
лocя 1557 poкy' pa.цники I{К зaПpoпoнyвaли вiдклaсти сBят-
кyBaння нa |957 piк. Уэкe 1955 poкy BЛa.ц}Iики Aлтaйськoгo
кpalo зaгoBop|4ЛИ пpo зaBoIoBaI{Hя цiеi зeмлi як пpo <.дo6po-
вiльне пpи€Днaння>, a 6iлopyськi нayкoвцi ствep.Ц)кyвaЛи' щo
<.Bo33' €днaння> Бiлopyсi з Poсiею нaпpикiнцi ХVIII стopiнvя
вiдпoвiдалo <.вiкoвiчним пpaгнeнням 6iлopyськoгo нapoдy>19.
Cкладнirпe 6yлo з Aстpaхaнським кpaсм, кepiвники якoгo B
бepeзнi 1955 poкy пoпpoсиЛи в Кpeмля.цoзвoлy вiДзнaчити
400 poкiв 3 чaсy вхo.ц)кeння AстpaхaнсЬкoгo хaнaтy .цo склa-
лy Poсii (1956). У шкiльних пiлp}пlникaх зaBoюBaння Кaзaнi
й Aстpaхaнi Iвaнoм IV тpaктyвaJIocЯ як нaйзнaмeннitпi paннi
poсiйськi вiйськoвi тpiюмфи, a чинoвники-iДeoлoги нe 6aлсa-
ли <<пеpeписyвaти> цю пoдiю в oфiцiйнiй Пaм'ятi, To)I{ пpoпo-
зицiro I{e зaTBepд kIЛуlr2o.

Хoчa ювiлeйнi ypoнистoстi нi6итo вiдзнaчaли poсiйськo-
укpaiнськy Дpyэк6y, peaкцiя oкpeмих yкpaiнцiB нa <.Teзи>
свiдvить, Щo мiсцевi iнтeлeктyaли викopисToByBaли ueй oфi.
цiйний дoкylvrент Для пiдтpимки влaснoi нaцioнaльнoi пaм'ятi.
Cтaprший нayкoвий спiвpo6iтник Iнститутy лiтеpaтypи Caв-
ченкo }aяBИB' щo y <.Teзaх> <<нeДoсTaTньo висвiтленo poль Пe-
peдoвиx дiячiв yкpaiнськoi кyльтypи> i нaвiть нe згa.цaнo тa-
ких писЬменникiв-клaсикiв, як Cкoвopoдa, Фpaнкo, Гpa6oв-
ський, Кoцюбинський тa Леся Укpaiнкa. Пpauiвник Iнститу-
тy iстopii oлeксiй Boйнa пiдвaяryвaв 6iнapнy oпoзицiю <.CTaP-
llloгo> й <<МoЛo.ЦllIoгo> 6paтiв' Haгa/lyючи пpo тpeтьoгo iстo-
pичtloгo гpaвця _ Пoльщy. Ha йoгo дyМкy, y ДoкyМентi <.зa-
мulлo з'ясoвaнo 3нaчення спiвpodiтництвa poсiйськoгo' yкpa-

l 8 .I[ и в. : PаО янська Укp аiна, сiнeн ь -тpaвен ь 1 954.
'9 PГAHИ, ф. 5, oп. |7, д. 427, л, 189_207 (IЪ6apдa); П. Е. TaдьIев, Кoн-
феpeнция пo вoпpoсaм изу{eния истopии Гopнoгo Алтaя, Bonpoсьtuc-
mopuu' }Ф 4 (1955): 173-175 (Aлтaй); Е. И. Кopнейvик, Экoнoмичeские
пpедпoсЬIлки фopмиpoвaния 6eлopyсскoй 6ypжyaзнoй нaцни, Tutt
са.мo,N 8 (1955):98.
20 PГAHИ, ф. 5, oп. 17'  д,5|8, л,70-75.
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iнськoгo i пoльськoгo нapoдiв .цЛя poзBиткy iнтеpнaцioнaль-
них зB'язкiв>. Гpупa стy.Цeнтiв fipoгodиuькoгo педaгoгiчнoгo
iнститyтy 6yлa нeзaдoвoлeнa тим' щo <.Teзи> нe пoвepтaloтЬ B
yкpaiнськy iстopиннy пaМ'ять супеpeчЛиBy пoстaть гетЬмaнa
Caгaйдaчнoгo: <. Cтy.Цeнти iнстиTутy тт. Дикиil, Пyнкoвський,
Кoнмap тa iнrшi, схBaЛIoIoчи ..Tе3и'', BисЛoBили пoбaэкaння
poз'яснити poЛь гетьМaнa Caгaйдaч}Ioгo' ypo)кeнця Caм6ip-
сЬкoгo paйoнy flpoгo6иuькoi o6лaстi, y пepioд 6opoть6и yкpa-
iнськoгo нapoДy 3a сBo€ визвoлeння>21.

Мaсoвaнa пpoпaraн.цисTськa кaмпaнiя пepe.ц ювiлейними
сBяткyBaннями i пiд чaс iх сТиМyЛюBaлa iнтеpeс yкpaiнськoгo
сyспiльствa дo сBoгo нaцioнaльнoгo Минyлoгo. TипoвvINlИ 3a-
питaнняМи пiсля читaння <.Teз'> тa лeкцiй нa iстopиv}Iy теМa.
тикy тoвapИcTP,a <.3нaння> 6ули тaкi: <.Кoли Укpaiнa opгaнi.
3уBaЛaся як нaцiя?>; <.Cкiльки paзiв ХмeльIrицЬкий }IaпpaB-
ляв пoслiв y Мoсквy?>i <.Якi щe питaння, кpiм Bo33'€.цнaння'
po3глядaЛиcЯ Нa Пepeяслaвськiй paлi?>; <.Чoму Ми Ha3иBa€-
Mo Boзз'rД,нaнням' a не Пpи€днaнням?>; <.ЧoмУ T. Г. IПeвчeн-
кo y свoiх пoeзiяx нaзивaB Б. ХмельницЬкoгo ..нepoзyмним

сиlloМ'', нeгaтиBнo стaBиBся .ц'o нЬoгo B oкpеN,tих вipшaх?>22
Cхo)ке, всi цi питaHня Bикa:}yють oбiзнaнiсть iз }Iepa.цянськи.
Ми lrapaтиBaМи пpo yкpaiнськe МинyЛe тa кpиTичtle стaBЛe}I-
ня дo oфiцiйних пoяснeнь' алe жo.цHe 3 них нe 6yлo нa.цiслa-
не .цo Мoскви. Укpaiнськi чинoвники пилЬtlyBaЛи' peДaryloчи
звiти пpo peaкцilo пpoсTих ЛIoДeй нa <.Teзи>. Bибpaнi вiдгУ
ки, якi Bo}Iи нaдсиЛaЛи B Кpeмль, с.l'BopЮB:lЛи Bp:Dкerrня,нi6и
стo вiдсoткiв нaсeлення peспу6лiки' зoкpеМa й зaхiднi yкpaiн-

цi, пoвнiстю зaсвoiли oстaнню вepсiю сталiнськoi нaцioнaль-
нoi пaм'ятi23.

Пiсля Cтaлiнa

Пoчaтoк.цeстaлiнiзauii в Укpaiнi 6ув пoзнaчeний
спpo6aми нayкoвцiв пiдвaэкити стaлiнськy кoнцепцiю yкpaiн-
сЬкoгo минyлoгo. Ha нapaлi iстopикiв yлiткy 1956 poкy Кoсть

2' TLцAгO, ф. 1, oп.46, спp. 6822,apк.40' 105.
22 Tаllсаl+lo, apк.83; oп.30, спp. 3626, apк. 18_19.
23 [ив'. ,  PГAни, ф. 5, oп. 30, д.52' л. 101_107.

26З
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Гуcлиcтиtl poзкpиТикyBaB }IeщoДaBI{€ пpикpaшaння кoлoнi-
ялЬних пpaкTик IlapизМy i зaпpсlпoнyвaв ПepеoсIl,IисЛиTи TBo-
pи <.бypxyi[tних> iстopикiв. Бoйкo зaпpoпollyвaв .цoслi,цити
сIIzЦII1иIIy Дpaгoмaнoвa, Лoсь н:t:iвaB yкpaiнський нaцioнaль.
ний pyх ХIХ стoлiтTя <<ПpoГpeсиBниМ>' a щr.цBo€ iстopикiв зa-
)кa.цaЛи сTBopиTи yкpaiнський iстopинний xypнaл. Toгo сaмo-
гo poкy iстopик Mихaйлo Лисeнкo oпуdлiкyвaB стaTTIo' y якiй
зaBBzDкиB, Щo суraснi нayкoвцi пepeнaгoлolцyloтЬ ПpoгpeсиB-
нiсть сoюзy Укpaiни 3 цapськoЮ Poсiсю2a. Tимчaсoм yкpaiн-
ськi лiтeparypoзнaвцi дaлi пiдвaэк УBaJIИ сталi нський opтoдoк-
сaльний пoгляll нa ШIевчeнкa. Iеpемiя Aйзенtптoк зaпеpeчиB
мiт пpo лpyэкбу пoетa з poсiйським уINIу1}JIИT1ЛяIt,Iи-paдиI( aJIaNIуI
як сy6'сктивiстськy iнтepпpeтaцiю, нe зaB)к.ци гpy}Iтoвaнy нa
iстopинних вi.цoмoстяx. oлeксaн,цp Бiлeцький пiддав сyмнi-
By oзHaчення flleвчeнкa якo <.peвoлtoцiйнoгo.цеМoкpaтa>, a iн-
тepпpeтaцii йoгo тeкстiв, спpяМoBarli нa дoвеДeння пoeToBих
сoцiялiстиtIних пepeкoнalIь' Bи3IIaB нcздaJтими25.

Якщo вiдoмi нayкoвl1i кpитикyвaли тiльки кpaйнoщi стa-
.lliнськoгo мiтoтвopeння' ЧaстиIIa сTyllентськoi мoлo.цi нaвiть
Пеpeхo.циЛa IvIехy мiж paдянськolo i <.нaцioнaлiстичнolo> Bep-
сiями yкpaiнськoi нaцioнaльнoi пaм'ятi. У лютoмy 1956 poкy
Baсиль Кyшнip, кolисopг iстopиннoгo фaкультетy Улсгopoд-
ськoгo yнiвеpситетy, зaнoтyBaB y сBorмy щoдeнникy poзмoBy
3 oДнoкypсникaми: <.CпiP пpo Тe' чи lvlo)Iсe Укpaiнa iснувaти
сaмoстiйнo, щo 6yлo 6 з нeю, якщo б вoнa 6yлa тpивaлиЙчac
тaкolo. Пo-мoeмy: в цей чaс ми 3МoгЛи 6 cтoятvl в числi пepe-
.ц,oвих .цepхaB свiту>. У неpвнi 1956 poкy вiн зaписaB: <<Beли
сьoгoднi спip вiднoснo нaцioнaлiзмy. Я 3 гpyпoю тoвapишiв зa-
хищaв Мaзeпy тa iнrпиx нaцioнaльних геpoiв>26.

Мiж 1956 i 1958 poкaМи BЛадa oфiцiйнo скaсyBaЛa стa-
лiнськe зaсyд)кelIня вiprпa Coсropи <.Лю6iть Укpaiнy> тa oпe-
pи flaнькeвинa <.Бoгдaн Хмeльницький>. loвхeнкy .цoзBo-
лиЛи дpyкyвaтися' a Iriсля йoгo смepти 1956 poкy укpaiнськa
iнтeлirенцiя BЦIaнyB:UIa йoгo як pе)кисеpa свiтoвoгo мaсulTa-

2i Bilinsky, Thе Second Soтliеt Rеpublic, 206_207. Iдеться пpo стaТTЮ:
М. М. Лисeнкo, Пepеdyлyвaти виклaдaпня iстopii в сеpe.llliй ruкoлi у
свiтлi pirшellь ХХ з'iзпy кПPс, PаОяlrcькашtсoлa'N10 (1956): 8-10.
25 Tам сal+to, 193_94.
26 lopvyк, Кульmуpне эtсummя в Укpаiнi в noвoeшi poкu' 6|.
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6y. УкpaiнсЬкe кyЛьTypнe вiлpo.Щкeння пеpio.цy <.вiдлиги> нa-
гoЛoсиЛo нaцioнaльнy сIIaДщинy, тЯгЛiсть yкpaiнськoi кyль-
тypнoi тpaлиuii i гop,liсть зa нaцioнaлЬнe минyЛe. Лiтеpaтy.
pa й мистeцтвo o6epнуЛу|cЯдo iстopиvних i фoльклopних теM'
a вiдoмi iнтелектyaли й мoлoдi paдикaЛи пy6лivнo мalriфес-
ТyBaЛи свoi зв'язки з укpaiнсЬким минyлим. 1968 poку вий-
IIIoB aЛeгopинний poмaн чiльrloгo пpoзaiкa oлeся Гoнvapa
<.Co6op>, який пpoсЛaBЛЯr- кoзaцЬкy минyBlllину i кpитикy-
вaв pyйнyвaннЯ /(epжaвoю укpaiнських iстopинниx пaм'ятoк.
Мoлoдий пoeт Baсиль Cимoнeнкo oспiвувaB y сaмBи.цaB}Iих
вipшaх вiчне rкиття нaцii i кoзaцькy кpoB, якa тeчe в йoгo хи-
Лaх27. Пoвepтatoни LLIeвчeнкa як сиМBoл нaцii, a нe сoцiялiзмy
чи зв'я3кiв Укpaiни з Poсiею, мoлo.цi iнтeлектyaли poзПoчa-
Ли Bлaснe' вiдмiнне вiд oфiцiйнoгo' пzlJIoмницTBo.цo пoeтoвoi
МoгиЛи. Biд 1966 Дo I97t poкy Boни з6иpaлиcя22тpaвня6iля
пaМ'ятникa LЦeвченкoвi в Киевi, щoб вiдзнaчиTи.цeнЬ пеpене-
сeння йoгo пpaхy в Укpaiнy28.

Cхoхсим чинoI\{ в oфiuiйнiй iстopioгpaфii пoчaлoся пoBep.
}IенtIя дo <.нaцioнaльнoi iстopii>, iнтepпpeтaцii yкpaiнськoi iс-
тopii, яку пiзнiшe peaкцiя влa.ци зaгнaлa в,циси.цeнтський сaм-
ви.цaB. У стaттi, нaписaнiй, iмoвipнo, 1966 poкy.цля пy6лiкaцii,
вiдoмий iстopик Михaйлo Бpaйнeвський пi.цдaв сyмнiву схвa-
ленy iнтepпpeтaцiю <<Bo33'€.цнaння>' ДoBoдячи' щo сTapIшин-
ськa вepхiвкa BBDкaЛa Пepеяслaвськy yгo.цy лиlшe вiйськoвим
сolo3oм' нaтoмiсть цapсЬкa aдмiнiстpauiя poзyмiлa Ii як aкт iн-
кopпopauii. Hiкoли нe.цpyкoBaнa в Pa.цянськoМy Coюзi стaт-
тя Бpaйнeвськoгo 4f[pисднaння чи вo33'е.ц'нaння?> пotшиpю-
BaJIacЯ B сaмBи.цaBi i з'явилaся нa 3axoдi. Лiтepaтypний кpи-
тик Iвaн .Цзю6a, Мaючи нa yвaзi пepедyсiм BЛa.цнy aвдитopilo,
нaписaв кни]ккy <.Iнтepнaцioнaлiзм ни pyсифiкaцiя?> ( 1965_
1969)' y якiй нaмaгaBся зaстoсyвaти мapксистсЬкy кpитикy
лo poсiйськoi i paлянськoi кoлoнiяльних пpaкTик в Укpaiнi2g.

27 Дlцв... Kеnnеth C. Faгmeг, Ukтаiniаn Nationаlign in the Post-Stаlin Era:
Муth, SуmboЬ and Ideologg in Souiet Nаtionalities Policу (Гhe Hague,
1980), pp. 78-121.
2s Бapaн, Укpatна 1 9 5 0 - 1 9 6 0 - х pp., 1 46 Гeopгi й |{acьянoв, H e зzo Онi : Укp а -
iнcъкa iнmeлiaeнцiя в pуci onopуl960-80-х porcio (Киiв, 1995)' с. 70-72,
29 Бpaйueвсь кvlfi , Пpurdнaн|rя чu вo3з, e Онaпня2; I вaн [зю6a, Iнmepнацi o -
нaлiз.ltl'lu pу сuфiкацiя? (Кнiв, 2005).
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lПiстдeсятники пiДхoпили вiднoBЛeння llaцioнальнoгo нapa-
тиBy I{е ToМy, щo були Bpoд)кениМи нaцiollалiстaми, a тorvly щo
Bиpoсли в стaлiнськiй iмгrepii пaм'яTi, a ця iмпepiя нe змoглa
виpo6ити нeнaцioнaльнy веpсiкl Миtlyлoгo. Як yкpaiнськi дис-
и.центи c.ГaвИЛИ пiд сyмнiв pa.цянсЬкий мiт <.дpУ)к6и нapoдiв>,
6o вiн ПpиМe}Iшyвaв iхнс нaцioнaльне MиHyле' тaк сaМo po-
сiйськi ilrтeлeктyilли-пaтpioти пoчиtlaли кpиTикyBaти йoгo зa
нeспpaBe/IЛивiсть дo iстopиннoi вeличi Poсii3o. Tpiщини ts сTa-
лiнськiй спiльнoтi пaм'ятi дeдaлi пoмiтнiшaли.

Хoнa peспyблiкaнськa вЛa.цa пеpioдиннo пpи6opкyвaлa
<.нaцioнaлiстичнi yxиЛи> в нayui й кyльтypi, ii влaснa пoлi-
тикa ПaМ'ятi зaлиrпaлaся rли6oкo Двoзнaчнoю. Haспpaв.цi в
Укpaiнi в пriст.цeсятi poки iснyвaлa <.фaктиннa спiльнiсть iн-
тepесiв пoлiтичнoi елiти, зaцiкaвлeнoi в aдмiнiстpaтивнiй aв-
тoнoмii, i кyльтypних елiт, зaцiкaвлeних у poзlllиpеннi кyЛь-
тyptlих Mo)кJIиBoстей>3t. Cлiдoм зa пpидyu]eнням yкpaiнських
дисиДентiв у 197I-I973 poкaх Пстpa flleлeстa 3tIЯЛI13 пoсa-
.ци пep[Ioгo секpeтapя КПУ. Йoгo книжкy <.Укpaiнo нaцra Pa-
.ЦЯHCЬК?>> poзкpиTикуBаЛи зa iдeaлiзaцiю кoзaцтBa' пpимeн-
ПIeння BilкЛивoсTи aкTy вoзз'€днaння тa зaxист екoнoмiчнoi
сaМo.цoстaтнoсTи Укpaiни. Пepший секpeтap' пoзa сумнiвoм,
пiдтpимyвaв yкpaiнськy кyЛЬтypy, i Цiлкoм мoхе 6yти, щo зa-
хiднi нayкoвцi дapемнo пoтpaкTyBaли звиHyвaчeння в нaцio-
нaлiзмi як сyтo фopмaльний пpивiл yсyнyти LШeлeстa. Cпpaв-
хснiми )к пpичиHaми нi6итo cTaJIИ йoгo oпip нoвiй eкoнoмiчнiй
цeнтpaлiзaцii тa пoлiтичнi пepeсTaнoBи в Moсквi. У кoxнoмy
paзi Шe.пeсT пoстa€ y свoiх мeмyapaх Щиpим [IaнyBaЛь}IикoМ
yкpaiнськoi нaцioнaльнoi спaдщини, яКиil вipить у lкивкiсть
нaцioнaльнoi кyльтypи32.

30 flив.: Brudny, Reinaenting Russia.
31 Faгmег, Uhrаinian Nationаlisтn,95. Цeй apryмент y)кивa€ тaкo)к Бoгдaн
Кpaвнeнкo у кн. Coцiальнi змiнu i нацioналъttа cвiОoмicmь, poзд. 5.
32 П. Е. lШелeст, ,{,а нe суОuмы 6gОemе:,[[,нeвнuкoвые lаnuclt, вocnoilu-

Slauic Reaiea 34, no. 4 (1975):752-768.
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Biдстaвкa fЦeлeстa пеpе.цуBaЛa нoвiй кaмпaнii пpoTи пе-
peлситкiв <.6ypжyaзнoгo нaцioнa.lIiзмy> в yкpaiнськiй ку'lIьтypi
й нayui. Пiсля 1973 poку paдянськi i.цеoлoги ПиЛьнo сТe)киЛи
зa .цiял ьнiстlо iнтeлeктyaлiв, a6и 6ути пеtsHиМи' пIo нaцioнaль-
ний ltapaтив незм itl нo пiдпopяllкo вaниЙ дoктpинi poсi йськo-
гo кepмувaння. oднaк пpиTJIуМЛeнa нaпpyгa в oфiцiйнiй iс-
тopиvнiй пaМ'яTi, Якa oдHoчaснo свяTкyвaлa нaцiю й iмпеpiro,
зaJIуlIIIИЛacя нepoзв'язaнoю. Кoли нaпpикiнцi вiсiмДесятих
poкiв кo}ITpoлЬ пapтiйltиx i.цеo,.loгiв зa сyспiльствoм пirпoв y
не6yття, ПoBepнe}IЕIя Itaцioнaльнoi вepсii yкpaiнськoi iстopи'l-
нoi пaм'ятi стaJIo BzuкЛиBиМ пoлiтичним пиTaнняМ. Як зaввa-
>кИЛaв нещoДaвньoмy .Цoслi.цлсеннi пoстpaдяIrсЬких кoМмeМo-
pauiйних пpaкTик сoцioлoг Кeтpин Baнep, цiсlo <.спpaгoю iс-
тopичних де6aтiв pyхaJlo дaBн€ i пoвсro.ц,не вi.цкидaння пpo-
сTиМи ЛIoдЬми oфiuiйних pa'цяIlськиx iстopiй>3з. Pea6iлiтaцiя
Гpyшевськoгo, yсЛaBлeння кoзaцтBa, пеpeoцiнкa Пepeяслaв-
ськoi yгoди змaгaJIися 3a yBary пyблiки 3 тaкиМи питaнняМи'
як Чopнo6иль i стaлiнськi 3Лoчини. Пpoгoлo[Ieння нeзaЛe)к-
IIoсти Укpaiни 1991 poкy зItищиЛo мiт лpyэк6и нapoдiв i пo-
веpнyЛo нaцioнальний нapaтив як oфiuiйний poлoвiл yкpaiн-
ськoгo нapoдy3a.

Te, щo стaлiнськi iДeoлoги зaсy.ц)кyв:lЛи як <.нaцioнaЛiзМ>,
сTaЛo oфiuiйнoю iдeoлoгiеlo незaЛeхнoi укpaiнськoi деpxaви.
Cy.raсн ий yкpaiнський iстe6лirш IvIент пoBepнyB .цo нaцioнaль-
нoгo пaнтeoну Taких BеЛиких пoпеpe.цникiв, як Iвaн Мaзeпa
тa Михaйлo Гpyrшeвський, i вiдкинyв клaсoвий aнaлiз. Oднaк
вiн пpиймaс i тaких сталiнських гepoiв, як flaнилo Гaлицький
i Бoгдaн ХмeльниIIЬкий, a тaкoх лiнiйний нapaтиB <<пpиpoд-

33 Cathегinе Wanneг, Burden of Dreams: HЬtory аnd Idеntitу in Post-Sooiet
Uhrаine (Univeгsitу Park' 1998)' p.38.
3a Кpiм кtlи)l(ки Кeтpин Baнеp, диB. пpo ue: Кoгут, Зeнoн. Iстopiя як
пo.де 6итви. Poсiйськo-yкpaiнськi вiднoсини тa iстopиuнa свi.цoмiсть
y сyvaснiй Укpaiнi. У кн': Кoгyт, 3енoн. Кopiння iОенmuчнocmu: Сmу-
Оii з pаннъoмoОepнoi i мoОеpнoi icmopii Укpаiнu. Пep. C. Гpaнoвa, o. Бo.
6poвський. Киiв, 2004; Taras Kuzio, ILhrаine: Stаtе and Nаtion Building
(New Yoгk, 1998); Serhii Plokhу, The Ghosts of Pеrеiaslav: Russo-Ukгai-
nian Histoгiсal DeЬates in the Post-Soviet Егa, Еurope-Аsiа Studiеs 5З,
no. 3 (2001): 489_505; Fгank Sysyn, Thе Reеmеrgеnсe ofthе Ukгainian
Nation and Cossaсk Мythology, Soсiаl RеsearсЙ 58, no.4 (Wintег 1991):
845-864.
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}loгo> lстopичнoгo poзвиткy нaцii дo вo3з'€днaння Bсiх yкpaiш.
сЬких етнiчниx зeМeЛь в oдIriй леpхaвi _ вiзiю, яку стaлiнськi
iдeoлoги пoдiляли з шaцioнaлiстичними теopеTl{кaми i якoi
нaвчили PaдяrrсЬк}Iх yкpaiнцiв. Кiшeць кiнцeм, y пolшyкaх нa.
цioпальнoi iдеoлoгii стaлiнiзм пpийшroв дo вiдпpaвпoi тoчки
стapoгo <.буpxyaзнoгo пaцioнaлiзмy> _ iдei, шo iмпepiя e су-
мoю ii нauiй.
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f{alтькевиv, Кoстянтин 49, 4930,
52, 6tse, 244, 24467 , 250-251E7 ,
264,278

,Цaцюк, Б,18077'273
flaшкeвиv, Яpoслaв 64ф' 27 4
Дeйвiд-Фoкс, Maйкл (Dаvid-Foх)

10
flepегyс, Михaйлo 86, 8613, 87,

|2З, 201 , 203' 20352, 239_24| '
259,26r,270,281

.(зiraн, eфiм 231
Дзroбa, Iвaн 265, 26529, 27 4
Дикlцit, стyпeнт 263
[митepкo, Лю6oмиp |2755, |48,

224-225|7, 228, 2З7, 2З7 49, 27 4
flмитpенкo, A. 6260, 71l0' 8613'

239s3,274
Дмiтpiй .Цoнськoй, князь 57
.Цoвженкo, oлeксaн.Цp 23, 2318, 7 0,

7 01, 7 2, 7 5, 7 520, 7 8-7 928, r02-
106, 1 44, 164, 220, 264, 27 5,
276,281

.(oвrкeнoк, Boлoдимиp |64, 164з2,
273,274

.Цoгада, Микитa 128

.(oйv, Кapл (Deutsсh) 24
[oлropукий20I
,(,oIIцoв, fiмитpo 148
fl'oporшeнкo, flмитpo 64, 65
.Ц'oporшeнкo, Пeтpo 89' 172
.Il'paгoмaIroв, Михaйлo ||0, ||4,

174,264
.(pyхсинiн' Hiкoлaй 169, 16911, 178
Дyapa, ПpaсeнДrкит (Duaгa) 25,

26
Дy6eнкo, С. B. 23231' 27 5
.Ця.цичeнкo, BaДим 52, 52З7, 6057,

109, 11020, |72, |75м, |78'273
.Цяченкo, B. 188

ЕнreЛЬс, Фpи,,11lих ( | l lrgl. ls) l}5'

105.159.27tt
Еpм"l l t .1 l .  ( l )1 lrr711lr lх ( l l гrrr l r .г) 5 t
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€кaтсpirra II, poсiйськa iмпepa-
тpиця 247,249

€кельvик, Cеpfiй (Yеkеlсhyk) 3,
13\ 1863,275,299

€невич, Фeлip 105' 106' |37, |46,
146з7, 150, |70' 17046,1887,275

€pуruzulмi, Йoсеф (Yегushalmi)
26,27

€сипeнкo. Сaвa43.44
€фpемoв, Cеpгiй 194

Жaдaltiвський, Бopис 206
Ждaнoв, Arr.пpсй 695, 102, 107,

10714,148
Ждaнoв, Юpiй 159
Живалoв, вик.лaдач 141
Житeцький, Павлo 206
Житltик, Пeтpo 229, 2З0, 23029

3a6apилo,Леся 10
3a6aштa' Baсиль 239
3aлopoжний, Biктop 241
3aмлинськa' o, 22|6,3439, 136',1,

275
3aн ькoвеl Iьк a, |vlapiя 228
3axаpнyк, Бopис 92'273

16сен, Гelrpик (IЬsen) 193
Iвaн IV Гpoзний, мoскoвський

цap 37, 452|, 47, |2245, 26|
Iванoв, Леoнiд 169, 169.t4
Iвaнoв, o. |7665,275
Iлi, flжеф (Еlсy) 10
Iльницький, oлeг 9
Iльvetlкo, oлексaн.Цp 220 -22|1' B,

232.275.276
Iнrpам, Cьюзен (Ingгam) 11
Iннoкентiй III, пaпa pимський

199
Iсaевиv, Яpoслaв |7972, 27 6

Кaгaнoвиv, Лaзap |29_ |321, |35_
137 ts, 139 - | 4023, 1 42- | 4331,

Iмeннuй noка3!с1|u1с

145-147, 154, 155, 158, 183,
221,276,281

Калитa, Iвaн 97
Капyстa, Лaвpitl22З
Каpл ХII, швeдський кopoль77,

169
Кapмaлюк, Устим 60'228
Кapмatlський, Пeтpo 1 46
КaptIoв, fсннaдiй 167
Кaсименкo, oлeксaнлp 143' 158'

|6227 ' |6328, 170' 17462' 775ы'
256,275,276

Кaсимoв, Кeнeсapи 156' 156E' 157
Касiян, Baсиль 63' 63fr' 242'270'

27З
Касьянoв, Геopгiй 242t, 2в528, 27 3,

276,282
Кaнypа, Якiв 49,4930
Каrшyб, aвтop листa 145
Кaщеltкo, Aлpiян 90' 223
Кeнкеp, flaян (Koеnkег) 10
Кepзoн, .I|,жopплс (Cuгzon) 91 _

92s4
Киpилюк, €вген 86{2, 110, 11022,

|47з9,276
Киpиvенкo, oлексiй |9|, 193, 202,

20241, 223, 2343e, 244, 256, 260
Кiвслсoн, Bсл (Kivеlson) 10
Кiлaм, Aйзек Boлтoн (Killam) 3
Климaсь' М. 1888.276
Климvyк, Микoлa 4,9, |3'2420,

273,282,289
Юloвaн, Пiтеp (Klovаn) 11
Клoдт, Пьoтp 205
Ключевський, Baсiлiй 87
Кo6илeцький, Юpiй 4827, 4829, 27 6
Кo6ифa, вчитель 183
Кoвaпенкo, Гpицькo 90
Кoваленкo, Леoпiд |73' |795'276
Кoваль, Миxaйлo 4З|g,6055, 17421 ,

18076,276,280
Кoвaльoв, С. ||7
Кoryт, 3енoн (Kohut) 9, 267u, 27 6

I.llеннuй noцсolrчuк

Кolкyкaлo, |.3439,276
Кoзинець, B' 17666,27З
Кoлeсниченкo, Г. 206
Кoлeссa, Фiлapет 210
Кoмapoв, Михaйлo 193
Кoмapoвa, Ipинa 10
Кolrдpaтюк, Кoстянтин 5647, 277
Кокдуфop, ЮpiЙ 6262' 27 7
Кoниський, oлексaнлp 206
Кoнoвaлeць, €вген 64, 148
Кoпиленкo, oлeксaнлp |22' 12З
Кolrиця, Дaвид233
Кoптiлoви, пo лtpу lкжя 2 42
Кopпy6a, Миpoн |12, ||3, ||4,

716, 120, 72042, 126
Кopмaк, Леслi (Coгmaсk) 9
Кopнiйvук, oлексaндp 23' 47 -

52, 68, 79, 83-85, 90, 91s2,
7037, 122, 144, 148, 14534, lg2,
190' 22З' 225 -226|9, 228, 229,
232, 233З1, 235, 237' 244' 246,
253, 257, 27 0, 27 4, 27 6, 277

Кopoтненкo, .(ем'ян |47 10' 206,
207,2541

Кoстoмapoв, Микoлa 61' 75' 88'
88{7, 90, 1 10, 167, 172, 177 ,203,
232,247,279

Кoстюк, Гpигopiй 3Зз5, 277
Кoстюк, ЮpiЙ |48a|'277
Кoт, Cеpгiй 20453, 20762, 277
Кoтляpевський, Iвaн 119' 187'

187s,190, r92,202
Кoтoв, B. |76ф'273
Кoх, Еpих (Koсh) 65
Кoцюби нс ьк a, МuхaЙлпнa 2 7 2
Кoцю6инський, Михaйлo 62, |73,

190, 192- 194, 2r2, 239, 262
Кovеpгa, Iвaн 84_86, |24,|24Ф,

148,182,222,225
Кovмap, стyлент 263
Кorшеp, Pyлi (Koshaг) 252a
Кorцик, Oлeксaнлp |70, 17 016,

17666,273
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Кpaвvенкo, Бoгдaн 33з5, 4215, |7 2,
266з|,277

Кpaсишький, Фoтiй 203' 243
Кpaскiвськa, Aнтorliнa 10
Кpейн, Cьюзeн (Сrane) 27
Кpивенкo, Михaйлo 241 243'

243ф
Кpивoнoс, Мaксим 51,60, 210'

253s2
Кpижaнiвський, Cтeпaн 185, 1852
Кpикун, .[митpo 230, 2З0з|
Кpип'якевиv, Iвaн (I. П.' I. Пe-

тpеttкo' Пoганькo, Хoлм-
ський), 56, 5741 64, 64€6,65, 98,
987о, 1 12, 114' 120' |2012, |3|-
132, 144, t7 8- 17 9, 213, 27 6,
277,28r

КpoпивниЦький, Mapкo 127
Кyлirш, Пaнтелеймoн 75, 88, 110,

ll4, lr9, 16710, 172, 177, 187,
19 1, 199, 203, 221, 229, 235, 277

КyльниЦькa, oленa 239
КyльниЦький, Cтaнiслaв 14
Kyнлзiv, oлекса 118
Кyпepмaн, Оciпduв. oсiпoв К.
Кypaс, |вaн278
Кypильцeвa, Baлeнтпнa 24|
Кypoмiя' Гipoaкi (Kuгomiya) 10'

33з7
Кyтyзoв, Мiхaiл 57,70,707, |19
Кyvep, Bacvlль228
Куrueвa, €кaтepiнa 169' 169{{
Куrшнip, Bacпль264

Лaac,Haтaля |4
Лaзapевський, oлексaндp 61, 75,

110
Лe, Iвall 213, 2|4E0' 228' 229
Левaдa, oлексaндp 2З4 235, 23542
Левицький (Hеvyй)' Iьaн 7 5, 127
Левченкo, Л. 148' 149
Ленiн, BлaдiмiP 28' 89' 105' l59'

180, 185, 193, 195rr, 211,216
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Лисенкo, Микoлa 29,42' 62, 89,
123' 188' |92'2З9'243

JIисенкo, NlихaЙлo264
Лисяк.Py/tницький, Iвalt 9
Литвин, Кoсть 66, 80, 8030, 97,

9768, 104, 109, 111, l l l21,116-
119, 134-136, 158, 199,233,
278

Лихo;tат, Arlлpiй 178,256 -2576
Лiнтyp, Пeтpo 94,946l
Лoсь, Федip 6057, 110, 11020, |32,

1327 , 170, 264,273
Лy.raкiвськa, Iвaннa 5647, 277

Мaзепa, Iвaн 39, 398, 53{0, 64,77,
89, 95, 956s, 98, 120, 148, 149,
172, 194,199, 233, 235,264,267

Макflyгaл, Ен (МaсDougal) 9
Мaкеlтзi-Кiнr' Po6сpт

(Мaссkеnsie Kiпg) 65
Мaленкoв, Геopriй 69,695, 107'{,

130,220
Малиrцкo, Aндpiй 98, 185, 185,
Манyiльський, {митpo 68, 69,

85,85{0, 94-96, 100-101, 136'r,
r37, r58,270

Мapкевиv, Mикoлa 180
Мapкo Boвчoк 192
Mapкс, Кapл (Maгх) 35,35', 105,

r59,278
Мapплз, {ейвiл (Мaгples) 9
Мapтинюк, I '  |0|, |0|1,278
Mapтиv (Фiнкeльlштeйн), Юxим

148
Mезeнцевa, Гaлинa 20248, 27 8
Mейтyс, Юлiir252
Mелixoв, Гeopгiй |25, |26, |2653,

238
Мeлявський,умтeль |42
Mельникoв, Леoнiд 1 18, 1183E,

150, 158, 161, 183, 195,201,
207' 220' 2З3, 234, 2З439' 40, 235,
254

I.неннuй noкt)lanuк

Метepлiнк, Мopис (Мaеtеrlinсk)
193

Миклalшевсl,кий, кoзaцЬкий стap-
шинa201

Михaйлoв, NI.4930,278
Мiнiн, Кyзьмa 57
Мiтiн, A. 159
Мixltoвський, Микoлa 64
МiItксвiч, Aдaм 209, 20967
Мiцyйorци, Йoшикo ( Мitsuyoshi)

10
Мнoгolpirшний (Iпraтoвиv),

.Цeм'ян |71' |72
Мoкpoyсoв, Aнлpiй 13
Мoлoтoв, B ячeulaв 5 4, 57
Мopryленкo, вчитeлькa 14 1
Мopoзoв, Biктop 2420, 272
Муpaлeлi, Baнo |22
Мypaurкo, Bacиль2|2
Мypаrшкo, oлексaндp 243
Мyсiеtlкo, oлeксa 42|5, |46эE, 27 8,

280
Мyu-lкетик, Юpiй 228

Hазаpенкo, Iвaн 97, 97в, ||7_
11836, 139-14023, 160, 160'e,
169-170{6, 176, 1766tr,, 190, 190,
193' 194' 2|2, 2262|, 233_2З410,
23542, 2З6, 238' 244, 248' 249'
257

Haпoлсoн Бoнaпapт, фpанuyзь-
кий iмпеpaтop 57 ' |87

Hayлкo, |вall 2|689, 27 8
Hемipoвiv-!aнченкo' Bлaлiмip

247,249
Hестсpoв, Пьoтp 210
Hrчкiнa, Miлiцa 46' 165' 16636'

170, l7 ltE,27g
Hoвиveнкo, Лсoнiд 106
Hoвiкoв, лiтepaтypoзнaвеtlь 232
Hoвoсельськ tttrl' АлекceЙ |7 8'

|76ф,275
Hopa, П'еp (Noгa) 26,27

Iлeннuй notса)rчuк

0глo6лин, Oлeксанлp 5310, 55,
r72,273

o.цинець, Михaйлo 197' 19835
op;roвськи, /{aнiель ( orlovskу)

198
oсiпoв, к. 49,49з|, 166' 167'

76738.3e,218

Павленкo, Hiкoлай 169, 16944
Пaлiй' Cемен 60'228
Пaнaс Миpний 188-190, 192' |94
Пaнкpатoвa, Ьulla7.I21 , 107, 10714,

135, 141, 154, 1544, 156, 157s,
|7 в, |82E2, 257, 27 6' 27 9

Пaнн, Пeтpo 49,4930,89, 90, 905',
r r r, r 44- 146, 152, 207, 222,
22в'227,| '279

Пapхет, Пeтpo 239
Пapхoменкo, oлексaндp 60
Пaтoлiчeв, Hiкoлай 130
Пaтopжи нсь кlцil, Iвaн 27 0
Пaтpyс-КаpпaтсЬкий, Aндpiй 146,

14638,279
Пaшyтo, Bлaлiмip 82-83' 165'

|65з5,277,279
[Iaщеtrкo, oлексaнлp 7 |, 7 11o, |25,

|2653'2ЗЗ'279
Пeтлюpa, Cимoн 64
Пeтpицький, Aнaтoль 2З2_23331
Петpoне, Каpен (Pеtгone) 4828
Пьoтp I (Пeтpo I) 37 ' 47 ' 5З,77,

109,210,237-239
Пстpoв, Bлaлiмip 237
Пиpiг, Pyслall 40|0, 279
Пiдгopний, Mикoлa 136l{
Пiдтинeнкo, Мapiя 114
Пiльryк, Iвaн 88{7, 279
Пiнчевськи й, МпхaЙлo |22
Пiчетa, Bлaдiмip 47, 4726, 5442, 55,

83,135,257,279
Плaт, Кевiн (Platt) 45,t
Пoгaнькo, Iвaн 64,65
Пoжapський, .I|мiтpiй, князь 57
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Пoйдa, .(митpo 163, 16359
Пoкpoвський, Miхaiл 35_38' 41'

4623,133,278
Пoпoвa, Лiдiя 240' 24051
Пopтеp, Бpаян (Poгteг) 10
Пoспелoв, Пьoтp 7 2, 238' 256'

257
Пoтьoмкiн, Гpiгopiй 2076|, 249
IIpистaйкo, Boлoдимиp 40|0,

279
Пpитикiнa, Maйя 13
Пyтейкo' B.239
Пуннiнi, Джaкoмo 25290
П5лrкoвський, стyлент 263
Пyruкap, Мapтvtн225
Пyrшкiн, Aлексaндp 37 ' 44' |50'

239
Пшeнiнеp, |цlак |27
Пeтpoвський, Микoлa |4, 4|, 4||з,

49_51з3'и, 53{0, 55, 5646, 58_59,
60s7, 6 1, 6l$, 7 3-7 4t8, 7 sts, 79 -
8030 33, 81-83, 87, 88{5, 91, 92,
96-9870, 109, 132-1338, 134,
139- 140' |4З' |44' |52, |в7,
168, 208, 209, 20966, 272-27 4,
279,282

Пaвлиtшин, Мapкo ( Pavlyshyn)
lr ,2t,2 l t4

Pa6ле, Фpaнсya (RаЬelais) 12859,
242

Pайзмaн, Юдiй 231
Paнкyp, Cьюзeн (Rаnсouгt) 11
Paнкoвськa, oленa 10
Pейнджep, Tepeltс (Rаngегs) 2420,

273
Pепpинцев, Boлoдимиp 14
Pепiн. Iлья 207, 232_233
Pепiн, Cтепalt 240'24|
Pи6aк, Haтaн |45,14636, |47,

| 47 з9, 2 | 4, 222_224' 226_23 |'
236,239,270,290

Pильський, Мaксим 60, 6055, 72,

I
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75,79,1037, 105- 10613, 1 19,
|37' |44' |45_ |46з7, 150, 152,
23З'248_249

Piзниненкo, А6paм227
Poзенбepr, Бiл (RosеnЬеrg) 10
Poзмyс, Гейзa 87
Peйлi, {oнaльл (Ralеigh) 11
PoмalI Мстислaвич, кtlязь 7 4'

199-200
Poмiцин, 

^. 
|2552'280

Py6av, Михайлo 40, 109, 1338,
138

Pyбльoв, Oлексaндp |0, |4, |5,
34з9,4319, 56{7, 946з, ||225, t|427,
12012, 146u, lgg10, 27 6, 290

Pyланський, Стeпaн |27
Py.Ц,енкo, Микoлa 53, 5339, 11838,

280
Pyдницький, Миxaйлo 146
Pyмянцев, oлeксiй (Алексей)

r72, 178,233,257
Pyткoвскi, Aлaн (Rutkowski) 11
Pюpикoвинi, динaстiя 55
Pя6oкляч, Iвaн |47, |4739

Caвеllкoв, Biкгop 240, 24|
Caвненкo, Iгop 5 1 _52s' 232-235,

262,271,273,275
Cавнук, oксaнa 2|79|, 280
Caгaйдачний, Петpo 59, 60'

7 5, | 10, | 1 4, 224, 225, 263, 27 4,
Caксaгaнськ ltЙ, Пaнac |27
Caнoв (Cмyльсoн), Л. 148
Сap6eЙ, Biтaлiй 14
Caфoнoвa, €. 6055' 280
Cвiтлицький, Гpигopiй |23, |2349,

239
Cвo6oдa, Лroдвiк (SvoЬoda) 146s
Cвятoслaв lгopевиv, князь 58, 64,

74,228
Cенiн, Iвaн 233
Cенveнкo, Iвaн 1 10, ||022, |44
Cеp6ин, Poмaн 10

I.меннuй noксюNсaluк

Cepгiеltкo, Baлентиlta 10
Cepгiйvyк, Boлo.Цимиp 9462, 280
Cенкевiч, Генpик (Siеnkiewiсz)

48
Cеpaкoвський, 3иrмyнт

(Siегakowski) 234'2З5
Cимoненкo, Baсиль 265
Cиpoтloк, Микoлa 49з0, |44зз,

22313,290
CiдoPoв, Aнaтoлiй |78, 257
Cipкo, Iвaн 207, 208, 2 |3, 2| 48o,

225
Cipvенкo, Якiв 194, 198
Cкляpeнкo, Cемен 228
Cкoвopoда, Гpигopiй 62, t|0,

262
Cкpи6, Ежeн (Sсгibе) 121
Cкpипник, Mикoлa | | |, 1||2э
Cкy6иuький, Tpoхим 43
Cлaвiн, Лaзаp 6057, 615E, 110, 11022,

162,273,282
Cлемoн, Cтивен (Slеmon) 9
Cливкa, Юpiй 3438, 280
Cлyuький, oлeксaн.Цp 139, 140,

14021
Cльoзкiн, Юpiй 18
Cлюсapeнкo, Гpигopiй 43
Cмiлянський, Леoнiд 98' 224
Cмiт, Ентoнi (Smith) 252{
Cмoлiй, Bалеpiй |4' 34в, 5032, 280,

14338, 16430
Cмoлкa, Фpaнцишек 209
Coкoлoвський, oлексaндp 41,

47|з,49,223' 280
Coлнцeвa, Юлiя 1037
Coлoвйoв, B лaдiмiP | 22|5
Coлoвйoв, Cсprей 87
Copoкa, МI' 42|5,280
Coсюpa, Boлoдимиp 23, 23|8, 760,

180, 2 19, 219, 2t92, 264, 280-2gl
Cталiн, Ioсiф 6, |4, |8,23,28-3|,

33-343e, 36, 46, 49, 49, 57 ,5718,
59, 62, 626r, 69, 7 0-72ll, 7 6-

Iмсннuй noкаJauutс

79,8|з2_82u, 86, 89, 91-95'
99, 101- 103?, 107, 107t4, 1224s,
124_ 126s3, 129_ 130r. 2, 1 36_
|47з9, |53_1542, 757 , |67, |6221,
169, l7 4, l7 6, 17767, 184, 185,
188, 193, 196, 1963" 209,20967,
2 | l, 2t 11 3, 2 t8 - 220, 222-237,
24366, 246, 25 4, 255, 263, 265,
267,27r,276,28r

Cтaнiслaвський, Кollстантiн 247 ,
249

Cтанirцевський, Юpiй 42|6, 49Ф'
28r

Cтapинкевич, €лизaвета 148
Cтe6yн (Каuнельсoн), Iлля 143з',

148,233
Cтeпaнeнкo, B.206
Cтeфaник' Baсиль ||3' 192'2|0
Cтефaнoвин, Михaйлo 270
Cтeценкo, B.207
Cтoян, Пилип 139, 140, 1402t
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