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НОВІ ДАНІ
ПРО НАСЕЛЕННЯ ПІВНІЧНОЇ БУКОВИНИ 

В ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ 
ПЕРШОГО ТИСЯЧОЛІТТЯ н. Е.

Однією з актуальних проблем стародавньої історії 
Північної Буковини є питання про її населення напере
додні утворення Київської Русі. Буржуазна історіогра
фія, в першу чергу (румунська, з метою заперечити сло
в’янський характер населення цієї території, висунула 
теорію про те, що до XIV ст. часу утворення Молдав
ського князівства Буковина не мала сталого населення. 
Так, наприклад, румунський буржуазний історик Д. Он- 
чул писав, що після гун.нської навали «східне Прикар
паття протягом багатьох віків було ареною проходжен
ня кочуючих орд, які одна за другою оволодівали цим 
краєм» 1.

Фактично на таких же позиціях стояв буковинський 
історик Р. Кайндль. Говорячи про історію Буковини 
в І тисячолітті н. е., він перелічує різні народи (даки, 
карпи, готи, гунни, авари, угри тощо), які переходили 
через цю територію або тимчасово перебували на ній. 
Посилаючись на дані топоніміки, Кайндль стверджував, 
що слов’яни на Буковині з’явились у кінці IV ст., але 
вони, як далі він твердив, «не мали стійкого заселення, 
тому що їх прагнення були спрямовані на південь» 2.

За останні роки на території Чернівецької області 
відкрито чимало археологічних пам’яток другої полови-

1 D. О п с і u 1, Zur Geschichte der Bukowina, Czernowitz, 1887, 
стор. 3.

2 R. К a і n d 1, Die Rutenen in der Bukowina, Czernowitz, 1889, 
стор. 6—9.
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ни І тисячоліття я. е. Зібрані матеріали переконливо 
свідчать про те, що вони залишені східними слов’янами. 
Тепер є всі підстави твердити, що територія Північної 
Буковини напередодні утворення Київської Русі була 
постійно заселена і слов’янське населення тут було від
носно сталим.

У процесі вивчення досліджених археологічних па
м'яток другої половини І тисячоліття н. е. стало мож
ливим розділити їх на дві хронологічні групи. Перша, 
більш давня група слов'янських пам’яток датується 
VI—VII ст. Зараз на території Чернівецької області ві
домо більше 10 слов’янських поселень цього часу.

Слов'янське селище VI—VII ст. .в с. Пригородок Хо
тинського району розташоване на 10-метровій терасі 
Дністра. В 1966 р. тут розкопано рештки житла-напів- 
землянки площею 7 кв. метрів. Будівля була заглибле
на в землю на 0,6 м; її стіни зсередини були обшиті 
деревом, а зовні — обкладені плоскими кам’яними пли
тами. В північно-східному куті споруди, в неглибокій 
ямі, розміщувалась піч-кам’янка. У житлі знайдені 
уламки ліпних неорнаментованих глиняних горщиків та 
сковородок, залізний ножик (його довжина — 7,5 см) 
та багато кісток тварин (корови, дикого кабана). По
руч з житлом розміщувалась господарська яма глиби
ною 0,7 м від давньої поверхні. Діаметр її дна стано
вив 1 м.

Під час прокладання дороги між селами Задубрівка 
і Горішні Шерівці Заставнівського району в урочищі 
Гортопи відкрито 20 напівземлянкових жител VI— 
VII ст. Вони розміщені по південному схилу невисокого 
мису, простягнувшись майже на 500 м. В одному з до
сліджених жител, в північно-східному куті, розчищена 
прямокутна піч-кам’янка розміром 0,40x0,60 м. На до
лівці біля печі лежали роздавлені неорнаментовані ліпні 
глиняні горщики.

Прямокутна піч-кам’янка розміром 0,40X0,90 м роз
копана на слов'янському поселенні VI—VII ст. в с. Доб- 
ринівці Заставнівського району. Досить цікаве слов'ян
ське поселення цього ж часу виявлене на території 
с. Лукавці Глибоцького району. Тут під час розвідкових 
розкопок знайдені великі орнаментовані глиняні сково
роди, які служили для випікання ритуального хліба.

Напівземлянкові житла з печами-кам'янками і ліп-
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ною яеорнаментованою керамікою VI—VII ст.ст. вияв
лені також у селах Мусорівка і Шубранець Заставнів- 
ського району, Малинці і Перебиківці Хотинського р-ну, 
Молниця Глибоцького р-ну, Довжок Новоселицького 
р-ну та в Садгорі (Чернівці).

У с. Чепоноси Хотинського р-ну, поблизу селища 
VI—VII ст., досліджувався одночасний з ним курган
ний могильник. Тут розкопано два ледве помітні роз
пливчасті кургани. В одному з них, висотою 0,30 м, 
діаметром насипу— 15 м, під земляним насипом на 
давньому горизонті виявлено глиняну обпалену пло
щадку розміром 1,1X1,40 м, на якій було спалено по
кійника. На площадці лежали вуглинки та декілька 
шматочків перепалених кальцинованих людських кіс
ток. Навколо площадки, в діаметрі більше 2 м, розки
дані куски обгорілих деревин та вугілля. На північний 
схід від площадки лежав роздавлений неорнаментова- 
ний горщик — урна, а біля нього — купка кальцинова
них людських кісток. Під насипом кургану виявлено 
ще 7 кострищ у неглибоких ямках. Вони розміщені 
в певній системі і разом з глиняною площадкою в плані 
утворюють коло діаметром близько 9 м. Кострища ма
ють чисто ритуальний характер і зв’язані з обрядом по
ховання.

Східнослов’янські племена VI—VII ст. на території 
України представлені (на даному етапі їх вивчення) 
двома археологічними культурами: подніпровською (так 
званий корчакський тип)1. Порівняльне вивчення буко
винських пам’яток цього часу показало, що вони нале
жать до волинсько-дністровської культури східних сло
в’ян. В останній знайшла свій відбиток конкретна істо
рія східного слов’янства. Більш ймовірно, що волин
сько-дністровська археологічна культура характеризує 
історію племінного об’єднання східних слов’ян на чолі 
з дулібами 2.

Очевидно, в цей союз племен входило і слов’янське 
населення, яке жило тоді на території Південної Буко
вини. Румунські археологи в післявоєнні роки відкрили

1 Н. П. Т р е т ь я к о в ,  Зарубинецкая культура и поднепров-
ские славяне, «Советская археология», 1968, 4, стор. 62.

2 Аналіз писемних джерел про дулібський союз слов’янських 
племен див. «Торжество історичної справедливості», Видавництво 
Львівського університету, 1968, стор. 32—36.
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в Сучаві (урочище Шепіт) слов'янське поселення VI— 
VII ст., яке своїм етнокультурним складом також нале
жить до волинсько-дністровської культури К

Після розпаду дулібського союзу племен слов’янське 
населення продовжувало заселяти територію Північної 
Буковини. Про це можуть свідчити слов’янські архео
логічні пам’ятки VI—VII ст., які продовжували існувати 
і пізніше, в VIII—IX ст. Одна з таких пам’яток, напри
клад, відкрита в Хотині, в урочищі Котелево.

Є підстава твердити, що місцеве слов’янське насе
лення десь у кінці VII — на початку VIII ст. ввійшло 
до складу нового племінного об’єднання слов’ян у По
дністров’ї, на чолі якого стояли тиверціI 2. З коротких 
літописних повідомлень можна зробити висновок, що 
племінний союз тиверців складався _на території між 
Дністром і Прутом, а на півночі він охоплював і тери
торію Північної Буковини. Відкриті на території Черні
вецької області селища і городища слов’ян VIII—IX ст. 
нічим не виділяються серед слов’янських пам’яток 
Прутсько-Дністровського межиріччя.

Селища слов’ян VIII—IX ст. виявлені більше ніж 
в 50 пунктах Чернівецької області. На деяких з них, 
що розміщені на Пруті (Біла,, Великосілля) та на 
Дністрі (Хотин, Митків), під час розкопок виявлені 
рештки напівземлянкових жител невеликого розміру 
(9—12 кв. м). Вони були заглиблені в землю приблиз
но на 7з своєї висоти, а їх стіни обшивали деревом і 
обмазували глиною. Опалювались приміщення печами, 
стінки яких були складені з каміння. Печі зверху часто 
накривались великими глиняними сковородами, які при
значались для сушіння зерна та інших продуктів.

Тиверці, як повідомляє баварський географ IX ст., 
мали багато укріплених поселень3. Були вони й на те
риторії Північної Буковини. Найдавнішим з них є горо
дище Галиця в околицях с. Ломачинці Сокирянського 
р-ну. Під час розкопок у 1968 р. земляного валу, який

I M i r c e a  D. Ma t e i ,  Die slawischen Sidlungen von Suceava 
(Nord-rnoldau, Rumănien), — Slovenska archeologia X-l, Братісла- 
ва, 1962.

2 Г. Б. Ф е д о р о в ,  Тиверцы, «Вестник древней истории», 1953, 
2, стор. 250.

3 Р. S a f а г і k, Slowanska starozitnosti, Прага, 1837, стор. 550.
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був насипаний в XI ст., вдалося простежити рештки 
дерев’яної фортеці VIII ст. Складалася вона із двох 
поздовжніх дубових стін стовпової конструкції, що йшли 
паралельно одна одній на відстані 2,5 м. Вони були 
скріплені поперечними стінами, які разом з поздовжні
ми стінами утворювали окремі приміщення. Останні 
використовувались як житла або для господарських 
потреб. В тих приміщеннях, що служили житлами, ви
явлені рештки глинобитних печей та знайдені різні по
бутові речі (глиняний посуд, кістяні проколки тощо). 
В одному з приміщень розміщувалась, наприклад, куз
ня. Тут знайдені рештки ковальського горна та багато 
залізних шлаків.

Оборонні дерев’яні стіни огорожували овальний 
у плані майдан діаметром до 50 м. Іззовні проходив 
оборонний рів глибиною до 2 м, шириною 6 м, а зовніш
ня оборонна дерев’яна стіна в нижній частині була під
сипана землею на висоту до 1 ж. На території укріпле
ного майдану сліди жител не простежені. Він, очевидно, 
був вільним від забудови і служив місцем, де могло 
розміститись населення навколишніх неукріплених се
лищ під час ворожого нападу.

Поруч з дерев’яною фортецею розміщувалось сели
ще, яке займало площу не менше 10 га. На його тери
торії простежені рештки напівземлянкових жител IX— 
XI ст., виявлені рештки залізоробного ремесла.

В XI ст., у зв’язку з дальшим розвитком військово- 
інженерного мистецтва, фортецю повністю перебудува
ли. На місці дерев’яних стін фортеці VIII—X ст. був 
насипаний високий земляний вал, а з його внутрішнього 
боку збудували нові дерев’яні стіни, на цей раз уже 
зрубної конструкції. Нова фортеця припинила своє 
існування в першій половині XIII ст. Таким чином, фор
теця Галиця в Ломачинцях існувала безперервно з VIII 
до XIII ст. Це є ще одним свідченням постійного засе
лення території Буковини слов’янським населенням на
передодні та в час існування Київської держави.

Напередодні утворення Київської Русі на території 
Північної Буковини існували й інші слов’янські городи
ща. Вони, наприклад, виявлені в селах Грозинці Хотин
ського району та Ревнй Кіцманського району. Укріплені 
частини цих городищ займають досить велику площу — 
не менше 300 м в діаметрі. На укріплених масивними
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земляними валами майданах простежені сліди забудови, 
в кількох місцях виявлені рештки напівземлянкових 
жител з печами-кам’янками, в яких знайдені речі IX— 
X ст.ст. Ці укріплення, очевидно, були військово-адміні
стративними центрами слов’янського населення.

Городища IX—XI ст. виявлені ще в селах Червона 
Діброва і Горбова Глибоцького району, Баламутівка 
Заставнівського району, Бабин Кельменецького району 
та Рухотин Хотинського району.

Речові матеріали із слов’янських пам’яток Північної 
Буковини є типовими для всіх східнослов’янських пле
мен. До них, в першу чергу, належить найбільш масо
вий матеріал — кераміка (горщики, сковорідки, конічні 
миски тощо). Характерною ознакою орнаменту на гли
няному посуді (горщиках) цього часу є поєднання 
горизонтальних і хвилястих врізаних ліній. У колекції 
речей VIII—IX ст. є залізна мотика (знаряддя для руч
ної обробки грунту), залізні ножі і стріли, металеві 
жіночі прикраси, вироби з кісток (проколки), кам’яні 
жорна та амулет просверлений зуб вовка.

При повній аналогії з слов’янськими старожитностя- 
ми Прутсько-Дністровського межиріччя, матеріали сло
в’янських поселень Північної Буковини в загальних ри
сах нічим не відрізняються від пам’яток на інших тери
торіях слов’ян, що свідчить про єдність слов’янського 
світу, яка склалась ще до утворення Київської держави.

Таким чином, є підстава зробити висновок, що в дру
гій половині І тисячоліття н. е. територія Північної Бу
ковини постійно заселилася східнослов’янськими племе
нами, які в VI—VII ст. входили до племінного об’єднан
ня на чолі з дулібами, а в VIII—IX ст. — до іншого 
племінного об’єднання на чолі з тиверцями. Разом з тим 
немає ніяких даних, що говорили б про зміну місцевого 
слов’янського населення у зв’язку з військовими похо
дами проти Візантії, як це твердив Р. Кайндль. Нові 
археологічні знахідки спростовують безпідставні твер
дження буржуазних дослідників про те, ніби територія 
Північної Буковини в І тисячолітті н. е. була своєрід
ним «коридором», через який, змінюючи один одного, 
проходили різні народи. Постійними жителями цієї зем
лі напередодні утворення Київської держави були схід
ні слов’яни.
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я. Д. 1САЄВИЧ (Львів)
д о  к р и т и к и

КОНЦЕПЦІЙ БУРЖУАЗНОЇ ІСТОРІОГРАФІЇ 
З ПИТАНЬ ІСТОРІЇ БУКОВИНИ 

ДОБИ ФЕОДАЛІЗМУ
У буржуазній історичній літературі та публіцистиці 

є чимало статей і брошур з окремих питань історії Бу
ковини, однак не було зроблено ні однієї спроби ство
рити грунтовну узагальнюючу монографію з соціально- 
економічної, політичної та культурної історії краю. Ру
мунська буржуазна історіографія не була зацікавлена 
в об’єктивному зведенні всіх головних джерельних мате
ріалів з цього питання, оскільки джерела аж ніяк не під
тверджували тенденційних концепцій, поширюваних ре
акційними публіцистами та істориками. Майже всі румун
ські історики, торкаючись тих чи інших часткових пи
тань історії Буковини, обмежувалися добою феодалізму, 
спотворене висвітлення якої вважалося найбільш при
датним для «історичного обгрунтування» анексіоніст
ської політики буржуазії. Шовіністичні концепції румун
ської буржуазної історіографії з питань середньовічної 
історії Буковини не знайшли належної відсічі з боку 
українських та австрійських буржуазних істориків, які 
зосередили свою увагу на подіях кінця XVIII і всього 
XIX ст., всіляко ідеалізуючи австрійське панування 
в краї.

Щодо політичної приналежності земель Буковини і 
Молдавії в XII — першій половині XIV ст. буржуазні 
історики поширювали погляд, начебто в цей час ці зем
лі були цілком спустошені і перебували під повним 
контролем кочовиків-монголів. Така концепція спро
стовується як археологічними матеріалами, висвітлени
ми в ряді праць Б. А. Тимощука 1 та інших археологів, 
так і писемними джерелами. Зокрема, на підставі ано
німного опису Східної Європи 1308 року можна зроби
ти висновок, що на початку XIV ст. кордон Галицько- 
Волинської і Болгарської держав проходив у централь
ній частині Молдавії2. Якщо значна частина Мол-

1 Б. А. Т и м о щ у к ,  Северная Буковина IX—XIV вв. по архе
ологическим данным (автореферат), Чернівці, 1967.

2 История Молдавской ССР, т. І, Кишинев, 1965, стор. 85; 
Н. А. М о х о в ,  Молдавия эпохи феодализма, Кишинев, 1964, 
стор. 86.
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давії входила до Галицько-Волинського князівства 
в період його занепаду, то тим більше це стосується 
доби розквіту князівства. Належність молдавських 
земель до Галицького феодального об’єднання підтвер
джують і інші джерела («Слово о полку Ігоревім», 
повідомлення візантійського історика Микити Хо- 
ніата Акоміната). Про це ж свідчить і збереження 
в практиці пізнішого Молдавського князівства ряду 
юридичних інститутів та термінів, що вкоренились ще 
в Галицько-Волинському князівстві. Навіть після того, 
як Молдавія стала незалежною державою, молдавські 
церковнослужителі і далі висвячувалися галицькими 
ієрархами 1. Важливо пам’ятати також, що грошова 
система Молдавії була наслідуванням' галицько-волин
ської 2.

Говорячи про перебування земель Буковини у скла
ді Молдавського князівства, румунські буржуазні істо
рики і публіцисти нерідко твердили, що в цей період 
«Буковини не існувало»3, бо її землі не становили окре
мої історико-географічної частини Молдавії і, мовляв, 
нічим не відрізнялись від решти Молдавського князів
ства 4 5. Територія Буковини, на їх погляд, утворилася 
лише в результаті загарбання Австрією північних во
лостей Молдавії, а до цього під словом Буковина розу
міли лише букові ліси в міжріччі Дністра і Пруту. 
Однак, насправді, територія Буковини сформувалася 
аж ніяк не внаслідок австрійської окупації. Це видно 
хоча k б з того, що в XIX — на початку XX ст. місцеві 
жителі називали Буковиною не лише однойменну 
австрійську провінцію, але й заселену українцями пів
нічну частину Бессарабської губернії \  Слово Буковина 
вживалось як територіальна назва вже в джерелах 
кінця XV — початку XVII ст. Так, у короткій хроніці, 
написаній у XVII ст. в Крехівському монастирі поблизу

1 История Молдавской ССР, т. I, crop. 260.
2 Л. П о л е в о й ,  Происхождение молдавской денежной систе

мы, Краткие сообщения Института археологии, т. 105, М., 1955, 
стор. 76.

3 Т. ‘V a le a  nu, The question of Bucovina-then and now., Juor- 
nal of Central European Affairs, t. 4, Nr. 4, Januaru 1945, стор. 
373, 376.

4 Там же.
5 В. Д о м а н и ц ь к и й ,  Про Буковину та життя буковинських 

українців, Київ, 1910, стор. 13.
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Львова, є записи: «У Буковині война», «На Буковині 
война» К Ясно, що літописець мав тут на увазі назву 
певної області, а не букові ліси. *

Поруч із значенням слова Буковина як назви тери
торіальної одиниці зберігалася і загальна назва «буко- 
вина» — буковий ліс. Втім, найважливішим для нас є 
той факт, що задовго до того, як географічна назва 
Буковина стала загальноприйнятою, волості, які згодом 
отримали цю назву, вже відзначались специфічними 
рисами, зумовленими їх географічними розташування
ми і особливостями історичного розвитку.
• У суспільно-політичному устрої Молдавського кня
зівства, як уже відзначалося, довго зберігались деякі 
риси, які розвинулись ще в період Галицько-Волинсько
го князівства. Особливо стійко вони трималися на укра
їнських землях, зокрема в Чернівецькій та Хотинській 
волостях. Для економічного розвитку цих волостей особ
ливо велике значення мали торговельні зв’язки з Гали
чиною і Поділлям, насамперед з Львовом та Кам’янцем. 
На відміну від інших волостей князівства, в Черніве
цькій волості управляли урядовці, які називались ста
ростами, а не пиркалабами. Також хотинських пирка- 
лабів в один час називали старостами. Ці особливості 
устрою, безперечно, пов’язані також з впливами, що 
йшли з Галичини або через Галичину1 2. Слід також 
мати на увазі, що в Північній Молдавії землеробство 
відігравало значно більшу роль, ніж у центральних та 
південних волостях, де переважало скотарство.

Буржуазні історики систематично замовчували той 
факт, що входження українських земель до Молдавії, 
як і збереження в молдавській державі традицій доби 
Галицько-Волинського князівства, сприяло вживанню 
української мови як урядової мови Молдавії в XIV — 
першій половині XVII ст. Так звані молдавські грамоти 
е цінними пам’ятками української мови, причому в них 
деякі фонетичні риси української мови (наприклад ви
мова «ять» як «і») виступають послідовніше, ніж у того
часних українських пам’ятках з інших територій3. Не

1 А. К р и ж а н о в с ь к и й ,  Руська «кройника» з XVII в. За
писки Наукового Товариства ім. Шевченка, т. 42, 1904, стор. 2.

2 Т. В а 1 a ru Vornicia in Moldova, Codrul Cosminului, VII, 
1931—2, стор. 198.

3 Словник староукраїнської мови XIV—XV вв. Пробний зошит, 
JK., вид-во «Наукова думка», 1964, стор. 10.
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мають рдції ті історики XIX ст.. (і деякі сучасні автори* 
що не звільнилися від їх впливу), які однаково назива
ють «слов’янською» як мову молдавських літописів та 
церковної літератури, так і мову грамот та інших діло
вих документів, причому пишуть, що ця «слов’янська» 
зовсім відмінна від української 1. Філологічна наука не 
знає «слов’янської взагалі» мови, а лише старослов’ян
ську, наближену до неї церковнослов’янську І МОВИ' 
окремих слов’янських народностей. Церковна літерату
ра в Молдавії складалась церковнослов’янською мовою, 
а грамоти, за незначними винятками, українською.
І якщо мова більшості грамот Молдавії XIV — початку 
XVII ст. за граматичною будовою і словниковим скла
дом не відрізняється від мови українських грамот Гали
чини і Великого князівства Литовського, то вона цілком 
відмінна від середньоболгарської мови грамот Трансіль
ванії та Валаки.

Мова молдавських грамот зовсім не була «штуч
ною», — це була рідна мова значної частини населення 
князівства, зокрема більшої частини населення Північ
ної Буковини. Характерно, що українські епіграфічнії 
пам'ятники Північної Буковини (наприклад, написи на' 
хресті з Василева і на глечиках з Рідківець) складені 
такою ж мовою, як і більшість грамот князів та бояр> 
Молдавії.

Особливо наполегливо буржуазні публіцисти і деякі 
з істориків-професіоналів намагалися заплутати пробле
му етнічного складу населення Буковини. Окремі з них 
договорювалися до того, що заперечували наявність на 
Буковині в XIV—XVII ст. українського населення. Так,, 
йон Ністор твердив, начебто українці з’явилися в Хо
тинській області у XVIII ст., в решті Буковини — лише 
починаючи з другої половини XVIII ст.2, крім гуцулів, 
поселення яких він відносив до кінця XVII ст.3. Необ

1 І. N is  tor,  Antwort an die ukrainische Denkschrift, Bucha
rest, 1942, стор. 14.

2 I. N і s t о r, Problema ucraineana în lumine istoriei, Cernăuţi,. 
1934 (відбит. з журн. «Codrul Cosminului», VIII), стор. 69; idem: 
Lorigine de Ukrainiens de JRoumanie, Bucurest, 1944, стор. 54. *

3 Те, що буковинці-гуцули «за звичаями, одягом, орнаментом 
не відрізняються від гуцулів галицьких», И. Ністор вважає доказом 
пізнього переселення гуцулів з Галичини на Буковину, де вони,, 
мовляв, «українізували» місцевих румунських мешканців (стор. 60—
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грунтовані погляди про масову українізацію румунів 
Північної Буковини висловлювали також Конст. Гурму- 
закі, 3. Воронка, І. Єшану, Д. і О. Цопа, Н. Ткачук- 
Албу та інші автори 1. Джерела повністю спростовують 
ці вигадки. Зокрема, археологічні пам’ятки IX—XIII ст. 
незаперечно стверджують -східно-слов’янський характер 
населення Північної Буковини. Автор -вищеназваного 
-опису Східної Європи згадує на території прутсько-дні- 
стровського міжріччя лише слов’янську людність2. Сек
ретар трансільванського князя Лестар Дьючафі записав 
у своїх подорожних нотатках 1578 року, що Чернівці 
заселені українцями. Молдавський літописець XVII ст. 
Мирон Костін підкреслював, що повністю українськими 
(«руськими») є волості (цинути) Чернівецька, Хотин
ська, половина Яської та Сучавської3.

У деяких звітах австрійського генерал-майора Карла 
фон Енценберга, який у 1778—1786 рр. був керівником 
краєвої адміністрації Буковини, інколи все населення 
Буковини називається молдавським, але тільки в тому 
розумінні, що воно складалося з колишніх підданих 
Молдавського князівства4. Але той же Енценберг 1781

-61). Насправді, однак, тотожність матеріальної культури й побуту 
гуцулів Галичини, Буковини й Закарпаття свідчить про єдність істо
ричного розвитку всієї Гуцульщини, де всупереч державним кордо
нам збереглися яскраві риси української народної культури.

1 [С. И о г ш u z a k і], Die Slawisierung der Bukowina im 
19. Ih-dt, als Ausgangpunkt groppolnischer Zukunftspolitik, Wien, 
1900; Z. V o r o n c a ,  Rutenizarea Bucovinei, Cernăuţi, 1903; [I. I e 
s e  a n u], Rutenizarea Bucovinei si cauzele desnationalizarii poporului 
român..., Bucureşti, 1904; N. T c a c i u c - A l b u ,  Câteva cuvinte des
pre românii rutenizati din Nordul Bucovinei, Cernăuţi, 1927; O. T o- 
p a, Slavizarea Mazililor si Răzeşilor din judeţul Cernăuţi si Storo- 
jinet, Revista Mazililor si Răzeşilor 1944, № 1.

2 История Молдавской ССР, т. І, стор. 86.
3 Цитуючи за М. Костріном легенду про зустріч воєводи Дра- 

гоша з пасічником Яцьком із Снятина, буржуазні історики, як пра
вило, замовчували наведені твердження М. Костріна про україн

ський характер Північної Буковини і наявність українського насе
лення також у Південній Буковині та центральних районах Молда
вії. Докладніше див.: Я. Д. І с а є в и ч ,  Джерела про західні межі 
української етнічної території в добу феодалізму, «Український 
історичний журнал», 1968, № 12, стор. 78—84.

4 R. К а і n d 1, Das Ausiedlungsweşen der Bukowina, Insbruck, 
1902, стор. 110; A u r e l  On  c i u l ,  «Viata Romaneasca», Jasi, VIII, 
1913, № 10; N. J o r g a ,  Studii si documente, voi. 23, c. op. 355.
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року підкреслював, що з 23 тис. родин, які мешкали 
в Буковині, було лише б тис. родин «справжніх молдо
ван». Керівник австрійської державної комісії Иоган 
Будинський зазначав, що більшість населення Буковини 
«русняки» і «лише чверть населення розмовляє молдав
ською мовою» 1.

Свідомо ігноруючи факти про давнє українське на
селення Буковини, Д. Веренка та й . Ністор твердили, 
начебто в 1778—1779 рр. в усьому краї було лише 14 
тис. українців (12% усього населення)2. Насправді ці 
14 тисяч — це далеко -не все українське населення краю, 
а лише недавні переселенці з Галичини.

Незважаючи на гострі критичні зауваження ряду 
авторів (австрійський історик Р. Кайндль, румунський 
громадсько-політичний діяч Аурел Ончул, філолог Мар- 
геріта Штефанеску), фальсифіковані дані про національ
ний склад населення Буковини кінця XVIII — першої 
половини XIX ст. досі повторюються представниками 
реакційної емігрантської публіцистики 3.

Буржуазній історіографії доби домонополістичного 
капіталізму було властиве прагнення приховати свою 
класову тенденційність під машкарою об’єктивізму. 
Однак у питаннях історії Буковини румунська буржу
азна історіографія не спромоглася і на це, ставши на 
шлях явного і грубого перекручення змісту історичних 
джерел. Перед радянською історичною наукою стоїть 
завдання всебічно і об’єктивно вивчати всі наявні дже
рельні матеріали, спростовуючи тим самим тенденційні 
і суперечливі побудови буржуазних авторів.

1 Див. R. К а і n d 1, названа праця, стор. 11; S. Р о 1 е k, Die 
Bukowina zu Aufgang des Jahres 1783, Cz., 1894, стор. 32.

2 O. W e r e n к a, Topographie der Bukowina, стор. 42; I. N і s- 
t о r, Lorigine..., стор. 28.

3 I. M i n t i e i ,  Despre trecutul istoric al Basarabiei si Bucovinei,. 
«Orizontul», Stuttgart, 1951. Nr 4—6, стор. 49—52; Din trecutul isto
ric al Bucovinei de Nord. In: Calendarul national ilustrat al Româ
nilor Americani, Cleveland, 1963, стор. 109— 118.
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В. М. БОТУШАНСЬКИЙ (Чернівці)

БОРОТЬБА СЕЛЯНСТВА БУКОВИНИ 
ЗА СВОЄ СОЦІАЛЬНЕ 

І НАЦІОНАЛЬНЕ ВИЗВОЛЕННЯ 
НА ПОЧАТКУ XX ст.

(1900—1904 рр.)

Розгортання соціальної і національно-визвольної 
боротьби трудового селянства Буковини на початку 
XX ст. було викликане глибокими і непримиренними 
суперечностями капіталізму, який вступив у свою вищу 
і останню стадію — імперіалізм. Ці суперечності допов
нювались на Буковині численними феодальними пере
житками, основними з яких були велике поміщицьке 
землеволодіння і монархічний режим Габсбургів. За 
даними офіційної австрійської статистики, поміщики 
і релігійний фонд на Буковині володіли в 1902 р. 54,6% 
усієї землі, в той час як селянським господарствам на
лежало лише 45,4%, причому більше половини селян
ських господарств були пролетарськими 1. В епоху імпе
ріалізму дрібні селянські господарства, обтяжені непо
сильними податками і різними оплатами, заборгованістю, 
спродувались, а їх власники попадали в ряди сільсько
господарського і промислового пролетаріату. В серед
ньому щороку протягом 1903—1906 рр. на Буковині про
давалось близько 750 селянських господарств2.

Економічний гніт, доповнюваний політичним без
прав’ям і національним переслідуванням з боку австрій
ських колоніальних властей, поміщиків та духовенства, 
породжували глибоке невдоволення в середовищі селян
ства, що створювало об’єктивні умови для розвитку на 
селі класової і національно-визвольної боротьби. В цей 
час на Буковині відбуваються робітничі страйки, поши
рюються твори К- Маркса, Ф. Енгельса, Г. В. Плехано
ва, А. Бебеля, В. Лібкнехта 3, ленінська газета «Искра»4.

Боротьба буковинського селянства в цей період на
бирала різних форм. Під впливом виступів робітничого

1 Osterreichische Statistik, 83, Band, 5. Heft; II. Bukowina, tab. 
II. S. 57.

2 Газета «Буковина» за 14 квітня 1907 р.
3 ДАЧО, ф. З,' on. 1, од. зб. 8804, арк. 1—3.
4 ДАЧО, ф. З, on. 1, од. зб. 8805, арк. 1—4.
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класу головною формою класової боротьби трудового 
селянства Буковини, як і всіх західноукраїнських зе
мель, стають сільськогосподарські страйки. Уже в 1901 р. 
газета «Буковина» змушена була визнати, що «страйк 
і бойко г се модерні, а часто дуже успішні средства до 
здійснення людських домагань та поправи інтересів»1. 
Як свідчать документи, в 1900 р. у придністрянських 
селах Бабин, Митків, Мусорівка, Самушин, Брідок «бу
ли спроби страйку», внаслідок чого частина земельних 
площ під кукурудзою залишилась у поміщиків не оброб
леною 2.

На розвиток страйкової боротьби на Буковині не 
міг не вплинути загальний сільськогосподарський страйк 
влітку 1902 року в сусідній Галичині. Про де доносив 
начальник Вижницького відділу жандармерії № 5 до 
краевого жандармського управління: «Бідність населен
ня, нестача хліба, неврожай і вплив чужих елементів, 
зокрема поширення соціал-демократичних ідей — все це 
може при певних умовах викликати неспокій і долучи
тися до сусідньої Галичини»3. Певні повідомлення про 
галицький страйк одержували селяни Буковини з поши
рюваних у цей час брошур, виданих українською мовою 
в Чернівцях та Львові4. Такі брошури було конфіско
вано властями в селах Верхні Ширівці5 і Топорівці6 
Чернівецького повіту. З березня 1903 р. в деяких грома
дах відбуваються збори батраків, щоб виробити умови 
сільськогосподарських робіт у 1903 р. і запропонувати 
їх поміщикам та орендарям. У Слобозі-Комарівцях 
Серетського повіту близько 80 батраків вирішили на 
своїх зборах, у присутності представника від галицьких 
селян, вимагати влітку денної плати 1 гульден (2 кро
ни) і жати білий хліб за 5-й сніп. Якщо поміщик Крей-

1 Газ. «Буковина» за 17 травня 1901.
2 ДАЧО, № 3, on. 1, од. зб. 8801, арк. 14.
3 ДАЧО, № 3, on. 1, од. зб. 8801, арк. 14.
4 «Наука і розвага», № 1 («Чи є тепер панщина?»>, Чернівці, 

1903. В. Б у д з и н о в с ь к и й ,  «Руский страй» в 1902, Львів, 1902: 
його ж: «Страйк і бойкот», Чернівці, 1903 та ін. Автор брошури 
«Наука і розвага», закликаючи до єдності робітників і селян у їх 
боротьбі проти експлуататорів, разом з тим підкреслює, що «...поки 
нарід не матиме ні землі, ні фабрик, доти пани грабуватимуть на
рід. А для того треба, щоб землі і фабрики належали народові, 
усьому працюючому людові...» (стор. 32).

5 ДАЧО, ф. З, on. 1, од. зб. 8805, арк. 1— 14.
6 Там же, од. зб. 8467, арк. 1.
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ган не погодиться, — оголосити страйк1. Гуцули в горах 
домовлялись вимагати денної плати за перевезення лісу 
1,2—1,5 гульдена, з конем — 5—6 гульденів. У Вашків- 
цях, Онуті, Самушині, Мусорівці селяни, щоб мати сво
боду дій і бути готовими до страйку, відмовились брати, 
як раніш, завдаток від поміщиків і орендарів, не пого
дились обробляти кукурудзу за третину2, 12 липня 
1903 р. в с. Горошівцях Кіцманського повіту застрайку
вали всі поденники, вимагаючи від орендаря Ландау 
підвищення зарплати. Страйкуючі виставили пости і не 
допускали штрейкбрехерів. Начальник жандармського 
поста в Добрннівцях висловлював побоювання: «не ви
ключено, що і Добринівці прилучаться до цього страй
ку». Через кілька днів горошівські селяни організовано 
пішли жати в сусіднє село, а Ландау змушений був 
наймати женців з Галичини3 4. Страйки відбувались 
і в наступному 1904 р. 18 липня застрайкувало близько 
200 женців з Вашківців на Черемоші і Карапчева на 
Черемоші, які з’єднались з 150 женцями з Залуччя. 
Робились спроби приєднати також женців із Кутів. 
Учасники страйку вимагали від орендарів Давида Шауе- 
ра і Мордка Голінгера за роботу 7-го снопа жита і 8-го, 
снопа пшениці. Страйк тривав майже тиждень, але за
кінчився безрезультатно \

Жорстокий визиск і нелюдське ставлення до батра
ків приводили інколи до фізичної розправи селян з екс
плуататорами. У Верхніх Ширівцях Чернівецького пові
ту в 1900 р. селянин Петро Козак убив ненависного 
орендаря Мошка Штернберга 5.

Поширеною формою селянських виступів було пору
шення лісового закону. В селах Ревна, Стрілецький 
Кут, Бурдей за порушення лісового закону покарано 
в 1902 р. понад 200 чол. Такі ж порушення мали місце 
і в селах Магала, Котул-Остриця6. За 1904 рік таких 
порушень зафіксовано 81667.

1 ДАЧО, ф. З, on. 1, од. зб. 8800, арк. 3.
2 ДАЧО, ф. З, on. 1, од. зб. 8801, арк. 9.
3 ДАЧО, ф. З, on. 1, од. зб. 8800, арк. 11— 12.
4 ДАЧО, ф. З, on. 1, од. зб. 9041, арк. 1—3.
5 Газ. «Буковина» за 21 жовтня 1900.
6 ДАЧО, ф. З, on. 1, од. зб. 8801, арк. 9.
7 П. В. С в є ж и н с ь к и й ,  Аграрні відносини на Західній Укра

їні в кінці XIX — на початку XX ст.ст., Львів*, 1960.
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Після побудови в 1901 р. цукрових заводів в Ст. Жуч
ці і Лужанах на вирощенні і збиранні цукрових буряків, 
за розпорядженням краевого уряду, широко використо
вувалась дитяча праця, особливо в селах Ошихліби, 
Магала, Ропче, Топорівці та ін. Це привело до гострого 
невдоволення населення, в деяких громадах селяни 
оточували школи і не пускали дітей на роботу 1.

Захист селянами своїх політичних прав виражався 
також у боротьбі за громадські ради. Селяни Кадубів- 
ців, Яблониці, Вовчинця, Миткова та ін. по кілька разів 
добивались перевиборів, щоб не допустити в громад
ських радах повновладдя поміщиків і лихварів. Інколи 
це приводило до гострих сутичок. У с. Паргоуци (Півд. 
Буковина) в лютому 1901 р. під час громадських вибо
рів 2 селян у сутичці з жандармами було поранено, 7 
арештовано2.

Протест буковинського селянства проти соціального 
і національного гніту виражався також у численних 
проханнях і скаргах у різні урядові інстанції. Селяни 
Старої Жучки, Молодії, Добринівців, Ревни, Стрілець
кого Кута, Кичери, Ленківців, Товтрів, Лашківки, 

-Руського Банилова, Негостини, Качики, Сучавиці про
сили краєвий сейм скасувати рогатки на дорогах, двір
ські обшари, різні оплати, не забирати селянську землю 
під залізниці, віддати землі релігійного фонду в оренду 
селянам, не продавати землі «канадників» (тих, що 
емігрували в Канаду) лихварям, розпочати регулюван
ня р. Прут, скаржились на заборону користуватися лі
сом, на свавілля поміщиків, на румунізаторські дії по
пів 3.

Боротьба буковинського селянства проти соціально
го та національного гніту знаходила відгук на селян
ських вічах. Селянські резолюції, прийняті на вічах, 
містили вимоги різного спрямування. Так, на вічу, що 
відбулось у червні 1900 р. в с. Кам’янка Серетського* 
повіту, селяни вимагали державної допомоги при сплаті 
боргів, скасування рогаток на дорогах, утримання ліка
рів на державний кошт, відміни військової перепідго

1 ДАЧО, ф. 3, on. 1, од. зб. 8185, арк. 3—5, 67, 106, 113, газета 
«Буковина» за 18 вересня 1901 р.

2 ДАЧО, ф. З, on. 1, од. зб. 8212, арк. 1—5; газ. «Руска Рада», 
березень — червень 1902 р.

8 Там же, оп. од. зб. 8211, арк. 1—2, од. зб. 9044, арк. 1—3; 
Газети «Буковина», «Руска Рада», 1900—1904.
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товки резервістів у час сільськогосподарських робіт, 
скорочення строку служби в армії, запровадження за
гального страхування, закриття шинків і ін. 1. Вивчення 
селянських вимог показує, що більшість з них мали 
економічний характер. Насамперед вимоги були спря
мовані проти важкого податкового гніту. Селяни Лаш- 
ківки, Суховерхова, Ставчан, Малятинців, Витилівки, 
Шишківців, ГГядиківців, Дубівців, Зеленева, Оршівців, 
а також Кдцманя, Заставни, Садгори виступали за зни
ження податків у цілому, скасування податків з госпо
дарств, що мають лише 2 фальчі (2,5 га) землі та звіль
нення їх від екзекуцій, за проведення ревізії т. зв. 
«грунтових книг», що звільнило б селян від сплати по
земельного податку та індемнізації (викупу) за прода
ну землю, за зниження податку від хат2. Селяни Нових 
Мамаївців, Товтрів, Рогізни виступали проти різних 
оплат (за перепис спадщини, за заріз худоби для влас
ного споживання, за послуги нотаріусів і землемірів, за 
проїзд по дорогах) та ін.3. На вічах в Старих Мамаїв- 
цях, Товтрах селяни вимагали скасувати т. зв. «двірські 
обшари» — своєрідну «автономію» поміщицьких госпо
дарств в межах громад, що давало поміщикам значні 
привілеї при сплаті громадських податків4. На вічу 
в Заставні у квітні 1903 р. учасники віча протестували 
проти захоплення поміщиками громадських земель5. 
Протестуючи проти економічного гніту церкви, селяни 
Топорівців, Садгори, Іспаса вимагали обмеження та 
скасування церковних треб (оплат), використання дохо
дів церкви на громадські потреби6. На вічах лунали 
голоси протесту проти національного гніту. Селяни Виж- 
ниці, Кіцманя, Шипинців вимагали запровадження 
української мови bv судах і урядах, відкриття україн
ських гімназій у Вижниці і Кіцмані. Громади Берегоме- 
та на Сереті Сторожинецького повіту і Вилавчого Виж*- 
ницького повіту самовільно ввели в громадських кан
целяріях українське діловодство7. Селянство Північної

1 Газ. «Буковина» за 27 червня 1900.
2 Там же, 26 липня 1901 р.
3 Газ. «Руска Рада» за 19 липня 1901, 4 грудня 1903.
4 Газ. «Буковина» за 26 липня 1901.
5 Там же, за 26 квітня 1903.
6 Газ. «Руска Рада» за 27 липня 1901, «Буковина» за 22 черв

ня 1900.
7 Газ. «Руска Рада» за 3 квітня 1903, 12 лютого 1904.
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Буковини виступало проти румунізації краю. Свій про
тест проти перетворення 'церкви у знаряддя румунізації, 
особливо гостро виразили селяни на краевому вічі 7 лип
ня 1903 р. Близько 5 тисяч селян, робітників та інтелі
гентів прибули до резиденції митрополита і вимагали 
перевести з українських сіл усіх румунських священи
ків, припинити румунізацію населення через церкву. 
Коли митрополит відмовився виконати ці вимоги, з на
товпу почулись вигуки: «Ганьба!». Як писали згодом 
австрійські газети, «роз’ярення народу було велике, 
навіть небезпечне»1. На знак солідарності з усім укра
їнським народом населення Буковини щороку вшанову
вало пам’ять Т. Г. Шевченка. У 1902 р.^иідбулись збори, 
присвячені 41-й річниці від дня смерті великого поета 
в Карапчеві, Кут-Баїнську, Стрілецькому Куті, Ревні, 
Кичері2. Деякі селянські резолюції містили політичні 
вимоги. На вічу в Сторонці-Путилові 22 серпня 1902 р. 
більше 2 тис. селян у своїй резолюції виявили недовір’я 
краевому президенту3, учасники віч у Рогізні, Старих 
Мамаївцях, Товтрах, Садгорі вимагали реформи вибор
чої системи при виборах у сейм і громадські ради, лік
відації системи постійних свідків у кожному селі, які 
нібито «все знають» і завжди виступають у судах 4.

Отже, в перші роки двадцятого століття буковинське 
селянство під впливам виступів робітничого класу, 
в умовах дальшого загострення класових суперечностей 
в епоху імперіалізму, активно виступило проти соціаль
ного, політичного та національного гноблення. Утверди
лась така пролетарська форма боротьби, як сільськогос
подарський страйк. Однак через відсутність союзу з ро
бітничим класом Буковини, який був нечисленним і не 
мав своєї марксистської партії, селянські виступи були 
стихійними. Сільськогосподарські страйки були епізо
дичними, вимоги селянських віч мали поміркований 
характер. Така форма протесту, як скарги, прохання, 
була, за визначенням В. І. Леніна, виявом слабкості, 
недоліків селянського руху5. За своїм класовим змістом 
селянський рух цього періоду був буржуазно-демокра

1 Газ. «Буковина» за 10, 12 липня 1903.
2 Газ. «Руска Рада» за березень — липень 1902.
3 Газ. «Буковина» за 27 серпня 1902.
4 Газ. «Руска Рада» за 27 липня 1901 р.
5 В. І. Л е н і н, Твори, т. 15, стор. 176.
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тичний, спрямований проти залишків кріпосництва. Але 
при всій обмеженості селянські виступи сприяли класо
вому самоусвідомленню бідніших верств селянства, по
ступово сільська біднота переходила від пасивного опо
ру до більш дієвих форм боротьби, підриваючи цим 
основи соціального і національного гніту.

Г. С. ІВАНУШКО (Чернівці)

КОЛОНІАЛЬНИЙ ХАРАКТЕР 
ЕКОНОМІКИ БУКОВИНИ 

ЗА ЧАСІВ РУМУНСЬКОЇ ОКУПАЦІЇ 
(1918—1940 рр.)

Економічна політика правлячої кліки Румунії у Пів
нічній Буковині носила яскраво виражений колоніальний 
характер як у промисловості, так і в сільському госпо
дарстві. Вона перетворила Буковину у внутрішню ко
лонію.

Румунські імперіалісти своєю грабіжницькою полі
тикою затримували розвиток промисловості. Промисло
ві підприємства Буковини так само, як і в період 
панування австрійських імперіалістів, залишалися дріб
ними, кустарними, з дуже низьким рівнем техніки ви
робництва.

У великій промисловості було зайнято лише близько 
4% всього працездатного населення області. Незначна 
за розміром промисловість була зв’язана в основному 
з переробкою сільськогосподарської і лісової сировини 
і мала переважно характер дрібного виробництва. Вели-' 
кі ж підприємства у лісорозробній та ін. галузях про
мисловості являли собою засіб експлуатації капіталом 
природних багатств і гальмування економічного розвит
ку краю. Кількість промислових підприємств зменшува
лась. Так, якщо в 1922 р. на Буковині діяло 617 про
мислових підприємств, то в 1929 р. — 532, в 1939 р.—318.

Уряд буржуазно-поміщицької Румунії всіляко обме
жував розвиток промисловості краю. У липні 1934 р. 
румунським парламентом було прийнято закон «Про 
захист національної праці», яким передбачалось скоро-
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чення числа робітників нерумунської національності, 
хоча їх число не перевищувало і двох процентів. Впро
ваджуючи закон у життя, румунський уряд почав пере
базовувати промислові підприємства з околиць, населе
них переважно нерумунами. Так, у 1936 р. з м. Чернів
ців у Бухарест була перебазована найбільша текстильна 
фабрика «Інтгис», яка нараховувала 148 механічних 
ткацьких верстатів. Незабаром була закрита Чернівець
ка суконна фабрика «Поставарія Ромине», обладнання 
якої також було вивезено в центр Румунії.

Як відомо, одним з вирішальних факторів розвитку 
промисловості є кредит, його характер і принципи тери
торіального розміщення.

Румунські колонізатори, захопивши Північну Буко
вину, майже позбавили її промисловість кредиту. Буко
вина, що займала за кількістю населення одну восьму 
частину старого королівства, в перші роки окупації 
(1923) одержала 1,3% загального кредиту, тобто в 64 
рази менше порівняно з старим королівством. В останні 
роки окупації ця і без того незначна сума скоротилась 
майже наполовину. В 1923 р. Буковина одержала про
мислового кредиту 1%, а старе королівство 85;8%, тоб
то у 85,8 раза більше. У 1936 р. ця мізерна цифра скоро
тилась до 0,4%. Що стосується комерційного кредиту, 
то за період з 1923 по 1936 рік спостерігається зростан
ня його з 0,7 до 2,7%, тобто більше, ніж у три рази. 
Зростання комерційного кредиту пояснюється ростом 
торгівлі, пов’язаної з реалізацією на Буковині промис
лових товарів старого королівства з метою наживи по 
високих монопольних цінах.

На Буковині потужність двигунів з 1925 по 1937 р. 
збільшилась на 44,6%, а в старому королівстві більше, 
ніж на 149%. У цьому відбивається колоніальна політи
ка окупантів на Буковині, небажання індустріалізувати 
Буковину і вводити нові продуктивні сили, які б підви
щили енергоозброєність промисловості.

Відсталість Буковини зумовлювалась і тим, що її 
економіка піддавалась все більшому гніту іноземного 
капіталу. Монополістичні об’єднання американського і 
англо-французького капіталу займали командні висоти 
в її економіці. Акціонерним товариствам, учасником 
яких був і румунський король, належали найбільші під
приємства (цукрові і спиртові заводи, текстильні і три
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котажні фабрики, металообробні підприємства, лісоза
готівлі тощо). На цих підприємствах, які складали 27 
процентів загальної кількості промислових підприємств, 
було зайнято 58 процентів робітників. їх власники воло
діли 58,8 процента основних засобів виробництва і дава
ли 68 процентів валової продукції промисловості Бу
ковини.

Після встановлення в Румунії відкритої королівської 
диктатури і укладення кабальної умови з гітлерівською 
Німеччиною, американські, англійські, шведські та інші 
імперіалісти поступилися своїми позиціями німецьким 
фашистам.

Особливо тяжким було становище промисловості 
в період жорстокої економічної кризи. Тільки за перші 
роки на Буковині було закрито 194 підприємства. У 1930 
році працювало 225 підприємств, та й то не з повним 
навантаженням. До кінця 1931 року з 225 підприємств 
вистояло від кризи тільки 133. Таким чином, промисло
вість скоротилась на 68,3%.

Окупанти нещадно експлуатували робітничий клас 
Буковини. Робочий день продовжувався від 10 до 14 го
дин у промисловості, від 15 до 18 на лісорозробках 
і в сільському господарстві.

Політика заробітної плати і цін на товари широкого 
споживання привела до того, що реальна заробітна пла
та робітників безперервно падала. Те, що робітник 
у 1933 р. міг купити за 100 лей, у 1934 р. коштувало 
йому вже 160 лей.

Разом з безперервним зубожінням робітників зро
стали прибутки капіталістів. Так, за даними статистики, 
капіталісти харчової промисловості Буковини одержали 
в 1929 році 558 млн. лей прибутку, а сума сплаченої 
робітникам зарплати складала лише 512 млн. Ця норма 
експлуатації з ррку в рік збільшувалася в міру посилен
ня колоніального режиму і сваволі підприємців. 
У 1937 р. у тій самій харчовій промисловості Буковини 
норма експлуатації становила 703%.

Буковина була перетворена в аграрний придаток 
королівської Румунії, стала джерелом дешевої сирови
ни. Так, з 1921 по 1928 рік збільшилось вивезення з Бу
ковини: великої рогатої худоби — більш, ніж у чотири 
рази, свиней—у три рази, вовни—у п’ять разів, м’яса— 
у дев’ять разів. Лише в 1936 році було вивезено: лісо
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матеріалів — 23,5 тис. вагонів, зернових культур —
46,5 тис. тонн, олійних — 5,5 тис. тонн, фруктів — 8,1 тис. 
тонн, великої рогатої худоби — 24 тис. голів, птиці — 
1 млн. голів.

Трудящі селяни краю були придавлені безліччю 
різного роду податків. Селянському господарству, яке 
мало 3,5 гектара землі, доводилось сплачувати різних 
податків і поборів 2200 лей на рік.

Буржуазно-поміщицький уряд Румунії проводив на 
Буковині політику насадження так званих «осадників». 
Під час проведення «аграрної реформи» до 90 процентів 
відчуженої від поміщиків землі було продано куркулям, 
переважно колоністам.

Безземельне селянство Буковини змушене було орен
дувати землю у поміщиків. За оренду землі селяни, 
крім орендної плати, мусили відробляти у господарстві 
поміщика. У порівнянні з іншими частинами Румунії на 
Буковині була найвища орендна плата на землю. Так, 
якщо орендна плата за один гектар землі в Бессарабії 
становила 853 леї, у Добруджі — 969, у Трансільванії — 
1459, то на Буковині вона доходила до 2356 лей. Крім 
того, капіталісти експлуатували селян шляхом встанов
лення низьких цін на сільськогосподарські продукти 
і високих цін на промислові товари.

До Румунії вивозили хліб, фураж, велику рогату 
худобу, м’ясо та інше. Внаслідок такого грабування 
тільки за перші два роки окупації на Буковині кількість 
великої рогатої худоби зменшилась на 20%, а овець — 
на 47%.

Аграрна політика румунських імперіалістів на буко
винській землі так само, як і в промисловості, носила 
яскраво виражений колоніальний характер. Результатом 
такої політики була примітивність техніки сільськогос
подарського виробництва, деградація сільського госпо
дарства, голод і знедолення буковинського села. Так, 
в останні роки окупації в області було 69,3% безкінних 
селянських господарств, 45% господарств не мали корів, 
один плуг припадав на 3 господарства, борона — на 2,5 
господарства.

Селянство Буковини, як і раніше, страждало від 
малоземелля і безземелля. Нестача землі або її повна 
відсутність примушували селян орендувати поміщицькі 
і церковні землі. Напередодні возз’єднання Північної
24



Буковини з СРСР понад 57% селянських господарств 
орендували землю у поміщиків і попів.

Аграрна криза 1929 року, високі державні податки 
і орендна плата призвели до того, що селянство Буко
вини мало заборгованість по кредитах у різних банках 
на суму, що у кілька разів перевищувала вартість всієї 
землі і майна буковинського селянства.

Внаслідок панування румунської буржуазії і помі
щиків на Буковині понад 70% дрібних селянських гос
подарств було приречено на загибель.

У 1931 р. заборгованість селянства Буковини досяг
ла 1,1 млн. лей. Середня заборгованість на гектар дохо
дила до 51 тис. лей при ціні орної землі 44146 лей за 
гектар. За 22 роки окупації Буковини процент беззе
мельних селянських господарств збільшився з 16,1 до 
42,8%, а 22% господарств мали до 1 гектара землі.

Свій порятунок від соціального, політичного і націо
нального гніту робітники і селяни Буковини бачили 
лише у возз’єднанні з Радянською Україною.

Л. І. ВАСЮК (Чернівці)

КОМУНІСТИЧНА ПАРТІЯ БУКОВИНИ 
НА ЧОЛІ БОРОТЬБИ ТРУДЯЩИХ КРАЮ 

ЗА СВОЄ ВИЗВОЛЕННЯ 
(1918—1940 рр.)

Могутній революційний рух робітничого «ласу, всіх 
трудящих проти буржуазії є колискою комуністичних 
партій. Вони викликані до життя як необхідні і єдино 
можливі керівники революційних трудящих мас, здатні 
очолити цей рух і привести його до переможного завер
шення.

Історія славної Комуністичної партії Буковини тісно 
і нерозривно зв'язана з історією боротьби буковинських 
трудящих, які пройшли тернистий шлях поневірянь 
у чужоземному ярмі, шлях героїчної, сповненої яскра
вими подвигами боротьби за соціальне і національне 
визволення, шлях великих соціалістичних звершень 
і натхненного комуністичного будівництва.

На всіх етапах боротьби, в найтяжчих умовах суво
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рих випробувань Компартія Буковини була надійним 
керманичем буковинських трудящих у розбурханому 
морі історії.

Зародження і формування Комуністичної партії Бу
ковини відбувалося в надзвичайно складних умовах. Це 
були умови необмеженого свавілля і жорстокого гноб
лення з боку австро-угорських, а пізніше румунських 
поневолювачів, умови наполегливої і тяжкої боротьби 
буковинських трудящих за своє визволення.

Трудящі Росії під керівництвом Комуністичної пар
тії здійснили Велику Жовтневу соціалістичну револю
цію. Влада буржуазії і поміщиків була повалена і вста
новлена диктатура пролетаріату. В результаті цієї вели
кої перемоги в грудні 1917 року була утворена Україн
ська Радянська Соціалістична Республіка.

Але в той час, як трудящі Радянської України, 
здійснивши свої віковічні мрії про соціальне і націо
нальне визволення, почали нове життя, насильно відір
вана іноземними загарбниками Буковина входила ще 
до складу Австро-Угорської імперії, залишалася під 
гнітом капіталістів і поміщиків. Цьому у великій мірі 
сприяли українські буржуазні націоналісти, які завжди 
продавали свій народ тому, хто більше заплатить. У січ
ні 1918 року, незважаючи на величезний масовий рух 
буковинських трудящих за владу Рад, за возз’єднання 
з УРСР, націоналістична українська Центральна рада 
уклала таємну угоду з австро-угорським урядом про 
залишення Буковини у складі Австро-Угорщини. Це 
в той час, коли боротьба проти окупаційного режиму 
набирає особливої сили, коли трудящі Буковини із 
зброєю в руках виступають проти іноземних поневолю
вачів, за встановлення Радянської влади і возз’єднання 
з Радянською Україною. Так, 23 жовтня 1918 р. в Хоти
ні спалахнуло повстання проти австро-угорських інтер
вентів. У районі Сокирян і Окниці активізувалася діяль
ність партизанських загонів, у лавах яких нараховува
лось понад 2 тисячі бійців. У Грозинцях, Данківцях, 
Клішківцях та інших селах створюються виконавчі комі
тети, які беруть владу в свої руки. ЗО жовтня селяни 
села Стара Жучка Чернівецького повіту обеззброїли 
жандармерію. У Верхніх Петрівцях Сторожинецького 
повіту повстали селяни. Рух піднімався у Вашківецько- 
му, Вижницькому, Заставнівському та Кідманському 
повітах.
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На бік повсталих переходить і армія. У Чернівцях 
солдати 22, 24 і 41 полків захопили військові склади 
і роздали зброю трудящим.

На багатьох мітингах, як згадує активний учасник 
революційних подій на Буковині т. Кормаш, трудящі 
висловлювали симпатії до Радянської влади, сподіван
ня про визволення їх Червоною Армією.

Особливої сили набирає визвольна боротьба в листо
паді 1918 року. В селах селяни почали розганяти адмі
ністрацію, роззброювати жандармів, ділити поміщицьку 
землю.

Апогеєм боротьби трудящих проти австрійських гно
бителів, за возз’єднання з Радянською Україною було 
всебуковинське віче, яке відбулося в Чернівцях 3 листо
пада 1918 року. До міста приїхало багато селянських 
делегатів, навіть з Кімполунга та Сучави, щоб висло
вити волю і сподівання трудового селянства. Трудящі 
маси сподівались через віче розв’язати земельне питан
ня, об’єднатися з Україною. На віче прибуло близько 
40 тисяч чоловік.

У центрі міста, на Театральній площі, зібралося май
же 15 тисяч учасників віча, які прийняли рішення про 
приєднання Буковини до України. «Віче бажає прилу
нения австрійської частини української землі до Украї
ни», — говориться в цьому рішенні.

Цій події передували такі ж віча в цілому ряді сіл 
Буковини. Зокрема в Шипинцях віче відбулося 2 листо
пада 1918 року, Яке передало владу в селі до рук трудя
щих і обрало посланців н*а віче в Чернівці з наказом 
голосувати за прилучення Буковини до України.

Віче не розв’язало таких жагучих соціально-політич
них питань, як питання про землю, про владу, про ска
сування жандармсько-поміщицького режиму. Але воно 
дало могутній поштовх дальшому розгортанню револю
ційної боротьби: почали створювати селянські ради для 
розв’язання земельного питання, припиняється оплата 
орендних платежів іна користь поміщиків, трудящі маси 
почали озброюватися.

Трудящі Буковини в тих умовах не змогли взяти 
владу в свої руки. І цим скористалися румунська *бур- 
жуазія і поміщики та їх буржуазно-націоналістичні 
партії. Після розгрому клаптикової австро-угорської 
імперії в листопаді 1918 року королівська Румунія за-
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хопила Буковину і насильницьки включила її до складу 
своєї держави. 28 листопада 1918 року з метою «узако
нення» цього загарбницького акту, румунські власті 
скликали 'в Чернівцях так зваїний «загальний з’їзд»,, 
який прийняв рішення про «з’єднання» Буковини з ко
ролівською Румунією. Цей акт був здійснений проти 
волі народних мас.

В силу певних обставин молода радянська республі
ка не могла надати буковинським трудящим збройної 
допомоги. Але Радянський уряд Росії і України рішуче 
протестував проти цього загарбницького акту. Радян
ський уряд 7 лютого 1919 року надіслав на адресу мир
ної конференції в Парижі радіограму, в якій висловив 
глибоке обурення у зв’язку з розглядом питання про 
Буковину без відома і згоди українського народу. Уряд 
Радянської України 2 травня 1919 р. надіслав Румунії 
ноту, в якій говорилося: «Українська Радянська Соціа
лістична Республіка найрішучіше протестує проти на
сильства румунського уряду над волею людності Буко: 
вини і доводить до відома цього уряду, що радянський 
український уряд вирішив усіма засобами боронити: 
право робітників і селян Буковину на національну су
веренність».

Румунські окупанти встановили на Буковині режим 
терору і насильства. Майже вся територія сучасної Чер
нівецької області в той час входила у фронтову смугу, 
де був оголошений стан облоги. Були розігнані Ради 
селянських, -робітничих і солдатський депутатів, роз
зброєні загони самооборони. Ліквідувалися усі револю
ційні завоювання — поміщики відбирали знову у' селян 
землю, худобу, інвег пр.

За порушення встановлених порядків у більшості 
випадків окупанти карали смертю.

У тяжких умовах жорстоких переслідувань у період 
австрійської та румунської окупації створювалися під
пільні комуністичні організації — майбутня Комуністич
на партія Буковини, яка піднімала трудящих на бороть
бу з інтервентами, за возз'єднання з Радянською 
Україною.

У ході зростаючої боротьби трудящих мас приско
рився і посилився процес консолідації революційних 
елементів і виділення їх в самостійні комуністичні групи 
і осередки. Особливо велике значення в цьому мав-
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вплив революційної боротьби трудящих Росії та Украї
ни проти царизму, буржуазії і поміщиків.

Під благотворним впливом революцій 1905—1907 ірр. 
і Лютневої 1917 р. визвольний рух трудящих Буковини 
посилювався, прискорюючи виникнення комуністичних 
груп і організацій. У значній мірі цьому сприяло пере
бування в роки першої світової війни на Буковині ро
сійських військ, серед яких було багато більшовиків 
і революційно настроєних солдатів. Так, уже після пере
моги Лютневої революції на Чернівецькому залізнично
му вузлі утворилися таємні комуністичні гуртки. Вони 
проводили революційну роботу серед робітників міста, 
а також серед солдатів місцевого гарнізону.

Вперше більшовицька організація на території ни
нішньої Чернівецької області була створена у вересні
1917 року в Хотині. Пізніше вона очолила боротьбу 
трудящих Хотинщини, які виступили спільно з солдата
ми 8-ї російської армії за встановлення Радянської 
влади. З ініціативи комуністів Хотинський повітовий 
з’їзд Рад проголосив незабаром встановлення Радян
ської влади на Хотинщині. Виражаючи волю трудящих 
мас, він послав своїм делегатом на II Всеросійський 
з ’їзд Рад комуніста — робітника-залізничника Леоніда 
Панасовича Томаха.

Після перемоги Жовтневої революції і встановлення 
Радянської влади в Росії та на Україні комуністичні 
трупи і осередки Буковини зростали і міцніли. Весною
1918 р. такі групи діяли в Чернівцях, Заставні, Вашків- 
цях, Новоселиці, Дорошівцях, Рогізній та багатьох ін
ших містах і селах.

Комуністи Буковини стали організаторами народних 
виступів за возз’єднання з Радянською Україною. 
В перших рядах вони боролися проти австро-німе- 
цьких і румунських окупантів та їх спільників — буржу
азних націоналістів. Збройні сутички з румунськими 
загарбниками робітників лісопильних заводів відбу
валися в районі Лужан, Неполоківців та в інших 
місцях.

У надзвичайно важких умовах комуністи очолили 
героїчне Хотинське повстання у січні 1919 року. За їх 
ініціативою був створений Революційний комітет, який 
очолив комуніст Йосип Іванович Волошенко-Мардар’єв. 
Цей славний син Буковини, стійкий більшовик і видат-
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ний борець за владу Рад заслуговує того, щоб про ньо
го трохи більше згадати.

Дитинство Йосип Іванович провів на Кельменеччи- 
ні. Воно було безрадісним: заробляв на шматок хліба 
у місцевих багатіїв, складав копійку за копійкою, щоб 
вчитись. Завдяки наполегливості і старанній праці став 
учителем. Довгий час завідував школою в Хотині. У 1905 
році він розповсюджував революційну літературу, за
кликав селян захоплювати поміщицьку землю. У жовтні 
1917 року Йосипа Івановича обирають до більшовицько
го Військово-революційного комітету 33 корпусу. Біль
шовик Мардар’єв у ті дн і—.на передовій лінії фронту 
серед солдатів, на сільських сходах, на зборах робітни
ків. Нарешті, січень 1919 року — Йосип Іванович керів
ник великого Хотинського повстання проти румунських 
загарбників. Разом з ним його бойові соратники, члени 
ревкому і керівники повстанських комітетів: Никифор 
Адажі'й із Ставчан, Леонід Руснак із Данківців, Василь 
Кандиба, Олексій Ткаченко, Леонід Воронянський з Хо
тина, Олена Раренко з Кельменців.

31 січня 1919 року під керівництвом й. І. Мардар’є- 
ва 4 тисячі повстанців при 40 кулеметах і 6 гарматах 
перейшли Дністер і влились у лави Червоної Армії. 
Вони продовжували боротьбу на фронтах громадянської 
війни у прославленій бригаді Г. І. Котовського.

Потім під прізвищем Ірініна більшовик Мардар’єь 
був посланий партією для підпільної роботи в Єли- 
саветград (м. Кіровоград), зайнятий у той час дені- 
кінцями.

Після закінчення громадянської війни Йосип Івано
вич працює на партійній роботі в Тирасполі, а згодом 
в Одесі, де він помер у 1935 р. Буковинці свято шану
ють пам’ять цієї чудової людини.

Великого значення' в революційній боротьбі трудя
щих иабирає організаційне об’єднання комуністичних 
груп і осередків у Комуністичну партію Буковини. За
снування її припадає на 1918 рік. Вона знаходилась 
у той час в організаційній стадії.

3-го листопада 1918 року в Народному домі (тепер 
вулиця Українська, 31) було скликано невелику нараду 
прибулих на віче чернівецьких більшовиків, яка стала 
організаційним початком створення Комуністичної пар
тії Буковини. Учасники наради вирішили створити
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центр, який керував би революційною боротьбою. Було» 
вирішено визнати цю нараду за перші збори комуністів 
Буковини й вважати з 3 листопада 1918 р. Комуністичну 
партію Буковини заснованою.

Нарада обрала Центральний Комітет Компартії Бу
ковини з п’яти чоловік на чолі з С. І. Канюком (С. Аню
тою). Вона доручила ЦК скликати незабаром з’їзд 
буковинських більшовиків. Обговорювалось також пи
тання про усунення на місцях австрійських старост 
і утворення земельних комітетів, розподіл поміщицьких 
земель та куркульського майна.

Створення і організаційне оформлення Компартії 
мало велике значення для дальшого розгортання рево
люційної боротьби, було великим завоюванням тру
дящих.

Комуністичні організації, залишившись на окупова
ній Буковині, перейшли в підпілля і продовжували бо
ротьбу проти ненависних загарбників. Навіть румунська 
урядова газета «Голос Буковини» з жахом відзначала, 
що на Буковині діють підпільні більшовицькі групи, 
і організації. Уже в 1919 році Комуністична партія Бу
ковини розгорнула широку роботу серед робітників 
і селян.

Підпільні комуністичні групи і організації вживали 
заходів до встановлення зв’язків з ЦК КЩб) України. 
Так, Хотинська партійна організація послала С. Бонда- 
рюка своїм представником на Одеську партійну конфе
ренцію. До Києва було відряджено Никифора Адажія 
для встановлення зв’язків з ЦК КЩб) У і урядом Ра
дянської України.

Комуністична партія України надавала постійну до
помогу комуністам-підпільникам — буковинцям і гали
чанам, які перебували на території Радянської України.. 
З цією метою ЦК КЩб) У створив бюро, а потім комі
тет Комуністичної партії Галичини і Буковини. У трав
ні 1919 року комітет розпочав видавати у Києві газету 
«Галицький комуніст», проводив значну агітаційно-про
пагандистську роботу серед комуністів і безпартійних 
буковинців, тримав постійний зв’язок з підпільними 
комуністичними групами і організаціями окупованої 
Буковини, навчав і виховував їх керівні кадри, надсилав- 
програмну літературу, спрямовував їх діяльність.

Після визволення України від денікінців робота.
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серед буковинців і галичан розгорталася більш успішно. 
Це дало можливість 23 квітня 1920 року скликати 
у Києві партійну конференцію комуністів — буковинців 
і галичан, що перебували на території Радянської Укра
їни. Конференція послала привітання В. І. Леніну, Ш 
Комуністичному Інтернаціоналу, Раді Народних Комі
сарів УРСР і робітникам та селянам Буковини і Гали
чини. Вона обрала Крайовий Організаційний Комітет 
Комуністичної партії Східної Галичини і Буковини при 
ЦК КП(б) України. Цей комітет мав на меті встанови
ти дійові зв’язки з комуністичними групами та органі
заціями Буковини та Східної Галичини, допомагати їм 
у роботі. Але повністю зробити це так і не вдалося 
у зв’язку з нападом панської Польщі на Радянську 
Україну.

Румунський уряд використав інтервенцію білополя- 
ків проти Радянської України для дальшого посилення 
гніту трудящих Буковини. Він розгорнув жорстокі масо
ві репресії проти комуністів і передових революційних 
робітників, намагався знищити комуністичне підпілля. 
Але зробити це йому не вдалося. Комуністи Буковини 
очолили боротьбу трудящих за припинення інтервенції 
проти Країни Рад і за возз’єднання Буковини з Радян
ською Україною.

Зростання і зміцнення комуністичних груп і органі
зацій на Буковині проходило в запеклій боротьбі з міс
цевими опортуністами, насамперед з верхівкою соціал- 
демократичної партії (Григорович, Пістінер, Кракалія, 
Ганек). Легальна комуністична газета «Громада», пер
ший номер якої вийшов у березні 1921 року, вміло 
викривала опортуністичну політику праівих, ставила ви
моги прО' приєднання української соціал-демократичної 
партії на Буковині до III Комуністичного Інтернаціона
лу, правдиво висвітлювала Велику Жовтневу соціаліс
тичну революцію, будівництво нового життя в Країні 
Рад, пропагувала ідеї пролетарської солідарності і бо
ротьбу проти буржуазного націоналізму.

У 1920—1921 роках Комуністична партія Буковини 
швидко зростає і нараховує вже у своїх рядах понад 
1000 чоловік. Вона діє як складова частина КП (б) 
України. Про це переконливо свідчить привітання Ко
муністичної партії Буковини, надіслане 6 квітня 1923 
року VII Бсеукраїнській конференції КП(б)У:
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«Від імені нелегальної Комуністичної партії Букови
ни, від імені тих, що терплять тяжкі страждання по 
тюрмах боярської Румунії', від імені тих, хто не ляка
ючись ні переслідувань охранки, ні катувань жандар
мів, непохитно далі йдуть в рядах борців проти ворогів 
пролетаріату на Буковині, а разом з чим шануючи 
пам’ять тих, хто впали жертвою в боротьбі за визволен
ня трудящих мас з ярма капіталізму, за здійснення ідей 
комунізму, які впали жертвою в боротьбі за створення 
Комуністичної партії Буковини, передається найгарячі- 
ший привіт VII конференції Комуністичної партії 
України.

Непохитно вірячи, що недалекий той день, коли про
летаріат Буковини, визволившись з-під буржуазного 
ярма Румунії, спільно зможе вже в Союзі Соціалістич
них Республік — брати участь в з’їздах Комуністичної 
партії, весь революційний пролетаріат Буковини звер
тається до Вас з таким привітанням: Хай живе всесвіт
ня революція! Хай живе головний вождь цієї революції 
III Комуністичний Інтернаціонал! Хай живе провідник 
революційного пролетаріату товариш Ленін! Хай живе 
Червона Армія! Хай живе Радянська Україна і Союз 
Соціалістичних Радянських Республік!»

Створення Комуністичної партії Буковини забезпе
чило історичну перемогу марксизму-ленінізму над опор
тунізмом і реформізмом у робітничому русі Буковини. 
В особі комуністів трудящі Буковини знайшли своїх 
справжніх організаторів і надійних керівників. Передова 
частина робітничого класу і селянства згуртувалась 
навколо Компартії, відновили свою діяльність професій
ні організації, розгромлені раніше окупантами. Керівна 
роль Комуністичної партії Буковини ставала все відчут
нішою. Уже на першотравневих демонстраціях і під час' 
страйків, що відбулися у 1921 —1926 роках на Буковині, 
трудящі продемонстрували свою солідарність і рішу
чість боротьби до кінця за визволення з-під соціального 
і національного гніту.

Революційний рух трудящих набрав такого розмаху, 
що румунський уряд, крім поліцейських і жандармських 
загонів, почав створювати з службовців чернівецької 
префектури спеціальні каральні експедиції. Про це свід
чить листування префектури з 10-м жандармським пол
ком, в якій даються вказівки про негайну відправку
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списку службовців чернівецької префектури для органі^ 
зації карального загону на випадок страйку.

Комуністи Буковини закликали трудящі маси до 
білоні активної боротьби проти румунських окупантів 
та їх прислужників — буржуазних націоналістів, за вста
новлення влади Рад і возз’єднання з Радянською Украї
ною. У цій боротьбі вони спиралися на могутню підтрим
ку Радянського Союзу, на його зростаючу міць і‘авто
ритет. Успіхи радянського народу у будівництві соціа
лізму, невпинне поліпшення матеріального добробуту 
і культурних умов життя народів СРСР ще більше 
революціонізували робітників і селян Буковини і вказу
вали їм правильний шлях до визволення.

Перемога трудящих мас Буковини, вказувала Кому
ністична партія, можлива лише в їх спільних діях з ро
бітниками і селянами Румунії. Отже, інтереси дальшого^ 
переможного наступу проти спільного ворога вимагали 
об’єднання комуністів Буковини і Румунії в одну 
партію.

Згідно з рішенням V конгресу Комінтерну (1924 р.)г 
Комуністична партія Буковини в 1927 році ввійшла до 
складу Комуністичної партії Румунії, зберігши повністк> 
контакт з КП(б)У. Незабаром комуністи Буковини по
чали видавати свій центральний орган — газету «Буко
винська правда», а з 1932 року — газету «Червона 
Буковина».

Озброюючись всеперемагаючим вченням марксизму- 
ленінізму, гартуючись у класових битвах, комуністична 
організація Буковини нещадно викривала в середовищі 
пролетаріату троцькістські, націоналістичні та інші 
опортуністичні елементи. Завдяки цьому вона посилю
вала своє керівництво боротьбою трудящих проти соці
ального і національного гніту, за возз’єднання з Радян
ською Україною. Це сприяло зростанню партійних осе
редків серед чернівецьких текстильників, трикотажни
ків, залізничників. Утворилися повітові партійні комітети 
в Хотині, Заставні, Рижниці, Сторожияці та ін., зміцніли 
комуністичні організації в селах.

Крайовий Комітет Буковини встановив контакт 
з партійними організаціями сусідніх Бессарабії і'•Тран
сільванії, а також міст Ясси, Плоєшти, пов’язуючи рево
люційну боротьбу трудящих Буковини з боротьбою* 
трудящих Румунії- за визволення з ярма капіталізму.
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Створений у 1926 р. Сторожинедький повітовий партій
ний комітет встановив контакт з партійними організаці
ями Бухареста і Галаца.

Румунський уряд в особі комуністичної організації 
вбачав для себе смертельну загрозу і робив усе для то
го, щоб її розгромити і позбавити трудящих Буковини 
політичного керівника. 18 липня 1926 р. за доносом 
агентів сигуранци окупантам вдалося розкрити в Нових 
Мамаївцях місце перебування Центрального Комітету 
Комуністичної партії Буковини. Була захоплена під
пільна друкарня, конфісковані друкарські машини і 
багато комуністичної літератури, газети, листівки, пра
пори. Центральне ядро організації у складі 12 чоловік 
було заарештоване і віддане до суду військового три
буналу. Серед них був член ЦК КП України, уродженець 
с. Мамаївців, мужній борець за справу трудящих Ілля 
Леонтійович Клевчук.

Неймовірні знущання і тортури переніс він у застін
ках сигуранци, але не зрадив товаришів по революцій
ній роботі і загинув смертю героя. Трудящі Новосілки 
(колишні Мамаївці) свято шанують пам’ять земляка- 
комуніста І. Л. Клевчука. Вони спорудили йому пам’ят
ник, відкриття якого відбулося 7 листопада 1964 року 
в день річниці Великої Жовтневої соціалістичної рево
люції.

Жорстокі переслідування не змогли зламати волі, 
буковинських комуністів і всіх трудящих до перемоги. 
Комуністична партія продовжувала піднімати трудящі 
маси на боротьбу. У 1929 році підпільний обком Комуні
стичної партії Буковини розповсюдив по всій Буковині 
листівки з нагоди 12-х роковин Жовтневої революції. 
Листівка розповідала робітникам і селянам про підго
товку імперіалістами війни проти СРСР, про те, що> 
Румунії відводиться місце в цій війні, що румунська 
буржуазія і поміщики намагаються позбавити робітни
ків тих куцих демократичних свобод, які вони здобули 
у класових битвах. У ній закликалося до повалення бур
жуазно-поміщицького уряду і встановлення робітничо- 
селянської влади, до боротьби за возз’єднання з Радян
ською Україною.

У травні 1936 року і березні 1937 року масові мітин
ги і демонстрації, організовані комуністами, відбулися
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в Чернівцях, Кіцмані, Заставні та інших містах і селах 
Буковини.

Особливо посилилась боротьба народних мас Буко
вини після 17 вересня 1939 року, коли були визволені 
і возз’єднані західноукраїнські землі.

Трудящі Буковини, проймаючись ідеями Комуністич
ної партії, глибоко вірили, що радянський уряд допо
може їм визволитися з-під гніту поневолювачів і воз
з’єднатися з Радянською Україною. Цю віру вселяли 
в їх серця комуністи — непохитні бійці партії, бійці за 
щастя народу.

Таким був Іван Дмитрович Стасюк, уродженець 
с. Дорошівців, секретар ЦК революційної партії «Ви
зволення» і редактор газети «Борець». Яскраве життя 
прожила ця людина. Іван Дмитрович створював найпер
ші комуністичні осередки в селах Буковини, кликав до 
боротьби за визволення і за возз’єднання з Радянською 
Україною. Його переслідували, кидали в тюрми, та від
важний революціонер не здавався. У пам’ятному 1940 
році І. Д. Стасюк гаряче вітав прихід Радянської влади 
і зразу ж поринув у будівництво нового життя. Був 
головою сільради в рідних Дорошівцях, учителем, голо
вою планової комісії у Заставнівському райвиконкомі. 
Вдячні земляки свято шанують пам’ять про мужнього 
борця. Колгоспники назвали свою артіль іменем
І. Д. Стасюка, спорудили йому пам’ятник.

Активними учасниками комуністичного підпілля на 
Буковині були колишні члени Буковинського підпільно
го комітету КПР Микола Васильович Павлюк, Дмитро 
Миколайович Руснак, колишній секретар Буковинського 
крайкому КПР Бернгард Шулимович Кац та Інші. Вони 
своєю діяльністю сприяли наближенню щасливої днини 
визволення ' з-під чужоземного ярма і возз’єднання 
з УРСР. Такий день прийшов 28 червня 1940 року. Пів
нічна Буковина була возз’єднана з Радянською Украї
ною. На Ї.Ї території утворилася Чернівецька область. 
Чернівецька обласна партійна організація повела далі 
буковинських трудящих по шляху творення нового со
ціалістичного життя.



і. П. Ф0СТ1Й (Чернівці)

ІВАН СТАСЮК— ВИДАТНИЙ ОРГАНІЗАТОР 
РЕВОЛЮЦІЙНОГО РУХУ НА БУКОВИНІ

Серед невеликої плеяди першопрохідників комуніст 
тичного руху на Буковині ім’я Івана Дмитровича Ста- 
сюка сяє своєрідною і яскравою зіркою. Будучи членом 
Центрального Комітету КП Буковини в 1924—1926 роки 
і членом Буковинського крайового комітету Компартії 
Румунії в 1927—1930 роки, він всіма доступними засо
бами боровся за визволення рідного краю з-під румуно- 
боярського гніту і возз’єднання з Радянською Україною.

Народився Іван Дмитрович 27 вересня (за старим 
стилем) 1896 року в селі Дорошівцях нинішнього За- 
ставнівського району в бідній селянській родині. його 
батько мав два з половиною гектара землі і сім душ. 
сім’ї, яких нелегко було прогодувати з власного поля, 
а тому він був змушений, крім сільського господарства* 
займатися добуванням каменю, тесанням хрестів та 
іншими промислами, щоб як-небудь зарадити нестаткам 
і звести кінці з кінцями.

Саме постійні турботи про хліб насущний примусили 
батька натужити всі сили і хоч старшому з дітей дати 
освіту. 1 вересня 1903 року Івана віддали до сільської 
школи. Тут він з добрими оцінками скінчив шість класів 
і восени 1910 року вступив до Кіцманської гімназії. 
Учився в ній до 1 липня 1914 року і закінчив чотири 
класи. Імперіалістична війна перервала навчання. Бать
ка забрали до цісарського війська і відправили на іта
лійський фронт. Іванів рік теж підлягав призову, але 
його не взяли на війну, як він сам писав у автобіогра
фії, «задля слабосильности в той час» *. Будучи старшйм 
у сім’ї, юнак прийняв усі господарські турботи на свої 
плечі.

З початком війни Буковина стала ареною воєнних 
дій і кілька разів переходила з рук у руки. Господар
ству і культурному розвою краю було завдано великої 
шкоди. Початкові і середні школи були закриті. 
Замкненою стояла і Кіцманська гімназія. І все ж Ста-

1 Архів Чернівецького обкому КП України, ф. 41, on. 1, од.
зб. 169, арк. 6.
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сюк не покидав навчання. Навіть у той-непевний час 
він підготувався і успішно склав іспити за п’ятий і шос
тий класи середньої школи.

1918 року батько повернувся з фронту. Оскільки 
Кіцманська гімназія не відкривалась, Іван їде до Чер
нівців, щоб стаціонарно продовжили навчання в другій 
українській державній гімназії.

Час, коли Стасюк навчався в Чернівцях, був насиче
ний важливими подіями, які полишили в історії Буко
вини помітний слід. Шторм революційного оновлення, 
розпочатий Великим Жовтнем, докотився і до перед
гір’їв Карпат. Буковина вирувала визвольними ідеями, 
жила сподіваннями про возз’єднання з Україною. Юний 
гімназист був учасником зборів української академічної 
молоді, які проходили 28 жовтня 1918 року в Народно
му домі і одностайно зажадали негайного з'єднання всіх 
українських земель в єдиній, суверенній українській 
державі. З листопада цього ж року він разом зі своїми 
товаришами-гімназистами на Всебуковинському вічі го
лосував за «прилучення австрійської часті української 
землі до України». Він брав активну участь у діяльності 
прогресивних студентських товариств та гуртків, зокре
ма в товаристві «Союз» і гуртку Юрія Пантелейчука, 
де проводились дискусії про політичні події, розвиток 
української літератури та творчість її найвидатніших 
представників, про завдання української інтелігенції і 
її відповідальність перед народом.

І саме тут, у колі універ-ситетчиків, семінаристів і 
гімназистів роздмухувались іскри майбутніх визвольних 
змагань, тут зачинав формуватися той дух непокори, 
який пізніше наснажував Івана Дмитровича в боротьбі 
проти жорстокого режиму румунської буржуазної олі
гархії, що, одурманена шовіністичним чадом, душила 
і нищила українців та інші національні меншості краї
ни, намагаючись перетворити їх у чистокровних румунів, 
а країну — в єдинонаціональну державу.

5 липня 1920 року Іван Стасюк здав успішно іспити 
на зрілість і поїхав додому. «Після скінчення середньої 
школи, — писав він пізніше в автобіографії, — не маючи 
грошей на вдержання себе в Чернівцях, щоби вчитися 
дальше на університеті, остався знов дома і вчив четве
ро дітей заочно, які теж, не маючи грошей на вдержан
ня в місті, вчили матеріал середньої школи дома. Заро
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бивши дещо грошей, щоб вдержатися хоч у початках 
в Чернівцях, записався в жовтні місяці 1922 року на 
університет в Чернівцях, на мовний факультет. Вдержу
вався на університеті з ріжної праці. Вчив дітей заочно, 
які не встигали в школі, робив на фабриці і заводах, 
як фабрика цвяхів, пивоварний завод, цегельний завод. 
-На університеті познайомився я з студентами револю- 
ціонерами-більшовиками і вступив у їхній гурток. Через 
них я познайомився з Компартією Румунії, а ця засла
ла мене в 1925 році на роботу в соціал-демократичну 
партію в Чернівцях.

В українській організації цієї партії я редагував 
газету «Боротьба». Завданням цієї газети було органі
зувати українських робітників і селян і розбити соціал- 
демократичну партію знутра. 1926 року за цю газету 
попав я до воєнної тюрми, де просидів 3,5 місяця. За 
мою роботу в соціал-демократичній партії, яку таки 
підозрівали, що вона більшовицька, виключили мене 
з університету. Газету «Боротьба» видавав я до 28 лис
топада 1928 року, коли то стався розвал у соціал-демо
кратичній партії в Чернівцях» >.

Скупі рядки автобіографії лиш констатують етапи 
й події, але не відтворюють у достатній мірі нестримно
го духу революційної боротьби, який панував тоді на 
Буковині, натхненником якого був Іван Дмитрович 
Стасюк.

У двадцятиліття румуно-боярської окупації, коли 
українська мова, українська культура були під заборо
ною, а трудящий люд стогнав у ярмі голоду, визиску 
І кривди, треба було мати неабияку мужність і відвагу, 
щоб відкрито вступити в бій з диктатурою продажної 
олігархії, щоб на повний голос говорити народові прав
ду і кликати його на боротьбу проти цієї диктатури.

8' листопада 1925 року вийшов перший номер «Бо
ротьби». Хоч на титульній сторінці значилось, що газе
ту видає і за редакцію відповідає Іван Микитович, 
справжнім редактором був Іван Стасюк. Часопис від
разу ж привернув до себе увагу працюючих краю. На 
його сторінках звучало живе революційне слово, що 
кликало народ до боротьби проти чорного окупаційного

1 Архів Чернівецького обкому КП України, ф. 41, on. 1, од.
зб . 169, арк. 6.
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режиму, за визволення і возз’єднання з Радянською 
Україною.

Газеті доводилося воювати і проти боярської олігар
хії, і проти своїх запроданців, що звили кубло в буржу
азно-націоналістичних часописах «Хліборобська прав
да» та «Рідний край», перейменованих «Боротьбою» 
в «Бідний край» і «Хлібоїдську правду».

На відміну від свого попередника, соціал-демокра- 
тичного «Робітника», «Боротьба» з перших своїх номе
рів зайняла чітко антикоролівську позицію. Кожен її 
матеріал був спрямований на викриття дикого гніту 
і небаченого розорення, яке принесла на Буковину бояр- 

- свко-румунська окупація. В той же час вона публікує 
чимало матеріалів про розвиток науки і культури на 
Радянській Україні, про успіхи молодої республіки 
в будівництві соціалізму. Ось, наприклад, тільки в но
мері газети за 24 січня 1926 року опубліковано шість 
матеріалів з України. Тут і поширене повідомлення про 
поліпшення роботи залізниць та зріст ощадно-позичко
вих кас, і інформації про підвищення зарплати лісовим 
робітникам та про виділення 56 тисяч карбованців для 
українських студентів, які навчалися в Москві, про від
криття селянського санаторію і підготовку до виборів. 
Рад депутатів трудящих в районах Радянської України, 
населених національними меншостями.

Всі ці матеріали, вміщені поряд з внутрібуковин- 
ською і внутрірумунською інформацією, яка була пере
повнена стогоном, сльозами і наріканнями, відігравали 
величезну роль у поширенні антиокупантських настроїв 
і революційно-визвольних ідей серед трудящих мас 
Буковини, виховували в них любов до першої в світі 
Країни Рад.

Авторитет газети з кожним днем зростав, бо вона 
була єдиним на той час легальним органом, який писав 
правду про Радянський Союз і зі всією революційною 
пристрастю і класовою ненавистю виступав проти бур
жуазної олігархічної влади і її жандармсько-сигуран- 
цівських порядків.

Широко використовуючи для пробудження револю
ційної свідомості мас газету, Іван Дмитрович одночасно, 
веде велику роботу по зміцненню комуністичних осеред
ків, керує школами по підготовці партійних кадрів — 
агітаторів та пропагандистів — у Чернівцях і селах
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краю, виступає на робітничих і селянських вічах з пал
кими промовами в захист покривджених і знедолених, 
за школу на рідній мові, за ліквідацію стану облоги, 
амністію політичним в’язням і дружбу з СРСР. його 
авторитет і популярність серед бідніших прошарків на
селення на той час не мали собі рівних.

У березні 1926 року Іван Стасюк, як член ЦК КПБ, 
разом з Володимиром Гаврилюком, Семеном Галиць
ким, що прибув на Буковину із-за кордону і активно 
включився в партійну роботу, та іншими товаришами 
перетворює в життя рішення V Конгресу Комінтерну 
про більшовизацію компартій, організовує в Чернівцях 
школи партійних кадрів та бюро соціалістичної про
паганди, де вивчається теорія марксизму-леиінізму, так
тика революційної боротьби. Про характер роботи та
ких шкіл і бюро агент сигуранци доносив генеральному 
інспекторату сигуранци на Буковині: «Вони (Стасюк 
і Галицький — І. Ф.) навчають селян, як провадити 
пропаганду в селах, населених українцями на півночі 
і півдні Буковини, дають їм брошури й газети, які агіта
тори, в свою чергу роздають селянам. Згаданий комітет 
займається також підготовкою пропагандистів-агітато- 
рів для передмість міста Чернівців. Вони використову
ють кожну подію для натравлювання населення проти 
діячів державної і комунальної влади»1.

Поєднуючи нелегальну роботу з легальною, Стасюк 
бере активну участь у виборчій кампанії. Робітники 
Чернівців висувають його своїм кандидатом до камери 
(парламенту). Користуючись цією нагодою, він висту
пає на вічах у Робітничому домі з промовами, в яких 
викриває злочинне правління ліберальної партії і її 
жандармсько-поліцейський режим, обстоює міцний ро
бітничо-селянський союз, який повинен протиставити 
свою силу фронту буржуазних партій.

Ідею єдиного робітничотселянського фронту із номе
ра в номер пропагувала й «Боротьба». 16 травня 1926 
року вона опублікувала звернення до робітників і селян, 
в якому закликала боротись за скасування стану обло
ги, введеного на Буковині ще в 1919 році, за припинен
ня терору жандармів і сигуранци, за право вільно 
творити політичні і заводські організації, за восьми
годинний робочий день, підвищення заробітної • плати

1 ЧОДА, ф. 119, on. 1, од. зб. 187, арк. 327.
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1 допомогу безробітним, за зміну нестерпної податкової 
системи і передачу без оплати землі селянам, за школу 
на рідній мові і право на самовизначення, за амністію 
політичним в’язням, за мир і дружбу з СРСР.

Звичайно, власті не могли спокійно дивитись на 
діяльність Стасюка. 10 грудня 1926 року його виклика
ли в генеральний інспекторат сигуранци, заарештували 
і через два дні передали військовому суду. Разом з Ста- 
сюком за тюремні грати було кинуто і Семена Галицько
го, який легально працював заступником редактора 
«Боротьби».

Три з половиною місяці військовий суд і сигуранца 
знущались над в’язнями і випустили їх лише в березні 
1927 року і то тимчасово, до суду. В травні цього ж ро
ку на виконання постанови V конгресу Комінтерну 
в українському питанні, КПБ ввійшла до складу Ком
партії Румунії на правах крайової організації. Було 
утворено Буковинський крайком КПР. Галицького обра
ли секретарем, Стасюка — членом крайкому. Вони зно
ву в гущі мас, вирі політичної роботи. Суд над Стасю- 
ком і Галицьким, що намічався на 8 червня, не відбув
ся, бо саме в цей час упав уряд генерала Авереску 
і в країні були призначені нові вибори до парламенту. 

Стасюка було знову висунуто кандидатом у посли до 
камери. Але, як і минулого разу, жоден із соціалістич
них кандидатів не був обраний, оскільки поліцейський 
терор і сваволя не дали їм змоги зібрати потрібних 
.2 проценти голосів від усіх поданих по Румунії.

Суд над Стасюком і Галицьким відбувся аж у листо
паді 1927 року. В ті дні «Боротьба» писала: «... Гали
цького і Стасюка звинувачували в співпраці по видан
ню «Боротьби», книжки «Дядько Дмитро» і Календаря 
на 1927 рік, якими ширили між українськими робітни
ками і селянами протидержавні революційні думки; 
тайне поширення цих видань в області стану облоги, 
привело до росту соціалістичних голосів під час виборів 
до парламенту; зв’язки з Радянським Союзом та симпа
тії до нього; загранична допомога в наведеній діяльнос
ті і національно-більшовицька іридента (стремління до 
відділення від румунської держави) через пропаганду 
за заведення рідної мови в школах по українських 
областях Буковини» ’. 1

1 «Боротьба», 20 листопада 1927 р.
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Однак військовий суд не м,іг довести вину підсудних 
у протидержавній діяльності в такій мірі, щоб позбави
ти їх волі, і обмежився штрафом 2 тисячі леїв з Стасю- 
ка і Галицького.

Сигуранца і військовий трибунал намагались у та
кий спосіб заткнути рот «Боротьбі» і її редакторові. 
Однак Стасюк і його товариші не схилили голів, не 
•склали зброї. Вони й далі вели наступ на буржуазно- 
олігархічну владу і її порядки. Коли сигуранца закри
вала «Боротьбу», вони випускали нову газету «Земля 
і Воля» і наполегливо сіяли серед робітничо-селянських 
.мас ідеї комуністичної партії.

Непримиренна позиція Стасюка і Галицького не 
задовольняла керівництво соціал-демократичної партії, 
яке схилялось до угодовства з буржуазією. Незгоди між 
.лівим і правим крилом партії особливо гостро розгорі
лись навколо питання про блокування соціал-демокра
тів з націонал-цараністами на парламентських виборах 
1928 року і переросли у відкритий конфлікт.

23 листопада 1928 року на крайовій конференції 
соціал-демократів відбувся розкол партії. Українська 
соціал-демократична організація заявила про вихід 
з рядів соціал-демократичної па.ртії Румунії.

Пояснюючи причини розколу, газета «Борець» писа
ла 31 березня 1929 року, що між лінією української 
соціал-демократичної організації і лінією всієї соціал- 
демократичної партії була велика різниця. «УСДО сиді
ла в СДП доти, доки могла її стримувати від того, щоби 
не пішла дорогою своїх західно-європейських держав, 
крутою дорогою запродування працюючих буржуазії. 
А коли вияснилось, що посольські грубі дієти для соціал- 
демократів миліщі, як робітнича кляса, і коли соціал- 
демократи» по довгих шахрайських торгах запродались 
націонал-цараністичній буржуазії на послуги, укр. соц/ 
дем. орг. вийшла з рядів соц. дем. партії Румунії»1.

Відколовшись від партії, українська соціал-демокра
тична організація скликала 17 лютого 1929 «року свою 
конференцію і проголосила створення партії україн
ських працюючих Румунії «Визволення». І. Д. Стасюк 
'був обраний секретарем ЦК і редактором газети «Бо
рець» — органу цієї партії. 1

1 Газета «Борець», 31 березня 1929 р.
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Партія «Визволення» була створена за рішенням ЦІС 
КП Румунії. Вона розгорнула велику роботу по згурту
ванню робітничо-селянських мас *на боротьбу за сво'Г 
права. Газета «Борець», продовжуючи традиції «Бороть
би», несЛа в середовище працюючих класову свідомість, 
вказувала на причини біди й нужди, кликала на бій 
з ладом капіталістів і поміщиків.

І. Д. Стасюк писав у автобіографії, що партія «Ви
зволення» була організацією, «через яку Компартія 
Румунії могла доступити до мас і робити масову робо
ту. Цю організацію румунська сигуранца переслідува
ла, а нарешті мене 6.III.1930 року арештувала і органі
зацію й газету закрила. За мою роботу мене засудив 
суд боярський на три роки тюрми, 100.000 леїв штрафу 
і 8 літ позбавлення всяких прав К

Перебуваючи в тюрмі, Стасюк не припиняє політич
ної роботи. Під його керівництвом комітет політичних 
в’язнів видає газету «Голос політв’язня». У ній з винят
ковою революційною пристрастю ще й ще раз викриває
ться імперіалістичне прислужництво буржуазії, звучать, 
пломінкі заклики до боротьби за свободу і щастя поне
воленого народу, за возз’єднання з Радянською Украї
ною. Одночасно Іван Дмитрович веде марксистсько- 
ленінську школу, в якій вивчається політекономія, праці 
Карла Маркса, Фрідріха Енгельса та Володимира Іллі
ча Леніна. У в’язничних келіях він готує незламних бій
ців комуністичного підпілля, організовує відзначення 
днів пам’яті В. І. Леніна.

У Чернівецькій в’язниці І. Д. Стасюк просидів півто
ра року і був випущений на волю у серпні 1931 року. 
Роботи в Чернівцях йому не давали. Сигуранца і полі
ція переслідували його на кожному кроці. Всякого, хго 
з ним вступав у контакт, негайно заарештовували. Все 
це робилось з єдиною метою скомпрометувати Стасюкаг 
вирвати його з рядів активних борців проти буржуазної 
олігархії.

Однак ні тортури катів, ні наклепи блюдолизів не 
зломили волі й духу Івана Дмитровича. Він невтомно, 
з пристрастю партійного пропагандиста і вожака, народ
ного трибуна роздмухував у людських серцях палючу 1

1 Архів Чернівецького обкому КП України, ф. 41, on. 1, од~ 
збер. 169, арк. 6.
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ненависть до класу експлуататорів, стверджував віру 
в неминучу перемогу на Буковині ідей великого Леніна.

Правда, після виходу з в’язниці активність Стасюка 
знижується. Сигуранца блокує його день у день. 
«З 1931 р. до 1933 р., будучи переслідуваний сигуран
цею,— писав Іван Дмитрович у біографії, — я не при
ймав активної участі в політичній, зачатій в 1928 році 
роботі. Не маючи жодного заняття в Чернівцях, ані 
можливості працювати в революційному русі, перенісся 
я до своїх родичів у Дорошівцях і там аж до приходу 
Червоної Армії на Буковину, займаючись сільською гос
подаркою біля своєї родини. Будучи дома, був ще ареш
тований в 1934 році в жовтні місяці, де просидів у тюр
мі жандармській у Дорошівцях 5 день, в поліцейській 
в Чернівцях — 6 днів і в Сторожинці — 2 дні. В 1936 
році знову мене арештовано і просидів у жандармерії 
в Дорошівцях 15 день, а в Чернівцях — 4 дні. В 1938 р. 
знову арештовано, де просидів у жандармській тюрмі 
6 днів, а в поліцейській у Чернівіцях — 6 днів. В 1933 
році' місяці лютому був інтернований в Чернівці у зв’яз
ку з забастовкою в Бухаресті (Грівіца)»1.

Після возз’єднання Північної Буковини з Радянською 
Україною в червні 1940 року Іван Дмитрович гаряче 
взявся за будівництво нового життя. Був головою сіль
ради в Дорошівцях, потім учителем у Товтрах, а з 
1 червня 1941 року його призначили головою планової 
комісії Заставнівського райвиконкому. В його душі квіт- 
ли манливі плани соціально-культурних перетворень 
у рідному краї. Однак у той час їм збутися не судились. 
Вибухнула війна, і Стасюкові довелося евакуюватись 
на схід. З тяжким смутком покидав він милу серцю 
Буковину, сподіваючись швидко повернутись до неї. Та 
і цій надії не пощастило збутись. У 1944 році, їдучи за 
фронтом додому, Іван Дмитрович тяжко захворів у до
розі і спинився в селі Шишаки Хорольського району на 
Полтавщині. Певний час після одужання він працював 
тут учителем, викладав німецьку мову, а 21 січня 1945 
року назавжди перестало битися серце цієї мужньої, 
незламної духом людини. Вдячні земляки не забули 
свого захисника і оборонця, сівача життєдайних кому- 1

1 Архів Чернівецького обкому КП України, ф: 41, on. 1, од. 
'збер. 169, арк. 6.
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ністичних ідей. На будинку, де він народився, у селГ 
Дорошівцях встановлено меморіальну дошку. Колгосп 
у рідному -селі і вулиця в Чернівцях названі його 
іменем.

О. С. РОМАНЕЦЬ (Чернівці)*

ПРОГРЕСИВНА ПРЕСА БУКОВИНИ 
В БОРОТЬБІ ЗА ВОЗЗ’ЄДНАННЯ 

(1920—1930 рр.)

За останні кілька років появилася низка праць, при
свячених зародженню і розвитку комуністичного руху 
на Буковині. Завдяки внеску їх авторів ми сьогодні 
маємо в загальних рисах правильну картину п’ятдеся
тирічної історії, шляху напруженої боротьби трудящих, 
нашого краю під проводом Комуністичної партії1. У всіх 
цих працях у тій або. іншій мірі йдеться й про роль 
преси — комуністичної або такої, що використовувала
ся комуністами, — у боротьбі за возз’єднання. Але в ці
лому преса ще недостатньо вивчена. На неточності, 
а то й неправильні тлумачення натрапляємо навіть 
у фахових статтях. Так, у статті С. І. Комарницького 
«Роль прогресивної преси в революційному вихованні 
трудящих Північної Буковини (20—30-і роки XX ст.)» 
про газету «Воля народа» говориться, що вона «почала 
виходити після «Громади»2; насправді ж вона переста
ла виходити у 1920 р., потрапивши до рук соціал-уго- 
довців, які з 1921 р. перейменували її на «Робітник».. 
Отже, «Воля народа» виходила не ПІСЛЯ, а ДО «Гро
мади». Подібні випадки не поодинокі.

Революційна і прогресивна преса Північної Букови
ни ще чекає на свого дослідника. При цій нагоді хочемо» 
зупинитися на одному моменті її історії — ролі газет'

1 О. Г р и г о р е н к о ,  Шлях боротьби і перемог, «Радянська: 
Буковина», 3 листопада 1968; В. М. К у р и л о ,  Жовтневе відлуння 
на Буковині, «Радянська Буковина», 20, 22, 24 вересня 1968; 
П. В а с и л и н е н к о ,  Народжена Жовтнем, 24, 26 жовтня 1966;. 
І. Ф о с т і й, У борні гартований, «Радянська Буковина», 6—8 ве
ресня 1968 та ін.

2 Український історичний журнал, 1967, № 6, стор. 74.
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«Воля народа» (лютий — травень 1920 р.), «Громада» 
(1921), «Боротьба» (1925—1928), коли її редагував 
І. Стасюк, «Борець» (1929—1930) як захисників вільної 
Радянської Країни, пропагандистів ідеї возз’єднання 
Північної Буковини в єдиній Українській Радянській 
державі.

У цих газетах постійними були рубрики «По широкій 
Україні», «Вісті з України», «Радянська Україна» тощо,, 
в яких досить грунтовно, як на ті часи і обставини, ви
світлювалось багатогранне життя радянської республі
ки, її боротьба проти внутрішніх і зовнішніх ворогів.

«Воля народа», посилаючись на газети французьких 
комуністів «Юманіте» та італійських соціалістів «Аван- 
ті», розповідала про великі соціальні зрушення, що від
бувалися в колишній царській Росії, пробудження 
визволених народів до творчої активності, знищення 
віковічного мороку і темряви. Стаття про освіту в Ра
дянській Країні (3.1.1920), наприклад, є викладом допо
віді першого наркома освіти А. В. Луначарського про 
зроблене і завдання в галузі народної освіти. У ній го
вориться, зокрема, що на цій ділянці, «незважаючи на 
блокаду Антанти, є чималі успіхи», і наводяться дані 
про відкриття у 1918—1919 навчальному році 5700 шкіл, 
про подвоєння числа учнів у них, виділення у цей скрут
ний для країни час 400 млн. крб. на освітні справи, роз
поділ між учнями 1,5 млн. пар взуття.

Газета підкреслювала, що більшовицькі гасла «укра
їнський народ прийме щиро і радо і подасть поміч до* 
здійснення завдання». Редактор газети С. Канюк у стат
ті «Куди дорога?» переконливо доводить, що тільки 
«Совітська Росія 'допоможе українському народові доби
тися свого ідеалу». Він друкував багато матеріалів про 
розгром денікінців, про успішні бої з білополяками, про 
переможне просування Червоної Армії під командуван
ням 27-річного «російського Наполеона» — М. Тухачев
ского на Західну Україну, створення Ревкому в Гали
чині під головуванням. В. Затонеького, про антипетлю- 
рівські повстання на Гуцульщині тощо. Багато увага 
приділялося висвітленню народногосподарського і куль
турного життя Радянської України (інформація про від
новлення діяльності Української Академії Наук після 
денікінської окупації, навчання в Київському універси
теті та ін.). Зі шпальтів цієї газети буковинці, мабуть,
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уперше дізналися про дружнє ставлення В. І. Леніна 
до України і українського народу.

Ці традиції «Волі народа» були успішно продовжені 
«Громадою», яка повідомила читачів про Перший Все
український з’їзд незаможних селян, у роботі котрого 
брали участь Г. І. Петровський, Д. 3. Мануїльський, 
М. В. Фрунзе та ін., діяльність радянських профспілок, 
будівництво нових підприємств. Особливу увагу газета 
приділяла показові тих зрушень, що відбувалися у сві
домості радянського народу, зокрема селянства. Одним 
із ізнаменних чинників вона вважала потяг селянства до 
освіти. «На селах заінтересування школою дуже вели
ке,— писалося в «Громаді», — заходами і коштами са
мих селян відновлено всі старі і побудовано багато 
нових шкіл». Та як найбільше досягнення вона розгля
дала появу нової риси у світогляді селянства — відчут
тя колективу, зникнення власницького індивідуалізму, 
потяг до гуртової праці. Так, у статті «Організація се
лян на Україні» (16.VI.1921) після розповіді про участь 
робітників у керівництві підприємствами і позитивні на
слідки цього говорилося, що спільними силами треба 
взятися і за піднесення хліборобства: «Коли хлібороби 
підуть тою ж дорогою, котрою йдуть робітники міст, 
то зможуть з певністю дивитися у майбутнє, бо зараз 
рятунок всіх лише у гурті. Лиш гурт бідноти, громада 
трудящої бідноти виведе із злиднів».

На сторінках «Громади» постійно наголошувалось, 
що перемоги на господарському фронті давалися нелег
ко, бо ввесь час значну частину своїх сил і ресурсів 
Країні Рад доводилося віддавати боротьбі з іноземною 
контрреволюцією і внутрішніми ворогами, з бандитиз
мом. «І вийшла вона з вогню безперервної, невпинної, 
запеклої боротьби загартованою, оновленою, могутньою, 
грізною для всесвітнього імперіалізму», — стверджува
лося у статті «Три роки Радянської влади на Україні».

Матеріали про Радянську Україну, друковані у «Бо
ротьбі», на відміну від «Громади»., де переважала хроні
ка і емоційна публіцистика, промовляли більше мовою 
статистики і документів. Від цього її виступи дуже ви
гравали. Так, наприклад, розповідаючи про важку весну 
1928 року, коли морози і холодні вітри пошкодили посі
вам у всій Східній Європі, «Боротьба» наводила кон
кретні цифри допомоги Уряду Радянської України тру-
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довому селянству/ Тоді незаможним селянам було виді
лено 2349 тис. пудів чистосортного і 3631 тис. пудів зви
чайного насіння, грошової допомоги 5879 тис. крб. на 
закупівлю насіння, 645 тис. крб. на придбання кормів- 
для худоби і 3750 тис. крб. на купівлю робочої худоби. 
Сільськогосподарські колективи і товариства дістали 
15 млн. крб. кредиту на придбання машин, їм було пе
редано 338 тракторів. Газета також повідомляла, що 
«сільські колективі! зростають з кожним днем». Тільки 
в одній Артемівській окрузі «новоорганізовано 70 маши- 
нових гуртків, 5 сільгоспартілей, 40 СОЗ’ів». До тих 
1200 прокатних пунктів, що існували раніше, було ство
рено 1700 нових.

«Поезією чисел» сповіщала газета і про досягнення 
Радянської України, здобуті протягом пожовтневого 
десятиріччя, порівнювала їх з безрадісним становищем 
українського народу в панській Польщі та королівській 
Румунії. На сторінках «Боротьби» друкувались матері
али й про ріст міжнародного авторитету УРСР. У стат
ті про Українську Академію Наук газета (22.IV. 1928) 
наводила слова незмінного її секретаря, академіка 
А. Кримського: «Західна Європа, Америка, Японія, — 
усі з пошаною ставляться до наукової праці УАН, до її 
наукових досягнень. Ми перебуваємо в зносинах з на
уковими установами всього світу, і, приміром, про обмін 
нашими науковими виданнями можемо сказати, що 
здебільше не ми перші вдавались до чужоземних науко
вих товариств та установ з проханням обмінюватись 
виданнями, а вони до нас». З гордістю вона писала 
й про те, що під час фестивалю українських (радянських 
фільмів у Чехословаччині «ні одна газета в Празі не 
знайшлася, яка би заперечила високу мистецьку й тех
нічну уровень українських фільмів», і наводила слова < 
чеської кінокритики: «Українські фільми'можуть вико
нати одне велике культурне завдання в Чехословаччині, 
а се витиснути із програм в кінці безвартісні під огля
дом мистецтва американські фільми» (17.IV. 1928).

Друкуючи в кожному номері великі матеріали про 
розквіт культури в УРСР, «Боротьба» наголошувала, 
що такого рівня досягнуто завдяки перемозі народу, 
в Жовтневі дні, бо «коли якийсь народ хоче творити 
свою — народну культуру, то він мусить мати політичну 
і особисту свободу та засоби до творення тієї культури»
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(4.III.1928). Кожен матеріал рубрики «Радянська Укра
їна» красномовно свідчив, що народ вільної Країни Рад 
все це мав.

Отже, ширенням правди про Радянський Союз та 
його складову частину — Соціалістичну Україну рево
люційна преса Буковини зміцнювала симпатії буковин
ців до Країни Рад, надавала наснаги у боротьбі за воз
з’єднання. Зі «здоровим інстинктом мас» — радянофіль- 
ством буковинців—не могли не рахуватись представники 
різних партій, коли, зокрема, мова йшла про вибори до 
парламенту. Жоден* з кандидатів у посли, як зазначала 
одна з газет, не насмілився б «в будь-якому українсько
му селі в виборчім вічу спімнути злим словом про Ра
дянський Союз», бо тоді — «чи дістав би він хоч одного 
голоса в тім селі».

Революційні і прогресивні видання зробили багато 
для того, щоб заглушити «гадюче сичання», спростову
вати «несотворенні небилиці і неправди» про молоду 
Країну Рад, вигадувані її ворогами. Вогонь цих видань 
спрямовувався насамперед на чернівецькі націоналіс
тичні газети, які сіяли отруту серед народу, поширюва
ли антирадянські чутки, а то й прямо закликали до 
збройної боротьби проти Радянської Країни. Одній з та
ких брудних газеток — «Народному голосу» — в «Гро
маді» була присвячена гостра стаття «Чорна сотня» 
(16.IV.1921), в якій згадане видання кваліфікувалося 
як чернівецька філія чорної сотні: «Ці вироди не наси
тилися ще горем і недолею народу, а хотять підбурюва
ти народ на Україні до повстання проти своєї рідної 
робітничо-селянської влади. Панів їм хочеться на Укра
їні». Та їхнім бажанням, впевнено заявляла «Громада», 
ніколи не збутися — «не поможуть і підбурюючі до по
встань на Україні маніфести цих чорних духів, які вони 
печатають в імені свого батька Петлюри в Чернівцях 

*і висилають на Україну».
Діставали рішучої відсічі і інші видання, що «пуска

ли блахмана», — агенти сигуранци «Час» і «Рідний 
край» — «оберукраїнські газети, котрі з огляду на їх 
шовінізм не є нічим іншим, як виданням в українській 
мові «Гласул Буковиней». Зривалася облудна машкара» 
і з старанно замаскованої «Хліборобської правди». 
Блискучим прикладом цього є стаття «Крокодилині 
сльози», надрукована в-«Боротьбі» 27 травня 1928 року-
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В ній викрито один з чергових провокаційних виступів 
«Хліборобської правди», в якому нібито переказувалася 
стаття з харківської газети «Комуніст» про брак насін
ня на Радянській Україні1. Викривши брехливість цього- 
повідомлення, «Боротьба» робила висновок: «Це пока
зує, що «Хліборобська правда» і Кракалія не задля 
правди і не задля селянського нещастя пише про Радян
ську Україну, лише задля того, аби мати якусь причину 
накинутися на українську іробітничо-селянську Держа
ву, та задля того, аби прислужитися світовій реакції та 
підвести їй на услуги українських працюючих Румунії. 
Це виявляє грубе фальшивство «Хліборобської правди» 
не тільки до Радянської України, але й до українських 
селян у Ромунії, і тому її плач над «положенням на 
Україні» є безсумніву крокодилиними слізьми».

«Воля народа» за редакторства С. Канюка, «Грома
да», «Боротьба» за редакторства І. Стасюка, «Борець» 
не обмежувалися викриттям тільки націоналістичних 
видань буковинських. Свій громадянський обов’язок во
ни вбачали в послідовному розвінченні всіх «патентова
них патріотів» — верховодів контрреволюційних націо
налістичних «урядів», що рюзбрелися по цілому світові 
після вигнання їх повсталим народом за межі Радян
ської України. Вони думали, іронічно писала «Воля 
народа», що Україна — «край з людьми смирними, по
кірливими, які слухають своїх панів, послів вітають 
калачами і бандиреєю, а до політики не мішаються, бо 
се, бач, панська справа.

А совітське правління каже щось зовсім інше. Воно 
каже: «Україна є край українських робітників і трудо
вих селян. Тілько вони мають право розпоряджатися 
нею і вибудувати на ній нове життя» («Воля народа»* 
18.III.1920).

Опинившись поза межами України, атамани та мі
ністри— «одні в Парижу, другі у Відні, треті у Варша
ві, а четверті у Бухарешті — «будують» Україну. І от 
надіються, що за помочию французьких капіталістів, 
німецьких фабрикантів, польських шляхтичів та ромун- 
ських боярів вдасться спілці з обмеженою порукою: 
Петрушевич, Петлюра, Назарук удержатися при кермі,

1 У «Комуністі» насправді висвітлювалась допомога Уряду Ра
дянської України трудовому селянству весною 1928 року, про яку 
йшлося вище.
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а властиво при жолобі». С. Канюк у згадуваній вже 
статті «Куда дорога?» казав, що подібних претендентів 
на «вождів» українського народу цікавить тільки влада 
і маєтності. «Чи та Україна буде з королем, чи з геть
маном, чи з президентом; чи вона буде ціла, се б то — 
чи вона обніматиме ВСІ українські землі, чи ні — се 
для сеї орінтації байдуже, щоб тільки була: «САМОС
ТІЙНА Україна» («Воля народа», 18.IV. 1920). Визнача
ючи діяльність націоналістичних верховодів, «Воля на
рода» писала, що ©они «наробили Україні до тепер 
тільки лиха, як ще ніхто перед ними».

За подібні виступи «Воля народа» зазнавала напа
док не тільки з боку ворогів, а й «поміркованих людей». 
«Нам, — повідомляв своїх читачів редактор, — зробле
но з деяких сторін закид, що викрите ріжних брудних 
діл українських панів, панків і підпанків може пошко
дити «загальній» справі і тому з оповіщенєм ріжних 
лайдацтв треба трохи підождати... Ми довго обміркову
вали справу і прийшли до переконання, що поступованє 
наше є правильним» («Воля народа», 8.IV.1920).

Міцно стоячи на класових позиціях, революційна 
преса Північної Буковини багато прислужилася до того, 
щоб трудящий «пізнався на фарбованих лисах, навіть 
на тих, що свою шерсть зафарбували соціалістичним 
кольором», щоб зрозумів справжню суть закордонних 
«рад», котрих повиростало на європейських смітниках, 
як поганок після дощу» («Закордонні «ради», «Громада», 
7.IV.1920). Своєї мети С. Канюк досягав і публікаціями 
художніх творів — фейлетона радянського сатирика 
Костя Котка «Петлюра в таборі», вірша-пародії В. До- 
лова «Панська пісня»:

Ми любимо Україну, 
Свою неньку...
Коли люди там бідують 
Помаленьку.

Ми бажаєм своїм людям 
Щастя й долі...
Лиш не тим, що працюють 
В чистім полі.

(«Воля народа», 19.11.1920).

Під впливом подібних творів тема викриття націона
лістичного панства набрала на початку 20-х років від
чутного звучання у творчості буковинських письменни
ків. Для прикладу можна послатися на вірші Дмитра 
Макогона (1881—1961). Він картав тих «патріотів», що 
проголосили «якусь австрійську Україну» («З минулих 
днів», 1921), котрим було всеодно, яка та Україна —
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«чи гетьманська, чи-монархічна або панська» («Грома
дянам»), бо вона була потрібна їм як «вим’я доброї 
корови» («Знакомим»). Сатиричні образи представників 
націоналістичного «проводу» створено ним і в низці 
оповідань («Радник Головка» та ін.), написаних після 
переїзду автора до Галичини.

«Чищення нашої стайні», розпочате С. Канюком, 
продовжував І. Стасюк у «Боротьбі», а потім «Борці», 
викриваючи брехливе пустодзвонство тих емігрантів, що 
видавали себе за творців культури українського народу. 
У відповідь на вихваляння цих панків «Боротьба» на
писала 4 березня 1928 року: «Зложення якогось україн
ського видавництва у Берліні, чи української школи 
в Празі, або поставлення опери в Нью-Йорку — це ще 
не е творення української культури». Докладно розпо
вівши про стан освіти, науки і культури на Радянськії! 
Україні, назвавши імена видатних діячів української 
радянської культури, газета зверталася до емігрант
ських «діячів»: «Тепер спитаєм, де твориться українська 
народна культура? В Берліні, Празі, Парижі та Нью- 
Йорку — чи там, де згуртовані нині сильні кадри най
кращих культурних робітників, яких коли мали україн
ські працюючі маси?». На поставлене запитання відпо
відь могла бути тільки одна: «Хіба воріг українських 
трудящих мас або божевільний може це заперечувати... 
А це, що там нема ще жмінки українських «вчених», 
«дипломатів» і «отаманів», які блукають по західно
європейських смітниках, це неважно. Вони вже відспі
вали свою пісню, і, як видимо, українська культура роз
вивається і без них».

Ця ж газета в статті «Літературні організації на 
Україні» (9.Х.1927) підкреслювала, що тільки Велика 
Жовтнева соціалістична революція «відкрила величезні 
перспективи перед літературами колишніх поневолених 
націй Росії». А розповідаючи про Український тиждень 
у Москві, про урочисте засідання з цієї нагоди в Палаці 
спілок, на якому з промовою про українську культуру 
виступив А. В. Луначарський, газета ввертала увагу 
читачів, що там, у столиці великої Країни Рад, не забу
ли й про буковинців, і навела уривок з «Декларації», 
прийнятої на цьому засіданні: «Перебуваючи в столиці 
великого вільного Союзу Республік, делегація україн
ських письменників не може не згадати про долю міль- -

53



йонів робітників і селян-українців західноукраїнських 
земель (Буковини, Закарпатської України і Бессарабії). 
Делегація посилає їм палкий привіт».

Цим газета ще раз нагадувала, що за Дністром 
і Збручем ніколи не забувають про своїх єдинокровних 
братів, що радянські люди подадуть їм братню руку 
допомоги, допоможуть возз’єднатись у вільній сім’ї на
родів.

Революційна преса Буковини сміливо викривала 
ворожі плани західних держав щодо знищення Країни 
Рад, здійснення одного з перших кроків у цьому напрям
ку — відриві від неї Радянської України. Коли на почат
ку 1920 року «злочинний дідуган» — прем’єр Франції 
Клемансо лаштував новий похід на Схід і хотів як го
ловну ударну силу в ньому використати Польщу та 
Румунію, газета «Воля народа» переконувала, що легко
важність уряду боярської Румунії може закінчитись 
страшною трагедією для румунського народу.

«Чужими народами задумав пан Клемансо хоронити 
[захищати — О. Р.] свої інтереси, — писала газета, — і 
був певний, що план вдасться, бо знав, ХТО саме при 
кермі в тих малих державах. Ріжними обіцянками був 
би він наклонив так велику шляхту, як і боярів на свій 
бік, і тоді прийшло б ся було головно польському і ру
мунському народові своїми руками носити грань, щоб 
заспокоїти примхи французького тигра».

Хвиля протесту примусила королівський уряд утри
матись від ризикованого кроку. «В Румунії все-таки 
знайшлося подостатком впливових людей, іДо не допу
стили до того, щоб Румунія зачинала нову війну 
задля інтересів капіталістів Антанти», — писав згодом 
С. Канюк.

А коли в середині 20-х років румунський уряд при 
активному сприянні Англії і прихильному ставленні 
Франції знову почав готуватись до воєнних авантюр, 
уклавши «гарантійний договір оборонного характеру» 
з Польщею, договір «про дружбу і арбітраж» з Фран
цією, «про дружбу і сердечне співробітництво» з Іта
лією, революційні видання Північної Буковини знову 
забили на сполох, закликали пильне стояти на варті 
Радянської Країни.

«Ані український нарід в цілому, ані українська пра
цююча класа в Ромунії, — писала газета «Боротьба»
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8 липня 1928 року, — не сміє допустити, щоби мрії і на
дії англійського імперіалізму і зрадливої петлюрівщини 
здійснилися, і мусить рішучо виступати проти нової 
імперіалістичної різні, яка готовиться на знищення укра
їнської держави — Радянської України».

В які шати не наряжалися б заклики до антирадян- 
ського походу, вони оперативно викривалися революцій
ною пресою. У статті «Знову хотять організувати напад 
на СРСР», наприклад, ось що говорилось про суть ого
лошеного папою римським хрестового походу: «Очевид
но однак, що акція для боротьби проти Радянського 
Союзу, котру розпочав тепер його святість, заступник 
бога в Римі сам, не є нічим іншим як особлива форма 
реакції проти совітських республік під покришкою ре
лігії».

Таким чином, пропаганда соціалістичного ладу, на
родногосподарських і культурних досягнень складової 
частини сім’ї вільних народів Союзу—Радянської Укра
їни, активний її захист від наклепів ворогів усіх мастей, 
викриття загарбницьких планів світового імперіалізму 
та його прислужників — характерні риси буковинської 
революційної преси. Це її вагомий внесок у велику спра
ву боротьби трудящих краю за возз’єднання з Радян
ською Вітчизною.

Д. Т. ПАНЦИР (Чернівці)

РОЛЬ РОСІЙСЬКОЇ ТА РАДЯНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ 
У ВИЗВОЛЬНІЙ БОРОТЬБІ НА БУКОВИНІ 

В 20—ЗО РОКИ XX ст.
Трудящі Буковини — споконвічної української зем

лі, — перебуваючи під гнітом румунських бояр, мріяли, 
ї боролись за своє соціальне і національне визволення, 
за возз’єднання в єдину братерську сім’ю радянських 
народів. Випробуваною зброєю у цій боротьбі була лі
тература.

Хоч питання поширення і -ролі російської літератури 
в суспільному житті Буковини XIX — поч. XX ст. пору
шені в кандидатських дисертаціях Л. М. Чернеця!, 1

1 Л. Н. Ч е р н е ц ,  Русско-украинские литературные связи на 
Буковине в XIX столетии, Автореферат диссертации на соискание 
ученой степени кандидата филологических наук, Черновцы, 1954.
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Ю. О. Колесника *, в дослідженнях О. С. Романця 
«Великий Жовтень і літературне життя Буковини»1 2, 
Ф. П. Погребеника, О. К. Коваленко та ін., вони ще не 
вичерпані повністю.

Боротьба трудящих Буковини за звільнення і воз
з'єднання під прапором пролетарського інтернаціоналіз
му знайшла своє відображення на сторінках прогресив
ної преси 20—30-х років. Так, газета «Громада» поміс
тила вірш «Про Україну», який закликав сміливо йти 
в бій за інтернаціональне братство пролетарів усього 
світу, за дружбу російського і українського народів:

Братаймося, милі браття,
З руськими братами,
З цілим світом братаймося,
Тільки не з катами!3

В умовах наполегливої і важкої боротьби за звіль
нення Північної Буковини від румунських окупантів, за 
возз’єднання її з УРСР важливу роль відіграла росій
ська і радянська література. Твори великих російських 
письменників О. С. Пушкіна, І. С. Тургенева, М. О. Не
красова, Ф. М. Достоєвського, А. П. Чехова, В. Г. Коро- 
ленка, О. М. Горького в 20—ЗО роки користувались ве
ликою популярністю серед читачів Буковини. У роки 
румунської окупації вони виховували у трудящих по
чуття протесту проти соціального і національного гноб
лення.

Необхідно підкреслити, що популяризація російської" 
і радянської літератури в ці роки проходили в складних 
умовах переслідування цензури, румунських властей- 
Румунські власті видавали накази, розпорядження і цир
куляри, які забороняли розповсюдження творів радян
ської літератури серед населення.

Знаменним явищем у суспільно-політичному, куль
турному і літературному житті була нелегально видана 
в Чернівцях у 1920 році збірка «Співаник робочих» із 
закликом на обкладинці «Пролетарі всіх країн, єднай
теся!». Тут опубліковано російську пісню «Дубинушка» 
(«Много песен слыхал я в родной стороне»), В перекла-

1 Ю. А. К о л е с н и к ,  Русская литература на Буковине в на
чале XX века, Автореферат дисс. на соискание ученой степени 
канд. филол. наук, Воронеж, 1966.

2 Наукові записки Чернівецького державного університету, се- 
рія філологічних наук, том XVIII, вып. 15, 1961.

3 «Громада», 12 травня 1921.
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ді з російського 'надруковані «Інтернаціонал», «Сміло, 
друзі», «Ви жертвою пали», «Марсельєза робочих» та ін. 
У пісні «Марсельєза робочих» висловлювалась упевне
ність, що настане час свободи, коли народ побудує «цар
ство, де господарем є лише праця». «Марсельєза робо
чих», як і інші пісні, кликала до боротьби:

Вставай, піднімайся, робочий народ,
Вставай же, народе голодний!
Стань раз вже могучий, свобідний!
Вперед, вперед, вперед!!!

Революційні пісні були включені і в «Робітничий 
календар» 1921 року.

У прогресивній періодичній пресі 20—30-х років дру
кувались, звичайно, твори малих жанрів: оповідання, 
вірші, революційні пісні.

У 1921 р. в газеті «Громада» побачили світ окремі 
твори І. С. Тургенева, М. Горького, О. Коллонтай. 
Тут надруковано і вільний переспів строфи із вірша 
О. С. Пушкіна «В Сибір» під назвою «Вір!»:

Робочий, вір: зійде вона,
Та зіронька свободи, щастя.
Народи збудяться зі сна 
І на руїнах самовластя 
Напишуть наші імена К

«Громада» також опублікувала переклад казюг 
М. Горького «Про Сивого»1 2, в якій письменник викри
ває характерні риси міщанської інтелігенції: продаж
ність, боягузтво, кар’єризм. Цей твір використаний 
газетою для викриття українських буржуазних партій, 
буковинських націоналістів, які стали на шлях співро
бітництва з румунськими окупаційними властями. По
явилася тут з цензурними купюрами і публіцистична 
стаття М. Горького «Вчора і сьогодні»3, спрямована на 
захист Радянської держави, на прославлення мужності 
трудящих у боротьбі з капіталізмом.

Можливості редакторів українських прогресивних 
видань щодо друкування перекладів російської літера
тури були дуже обмежені цензурними утисками.

1 «Громада», 16 червня 1921.
2 «Громада», 27 квітня 1921.
3 «Громада», 12 травня 1921.
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Повноти картини поширення творів російської літе
ратури на Буковині не можна досягти без урахування 
побутування тут їх перекладів іноземними мовами, перш 
за все румунською, німецькою, а також польською. Це 
твори О. С. Пушкіна («Повісті Белкіна», «Капітанська 
дочка», «Пікова дама», «Борис Гбдунов», «Поеми», 
«Євгеній Онєгін»); М. О. Некрасова («Кому на Русі 
жити добре»); І. С. Тургенева («Записки мисливця», 
«Яков Пасинков», «Дим», «Фауст»); М. Є. Салтикова- 
Щедріна («Казки»); Л. М. Толстого («Севастопольські 
оповідання», «Козаки», «Дитинство», «Війна і мир», 
«Анна Кареніна», «Воскресіння», «Крейцерова соната», 
«Люцерн», «Влада темряви», «Живий труп»); В. Г. Ко- 
роленка («Сліпий музикант», «Сон Макара»); А. П. Че
хова («Новели», «Медвідь», «Лебедина пісня», «Дядя 
Ваня»); О. М. Горького («На дні», «Дитинство», «В лю
дях», «Казки про Італію», «Мати»).

З творів радянських письменників у бібліотеці Чер
нівецького державного університету збереглися в пере
кладах німецькою мовою твори О. М. Горького («Мої 
університети»); Ф. В. Гладкова («Цемент» — німецькою 
і румунською мовами, «Енергія») О. С. Неверова («Таш
кент — місто хлібне»), М. О. Островського («Як гарту
валась сталь»). У 30-і роки румунською мовою була ви
дана «Антологія сучасних російських прозаїків», у яку 
були включені по одному, але не найбільш відомому 
твору О. Неверова, Ю. Тинянова, Ф. Гладкова, М. Сло- 
нимського, В. Маяковського, В. Іванова, Л. Рейснер, 
М. Шагинян, В. Інбер. Це видання не відображало 
справжнього стану розвитку радянської прози 20—30-х 
років.

Із архівних документів відомо, що румунські власті 
заборонили розповсюдження на Буковині таких творів 
російської літератури, як «Тихий Дон» М. Шолохова, 
«Петро І» О. Толстого, «Чапаев» Д. Фурманова, «Міста 
і роки» К. Федіна, «Барсуки» Л. Леонова та інші. Забо
роненим був румунсько-російський словник, виданий 
у Москві *. 1

1 Більш докладно про документи, якими заборонялось розпо
всюдження російської та радянської літератури, див.: О. Р о м а 
не ць ,  «Великий Жовтень і літературне життя Буковини», Наукові 
записки Чернівецького державного університету, серія філологічних 
наук, том 48, вип. 15, 1961.
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Серед передових письменників Буковини, які зроби
ли найбільший внесок у популяризацію російської літе
ратури, слід назвати Ольгу Кобилянську. Талановита 
письменниця проявляла великий інтерес до російської 
і радянської літератури, слідкувала за її розвитком. 
Найбільший вплив на неї, за її визнанням, мала твор
чість І. С. Тургенева, якого письменниця вважала своїм 
першим учителем. В «Автобіографії» 1903 р. вона писа
ла: «Найбільший вплив з чужих літератур мав на мене 
російський писатель Тургенев і Достоєвський»1.

У 20—30-і роки Ольга Кобилянська знову перечиту
вала твори О. Пушкіна, Л. Толстого, В. Короленка, 
А. Чехова, з любов’ю вдумувалася у твори М. Горького. 
Для буковинської письменниці Лев Толстой — «Великий 
письменник Росії». Класикові світової літератури, «дзер
калу російської революції» у січні 1930 р. вона присвя
тила статтю «Про Толстого», в якій каже: «...Лев Тол
стой — гордість Росії, дарунок всьому світові, оточений 
подивом і любов’ю...»1 2. У цій статті О. Кобилянська від
значає заслуги Л. Толстого в розвитку жанру епопеї, 
говорить про «Війну і мир», «Анну Кареніну», «Коза
ків», «Крейцерову сонату», «Смерть Івана Ілліча», «Вос
кресіння».

Почуття глибокої поваги до великої Росії, захоплен
ня її літературою, повагу до російських солдат вислов
люють і герої художніх творів О. Кобилянської «За 
ситуаціями», «Назустріч долі». У новелі «Назустріч до
лі» письменниця виступає за возз’єднання українських 
земель, висловлює почуття любові і пошани до росій
ського солдата, який врятував дівчину і по-дружньому 
ставиться до буковинських селян.

Ідеї Великої Жовтневої соціалістичної революції, 
твори російської та радянської літератури, поширені на 
Буковині у 20—30-і роки, допомагали передовим бор
цям і діячам культури усвідомлювати свою роль і місце 
в боротьбі за щастя народу, його соціальне та націо
нальне звільнення. Твори російської та радянської літе
ратури сприяли ознайомленню трудящих мас і прогре

1 О л ь г а  К о б и л я н с ь к а ,  Твори в п’яти томах, том V, 
Держлітвидав, К., 1963. стор. 215.

2 О л ь г а  К о б и л я н с ь к а ,  Твори, в 3-х томах, том III, 
Держлітвидав, К., 1956, стор. 584.
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сивної громадськості Буковини з російським народом., 
його культурою, посилювали ненависть до румунських, 
окупантів, вселяли непохитну впевненість у здійснення 
багатовікової мрії про возз’єднання.

Н. И. КАЗАК (Бельцы}

ПРОПАГАНДА ЛЕНИНСКИХ ИДЕИ 
НА СТРАНИЦАХ ПОДПОЛЬНОЙ ПЕЧАТИ 

БЕССАРАБИИ 
(1929—1940 гг.)

Находясь в глубоком подполье, подвергаясь жесто
чайшим "преследованиям, Коммунистическая организа
ция Бессарабии, верна знамени марксизма-ленинизма,, 
стояла во главе революционного движения рабочих и: 
крестьян в борьбе за свержение буржуазно-помещичье
го строя, за восстановление Советской власти в Бесса
рабии.

В многогранной деятельности Коммунистической 
организации Бессарабии в 30-е годы, особенно' в годы 
мирового экономического кризиса (1929—1933 гг.), ко
торый сопровождался новым революционным подъемом* 
большое место занимала п р о п а г а н д а  л е н и н 
с к и х  идей .

Важную роль в этом сыграли нелегальные издания 
бессарабских коммунистов и комсомольцев — в первую* 
очередь газеты, брошюры, воззвания и листовки. По 
внешнему оформлению нелегальные издания технически 
выглядели весьма скромно, часть из них печаталась на 
гектографе.

Бессарабские коммунисты всегда находили всесто
роннюю поддержку со стороны Коммунистической пар
тии Советского Союза, на опыте которой воспитывались 
отважные борцы революционного подполья.

Во всех уездах Бессарабии коммунисты и комсомоль
цы с успехом распространяли работы классиков марк
сизма-ленинизма, в частности: «Манифест Коммунисти
ческой партии» К. Маркса и Ф. Энгельса, «Капитал»* 
«Критику критической критики», «Эрфуртскую програм
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му» К- Маркса, «Положение рабочего класса в Англии», 
-«Принципы коммунизма» Ф. Энгельса, а также ряд 
важнейших работ В. И. Ленина — «Развитие капитализ
ма в России», «Что делать?», «Две тактики социал-де
мократии в демократической революции», «Материа
лизм и эмпириокритицизм», «О праве наций на само
определение», «Крах II Интернационала», «Государство 
и (революция», «Советы постороннего», «Марксизм и 
восстание», «Детская болезнь «левизны» в коммуниз
ме», «Задачи союза коммунистической молодежи» и 
другие.

В целях марксистско-ленинского воспитания масс, 
распространялись и некоторые работы (или отрывки из 
них) ряда деятелей международного пролетариата, та
ких как А. Бебель, П. Лафарг, Джон Рид, а также ряд 
статей, лекций, выступлений И. В. Сталина, Н. К. Круп
ской, А. В. Луначарского, В. Д. Бонч-Бруевича, 
М. И. Калинина.

Ленинские идеи сыграли большую роль в ознаком
лении коммунистов, а также передовых рабочих, кре
стьян Бессарабии с важнейшими вопросами марксизма- 
ленинизма. Теоретические положения ленинских произ
ведений давали ключ к разрешению неотложных вопро
сов, поставленных ,на повестку дня исторической 
обстановкой в условиях буржуазно-помещичьего режима 
королевской Румынии.

Пропаганда ленинских идей в значительной степени 
находила свое отражение на страницах подпольной 
печати Бессарабии — газет «Красное знамя», «Проле
тарская правда», «Красный Юг», «Молодой большевик», 
-«Юный Коммунист» и др., а также «Рабоче-крестьян
ской правды» — органа Рабоче-крестьянского блока, 
и др. изданий революционных организаций трудящихся. 
Почти ежегодно в январе выпускались специальные 
номера газет, посвященные памяти В. И. Ленина, а так
же выдающихся революционеров К. Либкнехта и Р. Люк
сембург. Например, третий номер газеты «Пролетар
ская правда» за 1933 г. посвящен «Трем-Л». На первой 
странице опубликована передовая статья «Ленин — 
Либкнехт — Люксембург», а также помещен большой 
портрет В. И. Ленина. Этот пример заимствовали и дру
гие газеты, в том числе «Красное Знамя», «Красный 
Юг», «Рабоче-крестьянская правда» и другие.
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Во всех уездах края в честь ленинских дней выпус
кались многочисленные листовки и воззвания. Большая 
заслуга в этом принадлежит Бессарабским обкомам пар
тии и комсомола, Кишиневским горкому партии и горко
му комсомола, а также Бельцскому, Бендерскому, Изма
ильскому уездным комитетам партии и комсомола. 
Со страниц своей печати бессарабские коммунисты рас
сказывали трудящимся о жизни и революционной дея
тельности В. И. Ленина, историю созданной им партии, 
пропагандировали опыт большевистской партии, разъ
ясняли значение влияния идей Великого Октября на 
дальнейший процесс мирового развития.

Коммунистическая печать Бессарабии, являясь ак
тивным пропагандистом и агитатором идей ленинизма^ 
разъясняла теоретические положения марксизма-лени
низма о роли гегемонии рабочего класса, о союзе рабо
чего класса и крестьянства, о значении марксистской 
партии в .революции, о ленинской теории социалистиче
ской революции, о ленинской программе по. аграрному 
вопросу, о ленинской теории и программе по националь
ному вопросу, о диктатуре пролетариата, о ленинском 
плане построения социализма. Ленинское наследие да
вало действенную возможность Коммунистической орга
низации Бессарабии неуклонно повышать свой теорети
ческий уровень, беспощадно разоблачать буржуазную 
идеологию реакционных кругов Румынии, предатель
скую политику лидеров социал-демократов и местных 
буржуазных националистов.

Коммунистическая печать неоднократно подчеркива
ла историческую роль В. И. Ленина в творческом раз
витии и обогащении учения Маркса и Энгельса в новых 
исторических условиях, в эпоху империализма.

«Ленин продолжает дело Маркса и Энгельса, — 
указывала газета «Пролетарская правда» за январь 
1933 года, № 3. — Он развивает далее их революци
онную теорию, применяя ее к новой обстановке империа
лизма».

Отмечая заслуги В. И. Ленина в творческом разви
тии и в создании первого в мире пролетарского государ
ства, печать бессарабских коммунистов призывала про
должать и самоотверженно отстаивать бессмертное дело- 
ленинизма. «Учение Ленина, — писала газета «Красный 
Юг» за январь 1930 г., № 1, — является путеводной
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звездой в борьбе за осуществление мировой пролетар
ской революции».

Подпольная печать Бессарабии воссоздает яркую 
картину непримиримой борьбы В. И. Ленина за чисто
ту марксизма, беспощадно разоблачая оппортунистов и 
ревизионистов всех оттенков. В этом отношении очень 
выразительны следующие строки: «Ленин очищает
марксизм от оппортунистических искажений, выдвигая 
на первый план учение о диктатуре пролетариата и о не
обходимости готовиться к последнему и решительному 
штурму за захват власти и создание пролетарского го
сударства» — писала газета «Пролетарская правда» за 
1933 год, № 3.

Постоянно пропагандировались коммунистической 
печатью ленинская теория и программные требования по 
национальному вопросу. Освещая этот вопрос, бесса
рабские коммунисты руководствовались основополага
ющим учением марксизма-ленинизма, испытанным опы
том большевистской партии, а также решениями ЦК 
КПР. «На базе борьбы за повседневные требования, — 
призывала газета «Красное знамя» за февраль 1935 г., 
№ 2, — выше поднимем знамя борьбы против нацио
нального гнета, за право на самоопределение Бессара
бии, вплоть до отделения от румынского государства».

Особенно широкое освещение на страницах подполь
ной печати Бессарабии нашла победа Великой Октябрь
ской социалистической революции, которая сыграла 
решающую роль в борьбе революционных сил земного 
шара за демократию и социализм. Пропагандируя все
мирно-историческое значение Великого Октября, комму
нистическая печать отмечала, что трудящиеся всего 
мира, активно поддерживая строительство социализма 
в СССР, смотрят на первую страну социализма как на 
путеводную звезду в революционной борьбе за свое 
социалистическое и политическое освобождение.

Печать бессарабских коммунистов сыграла большую- 
роль в ознакомлении трудящихся масс с ленинским 
планом построения социализма, с миролюбивой внеш
ней политикой Советского Правительства. Всяческим 
стремлениям сил румынской реакционной буржуазии, 
внести разлад в ряды рабочего класса при помощи под
лой шовинистической национальной политики, Коммуни
стическая организация Бессарабии противопоставляла
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свою революционную деятельность по воспитанию тру
дящихся масс в духе пролетарского интернационализма.

В условиях нарастающей угрозы фашизма и реакции 
бессарабские коммунисты упорно продолжали распро
странять и пропагандировать в массах бессмертное 
марксистско-ленинское учение. Подвергаясь огромной 
опасности, рискуя жизнью, они вели устную и печатную 
пропаганду, разъясняли трудящимся империалистиче
ский, преступный характер подготовки антисоветской 
войны, указывали на конкретные пути борьбы против 
фашизма.

В. П. КОКОШ (Ізмаїл)

УЧАСТЬ МОЛОДІ В БОРОТЬБІ 
ПРОТИ РУМУНО-БОЯРСЬКИХ ОКУПАНТІВ 

ЗА РАДЯНСЬКУ ВЛАДУ НА ПІВДНІ БЕССАРАБН 
(1918—1940 рр.)

Захопивши Беосарабію в січні 1918 року, румуно- 
боярські окупанти встановили в ній жорстокий терор 
і насильство в політиці, економіці, культурі та освіті.

Розбуджені Жовтнем, одержавши із рук революції 
свободу і землю, трудящі краю не бажали стати раба
ми румунських бояр. Вони піднялись на боротьбу проти 
іноземних окупантів за Радянську владу, в якій під 
керівництвом Комуністичної партії взяла участь і мо
лодь, в тому числі й учнівська. Так, у 1919 році учні 
Ізмаїльської гімназії під керівництвом учня 7 класу 
Миколи Мошкауцана створили революційний комітет, 
який нараховував 100 чоловік. Цей комітет вирішив 
зв’язатися з селянами, що повернулися з війни і мали 
зброю, перерізати телефонні лінії, а потім із зброєю 
в руках прогнати представників румунської влади. План 
свій здійснити їм не вдалося. Комітет був викритий, 
а учні заарештовані і направлені в Кишинівський вій
ськово-польовий суд *. Серед найбільш активних членів 
комітету були Віталій Стойков, Василь Советов, Федір 1

1 Філіал Одеського облдержархіву в м. Ізмаїлі, ф. 312, on. 1, 
од. зб. 81, арк. 50. '
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Лебеденко 1 та ін. Подібний комітет діяв у той же час 
в м. Акермані. Комітет був зв'язаний своєю діяльністю 
з молодіжною комуністичною організацією села Бай
рамна Акерманського повіту. Він займався революцій
ною пропагандистською діяльністю, готувався до зброй
ного виступу проти окупантів * 2. У дворі кладовища гре
цької церкви міста Акермана органами румунської 
сигуранци була знайдена зброя — 7 гвинтівок, 3 багне
ти, шабля. Все це приховав учень гімназії Кулієвський 3. 
У червні 1919 року були заарештовані члени комітету 
Микола Статзілов, Василь Білий, Михайло Карлін та ін.

1920 року в містах Ізмаїлі і Болграді з осередками 
в селах Ізмаїльського повіту, ііз зв’язками з Кишиневом 
діяла комуністична молодіжна організація під керівни
цтвом Андрія Клюшникова (Неніна), яка нараховувала 
50 активних членів, що займалися революційною про
пагандою, поширюванням революційних листівок. На 
жаль, 25 грудня організація була розкрита, а її члени 
видані військово-польовому суду 4.

1921 рік був роком, найбільш насиченим революцій
ними подіями і участю в них молоді. З 19і9 року актив
но діяла революційна молодіжна організація в селі Бай
рамна Акерманського повіту. В її складі в основному 
були учні гімназії. Організація вела активну револю
ційну пропаганду. Члени організації вивчали шевське 
ремесло, грали в духовому оркестрі, влаштовували плат
ні вечори. Виручені гроші здавались у фонд організації 
для зміцнення і розширення революційної пропаганди. 
Керівниками організації були Пантелеймон Кочерга і 
Олександр Хинкул, які через комуніста Василя Абрамо
вича були зв’язані з Одеською комуністичною органі
зацією. У травні 1921 року ця організація була розкри
та сигуранцею. У заарештованих знайдено багато рево
люційних листівок, брошур тощо.

Поведінка заарештованих викликала захоплення на
віть у представників сигуранци. Румунський префект 
поліції Акерманського повіту Лінте Петру в своєму по
відомленні Міністерству внутрішніх справ Румунії писав 
про заарештованих: «Всі заарештовані інтелігентні і

. 1 Філіал Одеського облдержархіву в м. Ізмаїлі, ф. 312, on. 1, 
од. зб. 33, арк. 21.

2 Там же, ф. 312, on. 1, од. зб. 81, арк. 50.
3 Там же, ф. 580, on. 1, од. зб. 271, арк. 251.
4 Там же, ф. 580, on. 1, од. зб. 271, арк. 252—252 біс.
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сміливі люди. Вони заявляють, що в їх завдання вхо
дить залучення на свій бік якомога більше прихильни
ків, руйнування залізниць, знищення шефів місцевої 
влади» К

Подібно до цієї організації в м. Ізмаїлі в цей же час 
діяла молодіжна комуністична організація під керівни
цтвом комуніста Семена Чернова, до якої входили Во
лодимир Погаревич — студент, Валеріан Никонов і Кос
тянтин Нягу — учні гімназії і робітники. Члени органі
зації ̂ займались революційною пропагандою1 2.

Протестуючи проти нестерпного гніту, молодь із 
зброєю в руках виступала проти румуно-боярських оку
пантів. Партизанські загони в червні — липні 1918 року 
підпалили склади з зерном на станції Бессарабська і 
в Акермані, а в 1920—1923 рр. розгромили жандармські 
пости в селах Каплани, Татарбунари, Турлаки, Бургу- 
джі, Шабо, Олександрівці, бригаду сигуранци в Акер-. 
мані, двічі зривали залізницю і міст біля Акермана*, 
пустили під укіс поїзд. 7—8 жовтня 192t р. озброєна 
кулеметом і гранатами група молодих партизанів 18—20 
років у районі села Старокозаче Акерманського повіту 
2 дні громила загони румунських жандармів і прикор
донників, а потім перейшла на територію Радянської 
України 3.

Незважаючи на жорстокі репресії і терор, румуно- 
боярським окупантам не вдалося подавити прагнення 
трудового народу до визволення. Ненависть пригнічено
го і пограбованого селянства вилилася у вересні 1924 
року а Татарбунарське повстання. Як яскравий факел, 
•спалахнуло це повстання в пітьмі румуно-боярської оку
пації.. Повстанці прогнали з Татарбунар і околишніх сіл 
румунську окупаційну адміністрацію, взяли владу в свої 
руки і проголосили Радянську владу.

У цьому повстанні під керівництвом Південного рево
люційного комітету на чолі з Андрієм Клюшниковим, 
Іустином Батищевим, Миколою Шишманом, Микиток> 
Лісовим, Леонтієм Цурканом брали участь сотні моло
дих людей віком від 16 до 28 років, серед них Дмитро 
Сідий, Трохим Савчук, Максим Семенюк, Василь Гуди-

1 Філіал Одеського облдержархіву в м. Ізмаїлі, ф. 580, on. L  
од. зб. 403, арк. 155— 156.

2 Там же, р. 312, on. 1, од. зб. 23, арк. 100.
3 Там же, ф. 580, on. 1, од. зб. 403, арк. 431—435.
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ма, Григорій Летку, Михайло Унгурян, Федір Шульга 
та ін. Це вони закликали народ до боротьби з окупан
тами, самі із зброєю в руках відстоювали Радянську 
владу на півдні Бессарабії. У підготовці повстання бра
ли участь студенти-беосарабці Тимофій Марин, Ангели
на Узун (Ясський університет), учителі шкіл1.

Татарбунарське повстання було потоплене в крові,, 
але воно показало, що народ, і в тому числі молодь, 
був сповнений рішучості визволитись від ненависних 
боярсько-румунських окупантів, домогтися встановлення 

•Радянської влади.
Після Татарбунареького повстання спостерігалося 

деяке затишшя, але, починаючи з 30-х років, революцій
ний рух знову активізувався.

Так, 2 лютого 193Q року о 9 годині ЗО хвилин ранку 
на продуктовому базарі м. Ізмаїла відбувся мітинг тру
дящих міста, до якого приєдналися селяни з навколиш
ніх сіл. У мітингу взяли участь понад 800 чоловік. Серед, 
організаторів мітингу-демонстрації були робітник — 
комуніст Семен Чернов, комсомольці Шура Бурлаченко,. 
Люба Пенко, сестри Янкилевич. Від молоді виступала 
Шура Бурлаченко. Вона говорила про загрозу антира- 
дянської війни, закликала населення до революції — 
шляхом знищення існуючої форми правління. Вона звер
нулася до учасників мітингу з лозунгами: «Хай живе* 
Радянська Росія!», «Геть війська, геть буржуазію, геть 
всіх, хто до цього часу пив нашу кров!» підхопили інші 
комсомольці, народ, що зібрався на площі, лунали вигу
ки «Ура!» Площа в цей час нагадувала ріку, готову- 
вийти з берегів. Після мітингу відбулася демонстрація. 
Проти демонстрантів були направлені поліція, жандар
мерія, війська. Між демонстрантами і поліцією сталася 
сутичка. 36 чоловік (з них переважна більшість молодь) 
заарештовано, демонстрантів розігнано 2.

Підпільна комуністична газета півдня Бессарабії" 
«Красный юг» в той час писала: «Сотні робітників і се
лян під керівництвом Комуністичної партії 2 лютого' 
демонструвала по вулицях Ізмаїла проти фашизму, 
білого терору, антирадянської війни, проти окупаціГ 
Бессарабії румунськими боярами, за Радянську Бесса-

1 ЦДА МРСР, ф. 738, on. 1, од. зб. 4128, арк. 1—270.
2 Філіал Одеського облдержархіву в м. Ізмаїлі, ф. 312, on. 1,. 

од. зб. 47, арк. 1—3.
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рабію... за комуністичну -спілку молоді, за робітничо- 
селянський уряд К

На протязі всього періоду до 1940 року молодь під 
керівництвом партійних організацій продовжувала ви
пускати і поширювати революційні листівки, проводити 
політичні бесіди серед населення, залучати нові сили 
в підпільний рух, збирати кошти для політв’язнів через 
МОПР, тримати зв’язок з ними, передавати їм політичні 
новини і газетні вирізки, підтримувати зв’язки між кому
ністичними осередками 1 2.

Ризикуючи життям, молоді підпільники в дні радян
ських революційних свят вивішували червоні прапори 
в містах і селах придунайського краю з революційними 
написами: «Хай живе Радянська Росія!»3 «В. Бессарабію 
увійшов румунський імперіалізм як злодій, коли хазяїна 
немає вдома. Визволяйте Бессарабію!»4. А в ніч з 1 на 2 
жовтня 1937 року в селі Старокозаче Акерманського 
повіту студент Шевченко Петро разом з невеликою гру
пою односельчан вирвали з румунського шкільного три
кольорового прапора червону частину, вирізали на ній 
серп і молот, п’ятикутну зірку та вивісили цей прапор 
на видному місці в селі5. Свою ненависть до румуно- 
боярських властей молодь виявляла й іншими шляхами. 
Так, 10 травня 1938 року в день національного свята 
Румунії 16-річний юнак Іустин Салещенко спалив у шко
лі портрет короля Карла II і воєводи Михая 6. А в селах 
учні закидали каміннями автомашини, в яких їхали 
представники румунських властей7. Навіть ці стихійні 
виступи свідчать про вороже ставлення бессарабської 
молоді і дітей до румуно-боярських окупантів.

Не бажаючи служити в румунській армії, армії гно
бителів, десятки тисяч рекрутів втікали за кордон. Так, 
за 12 років панування румунських бояр (до 1930 р.) 
втекло за кордон 350.000 чоловік, з них переважна біль

1 Газ. «Красный Юг», № 2, не раніш 8 лютого 1930 р. Філіал 
Одеського облдержархіву в м. Ізмаїлі, ф. 312, on. 1, од. зб. 50, 
арк. 41—42.

2 Із спогадів учасниці підпілля Любові Григорівни Пенко.
3 Філіал Одеського облдержархіву в м. Ізмаїлі, ф. 312, on. 1, 

од. зб. 66, арк. 237.
4 Там же, од. зб. 78, арк. 262.
б ЦДА МРСР, фонд 780, on. 1, од. зб. 3817, арк. 1190—1191.
6 Філіал Одеського облдержархіву в м. Ізмаїлі, ф. 535, on. 1, 

од. зб. 335, арк. 1—25.
7 Там же, ф. 717, on. 1, од. зб. 28, арк. 49—80.
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шість молодь, яка перейшла в Радянський Союз '. Втеча 
молоді до СРСР посилилась, зокрема, в 1940 р.

Молодь, як правило, виступала під керівництвом ко
муністичної партії, але були і стихійні виступи учнів.

В організації боротьби трудящих і молоді надзви
чайну роль відіграли підпільні комуністичні газети: 
«Бессарабский большевик» — орган Бессарабського ко
мітету комуністичної партії, «Красный юг» — орган Із
маїльського повітового комітету комуністичної партії, 
«Рабоче-крестьянская правда» — орган Акерманського 
повіткому, та підпільні газети, прислані комуністами 
з бухареста, «Тинирул Ленініст», «Скинтейя» та ін.

Таким чином, боротьба проти румуно-боярських оку
пантів тривала з моменту загарбання Бессарабії і до 
червня 1940 року. У цій боротьбі брала участь і мо
лодь — робітнича, селянська, учнівська. Різні були фор
ми боротьби: розповсюдження революційних листівок 
і літератури, участь у мітингах і демонстраціях, вивішу
вання червоних прапорів у дні революційних свят, 
участь у страйках, виступи із зброєю в руках проти 
гнобителів, відмова від служби в румунській армії, вте
ча за кордон тощо.

Боротьба трудящих, в тому числі молоді, закінчи
лась перемогою. 28 червня 1940 року Радянська Армія 
визволила Бессарабію від іга румунських бояр. Народи 
Бессарабії' увійшли в сім’ю братніх народів Радянського 
Союзу. На Ізмаїльщині розпочалася нова ера — ера бу
дівництва соціалізму.

А. М. ГЛУГОВСЬКИЙ (Чернівці)

ІНТЕРНАЦІОНАЛЬНА ПІДТРИМКА 
РУМУНСЬКИМ ПРОЛЕТАРІАТОМ 

ВИЗВОЛЬНОЇ БОРОТЬБИ ТРУДЯЩИХ 
ПІВНІЧНОЇ БУКОВИНИ 

(1918—1920 рр.)
Розглядаючи себе як частину загальноукраїнського 

комуністичного руху, використовуючи історичний досвід 
Комуністичної партії України, буковинські комуністи 1

1 Філіал Одеського облдержархіву в м. Ізмаїлі, ф. 312, оп. 1* 
од. зб. 37, арк. 42.
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'боролися за створення єдиного фронту боротьби проле
таріату Буковини і Румунії проти спільних класових 
ворогів на основі принципів інтернаціоналізму.

Румунські революціонери завжди підтримували ви
звольний рух населення Північної Буковини і Бессара- 
бії, їх законне прагнення до возз’єднання з Радянською 
Батьківщиною. На мітингах, зборах, в численних мані
фестах, у пресі вони закликали трудящих піднятися на 
■боротьбу проти агресивної антирадянської політики ру
мунської олігархії. Це були мужні виступи, які в тих 
умовах вважались зрадою національних інтересів «вели
кої Румунії» і карались як тяжкі злочини.

Румунські підпільні комуністичні організації та ліві 
соціалісти рішуче викривали фарисейство буржуазних 
політиканів, шовіністичну кампанію навколо питання 
про національне возз’єднання, засуджували продажних 
■фальсифікаторів історичних подій, зв’язаних з віролом
ним загарбанням Бессарабії та Північної Буковини. 
В одному з маніфестів кінця 1918 року соціалістична 
партія Румунії виступила проти воєнної інтервенції на 
Буковині, підкреслюючи, що її робітники і селяни, ви
зволені революцією, самі вирішать свою долю. «Наших 
правителів, — говорилось у маніфесті, — приваблюють 
багатства Бессарабії та Буковини. Вони хочуть гнобити 
і грабувати трудящих цих країн. І з другого боку, хочуть 
зупинити революційну хвилю за межами кордонів Ру
мунії» '.

Для революційних сил Румунії ставлення до визволь
ного руху трудящих-Бессарабії та Північної Буковини 
було критерієм їх класової, політичної зрілості, вірності 
принципам пролетарського інтернаціоналізму.

Прийнята 13 лютого 1919 р. реформістським керів
ництвом 1 2 соціалістичної партії Румунії декларація в на
ціональному питанні, в якій фактично виправдовувалось 
захоплення чужих територій, викликала різкі протести 
робітників. У березні 1919 р. в газеті «Сочіалісмул» була 
опублікована заява секції соціалістичної партії та комі
сії профспілок м. Плоєшті, однієї з провідних місцевих

1 Documente din istoria Partidului Comunist din Romînia. 1917— 
1922, Bucureşti, П956, стор. 112, 114.

2 Після масових арештів революційних діячів у грудні 1918 р. 
керівні органи соціалістичної партії Румунії на деякий час повністю 
опинилися в руках правих елементів.
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організацій країни, в якій названа декларація кваліфі
кувалася як націоналістична.

«Найбільш сумне, — говориться у заяві плоештських 
соціалістів, — полягає в тому, що, викриваючи роками 
підряд націоналістичні тиради буржуазії і приховані за 
ними її справжні загарбницькі цілі, ми дійшли до того, 
що самі опинилися в полоні цього обману»1.

Румунські комуністичні організації роз’яснювали на
селенню країни, що Бессарабія і Північна Буковина 
були загарбані насильно, всупереч волі народних мас. 
У прийнятій 1 березня 1919 року резолюції комуністич
ної і об’єднаної профспілкової секції м. Берлада гово
рилось: «Метод, за допомогою якого були оголошені 
приєднаними Бессарабія і Буковина, не відбивав і не 
міг відбити вільне волевиявлення трудящих тих місць, 
а лише тільки і тільки волю буржуазії цих країв». Тому 
«вітаючи з радістю олігархічне національне визволен
ня» загарбаних територій, праві зраджують тим самим 
соціалістичні ідеї»2.

Таким чином, широкі кола революційної громад
ськості Румунії різко критикували і рішуче засуджува
ли буржуазно-шовіністичну позицію правих соціалістів, 
які у своєму плазуванні перед експлуататорськими кла
сами прямо чи посередньо виправдовували загарбання 
Північної Буковини і Бессарабії. Румунські «соціал-пат
ріоти» разом з буржуазно-поміщицькими шовіністични
ми партіями заперечували право на самовизначення 
автохтонного українського населення Північної Букови
ни, яке споконвіку жило тут компактною масою і стано
вило невід’ємну частину української нації, природне 
продовження території України.

Румунські комуністи рішуче виступали проти терору 
і беззаконня королівської армії у Бессарабії та на Бу
ковині, зокрема в Хотинському повіті. На початку 1919 
року, після придушення Хотинського повстання, вони 
звернулися до солдатів окупаційних військ з маніфес
том, у якому розкривались контрреволюційні цілі ру
мунської олігархії на загарбаних територіях.

«Замість свобод та інших завоювань, які дала росій
ська революція бессарабським селянам, — говорилось

1 Documente din istoria Partidului Comunist din Romînia. 1917— 
1922, crop. 136.

2 Там же, стор. 126.
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у ньому, — ви відновили боярські порядки. Так, товари
ші! Бессарабські поміщики попросили румунський уряд 
надіслати вас сюди для придушення революції... тому 
що революція відібрала у них землю і віддала її селян
ству, відібрала привілеї у міських багатіїв і дала всі 
права робітникам. Ось чиїм знаряддям ви є і яке велике 
зло ви завдали у цьому краї. З волі своїх офіцерів ви 
відбираєте у селян останню худобу, спалюєте цілі села... 
із Хотинського повіту 50.000 чоловік втекло за Дністер, 
покинувши вогнище своїх древніх предків через жах, 
який ви тут наводите».

У маніфесті далі йшлося про спільні цілі й інтереси 
трудящих, про єдність робітників у боротьбі зі своїми 
гнобителями, про те, що війна між робітниками і селя
нами однієї нації та робітниками й селянами іншої нації 
вигідна тільки багатіям. Автори маніфесту зверталися 
до ошуканих румунських солдатів з пристрасним рево
люційним закликом об’єднатися з трудящими окупова* 
них територій, з російською революційною армією, «яка 
хоче визволити Україну і Бессарабію від гнобителів» К

У лютому 1920 р. Генеральна Рада соціалістичної 
партії Румунії та генеральні комісії профспілок висту
пили зі спеціальними резолюціями, в яких таврували 
масові репресії, катування і насильство військово-полі
цейських властей на окупованих землях. «На Буковині 
й у Бесеарабіц — говорилось в одній з резолюцій, — 
перебувають в ув’язненні тисячі людей, які відкинули 
новий абсолютистський режим»1 2.

На півдні Радянської Росії в кінці 1918 та в 1910 
роках румунські комуністичні організації продовжували 
свою інтернаціоналістську революційну діяльність на 
захист Країни Рад від інтервентів, за вигнання румун
ських окупаційних військ із загарбаних територій та 
відновлення Радянської влади в Бессарабії, в адміні
стративні межі якої входила східна частина Буковини — 
Хотинський повіт..

Навесні і влітку 1919 року Одеська румунська кому
ністична група провадила агітаційно-пропагандистську 
роботу серед солдатської маси румунських окупаційних

1 Documente din istoria Partidului Comunist din Romînia. 1917— 
1922, стор. 121— 122.

2 Documente din istoria Partidului Comunist din Romînia. 1917—
1922, стор. Г68. v
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військ у співдружності з більшовицькими організаціями 
Бессарабії1. У цей час на чолі румунських інтернаціона
лістів в Одесі був М. Бужор іразом зі своїми соратника
ми А. Ніколау, А. Заліком та ін. Винятково велику ува
гу румунські комуністи приділяли революційній про
паганді серед обдурених солдатів румунської окупаційної 
армії. У військових частинах поширювались тисячі при
мірників листівок, які в доступній формі роз’яснювали 
політику більшовицької партії і Радянської влади, ви
кривали злочинні плани та антирадянські дії правлячйх 
кіл Румунії, віроломний, -незаконний характер загарбан
ня Бессарабії та Північної Буковини. Листівки закли
кали румунських солдатів не піддаватися обману, не 
ставати сліпим знаряддям у руках реакційного офіцер
ства, не воювати з республікою Рад, а вступати в ряди 
борців проти спільних ворогів Радянської Росії, трудя
щих Бессарабії та Румунії2. Це давало позитивні на
слідки. Почастішали випадки дезертирства, групи ру
мунських солдатів переходили на бік Червоної Армії, 
відмовлялись брати участь у репресіях проти населен
ня 3. Органи сигуранци виявляли занепокоєння тим, що 
румунські солдати, які повертались із Бессарабії та Пів
нічної Буковини на батьківщину, заявляли, що вимага
тимуть у поміщиків землю і «доб’ються правди соки
рою». «Ми багато чому навчились в Бессарабії і знає
мо, я-к треба добиватися правди»4, — говорили вони. 
Про революційні настрої серед румунських солдатів до
носили агенти сигуранци з Хотинського повіту 5.

16 травня 1919 року конференція румунських комуні
стичних груп в Одесі вітала вступ «доблесних червоних 
військ у Бессарабію. Глибоко впевнені, — підкреслюва
ли румунські комуністи, — що в найближчому майбут
ньому український і румунський пролетаріат, разом 
святкуватимуть перемогу над гнобителями обох країн»6.

1 В. Р о ж  ко, Дружба, закаленная в боях, Кишинев, 1965, 
стор. 120.

2 Documente din istoria Partidului Comunist din Romînia. 1917— 
1922, стор. 120—123, 140— 153.

3 Борьба трудящихся Молдавии против интервентов и внут
ренней контрреволюции (1917— 1920 гг.), стор. 277, 285, 308, 343, 362_

4 История Молдавской ССР, т. II, Кишинев, 1968, стор. 177.
5 ЧОДА, ф. 119, on. 1, од. зб. 39, арк. 37.
6 Борьба трудящихся Молдавии против интервентов и внутрен

ней контрреволюции (1917— 1920 гг.), стор. 291—295.
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Однак різке ускладнення обстановки не дало можли
вості здійснити визволення незаконно окупованих Ру
мунією земель.

Загарбавши Північну Буковину і Бессарабію, замож
ні класи Румунії сповна виявили своє колонізаторське 
обличчя. Боротьба за збереження «великої Румунії» 
супроводжувалась жорстоким національним гноблен
ням нерумунського населення, особливо українців і ро
сіян, розпалюванням шовінізму і націоналізму, нещад
ним придушенням в окупованих областях революційно
го руху. У країні постійно підігрівалась антикомуністич
на істерія. У полоні шовінізму опинились широкі кола 
румунської буржуазної інтелігенції, дрібної буржуазії, 
відстала частина робітничого класу, шовіністичним ча
дом отруювалась армія, яка у своїй основній масі була 
сліпим знаряддям олігархії. Виступи на захист пригноб
леного населення Північної Буковини і Бессарабії роз
глядались як найтяжчий злочин. Незважаючи на це, 
в підпільній літературі, маніфестах, на робітничих збо
рах і мітингах мужньо звучав голос протесту передових 
румунських бійців проти стану облоги, сваволі і репре
сій по окупованих землях'.

Румунські комуністи високо оцінювали героїчну бо
ротьбу бессарабських і буковинських революціонерів. 
У одному з своїх листів комітет Бухарестської комуні
стичної організації відзначав: «Спільна робота дає нам 
багато взаємної користі. Ви можете принести нашій 
спільній справі, крім вашого досвіду випробовуваних 
борців, послідовність, мужність і вашу чудову стійкість, 
які ми так високо цінуємо» 1 2.

Реакція прагнула перетворити Північну Буковину і 
Бессарабію на санітарний кордон, який перешкоджав 
би проникненню у країну революційних ідей з Радян
ської Росії. Але вона ніколи не зуміла добитися цього 
ні за допомогою багнетів окупаційних військ і стану 
облоги, ні шляхом масових репресій сигуранци, поліції, 
жандармерії та розгнузданого антикомунізму, шовініз
му і соціальної демагогії.

Визвольна боротьба народних мас Північної Букови
ни зливалась у єдиний революційний потік з революцій

1 Documente din istoria Partidului Comunist din Romînia. 1917— 
1922, стор. 168, 186.

2 История Молдавской ССР, т. II, стор. 117.
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ним рухом трудящих Бессарабії. їх об’єднували спільні 
завдання і цілі боротьби: вигнання загарбників, возз’єд
нання з соціалістичною Батьківщиною. їх тісному рево
люційному єднанню сприяв і той факт, що в адміністра
тивні межі Бессарабії входила східна частина Букови
ни — Хотинський повіт, який відігравав роль сполучної 
ланки. Хотинщина, як відомо, була неодноразово цент
ром великих революційних битв, що величезною мірою 
активізувало визвольну боротьбу трудящих Північної 
Буковини і Бессарабії в цілому. Комуністична організа
ція Хотинського повіту була підпорядкована Бессараб
ському обкому партії. її представники брали участь 
у партійних конференціях бессарабських комуністів, 
у виробленні та здійсненні революційної програми бо
ротьби іза соціальне і національне визволення

В умовах підпілля нелегко доводилось здійснювати 
прямі зв’язки між комуністичними організаціями Буко
вини і Бессарабії, але їх діяльність спрямовували і ко
ординували ЦК РКП (б) та ЦК КП(б)У. Питання про 
визволення всіх незаконно загарбаних Румунією радян
ських земель Рада Народних Комісарів і Уряд Радян
ської України розглядали як нерозривне ціле.

Північна Буковина і Бессарабія були загарбані, але 
не скорені. Вони до самого визволення були вируючим 
революційним вогнищем, червоним поясом на північно
му кордоні королівської Румунії.

Визвольна боротьба народних мас Північної Букови
ни черпала силу і впевненість у твердій і послідовній 
політиці КПРС та Радянського уряду, які ніколи не 
визнавали законним загарбання ірадянських земель ко
ролівською Румунією.

Буковинців надихали величезні успіхи матері-Бать- 
ківщини, Радянського Союзу в соціалістичному будівни
цтві, братерська підтримка з боку радянського народу.'

Трудящих краю згуртовувала спільність класових 
інтересів. Пліч-о-пліч з українцями боролися за владу 
Рад, за возз’єднання з Радянською Україною і трудящі 
інших національностей. Ця священна загальнонародна 
боротьба користувалась широкою інтернаціональною 
підтримкою і революційних сил Румунії. 1

1 Борьба трудящихся Молдавии против интервентов и внутрен
ней контрреволюции (1917— 1920 гг.), стор. 307, 312, 351, 376, 380, 
388, 429, 477.
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ВИСВІТЛЕННЯ БОРОТЬБИ ЗА ВОЗЗ’ЄДНАННЯ 
ПІВНІЧНОЇ БУКОВИНИ З УРСР 

НА СТОРІНКАХ ВИДАНЬ 
КОМУНІСТИЧНОЇ ПАРТІЇ РУМУНІЇ 

(1918—1940 рр.)
Питання про незаконне захоплення в 1918 р. Північ

ної Буковини і Бессарабії буржуаїзно-поміщицькою Ру
мунією висвітлювалося на сторінках румунської кому
ністичної преси з правильних марксистсько-ленінських 
позицій. Через чотири дні після загарбання Північної 
Буковини газета «Сочіалізмул» опублікувала маніфест 
лівого крила соціалістичної партії, озаглавлений «Хай 
живе соціалізм», в якому таврувала інтервенцію: ... уряд. 
Румунії направив війська на Буковину, щоб придушити, 
буковинське селянство, що повстало проти поміщиків...»1

В іншому маніфесті, виданому революційною части
ною соціалістичної партії Румунії, говориться; «Румун
ські трудящі іне допустять поневолення, пограбування: 
і обману трудящих Північної Буковини і БессарабіГ 
з боку катів і поміщиків, які приносять їм великі не
щастя» 1 2.

У кінці 1918 р. «Маніфест соціалістичної Румунії»,, 
звернений до румунських солдатів, селян і робітників* 
закликав не брати участі в імперіалістичній інтервенції^ 
проти Північної Буковини і Бессарабії; «Наші поміщики 
і націоналісти думають про багатства Бессарабії і Бу
ковини. Вони хочуть поневолити й пограбувати трудя
щих цих провінцій, саме так, як грабують вас з іншого* 
боку, вони хочуть зупинити революційне піднесення біля 
кордонів Румунії» 3.

Ріст революційного піднесення і вплив комуністів 
Румунії серед робітників, солдат і селян у боротьбі про
ти буржуазії, поміщиків призвели до поглиблення рево
люційної ситуації в країні. Боягузтво перед революцією 
об’єднувало усі реакційні, антинародні сили у боротьбі

М. І. БРОФМАН (Чернівці >

1 Газета «Socialismul», 15 листопада 1918 р.
2 Documente din istoria Partidului Comunist din România. 1917—  

1922, Buc., 1953, стор. 90.
3 C. C u s n i r - M i h a l o v i c i ,  Mişcarea muncitoreasca din Ro

mânia între anii 1917— 1921, Buc., 1960, стор. 187.
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проти інтересів трудящих мас. 17 листопада 1919 р. 
опортуністичним керівництвом соціалістичної партії бу
ла прийнята антимарксистська, національно-шовіністич
на «Декларація щодо об’єднання», яка фактично схва
лювала захоплення Північної Буковини і Бессарабії1. 
Цьому у великій мірі сприяли реформістські лідери бу
ковинської і трансільванської соціал-демократії, які за
грузли в болоті австро-марксизму. Це була декларація, 
яка являла собою ідеологічну платформу, що розчища
ла шлях румунській буржуазії до зміцнення своїх 
класових позицій за рахунок трудящого люду. Однак 
більшість організацій соціалістичної партії виступила 
з різким протестом проти цієї декларації, яка мала 
опортуністичний характер, проти захоплення Північної 
Буковини і Бессарабії. З такими протестами виступили 
партійні організації міст Галаца, Браїли2, Берлада3, 
Плоєшт 4 та інших.

Яскравим виявом пролетарського інтернаціоналізму 
було створення на радянській території румунських ре
волюційних загонів, що брали активну участь у боротьбі 
з імперіалістичною інтервенцією. Румунські комуністич
ні групи і революційні солдати проводили велику про
пагандистську роботу, видавали газети, листівки, закли
ки, в яких протестували проти антирадянської інтервен
ції «і захоплення Північної Буковини і Бессарабії, 
закликаючи румунських солдатів, робітників і «селян по
вернути зброю проти власної буржуазії5.

Лозунг самовизначення Північної Буковини аж до 
відокремлення від румунської буржуазно-поміщицької 
держави і возз’єднання з Радянською Соціалістичною 
Україною став складовою частиною генеральної лінії 
КПР з національного питання в період між двома сві
товими війнами. Уже 8 травня 1921 р. «на своєму першо
му з’їзді, який прийняв рішення про вступ до Комуніс
тичного Інтернаціоналу, соціалістична партія Румунії

1 Газета «Socialismul», 17 лютого 1919 р.
2 Газета «Republica Sociala», 24 лютого 1919 р.
3 С. С u s п і г M i h a l o v i c i ,  Mişcarea muncitoreasca din Ro

mânia 1917— 1922, стор. 234—235.
4 Газета «Socialismul» 15 березня 1919 p.
6 Газета «Scânteia», Одеса, 3 серпня 1919 p.; «Comunismul» 

за 19 квітня 1919 р.; «Steagul Roşu», Самара за 1 червня 1919 р.; 
Documente din istoria Partidului Comunist din România. 1917— 1922, 
стор. 93—95.
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виступила проти провокаційної політики розв’язання 
проти радянської держави війни і вимагала найскорішо- 
го укладення миру з Радянською Україною. У той пе
ріод це означало повернення захоплених територій як 
одну з основних умов, пропонованих Країною Рад для 
укладення такого миру К

На початку 1924 року румунським урядом були при
йняті надзвичайні заходи проти Комуністичної партії,, 
а центральний орган партії «Socialismul» був закритий. 
З цього приводу ЦК КПР звернувся і;з закликом до тру
дящих Румунії, в якому викривав дії уряду і розкривав 
справжні причини таких заходів: «... усі повинні знати,, 
що .румунська олігархія душить партію і її пресу тільки 
тому, що ця партія мала тверду позицію в національно
му питанні. Вона вимагала плебісциту і самовизначення 
національних мощностей аж до відокремлення» 1 2.

Третій з’їзд КПР, що відбувся у вересні 1924 р., за
писав у своїй резолюції з національного питання: 
«...життєві інтереси перемоги революції і досягнення 
справжнього суверенітету Румунії полягають у тому,, 
щоб підтримати прагнення поневолених національнос
тей на основі принципу права самовизначення націй аж 
до повного відокремлення від існуючої держави»3.

Четвертий з’їзд КПР у кінці червня 1928 р. прийцяв 
резолюцію з національного питання, в якій говориться: 
«...українці, трудящі маси Буковини разом з трудящими 
масами Західної України прагнуть об’єднатися з Ра
дянською Україною.

Прагнення трудящих мас Буковини возз’єднатися 
з Радянською Україною повинно бути по-всякому під
тримано всією нашою роботою і повсякденною нашою* 
агітацією»4.

Обласна комуністична організація Буковини одержу
вала систематично прямі директиви від ЦК КПР у спра
ві організації боротьби трудящих мас за соціальне і 
національне визволення, возз’єднання з Українською 
Радянською Соціалістичною Республікою. У зверненнях

1 Documente din istoria Partidului Comunist din România. 1917— 
1922, Buc., 1953, стор. 307.

2 Газета «Lupta Comunista» за 10 квітня 1924 p.
3 Documente din istoria Partidului Comunist din România. 1923—  

1928, Buc., 1953, стор. 258.
4 Там же, стор. 592—594.
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і листівках буковинський підпільний обком КПР закли
кав трудящих краю боротися за національне самовизна
чення аж до відокремлення і возз’єднання з Радянською^ 
Україною»1 і вказував, що «Боротьба за возз’єднання 
з Радянською Батьківщиною є першорядним завдан
ням» 2.

У травні 1931 р. прем’єр-міністр Румунії, відомий 
буржуазний історик Н. йорга заявив: «...сепаратизму і 
місництва я не визнаю. Буковина і Бессарабія повинні 
бути вибитими з рук агітаторів».

П’ятий з’їзд КПР відбувся у кінці грудня 1931 року. 
В його підготовці брали активну участь член ЦК КПР,, 
делегат від Буковини С. Г. Галицький, уродженець міс
та Чернівців (Рогізіна). На з’їзді також були присутні 
організатори комуністичного *руху на Буковині в перші 
післявоєнні роки С. І. Канюк, С. Ю. Гуцуляк і 
М. Р. Садков.

Буржуазія і поміщики Румунії, здійснюючи свої 
власні імперіалістичні плани і прагнучи за завданням 
імперіалістів Заходу створити плацдарм проти СРСР, 
захопили Бессарабію, Буковину, Добруджу і піддали 
нечуваному національному поневоленню і напівколоні
альній експлуатації 8 мільйонів молдаван, українців, 
угорців, росіян, болгар, німців, турків та інших 3.

У резолюції цитуються слова К. Маркса про те, що 
«не може бути вільним народ, який поневолює інші на
роди»4. Вона визначила головний лозунг партії, який 
полягає у мобілізації найширших /народних мас навко
ло ленінського принципу права націй на самовизначення 
аж до відокремлення від румунської держави. Партія 
зобов’язана пояснити трудящим, що цей лозунг означає 
рішучу і систематичну боротьбу проти румунського ім
періалізму, проти окупації, проти їх усіх форм національ
ного поневолення5. Реформістські лідери соціал-демо- 
кратичної партії «амагалися неправильно тлумачити 
встановлення дипломатичних відносин між Румунією 
і СРСР у 1934 році і ввести трудящих в оману. Вони.

1 ЧОДА, ф. 5, on. 1, од. зб. 1564, арк. 17.
2 ЧОДА, там же, арк. 57—58.
3 Documente din istoria Partidului Comunist din România. 1929— 

1933, Buc., 1955, стор. 372.
4 Documente din istoria Partidului Comunist din România. 1929—

1933, Buc., 1955, стор. 382.



заявили про те, що цей акт означає визнання права 
румунського імперіалізму поневолювати Бессарабію і 
Північну Буковину. У зв’язку з цим КПР виступила 
з декларацією, в якій таврує фальсифікаторів і підкрес
лює, що «питання про звільнення Бессарабії і Північної 
Буковини з-під ярма румунського імперіалізму в дусі 
Ленінського принципу розв’язання національного питан
ня залишається як і раніше»1. В міру посилення реакції 
і фашизації Румунії зменшилися можливості легальної 
роботи серед широких мас трудящих. Праві соціал-де
мократи відхилили пропозицію компартії Румунії про 
створення єдиного демократичного антифашистського 
фронту, а буржуазні партії пішли на пряму змову з фа
шистами.

У зв’язку з загальним ростом сил реакції в 1937 р. 
посилилися репресії проти комуністів і борців проти 
фашизму, за демократію. Сотні комуністів і антифашис
тів загинулц у ці роки в страшних застінках сигуранци, 
в’язниць від знущань і тортур, режиму фізичного зни
щення, від голодовок, якими вони відповідали іна терор 
і насильство.

Після встановлення королівської диктатури станови
ще трудящих Північної Буковини різко погіршилося.

В обстановці другої половини 30-х років, панування 
реакції і фашистської сваволі, масового переслідуван
ня, кривавого придушення будь-якого виступу, комуніс
ти краю головне своє завдання бачили насамперед 
у збереженні і зміцненні рядів революційного підпілля 
як основи дальшого розгортання визвольного «руху тру
дящих.

З глибоким схваленням тисячі трудящих Румунії 
зустріли звільнення Північної Буковини. У Маніфесті 
від 23 липня 1940 р. Центральний Комітет КПР пра
вильно оцінив значення звільнення Бессарабії і Північ
ної Буковини для дальшого розвитку радянсько-румун
ських відносин. У Маніфесті говориться: «Тепер, коли 
гігантська сила країни соціалізму звільнила Бессарабію 
і Північну Буковину з-під тяжкого гніту румунського 
імперіалізму, з’явилася реальна можливість для дружби 
народів Румунії з великою соціалістичною державою»2.

1 Documente din istoria Partidului Comunist din România. 1934— 
1937, Buc., 1957, стор. 145— 146.

2 История Молдавской ССР, т. II, 1958, стор. 353.
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Незважаючи на розгул фашистських молодчиків, ру
мунські трудящі під керівництвом Комуністичної партії 
вийшли на вулиці, щоб висловити революційну солідар
ність із звільненою Буковиною. 1 липня в Бухаресті 
відбулася п’ятитисячна демонстрація робітників. Власті 
кинули проти них поліцію і війська *. Нова демонстра
ція трудящих міста готувалась на 15 липня 1940 р. 
у зв’язку з возз’єднанням Північної Буковини з Радян
ською Батьківщиною. Велика робітнича демонстрація 
відбулася у місті Клужі. Робітники скандували: «Хай 
живе СРСР!», «Хай живе Радянська Беосарабія і Пів
нічна Буковина!»2.

Таким чином, факти свідчать про те, що румунська 
Комуністична партія протягом усього періоду окупації 
очолювала боротьбу трудящих країни, в тому числі і 
нашого краю, проти незаконного загарбання Північної 
Буковини у листопаді 1918 року, за її звільнення і воз
з’єднання з Українською Радянською Соціалістичною 
Республікою.

Ю. Д. РОШКОВАН (Бельцы)

О НЕКОТОРЫХ ПОПЫТКАХ ФАЛЬСИФИКАЦИИ 
ИСТОРИИ ТАТАРБУНАРСКОГО ВОССТАНИЯ

Героическая борьба рабочих и крестьян Бессарабии, 
возглавляемых коммунистами, за социальное и нацио
нальное освобождение, за воссоединение с Советской 
Родиной в период 1918—1940 гг. является яркой стра
ницей истории революционного движения советского на
рода.

Литература о Татарбунарском восстании, вышедшая 
в СССР и за рубежом в довоенные годы, делится на 
две категории. Это, во-первых, статьи и брошюры, на

• 1 Очерки истории Коммунистической партии Молдавии, Киши
нев, 1968, стор. 246.

2 И. Б о б е й к о, Я. К о п а н с к и й ,  Двадцать два года герои
ческой борьбы, Кишинев, 1966, стор. 41.
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писанные с пролетарских и демократических позиций !, 
и, во-вторых, статьи, брошюры и даже монографии, 
авторы которых всячески оправдывают злодеяния реак
ционного правительства Братиану и его лондонских, 
парижских и других хозяев.

Необходимость решительного разоблачения фальси
фикаторов диктуется тем фактом, что и в наши дни 
буржуазная историография делает попытки изобразить 
борьбу за Советскую власть в Молдавии в кривом зер
кале. Так, в ряде книг, брошюр и статей, вышедших 
в США, Западной Германии, Франции, Англии и дру
гих западных странах, фигурирует пропахший нафтали
ном тезис об «экспорте революции» русскими большеви
ками в Бессарабию.

* *
*

Когда обнаружились первые признаки провала гнус
ной антисоветской акции — процесса над татарбунар- 
скими крестьянами в Кишиневе, правительство Братиа
ну было вынуждено прибегнуть к помощи историков и 
публицистов, чтобы обелить свои действия перед лицом 
мировой общественности.

За перо взялись даже начальник бессарабской сигу
ранцы Хусареску и заместитель министра внутренних 
дел королевской Румынии Тэтэреску. В 1925 г. в Киши
неве вышла книжка Хусареску в 178 страниц. Ее автор 
стремился доказать, что действия правительства были 
законными, пытался выдать борьбу трудящихся Бесса
рабии против ненавистного им окупационного режима 
за «козни советских агентов». Но и столь ревностный 
защитник королевского правительства вынужден был 
признать, что так называемая «аграрная реформа», про
веденная правительством, не удовлетворила крестьян
ство Бессарабии, которое должно было платить высокий 
выкуп за полученную землю, что помещикам были 
оставлены довольно крупные наделы. Более того, сам 1

1 В. Д е м б о  и С. Ти мо в ,  Восстания бессарабских крестьян 
против румынских помещиков, М., «Московский рабочий», 1925; 
П. А л і с о в, В. Б о р и с о в ,  Три дні Радянської влади в Татарбу- 
нарі, Харків, 1930; «Спасите татарбунарцев!», М., изд. Общества 
бессарабцев, 1926.
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Хусареску писал, что крестьяне тосковали по свободе, 
которую им дала революция 1.

Итак, начальник Бессарабской сигуранцы признал, 
что крестьяне Бессарабии боролись за землю, завоеван
ную в ходе Великой Октябрьской социалистической ре
волюции и отнятую румынскими боярами. Этим факти
чески сводились к нулю все порытки возложить ответ
ственность за события 1924—1925 годов ъ Бессарабии 
на Страну Советов.

В 1926 году в Бухаресте вышла брошюра Г. Тэтэре- 
ску «III Интернационал и Бессарабия». Даже по назва
нию можно судить о ее содержании. По замыслу автора, 
книжка должна была стать ответом на кампанию соли
дарности с татарбунарскими повстанцами во многих 
странах1 2.

Приведенные Тэтэреску данные оборачивались про
тив его же тезиса о «руке Москвы». Министру, как и 
военному трибуналу III армейского корпуса королев
ской армии, судившему татарбунарцеэ, не удалось дока
зать эту лживую версию.

Брошюры Хусареску и Тэтэреску были неуклюжей 
попыткой фальсификации истории революционного дви
жения в Бессарабии в 1924—1925 годах.

В 1935 году в Бухаресте вышла книжка М. Калогно- 
ма 3. Автор ее пытается доказать неправомочность вы
ступлений прогрессивной общественности в защиту та- 
тарбунарцев. Особое место он уделял МОПРу. Злоба 
его против этой организации была вызвана тем, что она 
оказывала материальную, моральную, политическую и 
экономическую помощь жертвам классовой юстиции4. 
Но сей горе-адвокат вынужден был, однако, признать, 
что телеграммы протеста против белого террора в Бес

1 Z. H u s a r e s c u ,  Mişcarea subversiva în Basarabia, Chisinau, 
1925, стор. 9.

2 Gh.  T a t a  r e s c u .  Internaţionala III ''si Basarabia, стор. 1. 
В брошюре излагалась речь Татареску в королевском парламенте 
9 декабря 1925 г.

3 М. С а 1 о g п о ш, op. cit. М. Калогном — один из адвокатов, 
участвовавших в Кишиневском процессе над татарбунарцами. Был 
связан с сигуранцей. Разоблачен в произведении Анри Барбюса 
«Палачи». Изданная Калогномом в 1935 г. книжонка — попытка 
ответить на эти разоблачения.

4 М. С а 1 о g n о m, op. cit., стор. 50—51.
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сарабии и Румынии поступали и после окончания Та- 
тарбунарского процесса 1.

Таким образом, попытки защитников буржуазно-по
мещичьего режима королевской Румынии фальсифици
ровать историю революционной борьбы трудящихся 
Бессарабии в одном из наиболее ярких ее эпизодов про
валились.

Тем не менее доводы Хусареску, Тэтэреску, Калогно- 
ма и прочих повторялись буржуазными историками 
Франции, Англии, США и других капиталистических 
стран. В 1926 году в Париже вышла монография Анто
ни Бабеля «Бессарабия»2. В извращении истоков и хо
да Татарбунарского восстания Бабель зашел еще даль
ше боярских фальсификаторов. По его мнению, славян
ское население юга Бессарабии, симпатизируя больше
вистской системе, заигрывало с «большевистскими бан
дами, которые приходят через Дунай и его лиманы, 
а также Черным морем»3. Само Татарбунарское восста
ние совершила, по Бабелю, тоже «банда», пришедшая 
из-за моря 15 сентября 1924 года. Эта «банда» провоз
гласила Молдавскую Советскую Республику и остава
лась в Татарбунарах до прихода правительственных 
войск. Бабель договорился до нелепости, от которой от
казались даже королевские власти. Известно что лишь 
первое официальное сообщение о сентябрьских собы
тиях 1924 года на юге Бессарабии изображало дело 
именно так. Позже эта версия была, однако, отброшена 
вследствие ее полной несостоятельности. В частности, 
буржуазная газета «Адевэрул» писала: «Что речь идет 
о чем-то серьезном, очень серьезном, не подвергается 
больше сомнению. Для подавления обыкновенной банды 
налетчиков не прибегают к мерам, к которым прибегало 
правительство: не организуют специальной разведки, 
главная квартира не работает беспрерывно, а глава

М. С а 1 о g п о гп/ор. cit, стор. 52.
2 A n t o n y  B a b e l ,  La Bessarabie, Paris, 1926.
3 Тезис о том, что в восстании участвовало только украинское 

и русское население, не выдерживает никакой критики. Ряди по
встанцев пополняли целые молдавские села. Молдаванином был 
Леонтий Пуркан — один из руководителей восстания. В восстании 
активно выступали также болгары, гагаузы и представители других 
национальностей юга Бессарабии.
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правительства не ставится в известность о всех подроб
ностях К

А. Бабель неоднократно обращался к речам Братиа- 
ну и Тэтэреску в королевском парламенте. Он говорил 
о содействии боярским властям со стороны немецких 
колонистов. Причину, из-за которой немецкие кулаки и 
помещики заняли такую позицию, Бабель видел в их 
боязни потерять свои земли. Что же, тут возражать не 
приходится! В книге приведена парламентская речь 
Братиану, в которой он благодарил колонистов за их 
помощь в подавлении Татарбунарского восстания1 2.

Выступая против предложения Советского прави
тельства о проведении в Бессарабии плебисцита, Бабель 
ссылается на утверждение румынского дипломата Титу- 
леску о том, что «присоединением» к королевской Румы
нии народ Бессарабии якобы выразил свою волю3. Но 
этот довод не выдерживает никакой критики. Сопротив
лением оккупантам, массовыми выступлениями, наконец, 
Татарбунарским восстанием молдаване, русские, укра
инцы и представители других национальностей Бессара
бии недвусмысленно высказались именно за воссоедине
ние с СССР, за восстановление Советской власти.

Бабель выступил апологетом экономической полити
ки королевской Румынии в Бессарабии. Он всячески 
восхвалял так называемую аграрную реформу, в оценке 
которой были сдержанны даже румынские буржуазные 
историки, в самых радужных тонах рисовал выставку, 
организованную правительством Братиану и Кишинева 
в сентябре 1925 года 4.

Не менее апологетична работа американского исто
рика Чарльза Апсона Кларка «Бессарабия, Россия и 
Румыния на Черном море», вышедшая в Нью-Йорке 
в 1927 году. Автор совершил два путешествия по Бе'с- 
сарибии и считал себя бессарабоведом. Кроме назван
ной книги, он опубликовал в 1926 году статью о Бесса
рабии 5.

1 Цит. по книге В. Д е м б о  и С. Т и м о в а  «Восстания бесса
рабских крестьян против румынских помещиков», стр. 28—29.

2 А п t о п у В a b е 1, op. cit., р. 2Î2.
3 Там же, стр. 277.
4 Там же, р. 326—327.
5 С 1 а г k С. U. The Bessarabien Problem, in Bulletin of the 

Society of Friends of Rumania. Oct. 1926. New Jork. city, p. 48—54.
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Свою монографию Кларк начал нескромным утвер
ждением: он, видите ли, осилил тысячи страниц русских 
и румынских книг и памфлетов по бессарабскому вопро
су, но нигде не нашел объективного суждения о Бесса
рабии. Собственное исследование он рекламировал как 
беспристрастное и «... вполне достаточное и интересное, 
которое стоит того, чтобы с ним ознакомить широкую 
публику»1. Далее Кларк заявлял, что он всецело на 
стороне молчаливого бессарабского крестьянина. Но 
с первых же страниц ясно, что это ложь. Советскую по
литику в отношении Бессарабии Кларк (называл импери
алистической.

Специальная глава его книги — XXVIII — посвяще
на Татарбунарскому вопросу и называется «Татарбунар- 
ский эпизод»2. Нет нужды подробно останавливаться 
на точке зрения автора по этому вопросу, ибо ее у него, 
по существу, нет. Кларк полностью повторял содержа
ние брошюр Хусареску и Тэтэреску. За помощь, оказан
ную в написании книги, он благодарил королевского 
министра иностранных дел И. Г. Дука, дипломатов 
принца Бибеску и Лаховари 3. Что и говорить, помощь 
королевских сановников ощущается на каждой страни
це этой антисоветской книги. Монография Кларка — 
грубая фальсификация истории революционного движе
ния в Бессарабии, клевета на ее трудящихся.

Таким образом, Хусареску, Тэтэреску, Калогном, 
Бабель и Апсон Кларк стремились оправдать политику 
безудержного белого террора румынской олигархии и ее 
зарубежных империалистических хозяев в Бессарабии. 
Антикоммунизм — вот исходная позиция буржуазной 
историографии в ее попытках фальсификации истории 
Татарбунарского восстания. Время полностью разобла
чило этих авторов и тех, кого они защищали.

1 Bessarabia, Russia and Roumania on the Black Sea. By Char
les Upson Clark. Dodd Mead. New Jork. 1928. p. 1.

2 Там же.
3 Bessarabia, Russia and Roumania on the Black sea. By Char

les Upson Clatk. Dodd Mead. New-Jork, 1928, p. 299.
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В. О. ГАВРИЛЕНКО (Львів)

ІСТОРИЧНИЙ АКТ ВОЗЗ’ЄДНАННЯ 
ПІВНІЧНОЇ БУКОВИНИ 

З РАДЯНСЬКОЮ УКРАЇНОЮ — 
ЯСКРАВИЙ ВИЯВ

ЛЕНІНСЬКОЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ

У пам’яті нашого народу назавжди збережеться світ
ла згадка про возз’єднання Західної України, Північної 
Буковини та Закарпаття з Радянською Україною. Упер
ше в історії українці об’єднали свої споконвічні землі 
і створили єдину національну державу — Українську 
Радянську Соціалістичну Республіку, складову частину 
великого Радянського Союзу.

Возз’єднання українського народу було видатною 
перемогою ленінської національної політики* і здійсни
лось лише завдяки соціалістичному ладові, мудрому 
керівництву Комуністичної партії і братерській допомо
зі усіх народів СРСР. У вільній сім’ї радянських рес
публік українці стали державною нацією, повноправ
ними господарями власної долі. Нині Українська РСР 
має важливе міжнародне значення, вона є членом ООН, 
учасником багатьох міжнародних договорів і конвенцій, 
бере активну участь у боротьбі за збереження миру.

Історичний акт возз’єднання Північної Буковини 
з Радянською Україною був логічним завершенням бага
товікової боротьби буковинських трудящих за своє 
соціальне і національне визволення, за створення єди
ної Української держави.

З новою силою боротьба трудящих Північної Буко
вини за визволення від соціального і національного- 
гніту, за возз’єднання з Українською РСР спалахнула 
в 1939—1940 рр. Великий вплив на розгортання револю
ційного руху на Буковині справило возз’єднання захід- 
неукраїнських земель в єдиній Українській державі, яке 
вселяло у трудящих надію на близьке звільнення від 
ненависного ярма румунських окупантів.

По містах і селах Північної Буковини прокотилась 
хвиля мітингів і революційних зборів, на яких трудящі 
вимагали в-ідмінення стану облоги, проголошення демо
кратичних свобод та возз’єднання з Радянською Украї
ною. Селянин села Задубрівка М. В. Павлюк розпові-
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дав: «Ні вдень, ні вночі не стихали в нашому селі За- 
дубрівці гарячі ірозмови. Селян, що приходили з Черні- 
вець, зустрічали аж на краю села. Що чути? Чи правда, 
що пани тікають і що незабаром мають прийти червоно- 
армійці? ... Адже село цієї звістки ждало роками»1. Ще 
у вересні 1939 р. задубрівецькі селянки Домна і Савета 
Смашнюк та Параска Амбросій, готуючись до зустрічі 
радянських військ, вишили червоний прапор з п’ятикут
ною зіркою і полум’яним написом «Хай живе Радян
ський уряд», «Хай живе Червона Армія». Незважаючи 
на смертельну небезпеку, вони переховували прапор до 
приходу радянських бійців 2.

Трудяще населення Північної Буковини, протестуючи 
проти гніту румунських капіталістів і поміщиків, тися
чами втікало до Радянського Союзу. З одного лише 
м. Кіцманя кордон перейшло понад 400 чоловік3. Швей
царська газета «Нейес Цюріхеїр Цейтунг» писала ЗІ 
жовтня 1939 р.: «Велике число молодих людей перехо
дить через кордон ... Румунія з кожним днем втрачає 
симпатії селянського населення, і ці симпатії перехо
дять до Росії»4.

У Північній Буковині активізувала свою роботу Ко
муністична партія Румунії та її Буковинський комітет. 
Комуністи роз’яснювали населенню значення подій 
останнього часу, піднімали трудящих на боротьбу проти 
гнобителів. У грудні 1939 р. ЦК Компартії Румунії ви
пустив листівку, в якій закликав робітників і селян по
силити боротьбу з королівською диктатурою, боротись 
за політичні права, рідну мову й культуру 5.

Наляканий розмахом національно-визвольної бороть
би, румунський уряд вдається до військового терору. 
Тюрми Румунії були переповнені політв’язнями. В одно
му лише Чернівецькому повіті 14 грудня 1939 р. було 
заарештовано 297 чоловік6.

1 О. Н о с е н к о ,  Радянська Буковина, К., 1941, стор. 11.
2 Збірник «На оновленій землі», Чернівці, 1941, стор. 54—56.
3 Там же, стор. 18.
4 Цит. за кн.: А. Ш л е п а к о в ,  В роки зростання воєнної не

безпеки, К., Т963, стор. 41.
5 Р. К. Ч а л е н к о ,  Здійснення віковічної мрії українського на

роду, К., 1960, стор. 143.
6 И. Д. Л у ч и ц ь к и й ,  Боротьба трудящих Буковини за Ра

дянську владу, 36. «У боротьбі за комунізм», Л., 1964, стор. 106.
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Правляча верхівка Румунії, намагаючись зміцнити 
свої класові позиції, проводила відверто ворожу щодо 
Радянського Союзу політику. У квітні 1940 р. був укла
дений німецько-румунський «нафтовий пакт», за яким 
Румунія зобов’язувалась постачати фашистам нафту, 
а Німеччина Румунії—передавати велику партію зброї К 
У середині квітня румунська реакція організувала се
рію інцидентів на кордоні з Радянським Союзом. У трав
ні була демонстративно проведена часткова мобілізація 
румунської армії, «Король не говорить більше про ней
тралітет, — писав міністр королівського двору Урдаря- 
ну в листі до німецького посла, — а все більше схиляє
ться на бік Німеччини»1 2. У кінці травня 1940 р., як від
значає у своїх мемуарах міністр закордонних справ 
Румунії Г. Гафенку, на коронній раді було прийнято 
рішення про заключения союзу з Гітлером 3.

Цілком очевидно, що Радянський Союз не міг мири
тись з серйозною загрозою на своїх південно-західних* 
кордонах. 26 червня 1940 р. румунському посланникові 
в Москві Давідеску була направлена заява, в якій ра
дянський уряд пропонував Румунії повернути Бессара- 
бію, захоплену ще в 1918 р., і передати СРСР північну 
частину Буковини. В ноті говорилось: «Уряд СРСР вва
жає, що питання про повернення Бессарабії органічно 
зв’язане з питанням про передачу Радянському Союзові 
тієї частини Буковини, населення якої в своїй величез
ній більшості зв’язане з Радянською Україною як спіль
ністю історичної долі, так і спільністю мови і націо
нального складу»4.

27 червня 1940 р. після другого попередження 5 уряд 
Румунії змушений був погодитись з пропозицією Радян
ського Союзу про мирне вирішення конфлікту. На дру
гий день Червона Армія за наказом Радянського уряду

1 Н. И. Л е б е д е в ,  Румыния в годы мировой войны, М., 196 L 
стор. 75.

2 История Великой Отечественной войны Советского Союза 
1941— 1945 гг., М., 1960, т. I, стор. 280.

3 Н. И. Л е б е д е в ,  Указ, праця, стор. 75.
4 Боротьба трудящих Буковини за соціальне і національне ви

зволення і возз'єднання з Українською РСР. 1917— 1941. Документи 
й матеріали, Чернівці, 1958, стор. 403—404.

5 В r ii g е 1 I o h a n n  W o l f g a n g s ,  Das sowjetische Ultima
tum an Rumănien in luni 1940, «Vierteljahrshefte fur Zeitgeschichte»„ 
1963, XI, стор. 404—417.
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перейшла р. Дністер і ЗО червня вийшла на встановлені 
нові кордони.

Трудящі маси Північної Буковини, дізнавшись про 
передачу буковинських земель Радянському Союзові, 
розпочали активну боротьбу проти румунських окупан
тів. Втікаючи до Румунії, місцеві капіталісти намага
лись пограбувати фабрики і заводи, вивезти народні 
цінності. На заклик підпільних комуністичних організа
цій у містах і селах були організовані (робітничі і се
лянські дружини, які взяли під захист народне добро. 
Робітничі дружини найбільших чернівецьких фабрик 
«Трінако», «Каурон», «Геркулес» та інших не дозволи
ли фабрикантам вивезти цінне устаткування та сирови
ну. Селяни с. Дубівців відмовились гнати поміщицьку 
худобу до Румунії, а коли поміщик Драфта погнав її 
сам, вони арештували його. Дружина с. Сокирян, ство
рена за ініціативою підпільної комуністичної організа
ції, зайняла телефонну станцію і роззброїла поліцію та 
солдат, що проходили через село ‘.

Велика демонстрація трудящих ще до приходу ра
дянських військ відбулась у м. Чернівцях. Ранком 28 
червня з фабрик і заводів рушили колони робітників. 
Вони (направлялись до тюрми, щоб звільнити політич
них в’язнів. Жандарми у безсилій злобі відкрили вогонь 
по демонстрантах. Були вбиті робітники Іван Маринчук 
і Мошко Шеер. Але зупинити робітників жандармам не 
вдалось. Вони вдерлись у тюрму і звільнили своїх ув’яз
нених товаришів 1 2.

Однією з форм протесту проти окупаційного румун
ського режиму була масова втеча буковинців з лав від
ступаючої румунської армії. Солдати кидали зброю і 
йшли додому. Під час кампанії радянськими частинами 
було підібрано 52704 гвинтівки, 4480 пістолетів, 1071 
ручних та 346 станкових кулеметів, 258 гармат, 15 млн. 
патронів, 54 тис. гранат та інше 3.

Зустріч Червоної Армії перетворилась у хвилюючу 
демонстрацію дружби і любові трудового народу Пів
нічної Буковини до Радянського Союзу. На честь радян
ських військ на дорогах були споруджені арки, прикра

1 К. Г. Ц и п к о, Велика Жовтнева соціалістична революція і 
•боротьба трудящих Буковини за владу Рад та возз’єднання з Ра
дянською Україною, Чернівці," 1958, стор. 189.

2 Там же.
3 История Великой Отечественной войны, т. I, стор. 282.
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шені квітами, червоними прапорами та намальованими 
ще у підпіллі портретами радянських керівників. У селі 
Кліводин Кіцманського .району Червону Армію зустріли 
святково одягнені люди, за старовинним українським 
звичаєм вони піднесли бійцям хліб-оіль «і щиро дякува
ли за визволення 1.

Під час зустрічі червоноармійців .селянин с. Динівців 
Василь Сандер сказав: «Ми з нетерпінням чекали прихо
ду Червоної Армії, ми були певні, що Радянський Союз 
нас не забуде. Ті надії здійснились. Ми глибоко вдячні 
радянському народові, більшовицькій партії і особисто 
товаришеві Сталіну за наше звільнення»2.

Жителі м. Кідманя зустріли Червону Армію піснею, 
яку склав місцевий хлопець Володимир Сандулович:

Розцвіла черемуха,
З хміля цвіт прилад,
Марширують козаченьки —
То визволу час настав.
Подивися, моя мати,
Тай у ту долину:
Спускається Червона Армія 
До нас у гостину 3.

З словами подяки до Червоної Армії звернулась ві
дома українська письменниця Ольга Кобилянєька. У ли
сті до трудящих Радянської України вона писала: 
«Сьогодні велика, довгождана радість обгорнула моє 
серце. Відхиляється широка заслона, а з незначної да
лечі долцнає якась дивна пісня. За тою заслоною роз
цвітає чарівний цвіт, що своїм запахом очаровує наші 
душі, які на довгий час були штучним кордоном одірва
ні від сонця і світла... іі нині наша Зелена Буковина 
одягнула святковий одяг»4.

Сорокатисячний мітинг з нагоди визволення відбувся 
у м. Чернівцях. Учасники мітингу звернулись до Радян
ського уряду з проханням возз’єднати Північну Букови
ну з Українською РСР. «Багатостраждальний буковин
ський народ, — писали трудящі у посланні до Радян
ського уряду, прийнятому на *мітингу, — переживає 
незабутні радісні дні. Здійснились його віковічні мрії

1 Р. К. Ч а л е н к о, Вказ. праця, *стор. 145.
2 На оновленій землі, стор. ЗО.
3 И л ь я  К о т е н к о ,  По Северной Буковине, Ростов-на-Дону, 

1940, стор. 6.
4 О. К о б и л я н с ь к а ,  Вибрані твори, т. 3, К., 1952, стор. 322.
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про визволення з-під тяжкого панського я.рма, мрії про 
возз’єднання з єдинокровними братами в єдиній братер
ській сім’ї Радянського Союзу»1.

Багатолюдні мітинги відбулися майже у всіх містах 
і селах Північної Буковини; робітники, селяни й інтелі
генція висловлювали своє одностайне прагнення воз
з’єднатись в єдиній Українській державі.

Згідно з волею трудящих, у липні 1940 р. б Москву 
прибула делегація, яка від імені буковинських трудя
щих висловила сердечну подяку Комуністичній партії і 
Радянському урядові за визволення і просила Верхов
ну Раду СРСР прийняти Північну Буковину до складу 
Радянського Союзу і возз’єднати її з Українською РСР.

Представник буковинських трудящих робітник з 
м. Чернівців М. М. Михальчук у своєму схвильованому 
виступі на VII сесії Верховної Ради СРСР заявив: «Тру
дящі Північної Буковини горять палким бажанням на
завжди возз’єднатись з українським народом в єдиній 
Українській соціалістичній державі. Ми просимо вклю
чити територію Північної Буковини до складу Україн
ської Радянської Соціалістичної Республіки. Трудящі 
Північної Буковини запевняють Вас — ми будемо вірни
ми синами своєї соціалістичної Вітчизни...»2.

Увечері 2 серпня 1940 р. VII сесія Верховної Ради 
СРСР одноголосно прийняла закон про включення пів
нічної частини Буковини, Хотинського, Аккерманського 
та Ізмаїльського повітів Бессарабії до складу Україн
ської РСР.

Буковинці з великою радістю зустріли рішення Вер
ховної Ради СРСР. На мітингах і зборах трудящі 
сердечно дякували Комуністичній партії і Радянському 
урядові за визволення від іноземного ярма, за возз’єд
нання в єдиній сім’ї українського народу. На мітингах 
виступили члени делегації, які побували на VII сесії 
Верховної Ради СРСР. Вони з хвилюванням розповіда
ли про свої враження від поїздки у Радянський Союз* 
про вільне і щасливе життя радянського народу.

Возз’єднання Північної Буковини було схвально зу
стрінуте прогресивною громадськістю світу. Наполегли
во роз’яснювали народним масам значення цього акту

1 Газ. «Радянська Буковина», 31 червня 1940 р.
2 Седьмая сессия Верховного Совета СССР. 1—7 августа 1940 г. 

Стенографический отчет, М., 1940, стор. 52—53.
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комуністичні партії. У маніфесті ЦК Компартії Румунії 
від 23 липня 1940 р. говорилось: «Трудовий народ! 
Тепер, коли гігантська сила країни соціалізму звільнила 
Бес-сарабію і Північну Буковину з-під тяжкого гніту 
румунського імперіалізму, появилась реальна можли
вість для дружби народів Румунії з великою соціаліс
тичною державою»1.

Зовсім по-іншому до цієї події поставились правлячі 
кола капіталістичних країн. На всі лади вони намага
лись звинуватити Радянський Союз в агресивності, 
визвольний похід Червоної Армії трактувався ними як 
«окупація румунської території» і т. д.

Сучасна буржуазна історіографія у значній мірі 
повторює антирадянські наклепи, висунуті влітку 1940 р. 
політичними діячами Заходу. Реакційні буржуазні (істо
рики силкуються довести, що населення Північної Буко
вини і Бессарабії негативно ставилось до возз’єднання 
з Радянською Україною, що ці території «... були приму
сово анексовані УРСР» тощо 2.

Наклепницькі вигадки буржуазних реакційних істо
риків -стоять поза наукою і спростовуються усім ходом 
історії. Вичерпну відповідь на них дало трудяще насе
лення Північної Буковини і Бессарабії ще у червні — 
липні 1940 р., коли воно радісно зустріло Червону 
Армію.

Возз’єднання Північної Буковини з Українською 
РСР знаменувало собою визначну перемогу ленінської 
національної політики. Цим актом було покладено край 
капіталістичній експлуатації, ліквідовано національно- 
колоніальний гніт -і створено умови для бурхливого еко
номічного та культурного розвитку відсталого раніше 
краю. Спираючись на безкорисливу допомогу братніх 
народів Радянського Союзу і насамперед великого ро
сійського народу, трудящі Північної Буковини в істо
рично короткий проміжок часу побудували нові суспіль
ні відносини, здійснили корінні перетворення у промис
ловості, сільському господарстві і культурі.

1 Цит. за кн.: История Великой Отечественной войны Советско
го Союза, стор. 282.

2 С. A. M a n n i n g ,  Twentieth century Ukraine, New Jork, 1951, 
•crop. 136; J. A r m s t r o n g ,  Ukrainian nationalism 1939— 1945, 
New Jork, 1955, стор. 71; Ukraine a Concise Encyclopaedia, Toronto, 
1963, t . 1, стор. 859.
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ДІЯЛЬНІСТЬ ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСНОЇ 
ПАРТІЙНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ 

ПО РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКОЇ ЕЛЕКТРИФІКАЦІЇ 
(1940—1968 рр.)

Після возз’єднання Північної Буковини з Радян
ською Україною народна влада передала землю в без
коштовне користування селян. Але одноосібне госпо
дарство гальмувало розвиток продуктивних сил. Доби
тися піднесення сільської економіки можна було лише 
на основі колективізації. Тому одним з найважливіших 
завдань, поставлених Комуністичною партією і Радян
ською владою перед громадськими організаціями Буко
вини, було втілення в життя ленінського кооперативно
го плану. З цією метою в Чернівецькій області були 
створені радгоспи і МТС, а в 1941 році організувалось 
62 колгоспи *. Обласна партійна організація повела 
буковинських трудівників шляхом соціалістичного будів
ництва.

У ході колективізації величезна роль відводилась 
механізації і електрифікації виробничих процесів. Про
те ці питання розв’язати було нелегко, тому що при 
капіталізмі електроенергетичне господарство Буковини 
відзначилось дуже низьким рівнем вивчення і викори
стання наявних ресурсів. Завдання колективізацій сіль
ського господарства вимагали швидкого впровадження 
електрифікації. Ось чому Перша обласна партійна кон
ференція (лютий 1941 року) ухвалила постанову про 
вивчення енергоресурсів Буковини і їх планове викори
стання в сільському господарстві1 2.

Здійснення цього рішення партконференції було пе
рерване війною і окупацією краю румуно-німецькими 
загарбниками. Після звільнення області Радянською 
Армією в березні — квітні 1944 раку відновилась діяль
ність керівних партійних і радянських органів, зміцню
вались первинні партійні організації. Ними був взятий 
курс на використання всіх наявних енергетичних ресур-

Д. О. КОЧАТ, Б. Ф. БІЛЕЦЬКИЙ (Чернівці)

1 Газ. «Радянська Буковина», 3 листопада 1968 р.
2 Партархів Чернівецького обкому КП України, ф. 1, on. 1, 

од. зб. 97, арк. 147.
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сів у промисловості і сільському господарстві, на елек
трифікацію міст і сіл.

У грудні 1944 року РНК УРСР і ЦК КЩб) України 
доручили обкому партії і облвиконкому розв'язати пи
тання про відбудову в 1945 році електростанцій у містах 
і районних центрах Чернівецької області і про відкрит
тя в Чернівцях майстерні по ремонту електричного і 
тепломеханічного устаткування електростанцій. Викону
ючи це розпорядження і керуючись постановою Радян
ського Уряду від 8 лютого 1945 року «Про розвиток 
сільської електрифікації», Чернівецькі обком КЩб) 
України і облвиконком організували вивчення можли
востей електрифікації села, планування капітальних 
вкладень на будівництво нових і ремонт зруйнованих 
електростанцій.

Накреслені завдання по відбудові енергооб’єктів бу
ли виконані. У 1945 році проведено капітальний ремонт 
майже всіх електростанцій, а в 1946 році почалось 
будівництво нових електростанцій і електрифікація кол
госпів і сіл Чернівецької області. Вже тоді була пущена 
перша колгоспна гідроелектростанція, збудована за іні
ціативою і безпосередньою участю комуністів членами 
артілі «Більшовик» Сторожинецького району'.

Створення матеріальної бази електрифікації колгос
пів було предметом особливої уваги керівних партійних 
'і радянських органів, місцевих парторганізацій. 14 лип
ня 1947 року відбулося спільне засідання обкому КЩб) 
України і облвиконкому, яке розглянуло хід виконання 
плану розвитку сільської електрифікації Чернівецької 
області в поточному році. У прийнятій постанові важ
ливе місце відводилось капіталовкладенням на будів
ництво енергооб’єктів, підкреслювалась необхідність 
дальшого розгортання дослідницької роботи з питань 
електрифікації. Для цієї мети було відпущено 25 тисяч 
карбованців 1 2.

За вказівкою обкому КЩб) України партійні орга
нізації провели широке обговорення питання про елек
трифікацію сіл на загальних зборах колгоспників, на 
сільських сходах і в колективах промислових підпри
ємств області. Трудящі були ознайомлені з планом

1 П. И. Б о г д а ш к и н, Электрификация сельского хозяйства 
СССР, Сельхозиздат, М., 1960, стор. 50.

2 Держархів Чернівецької Ьбласті, ф. Р-4 сч, on. 9, од. зб. 707, 
арк. 9.
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-сільської електрифікації на 1948 рік, яким передбача
лось збудувати 15 гідро- і 10 теплових електростанцій, 
20 км високовольтних і 40 км низьковольтних ліній елек
тропередач, електрифікувати 10 колгоспів, 2 радгоспи 
і 6 МТС ‘. Обком партії мобілізував колективи ряду 
промислових підприємств на виготовлення інструментів 
і матеріалів для потреб електрифікації сільського гос
подарства. Держава виділила для цієї мети довготермі
новий кредит. Фінансова допомога, використання внут
рішніх резервів плюс мобілізація трудових ресурсів 
сприяли тому, що вже до першого травня 1948 року 
було завершено будівництво 13 із 15 запланованих 
електростанцій 1 2.

У планах на наступні роки обласна партійна органі
зація передбачала в першу чергу електрифікувати тру
домісткі процеси. Одночасно виявлялась і турбота про 
підготовку кваліфікованих кадрів. У 1954 році почало 
функціонувати Чернівецьке професійно-технічне учили
ще № 1, яке готувало механіків сільської електрифіка
ції. Навчанням кадрів займалися також МТС і інші 
державні підприємства. До початку 1954 року вони під
готували 320 машиністів-локомобілістів, 24 машиністи 
зерноочисних машин, 17 електрозварників, 18 мотори
стів 3.

Успішному здійсненню електрифікації села сприяло 
шефство промислових підприємств над колгоспами. 
У грудні 1953 року бюро Чернівецького обкому партії 
закріпило 97 підприємств і установ за колгоспами облас
ті для надання шефської допомоги. Колективи заводів, 
маючи певний досвід електрифікації, допомагали кол
госпам не тільки матеріальними засобами, але і готу
вали для них кваліфіковані кадри. Робітники і інженер
но-технічні працівники фабрик і заводів періодично 
виїжджали в підшефні колгоспи для виконання тих чи 
інших завдань. Тільки з вересня 1953 по липень 1954 
року в підшефних колгоспах побувало 830 чоловік, які 
виробили 1910 людино-днів4. Робітники впроваджували

1 Держархів Чернівецької області, ф. Р-4 сч, оп. 9, од. зб. 707, 
арк. 7.

2 Там же арк. 27.
3 Держархів Чернівецької області, ф. P-З сч, оп. 9, од. зб. 2560, 

арк. 67—85.
4 Партархів Чернівецького обкому КП України, ф. 1, оп. 23. 

од. зб. 56, арк. 8— 10.



в колгоспне виробництво передові методи роботи, пока
зували зразок хорошої організації праці.

На розширенні використання електроенергії в кол
госпному виробництві позитивно відбилася суцільна 
колективізація, яка була завершена в 1950 році. З ме
тою координації робіт обком партії зобов’язав обласне 
управління сільського господарства створити спеціальні 
міжколгоспні Ради по будівництву електростанцій. 
У постанові бюро обкбму від 3 листопада 1950 року під
креслювалось значення таких організацій і на них по
кладались важливі завдання. Створені в 1951 році між
колгоспні Ради очолили будівництво багатьох електро
станцій, створювали міжколгоспні енергоджерела там, 
де були відсутні власні ресурси.

При виконанні плану електрифікації обласна партій
на організація багато зробила у напрямі використання 
електрики в сільському господарстві від державних 
енергоджерел. На основі рішень партії і уряду місце-ві 
партійні органи добились підключення більшості кол
госпів до постійних джерел. Наприклад, в Кельменець- 
кому районі вже в кінці 1959 року 23 з 27 колгоспів 
були підключені до державної' електростанції і ТЕЦ 
цукрозаводу 1. Користування колгоспів електроенергією 
від державних джерел з кожним роком зростало. Якщо 
в 1958 році в області тільки 26 колгоспів одержували 
державну електроенергію, то в 1965 році кількість таких 
господарств збільшилась до 180, що складало 87% за
гального числа колгоспів області. Використання держав
ної електроенергії за вказані роки зросло відповідно 
з 1626 тис. квт/год до 38313 тис. квт/год. До кінця семи
річки всі 206 колгоспів області були електрифіковані2.

Електрифікація дала змогу підвищити енергоозброє
ність праці. Якщо в 1958 році на 1 га угідь припадало 
всього 27 квт/год електроенергії і на 1 га орної землі — 
38 квт/год, то в 1965 році її використовувалось відпо
відно 103 і 142 квт/год. 3. Одночасно із збільшенням ви
робництва електроенергії поліпшується і впровадження 
її у побут селянства. Наприклад, у 1959 році в Сокирян-

1 Партархів Чернівецького обкому КП України, ф. 1, оп. 9, 
од. зб. 409, арк. 79.

2 Народне господарство Чернівецької області. Статистичний 
збірник, Вид-во «Статистика»,^., 1967, стор. 190—191.

3 Там же, стор. 197.
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ському районі електроенергією користувались тільки 
1903 двори колгоспників, або 12%, а в 1966 році — 10191 
двір, що складало 64% *. По області в цілому за вказа
ні роки електрикою користувалися відповідно 22342 і 
84212 дворів колгоспників1 2, тобто зросло в 3,7 раза. 
Впровадження електроенергії в побут населення поліп
шує санітарно-гігієнічні умови життя, значно скорочує 
витрати часу на ведення домашнього господарства.

В Директивах XXIII з’їзду КПРС велика увага при
діляється розвитку електроенергетики, тому що вона 
є основою технічного прогресу всіх галузей народного 
господарства, поліпшення побуту трудящих. У нинішній 
п’ятирічці енергетичні ресурси Чернівецької області 
значно зростуть за рахунок спорудження високовольт
ної лінії від Івано-Франківська до Чернівців. По ній 
піде струм Південно-Західної енергосистеми України. 
Джерелами енергопостачання є Чернівецька електро
станція, система «Львівенерго», енергопоїзди ряду під
приємств і колгоспів. Тільки в колгоспах області на 
початку нової п’ятирічки нараховувалось 82 місцеві 
електростанції загальною потужністю 10520 кіловат3.

Виконання завдань нової п’ятирічки в галузі розвит
ку сільського господарства, в тому числі і електрифіка
ції, приведе до розв’язання проблеми забезпечення де
шевою електроенергією соціалістичного села Буковини.

А. В. ТКАЧУК (Київ)

ДІЯЛЬНІСТЬ КП УКРАЇНИ 
ПО ІДЕЙНО-ПОЛІТИЧНОМУ ВИХОВАННЮ 

РОБІТНИКІВ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ 
(1944—1950 рр.)

(на матеріалах Чернівецької області)

Тема соціалістичного будівництва в західних облас
тях України викликає інтерес багатьох дослідників, які

1 Народне господарство Чернівецької області. Статистичний 
збірник, Вид-во «Статистика», К., 1967, стор. 194.

2 Там же.
3 Газ. «Радянська Буковина», 19 квітня 1966 р.
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вже зробили значний вклад у висвітлення цього пи
тання *.

Своїм завданням автор ставить показати організа
торську та ідейно-політичну діяльність партії по вихо
ванню робітників промислових підприємств області 
в 1944—1950 рр., надавши першорядного значення агі
таційно-пропагандистській роботі обласної партійної 
організації, яка, на нашу думку, недостатньо висвітле
на в історико-партійній літературі.

Необхідність посилення ідейно-політичного вихован
ня викликалась рядом причин. По-перше, наявністю 
значної частини робітників, які працювали на -напівкус
тарних підприємствах; по-друге, проведенням ідеологіч
них диверсій міжнародним імперіалізмом, який втратив 
надію шляхом в<ійни знищити соціалізм, диверсій, що 
були спрямовані в першу чергу на молоді області; 
по-третє, наявністю куркульства на селі, яке не тільки 
протидіяло комуністичній ідеології, а й чинило акти 
терору; по-четверте, трудящі Північної Буковини, як 
і всіх західно-українських земель, не пройшли тієї суво
рої школи гострої класової боротьби, яка відбулась ра
ніше в східних областях; по-п’яте, тривале перебування 
іноземних загарбників на території західних областей 
не могло не відбитися на моралі окремих людей.

Керуючись вказівками ЦК ВКП(б) по організацій
ному впорядкуванню роботи міськкомів, обкомів і ЦК 
КП(б)У по створенню партійних організацій у визво
лених від німецької окупації районах України і поліп
шенню керівництва ними, обласний комітет партії про
вів значну роботу по відновленню і діяльності партій
ної організації області. Вже за станом на 1 серпня 
1944 р. обласна парторганізація нараховувала 1233 
комуністи, об’єднаних у 119 первинних парторганіза- 
ціях 1 2.

Практичну допомогу в налагодженні політвиховної

1 В. Ю р ч у к, Боротьба КП України за відбудову і розвиток 
народного господарства (1945— 1952 рр.), Політвидав України, К., 
1965; І. Б о г о д и с т ,  Соціалістичне будівництво в західних облас
тях УРСР, Вид-во КДУ, 1961; «З історії Чернівецької обласної орга
нізації Комуністичної партії України». Наукові, записки ЧДУ, Вид-во 
ЛДУ, 1963.

2 «Радянська Буковина. 1940— 1945», Документи і матеріали, 
Вид-во «Наукова думка», К-, 1967, стор. 290.
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роботи в Чернівецькій області надавав ЦК КП(б)У, 
який через створений ним відділ по західних областях 
УРСР при ЦК посилав сюди пропагандистські групи. 
Останні не тільки перевіряли стан політвиховної робо
ти, а й самі шляхом читання лекцій та доповідей, прове
денням семінарів сприяли ідейному вихованню. Напри
клад, пропагандистська група ЦК КП(б)У у складі 3-х 
чол., перебуваючи протягом червня і частково липня 
1946 р. в Чернівецькій області, прочитала 83 лекції і 
доповіді для 7697 чол., в т. ч. для 1239 робітників *.

Обком партії також посилав окремі групи працівни
ків для надання допомоги на місцях. Уже в жовтні 
1944 р. бригада ОК КП(б)У у складі 102 комуністів 
і 22 комсомольців допомагала МК і РК партії налаго
дити масово-політичну роботу1 2.

Свою діяльність по ідейному вихованню робітничого 
класу і всіх трудящих обласна парторганізація прово
дила, виходячи з положень постанови ЦК ВКП(б) від 
27 вересня 1944 р. «Про хиби в політичній роботі 
серед населення західних областей УРСР». Постанова 
вимагала диференційованого підходу до проведення ви
ховної роботи, врахування специфіки краю, міста, за
гальноосвітнього рівня трудящих. Виходячи з місцевих 
умов, Чернівецький обком партії 21 жовтня 1944 р. при
йняв рішення, яким намітив конкретні заходи з метою 
втілення в життя постанови ЦК ВКЩб) 3.

У доборі пропагандистських кадрів, їх методичній 
підготовці, в проведенні політичної роботи серед трудя
щих значну роль відіграли Чернівецький Будинок про
паганди та партійні кабінети, створені в усіх районних 
центрах. Лише за період з 1 січня 1947 р. по 1 червня 
1948 р. силами парткабінету при Чернівецькому МК 
КЩб)У прочитано 210 лекцій, консультацій і бесід, 
надано 1910 індивідуальних консультацій4.

Найбільш організованою частиною партійної про
паганди була політична освіта, система якої відновлю
валась у міру звільнення нашої країни від фашистських 
загарбників. Уже в середині серпня 1944 р. в області 
працювало 128 гуртків партосвіти, якими було охоплено

1 ПА ІІП ЦК КП України, ф. 1, on. 1—20, од. зб. 2, арк. 11.
2 Там же.
3 ПА ІІП ЦК КП України, ф. 1, оп. 1—59, од. зб. 37, арк. 76.
4 ПА ІІП ЦК КП України, ф. 1, оп. 102, од. зб. 26—36, арк. 63.
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1709 чол. К 21 листопада 1944 р. МК КП(б)У прийняв 
рішення про .створення в Чернівцях 4-х вечірніх партшкіл 
середньої ланки з контингентом 225 чол., а також шкіл 
низової ланки при найбільших первинних парторганіза- 
ціях міста 1 2.

У лютому 1945 р. відбулась III республіканська на
рада з питань пропаганди й агітації при ЦК КП(б)У, 
де було заслухано співдоповідь Чернівецького МК пар
тії про виховну роботу з комуністами. Нарада наголоси
ла на необхідності посилення виховної роботи з моло
дими членами партії3.

Партійна освіта в області набирає певних постійних 
форм організації. Це школи політграмоти і політгуртки 
для початкуючих, вечірні партшколи при МК і РК пар
тії, університет марксизму-ленінізцу при МК КП(б)У 
як вища форма політнавчання обласного підпорядку
вання.

26 липня 1946 р. ЦК ВКП(б) видав постанову «Про 
зростання партії і заходи по посиленню партійно-орга
нізаційної і партійно-політичної роботи з новоприйня
тими до ВКП(б)», в якій ставилось завдання головну 
увагу парторганізацій скерувати не на кількісне зрос
тання партії, а на всебічне розгортання партійної освіти.

Парторганізації області стали глибше вивчати пи
тання виховної роботи. Якщо в 1945—1947 рр. з 370 пи
тань, розглянутих на пленумах, зборах партактиву, 
бюро МК КП(б)У, 80 вивчали партійно-масову і про
пагандистську роботу4, то лише за 11 місяців 1948 з 117 
основних питань 60 присвячувалось виховній роботі 
партійних кадрів5. Зростає сітка шкіл політграмоти. 
Так, в 1946—1947 н. р. міська парторганізація нарахо
вувала 16 політш'кіл 6, в 1947—1948 н. р.—39 7, а в 1948— 
1949 н. р. — 93 політшколи 8.

1 «Радянська Буковина 1940— 1945». Документи і матеріали, 
Вид-во «Наукова думка», К., 1967, стор. 290.

2 ПА ІІП ЦК КП України, ф. 1, on. 1—59, од. зб. 37, арк. 76.
3 ПА ІІП ЦК КП України, ф. 1, on. 1— 16, од. зб. 279, арк. 95.
4 ПА ІІЦ ЦК КП України, ф. 1, оп. 1—71, од. зб. 14631, 

арк. 9— 10.
5 ПА ІІП ЦК КП України, ф. 1, оп. 71, од. зб. 14632, арк. 29.
6 Газ. «Радянська Буковина» за 8 жовтня 1948 р.
7 ПА ІІП ЦК КП України, ф. 1, on. 1—71, од. зб. 14631, арк. 18.
3 ПА ІІП ЦК КП України, ф. 1, оп. 71, од. зб. 14632, арк. 42.
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Проте основною формою для більшості комуністів 
залишалося самостійне навчання. Пояснюється це не 
тільки кількісним зростанням парторганізацій, а й за
гальноосвітнім рівнем членів партії, який з кожним ро
ком зростав. Якщо у грудні 1948 р. члени партії з вищою 
і середньою освітою складали 66% міської парторгані- 
зації, то в січні 1950 р. процент їх дійшов до 77,8, а чис
ло комуністів самостійної політпідготовки відповідно 
зросло з 1717 чол. до 2193 чол.1. Урізноманітнюються 
форми виховної роботи парторганізацій. Значного поши
рення в цей період набуває організація зустрічей з ге
роями Великої Вітчизняної війни, старими комуністами.

Заслуговує уваги робота з новоприйнятими в партію» 
яку проводила парторганізацій вагонного депо. Сюди 
треба віднести й інформації окремих кандидатів у члени 
партії про виконання ними, партдоручень, і обговорення 
питань авангардної ролі парторганізації на підприєм
стві, і, особливо, спеціально організовану школу для 
молодих комуністів 2.

Великого значення в західних областях України пар
тія надавала широкій агітаційно-масовій роботі серед 
трудящих.

Ще 9 травня 1944 _р. Чернівецький МК КП(б)У при
йняв постанову, згідно з якою, по-перше, зобов’язував 
усіх секретарів РК систематично виступати перед насе
ленням з політичними доповідями (на що й тепер КПРС 
звертає увагу); по-друге, до 15 грудня 1944 р. підібрати 
агітаторів, читців та інформаторів з комуністів та міс
цевого активу; по-третє, періодично проводити семінари 
агітаторів (1 раз на декаду)3.

У 1944—1945 рр. в агітаційно-масовій роботі знач
ного поширення набули агітатори-читці на підприєм
ствах та групи доповідачів при РК і МК партії.

Постанова ЦК ВКП(б) від 27 березня 1946 року 
«Про агітаційно-пропагандистську роботу партійних 
організацій у зв’язку з прийняттям закону про п’ятиріч
ний план відбудови і розвитку народного господарства 
СРСР на 1946—1950 роки» лягла в основу агітаційної 
•роботи в Чернівецькій області.

Лише протягом березня — травня 1946 р. на промис

1 ПА ІІП ЦК КП України, ф. 1, оп. 102, од. зб. 2634, арк. 34—35.
2 ПА ИП ЦК КП України, ф. 1, оп. 102, од. зб. 2634, арк. 38.
3 ПА ІІП ЦК КП України, ф. 1, оп. 1—59, од. зб. 36, арк. 1.
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лових підприємствах і в організаціях м. Чернівців було 
прочитано 142 доповіді та лекції, проведено 1996 бесід, 
якими охоплено 33,5 тис. чол. *.

Створене у 1947 р. Товариство для поширення полі
тичних і наукових знань також сприяло пропаганді Ди
ректив четвертого п’ятирічного плану розвитку народно
го господарства СРСР. Так, протягом 2,5 місяців 1948 р. 
силами Товариства, яке нараховувало в цей час 150 
членів, прочитано 300 лекцій 1 2, а всього у 1948 році для 
трудящих м. Чернівців прочитано понад 2300 лекцій і 
доповідей 3.

На 1949 р. в області діяло 70 лекторіїв, силами яких 
лише за 9 місяців ц. р. прочитано близько 2000 лекцій 
для 200 тис. чоловік4.

Настанови КП(б)У про розгортання партійно-органі
заційної і партійно-масової роботи по виконанню вироб
ничого плану промисловими підприємствами і транспор
том пожвавили роботу агітаторів серед робітників.

У місті Чернівцях є багато промислових підприємств, 
парторганізації яких домоглись піднесення агітаційної 
роботи. Прикладом може бути парторганізація панчіш
ної фабрики № 3, агітколектив якої нараховує 15 чол., 
з них 8 комуністів. Усі агітатори систематично прово
дять роботу серед робітників у закріплених за ними 
цехах. Парторганізація вміло керує роботою агітаторів, 
допомагаючи їм і контролюючи їх 5.

Позитивним у діяльності обласної парторганізації 
було те, що з кожним роком вона збільшувала кількість 
агітаторів з місцевого населення, що підвищувало інте
рес до агітаційно-масової роботи, давало можливість 
швидше донести більшовицьке слово до мас  ̂ У 1950 р— 
агітаторів з місцевого населення нараховувалось 6 тис. 
чоловік6. За цей рік штатними і позвштатними лектора
ми партійних комітетів прочитано до 5000 лекцій 7.

1 «З історії Чернівецької обласної організації КП України», 
Наукові записки ЧДУ, Вид-во ЛДУ, 1963, стор. 46.

2 «Радянська Буковина», за 23 червня 1948 р.
а ПА І1П ЦК КПУ, ф. 1, оп. 71, од. зб. 44632, арк. 43.
4 «Радянська Буковина» за 5 жовтня 1949 р.
5 ПА ИП ЦК КП України, ф. 1, оп. 71, од. зб. 14632, арк. 48.
6 ПА ІІП ЦК КП України, ф. 1, оп. 124, од. зб. 2256, арк. 77.
7 ПА ІЩ ЦК КП України, ф. 1, оп. 124, од. зб. 2256, арк. 77.
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Виховна робота партії, що була спрямована в першу 
чергу на подолання буржуазних пережитків у свідомос
ті трудящих, дала свої позитивні наслідки. Трудівники 
західноукраїнських областей, в т. ч. і Чернівецької 
області, своєю трудовою і політичною діяльністю по від
будові народного господарства, масовою участю в соціа
лістичному змаганні, в громадсько-політичній активнос
ті під час виборчих кампаній довели правильність ідео
логічної діяльності партії.

В. П. ПЕРШИН (м. Івано-Франківськ)

РОБОТА КОМУНІСТІВ БУКОВИНИ 
ПО СТВОРЕННЮ І ЗМІЦНЕННЮ 
СІЛЬСЬКИХ ПАРТОРГАНІЗАЦІИ 

У РОКИ КОЛЕКТИВІЗАЦІЇ 
(1944—1950 рр.)

Період відновлення, створення і зміцнення сільських 
парторганізацій у західних областях України в 1944— 
1950 роках був найбільш важким, складним і важли
вим у соціалістичних перетвореннях на селі. В. І. Ленін 
підкреслював, що питання роботи на селі є основними 
питаннями соціалістичного будівництва, що у боротьбі 
з капіталізмом комуністи беруть на себе найбільші 
труднощі2.

Значні труднощі -на шляху партійного, радянського 
і господарського будівництва випали й на долю кому
ністів Буковини. Комуністам • Чернівецької області, як 
і комуністам інших західних областей, доводилось за
йматись партійним будівництвом у місті і на селі, спра
вами відбудови і налагодження роботи всіх радянських, 
господарських і громадських організацій, соціалістич
ними перетвореннями, долаючи шалений опір україн
ських буржуазних націоналістів і куркульства.

Величезну допомогу західним областям України на
давали ЦК ВКП(б) і ЦК КП(б)У. Тільки в 1943— 
1946 роках ЦК ВКП(б) направив на постійну роботу 1

1 В. І. Л е н і н ,  Твори, т. ЗО, стор. 121, 178.
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в Українській РСР більше 20 тисяч партійних, радян
ських і господарських працівників Управління кадрів 
ЦК КП(б)У з часу визволення території від німецько- 
фашистських загарбників і до березня 1946 року наді
слало в західні області 80 тисяч партійних, радянських 
і господарських працівників, з них тільки в 1944 році 
в Чернівецьку область прибуло 4491 чоловік1 2. Завдяки 
цьому партійні організації в цих областях становили на 
перше січня 1946 року 87% 3, а в Чернівецькій області— 
125,2% довоєнного складу парторганізацій4.

Ріст Чернівецької обласної парторганізації в 1946— 
1950 роках характеризується даними, наведеними в таб
лиці № 1, до сільських районних парторганізацій відне
сені Сторожинецький і Хотинський міськкоми, які з 194$ 
року зливаються з відповідними районами.

Особливо великий ріст парторганізацій і числа кому
ністів у них спостерігається в місті і райцентрах у 1946 
і 1947 рр. Число комуністів зростає не тільки за рахунок 
присланих із східних областей, але й за рахунок демо
білізованих з Радянської Армії. Так, тільки в 1946 році 
ряди Чернівецької обласної парторганізації поповнились 
3348 комуністами, демобілізованими з Радянської 
Армії5. А в 1948—1950 роках ряди комуністів області 
ростуть і за рахунок місцевого населення. Число таких 
.комуністів зростає з 829 (на 1 березня 1948 р.) до 1325 
(на 1/1-1951 р.)6.

Зменшення кількості парторганізацій і комуністів 
міста Чернівці в 1950 р. пояснюється переміщеннями 
комуністів з міста в села, особливо в колгоспи. Так, 
в 1948 р. для постійної роботи на селі з міста Чернівці 
було направлено 250 комуністів7, а в 1949—1950 рр .— 
295 комуністів 8.

1 «Вопросы истории КПСС», 1962, № 6, стор. 80.
2 АІІП ЦК КПУ, ф. 1, on. 1—SO, од. зб. 2, арк. 1.
3 ЦПА ІМЛ, ф. 17, оп. 46, од. зб. 2035, арк. 49.
4 Чернівецький обласний партійний архів, ф. 1, on. 5, од. зб. 518„ 

арк. 1—20; од. зб. 658, арк. 38—40; од. зб. 688, арк. 1—20, од. зб. 
847, арк. 1—20; од. зб. 1004, арк. 52; од. зб. 1207, арк. 1— 15; од. зб. 
1406, арк. 1—<15; од. зб. 1631, арк. 84. Далі: ЧОПА.

. 5 ЧОПА ф. І, оп. 5, од. зб. 806, арк. 14.
6 ЧОПА, ф. 1, on. 1, од. зб. 720, арк. ЗО; од. зб. 1631, арк. 82.
7 Там же, оп. 2, од. зб. 970, арк. 10.
8 Там же, од. зб. 1447, арк. 12.
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Значне зростання числа комуністів в 1944—1947 рр. 
помічається тільки в районних парторганізаціях, а чис
ло комуністів безпосередньо на селі в ці роки становило 
одиниці. Так, в селах Чернівецької області на 1-е січня 
1945 року було всього 8 парторганізацій і 43 комуністи 
в них [.

Посилення політмасової роботи серед .населення на 
селі і розгром націоналістичних банд створили в 1947— 
1948 рр. більш сприятливі умови і для створення нових 
парторганізацій і для прискорення соціалістичних пере
творень на селі. Але і в 1948 році розстановка комуніс
тів Чернівецької обласної парторганізації була ще не
задовільною. На 1 березня 1948 року з 635 парторгані
зацій 163 кандидатських і партійно-комсомольських 
груп в сільському господарстві було тільки 114, в т. ч. 
в колгоспах 85, або 9,3%. З 8943 комуністів області 
в селах було 830, з них в колгоспах лише 213. В Застав- 
нівському районі з 170 комуністів лише 31, або 18% 
працювало в селі, в Глибоцькому районі з 205 комуніс
т ів— тільки 38, або 18,5%. Аналогічне становище було 
і в інших сільських районах 1 2.

Направлення комуністів міста і районів на постійну 
роботу в села в значній мірі сприяло створенню і зміц
ненню нових парторганізацій. Тільки в 1948 році на
правлення 568 комуністів з міст і районів області дало 
можливість створити 210 парторганізацій, кандидат
ських і партійно-комсомольських груп на селі3, в тому 
числі 96 парторганізацій у колгоспах 4 5. Загальне уявлен
ня про кількісне зростання сільських парторганізацій 
і комуністів у них в 1948—1950 рр. дає таблиця № 2 г*.

Внаслідок наполегливої роботи всієї парторганізації 
Буковини вже на 1/1-1949 року в 60% сіл Чернівецької 
області були створені партійні організації, а в таких 
районах, як Чернівецький, Вашківецький, Кіцманський,* 
партійні організації були в кожному селі6.

У 1947 р. посилюється роль парторганізацій МТС, 
особливо після введення в них посади заступників ди

1 ЧОПА, ф. 1, оп. 1, од. зб. 668, арк. 40.
2 Там же, оп. 2, од. зб. 72, арк. 41.
3 Там же, од. зб. 970, арк. 10.
4 Там же, арк. 45.
5 Там же, оп. 5, од. зб. 1004, арк. 62, од. зб. 1449, арк. 19; 

од. зб. 1631, арк. 66.
6 Там же, оп. 2, од. зб. 970, арк. 46.
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ректорів по політмасовій роботі, які призначались з чис
ла досвідчених комуністів обласного і районного партій
но-радянського активу.

Рішення XVI з’їзду КП(б)У (січень 1949 р.), а та
кож створення в західних областях політвідділів МТС 
в значній мірі сприяли поліпшенню партійного будів
ництва на селі.

Таблиця № 2

1/1-1948 р. 1/1-1949 р. 1/1—1950 р. 1/1-1951 р-
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Колгоспів 21 113 46 225 47 233 139 792
Радгоспів 9 68 9 62 9 50 9 43'
МТС 16 107 16 132 16 135 16 192
Сільських тери

торій 70 469 139 811 206 1071 141 755

Всього: 116 757 210 1230 278 1489 305 1782

За 1949—1950 рр. кількість сільських парторганіза- 
цій, кандидатських і партійно-комсомольських груп 
зросла з 116 до 305, а число комуністів в них— з 757 
до 1782 (див. таблицю № 2). Найбільше ростуть кол
госпні парторганіізації, в яких число комуністів за ‘ ці 
роки збільшилось з 113 до 792 (тобто в 7 разів). Тільки 
в ході укрупнення колгоспів було створено заново 6S 
колгоспних парторганізацій і на 1/1-1951 р. їх кількість 
становила 139, або 48,4% до загальної кількості кол
госпів 1.

Зміцненню сільських парторганізацій Буковини в 
значній мірі сприяла робота ЦК КГІ(б)У і Чернівець
кого обкому по укріпленню партійного і радянського 
керівництва районної ланки, а також втілення в життя 
настанов В. І. Леніна про необхідність створення міц
ного активу на селі. Багато уваги приділялось підви
щенню ролі органів Радянської влади на селі, створен
ню багаточисельної армії комсомолу, залученню жінок

1 ЧОПА, ф. 1, оп. 2, од. зб. 1447, арк. 73.
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до активної діяльності. Так, якщо на 1/Х-1944 р. в об
ласті було 1195 комсомольців1, то на початок 1951 ро
к у — 28 тисяч2. Уже в 1946 іроді 42 комсомольці пра
цювали головами сільських рад, 84 — секретарями сіль
ських рад, 248 завідуючими клубами 3.

Тільки на початку 1947 року створено було 512 жіно
чих рад, у роботі яких брали участь 12164 жінки, 
в тому числі 82% місцевих4. На чолі з комуністами сіль
ські активісти були застрільниками всіх соціалістичних 
перетворень на селі, вони відіграли вирішальну роль 
у колективізації сільського господарства області.

Таким чином, допомога з боку ЦК ВКП(б), ЦК 
КП(б)У, комуністів усієї Чернівецької області сприяла 
створенню і зміцненню партійних організацій на селі.

У 1944—1947 рр. парторганізації ростуть переважно 
за рахунок кадрів східних областей, а в 1946—1947 рр.— 
за рахунок демобілізованих з рядів Радянської Армії 
комуністів. Швидко зростають у ці роки парторганізації 
в місті і райцентрах. Сільські парторганізації зростають 
дуже повільно, колгоспних парторганізацій не було. 
З 1948 р., внаслідок заходів з боку ЦК ВКП(б), ЦК 
КП(б)У і Чернівецької обласної партійної організації 
в напрямку створення і організаційно-політичного зміц
нення сільських парторганізацій, посилення масово-по
літичної роботи, зміцнення районної ланки партійного і 
радянського керівництва, направлення комуністів міста 
і райцентрів на постійну роботу в села, створення міц
ного активу на селі, роботи по посиленню авангардної 
ролі сільських комуністів, покращення добору і розста
новки, виховання кадрів особливо з місцевого населен
ня, створення політвідділів МТС, сільські парторганіза
ції, особливо колгоспні, помітно зростають.

Переборюючи величезні труднощі і виправляючи 
недоліки в справі партійного будівництва області, кому
ністи Буковини зуміли зосередити таку кількість парт
організацій і комуністів на селі, так організувати допо* 
могу комуністів міста і райцентрів, що виконали най- 
почесніше і найважче завдання— колективізували сіль
ське господарство області.

1 АІІП ЦК КП України, ф. 1, on. 1—48, од. зб. 857, арк. 170.
2 ЧОПА, ф. 1, оп. 2, од. зб. 1447, арк. 96.
3 ЧОПА, ф. 1, оп. 5, од. зб. 806, арк. 9.
4 ЧОПА, ф. 1, оп. 5, од. зб. 806, арк. 10.

109



М. О. ЛІЩЕНКО (Чернівці)?

РОЛЬ РАД ДЕПУТАТІВ ТРУДЯЩИХ 
У РОЗВИТКУ НАРОДНОЇ ОСВІТИ НА БУКОВИНІ 

В ПІСЛЯВОЄННИЙ ПЕРІОД 
(1944—1950 рр.)

З визволенням Буковини від фашистських загарбни
ків трудящі області під керівництвом партійної органі
зації при братній допомозі всіх народів Радянськога 
Союзу приступили до дальшого соціалістичного будів
ництва, перерваного війною. У забезпеченні корінних 
соціалістичних перетворень в усіх галузях економіки і 

нкуяьтури велику роль відіграли місцеві Ради депутатів, 
трудящих, через які Радянська держава здійснює голов
ні свої функції: господарсько-організаторську і культур
но-виховну.

Питання розвитку народної освіти з перших же днів 
визволення постійно знаходились у центрі уваги викон
комів обласної, міської, районних іі сільських Рад Черні
вецької області, їх сесій, відділів народної освіти, постій
них комісій. Вони визначали шкільну мережу, затвер
джували асигнування, дбали про поліпшення навчаль
но-матеріальної бази. Контроль за діяльністю шкіл, 
здійснюваний місцевими Радами та їх виконавчими ко
мітетами, заслуховування окремих питань розвитку на
родної освіти на сесіях та засіданнях виконкомів — усе 
це допомагало вчасно й ефективно вирішувати завдан
ня розвитку шкільної справи, усувати наявні недоліки, 
з кожним роком поліпшувати роботу шкіл, забезпечу
вати більш глибоке засвоєння учнями основ наук.

Велика увага приділялась місцевими Радами підго
товці учительських кадрів з тим, щоб забезпечити всі 
школи області необхідним числом учителів. На кінець 
1944 р. з 1627 учителів 990, тобто 60 процентів, не мали 
відповідної підготовки К Навіть за даними на 20 липня 
1946 р. в області не вистачало 1145 учителів1 2. Виходячи: 
з цього, виконком Чернівецької обласної Ради у травні 
1944 р. прийняв постанову про організацію учительських 
курсів з контингентом 330 чол.3. Одночасно було схва-

1 Чернівецький облдержархів, ф. P-З, оп. 2, спр. 2, арк. 5.
2 Там же, спр. 10, арк. 22.
3 Там же, спр. 2, арк. 168.
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лено рішення про поновлення робота педагогічних шкіл 
в обласному центрі та м. Хотині з контингентом прийо
му 250—300 чол. до кожної1. 4 вересня 1944 р. облви
конком ухвалив організувати курси підготовки вчителін 
фізвиховання з контингентом у 20 чол.2, а рішенням 
від 21 листопада відкриває курси підготовки вчителів 
І—IV класів з контингентом 120 чол.3.

22 вересня 1944 р. виконком обласної Ради приймає 
постанову, спрямовану на поліпшення заочної педаго
гічної освіти, зобов’язавши облвно провести старанний 
облік учителів, які не мають відповідної освіти, і охо
пити їх заочним навчанням через педагогічні школи, 
учительський інститут та державний університет. Для 
контролю за навчанням учителів і подання практичної 
допомоги встановлювалась щоквартальна перевірка ро
боти заочників, а в штат облвно вводилась посада 
інспектора по заочномутаавчанню4. Цей захід дав свої 
позитивні наслідки. За даними на 1 січня 1945 р., заоч
но навчалися 800 учителів, з них у державному універ
ситеті — 300, учительському інституті — 200, педагогіч
них школах — 300. Для них при університеті, учитель
ському інституті та райпедкабінетах були відкриті кон
сультаційні пункти 5.

Враховуючи гостру нестачу кваліфікованих педаго
гічних кадрів, облвиконком 14 травня 1946 р. приймає 
рішення про організацію курсів перепідготовки вчите
лів, охопивши ними вже в 1946 р. 980 чол. Роком пізні
ше створені курси для підвищення кваліфікації вчите
лів молдавських шкіл з контингентом 350 чол.6 та 
курси керівників відділів народної освіти і директорів 
шкіл, на яких навчалось 90 чол.7.

Завдяки проведеним заходам на 1950 р. в області 
в основному була розв’язана проблема педагогічних 
кадрів. На цей час у 564 школах лише 133 вчителі не 
мали відповідної педагогічної освіти 8.

Місцеві Ради депутатів трудящих та їх виконавчі

1 Чернівецький облдержархів, ф. P-З, оп. 2, спр. 2, арк. 170.
2 Там же, спр. 23, арк. 38.
3 Там же, спр. 29, арк. 48.
4 Там же, спр. 17, арк. 29.
5 Там же, спр. 2, арк. 25.
6 Там же, спр. 144, арк. 92; спр. 222, арк. ЗО.
7 Там же, спр. 222, арк. ЗО.
8 Там же, спр. 395, арк. 7.
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■органи значну увагу приділяли кращій організації по
зашкільної роботи з учнями. Уже в перші місяці після 
визволення Буковини Радянською Армією за рішенням 
облвиконкому було відкрито обласну дитячу "бібліоте
ку, дитячу спортивну школу на 150 учнів, будинки піо
нерів у районних центрах *.

Велику роботу провели місцеві Ради по здійсненню 
закону про загальне обов’язкове навчання, а також по 
забезпеченню матеріально-навчальної бази шкіл та кра
щих ■ побутових умов для учнів. Зокрема успішному 
виконанню закону про загальне навчання сприяла та 
обставина, що місцеві Ради та їх виконкоми створили 
спеціальні фонди, надали значну матеріальну допомогу 
учням-сиротам та іншим матеріально не забезпеченим 
дітям. При деяких сільських школах були відкриті ін
тернати, організовано гарячі сніданки та обіди. Тільки 
протягом першого півріччя 1948—1949 навчального року 
учням було видано 942 пари взуття, 1356 комплектів 
одягу, 118 пальт, було відкрито 17 інтернатів, 16 їда
лень та 48 буфетів 1 2.

Чимало було зроблено і щодо поліпшення навчально- 
матеріальної бази шкіл: побудовано 11 нових шкільних 
приміщень на 1720 учнів, шкільні кабінети та бібліоте
ки поповнились наочним приладдям і книгами на суму 
626 тис. крб. 3.

І все ж у роботі багатьох шкіл і органів народної 
освіти мали місце істотні недоліки. Так, за даними на 
перше півріччя 1948—1949 навчального року поза шко
лою залишилось 357 дітей. Не було охоплено спецшко
лами 402 дітей з фізичними вадами4 5. Залишалась 
низькою успішність учнів. Із загальної кількості 100797 
учнів на кінець першого півріччя 1948—1949 навчально
го року не встигало 13660®. Районні і обласний відділи 
народної освіти не надавали потрібної методичної допо- - 
моги молодим учителям. Недостатньо вивчався і поши
рювався обласним інститутом підвищення кваліфікації 
учителів кращий досвід педагогічної роботи. Школярі 
і навіть учителі були погано забезпечені підручниками б.

1 Чернівецький облдержархів, ф. P-З, оп. 2, спр. 35, арк. 29.
2 Там Же, спр. 319, арк. 9.
3 Там же.
4 Там же.
5 Там же, арк. 10.
6 Там же, спр. 371, арк. 15.
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Для обговорення і розв’язання багатьох питань, зв’я
заних з діяльністю шкіл, місцеві Ради широко залучали 
депутатів та позадепутатський актив, постійні комісії 
Рад по культурно-освітній роботі. Зокрема, депутати 
місцевих Рад і згуртований навколо них актив були 
ініціаторами і організаторами соціалістичного змагання 
за вчасну підготовку шкіл до початку навчального року, 
за поліпшення їх матеріально-навчальної бази. Лише 
в Кіцманському районі у проведених влітку 1949 р. су- 
ботниках взяло участь 1850 чол. Внаслідок цього вже на 
10 липня школи району були готові до нового навчаль
ного року. Методом народної будови в області у 1949 р. 
було споруджено і відбудовано б шкільних приміщень, 
пристосовано для потреб школи 21 будинок на 1940 
учнів L За прикладом громадськості Первомайського 
району Одеської області трудящі Буковини широко роз
горнули змагання за зразкову підготовку шкіл до 1950— 
1951 навчального року. Особливо добре була організо
вана ця робота в Глибоцькому районі1 2.

Активно допомагали проведенню в життя постанов 
партії і Радянського уряду, а також рішень місцевих 
партійних і радянських органів у питаннях народної 
освіти постійні комісії обласної, районних та сільських 
Рад. Так, шкільна коміоія Давиденківської сіль
ради Сторожинецького району, яку очолював учитель 
І. М. Шумківський, зуміла організувати навколо себе 
широкий актив і допомогти у вирішенні багатьох питань 
роботи шкіл села. За ініціативою шкільної комісії викон
ком сільської Ради на своїх засіданнях систематично 
обговорював діяльність шкіл. Наприклад, у лютому 
1946 р. обговорено питання про хід навчання в школах, 
в березні — звіт директора школи, в травні — про під
сумки навчального року, в липні — про ремонт шкіль
них приміщень 'та завезення палива. Завдяки хорошій 
роботі шкільної комісії школи села були вчасно відре
монтовані і забезпечені паливом, навчальними посібни
ками та підручниками. Комісія подбала також про за
безпечення паливом і всім необхідним учителів 3.

Культурно-освітня комісія Глибоцької сільради, очо
лювана депутатом В. О. Зеленьком, надала значну до-

1 Чернівецький облдержархів, ф. P-З, от. 2, спр. 389, арк. 6.
2 Там же, арк. 59—59.
3 Там же, спр. 187, арк. 27.
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помогу в організації ремонту і підготовки шкіл до ново
го 1949—1950 навчального року. За її ініціативою учні 
шкіл залучались до громадсько-корисної праці: посадки 
фруктових і декоративних дерев тощо. Комісія багато 
зробила для виконання закону про загальне обов'язкове 
навчання.

Таким чином, протягом 1940—1950 рр. у розвитку 
народної освіти на Радянській Буковині було досягнуто 
значних успіхів. Кількість шкіл за цей час зросла з 454 
до 564 К З 33 до 129, тобто на 96 одиниць, розширилась 
мережа шкіл робітничої і сільської молоді 1 2.

Одним з важливіших показників розвитку народної 
освіти на Буковині було здійснення загального обов’яз
кового семирічного навчання в містах і початкового 
в селах, а також підготовка і виховання численних ква
ліфікованих педагогічних кадрів. З 1944 по 1950 рр. 
учительський колектив області зріс з 1814 до 4148 чол., 
серед яких 1586 мали вищу і незакінчену вищу освіту3.

* Основним недоліком залишилась низька успішність 
у багатьох школах області. Так, на 1 січня 1950 р. в за
гальноосвітніх школах області нараховувалось 12937 
невстигаючих учнів, що становило 11,2 процента всіх 
учнів4. Такий стан у значній мірі зумовлювався не тіль
ки недоліками в діяльності учительських колективів та 
органів народної освіти, а й місцевих Рад депутатів тру
дящих. Багато місцевих Рад області, особливо сіль
ських, часто випускали з поля зору важливі питання 
роботи шкіл, а інколи, приймаючи правильні рішення, 
спрямовані на̂  поліпшення навчально-виховного процесу 
і всієї роботи загальноосвітніх шкіл, не контролювали 
і не добивались їх виконання.

Але в цілому, як свідчать конкретні дані, за час 
з 1944 по 1950 рр. місцеві Ради під керівництвом партій
них організацій провели велику роботу у справі розвит
ку шкільної освіти на Радянській Буковині. Вони, на
самперед, домоглися зміцнення навчально-матеріальної 
бази шкіл, забезпечення їх кваліфікованими учитель
ськими кадрами, поліпшення побутового обслуговування

1 Чернівецький облдержархів, ф. P-З, оп. 2, спр. 390, арк. 63.
2 Там же; Н. С и р о т а ,  Розвиток культури Радянської Буко

вини, Станіслав, 1961, стор. 39.
3 Чернівецький облдержархів, ф. P-З, оп. 2, спр. 390, арк. 63.
4 Там же, спр. 371, арк. 15.
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учителів та учнів, що позитивно вплинуло на піднесення 
всього навчально-виховного процесу в загальноосвітній 
школі. Багато було зроблено місцевими Радами та їх 
виконавчими органами щодо поліпшення діяльності та
ких дитячих закладів, як палаци піонерів, будинки тех
нічної творчості, дитячі бібліотеки тощо. Все це створю
вало необхідні передумови для дальшого розвитку 
загальноосвітньої школи в області у наступні роки.

Е. Т. СОЛОМКО (Чернівці)

АКТИВІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ СІЛЬСЬКИХ РАД 
ДЕПУТАТІВ ТРУДЯЩИХ ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

В ПЕРІОД ЗАВЕРШЕННЯ СОЦІАЛІСТИЧНОГО 
І РОЗГОРТАННЯ КОМУНІСТИЧНОГО 

БУДІВНИЦТВА

Основним знаряддям радянського народу в боротьбі 
за перемогу соціалізму і побудову комуністичного су
спільства залишається соціалістична держава і її фун
дамент — Ради, керовані Комуністичною партією. Ради 
депутатів трудящих складають політичну основу Радян
ської держави. Вони діють скрізь: у кожному місті, ро
бітничому селищі, селі, в кожній області, краї, респуб
ліці, на всій території нашої великої Батьківщини. Через 
Ради народ здійснює свою владу. «Народовладдя в на
шій країні, — говориться в Тезах ЦК КПРС до 50-річчя 
Жовтня, — дістає свій вияв насамперед у Радах — орга
нах народного представництва, які поєднують у собі риси 
державних і громадських організацій» К

Комуністична партія насамперед через Ради органі7 
зовує і згуртовує народні маси, залучає їх до безпосе
редньої державної і господарської діяльності. Керую
чись настановами В. І. Леніна, рішеннями XX—XXI ІГ 
з’їздів КПРС, Чернівецька обласна партійна організа
ція в останні роки доклала чимало зусиль для посилен
ня ролі Рад, зокрема сільських, у комуністичному будів

1 «50 років Великої Жовтневої соціалістичної революції». По
станова Пленуму ЦК КПРС. Тези ЦК КПРС, К., Політвидав Укра
їни, 1967, стор. 38.
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ництві, для розширення і зміцнення їх зв’язків з маса
ми. Домагаючись того, щоб провідниками політики 
партії в Радах були політично зрілі люди, партійні орга
нізації брали активну участь у підготовці і проведенні 
виборів, дійово впливаючи при цьому на якісний склад 
депутатів, на добір і розстановку кадрів радянських 
працівників. На кожних чергових виборах збільшується 
кількість депутатів, безпосередньо зайнятих у сфері 
матеріального виробництва. У 1967 році в складі сіль
ських Рад області було 5074 робітників і колгоспників, 
що на 1117 чоловік більше, ніж на виборах 1955 року 
і на 96 — ніж на виборах 1961-го. Значно зріс освітній 
рівень депутатів. Якщо в 1955 році депутати сільських 
Рад з вищою і середньою освітою становили 24,7 про
цента, то в 1967 році — 47,7 процента1. Ріст освітнього 
рівня депутатів сприяв підвищенню їх працездатності, 
компетентності, авторитету і здатності вирішувати пи
тання державного характеру.

У досліджуваний період значно поліпшився добір, 
розстановка і виховання керівників сільських Рад, під
вищилась їх ділова кваліфікація. Так, число голів сіль- 
виконкомів з вищою і середньою освітою за час, що 
минув з 1955 року, збільшилось на 72,7, а членів КПРС 
серед них — на 46,3 процента. Зріс також освітній рі
вень секретарів сільрад. У 1955 році в області було 
55 секретарів (26,3%) з початковою освітою, в 1959 — 
4, а в 1967 — лише один. Одночасно число секретарів 
сільрад з середньою освітою збільшилась за цей час 
з 3,6 до 80 процентів, або більше, ніж у 22 рази2.

Зміцнення керівних кадрів сільських Рад сприяло 
поліпшенню організаційних форм діяльності останніх 
по практичному керівництву господарським і культур
ним будівництвом. Сесії, як основна форма роботи сіль
рад, стали скликатись регулярно, на їх розгляд виноси
лись питання сільськогосподарського виробництва, побу
тового і культурного обслуговування населення. Якщо

1 Архів Президії Верховної Ради Української РСР, ф. 1, оп. 4, 
од. зб. 417, арк. 32—33; од. зб. 643, арк. 77—78; Поточний архів 
виконкому Чернівецької обласної Ради депутатів трудящих, Стат- 
звіт про склад депутатів сільських Рад депутатів трудящих, обра
них у 1967 р., арк. 1.

2 Поточний архів виконкому Чернівецької обласної Ради депу
татів трудящих, Статзвіт про склад виконавчих комітетів сільських 
Рад депутатів трудящих, обраних у 1955, 1961 і 1967 рр.
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в 1955 р. 30 (11%) сільських Рад порушували строки 
скликання сесій, у 1961 — 15 (7,6%), то в 1964 і в на
ступні /роки — жодна1. Активізували свою роботу по
стійні комісії сільських Рад депутатів трудящих. Зросла 
їх роль у підготовці питань на сесії і засідання. У 1965 р.* 
наприклад, 1158 постійних комісій внесли на обговорен
ня сесій або засідань виконкомів понад 2,5 тисячі пи
тань і зробили 2619 співдоповідей 2.

Після XX з’їзду КПРС сільради стали частіше про
водити сесії, засідання виконкомів і постійних комісій 
безпосередньо в бригадах, на фермах. Зокрема, тільки 
протягом 1964 р. в області проведено 130 виїзних сесій 
сільських Рад 3. Виїзні сесії, засідання сприяли зміцнен
ню зв’язків з масами, давали можливість глибше викри
ти недоліки і накреслити більш ефективні заходи до їх 
подолання.

Активізації діяльності сільських Рад області сприяла 
систематична звітність виконкомів перед депутатами, 
виконкомів і депутатів перед виборцями, організація 
постійних прийомів депутатами громадян свого вибор
чого округу. В 1961 р. 97% всіх Рад області заслухали 
звіти своїх виконкомів на сесіях. У 1965 р. 6727 депу
татів сільрад виступили із звітами перед своїми вибор
цями, причому 2725 з них — двічі.

Значна робота проводиться депутатами сільських 
Рад через депутатські пости і групи, яких у 1961 р. було 
720, у 1965 р. — 774. Це в значній мірі активізувало як 
діяльність окремих депутатів, так і Ради в цілому, під
вищувало їх відповідальність за вирішення виробничих 
і інших завдань комуністичного будівництва.

Місцеві Ради Чернівецької області у своїй повсяк
денній діяльності все більше спираються на громадські 
організації трудящих: квартальні, домові і вуличні ко
мітети, санітарні комісії, жіночі ради, батьківські комі-' 
тети при школах, добровільні народні дружини, това
риські суди, ради культосвітніх установ, ради та комісії

1 Поточний архів виконкому Чернівецької обласної Ради депу
татів трудящих, Статистичні звіти про зміни в складі депутатів, 
постійних комісій, виконавчих комітетів та про скликання сесій 
Рад депутатів трудящих за 1955, 1961, 1964 і 1967 рр.

2 Поточний архів виконкому Чернівецької обласної Ради депу
татів трудящих. Відомості по організаційно-масовій роботі місцевих 
Рад депутатів трудящих Чернівецької області в 1965 р.

3 Там же.

117



по впровадженню нових радянських обрядів, комісії по 
забудові і плануванню сіл та ін. Всього навколо Рад 
депутатів трудящих нашої області за даними 1967 р. 
в області працювало близько 6 тисяч громадських само
діяльних організацій, які об’єднували 90 тисяч робітни
ків, колгоспників та службовців *.

Особливо показовою є діяльність сільських комі
тетів — органів народного самоврядування на селі. 
У 1967 р. в області діяло 117 сількомів, у яких працю
вали 402 депутати сільських Рад і 538 активістів 1 2. Вони 
виникли в нашій області на початку 1964 року і займа
ються виробничими питаннями, сприяють кращій орга
нізації праці в колгоспах, контролюють роботу магази
нів, їдалень, шкіл, клубів, медичних закладів, майсте
рень побутового обслуговування, здійснення заходів по 
благоустрою населених пунктів. Сільським комітетам 
належить велика роль у розгортанні соціалістичного 
змагання, у комуністичному вихованні трудящих. Обл
виконком постійно допомагає їм, узагальнює і поширює 
досвід кращих.

Активізація організаційної роботи сільських Рад де
путатів трудящих області у період завершення соціаліс
тичного і розгортання комуністичного будівництва бла
готворно вплинула на дальший розвиток сільськогоспо
дарського виробництва та піднесення культурно-освіт
нього рівня трудящих села Радянської Буковини. Якщо 
20 років тому врожайність зернових в області складала 
10,8 ц, цукрових буряків— 156 ц з гектара, а надій мо
лока від корови — 810 кг, то в останні роки ці показни
ки виросли в 2,5—3 рази. У 1968 році працівники сіль
ського господарства виростили по 22,7 ц зернових з гек
тара, по 371 ц цукрових буряків, по 132 ц картоплі, 
по 131 ц овочів. На 100 гектарів сільськогосподарських 
угідь вироблено по 405 ц молока та реалізовано по 95 ц 
м’яса.

За досягнення в розвитку сільськогосподарського ви
робництва наша обдасть однією з перших у республіці 
в 1958 році була нагороджена орденом Леніна, а у 1967 
році — Пам’ятним Червоним Прапором ЦК КПРС, Пре

1 Поточний архів виконкому Чернівецької обласної Ради депу
татів трудящих, Відомості про громадські самодіяльні організації 
Чернівецької області за 1-ше півріччя 1967 року.

2 Там же.
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зидії Верховної Ради, Ради Міністрів СРСР та ВЦРПС. 
Близько 5 тис. працівників сільського господарства від
значено високими урядовими нагородами, 850 з них 
у 1967 році були обрані депутатами сільських Рад, в то
му числі 13 Героїв Соціалістичної Праці.

Значну роботу проводили сільські Ради по поліпшен
ню діяльності загальноосвітніх шкіл та культосвітніх 
закладів.

З метою виконання закону про обов’язкову восьми
річну освіту в багатьох селах області були створені де
путатські пости чи комісії, які допомагали школам нала
годити облік дітей шкільного віку, організувати гарячі 
сніданки, підвіз учнів, розширити сітку інтернатів, ра
ціональніше використовувати фонд всеобучу. Завдяки 
цим заходам до початку 1963—1964 навчального року 
всі діти шкільного віку були охоплені навчанням, в той 
час як ще в 1960 р. в цілому по області поза школою 
перебувало 1145 дітей шкільного віку1.

Сільські Ради надавали значну допомогу у зміцнен
ні матеріальної бази шкіл і культурно-освітніх закладів. 
За роки семирічки в області побудовано 88 шкіл на 
32770 учнівських місць, добудовано і пристосовано 400 
класних кімнат на 12 тис. учнівських місць. Це дало 
можливість близько 90% усіх шкіл області 'перевести 
на однозмінне навчання. До шкільного будівництва сіль
ські Ради широко залучали сільськогосподарські артілі, 
якими за 1956—1965 рр. введено в дію 81 школу на
12,6 тис. учнівських місць2. У 1959—1965 рр. побудова
но понад 100 клубів і будинків культури, закуплено 158 
баянів, акордеонів, 40 комплектів духового оркестру3. 
У 1959 р. на тваринницьких фермах, у тракторних 
бригадах, на хуторах було створено 250 пунктів видачі 
літератури, працювало 460 книжкових пересувок і по
над 800 книгонош. У сільській місцевості за роки семи
річки побудовано також 1,7 тис. кілометрів ліній радіо
зв’язку, встановлено близько 46 тис. радіоточок4, кіль

1 Поточний архів виконкому Чернівецької обласної Ради депу
татів трудящих, Рішення № 365— 15 від 16 серпня 1963 р.

2 Народне господарство Чернівецької області, Статистичний 
збірник, К., 1967, стор. 241.

3 Поточний архів відділу пропаганди обкому КП України за 
1966 р.

4 Газ. «Радянська Буковина», 7 травня 1966 р.
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кість стаціонарних кіноустановок збільшено в 2,5 (з 142 
до 364), число кіновідвідувань — в 1,9 раза *.

Перетворюючи в життя постанову ЦК КПРС від 8 
березня 1967 р. «Про поліпшення роботи сільських і се
лищних Рад депутатів трудящих» та «Закон Україн
ської РСР про сільську Раду депутатів трудящих», сіль
ради області під керівництвом партійних організацій 
стали ще активніше вникати в господарські справи кол
госпів, конкретніше займатись благоустроєм населених 
пунктів, культурно-побутовим обслуговуванням насе
лення.

К. ф. ЛІЩЕНКО (Чернівці)

ПІДНЕСЕННЯ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОГО 
І КУЛЬТУРНОГО РІВНЯ 

СЕЛЯНСТВА РАДЯНСЬКОЇ БУКОВИНИ

У братній сім’ї народів СРСР трудящі Радянської 
Буковини за історично короткий строк здійснили корінні 
соціалістичні перетворення в усіх галузях економічного 
і культурного життя.

Відомо, що на час возз’єднання краю з Українською 
РСР тут нараховувалось майже 105 тис. неписьменних 
і понад 53 тис. малописьменних1 2. Особливо багато не
письменних і малописьменних було на селі. У зв’язку 
з цим одним з першочергових заходів Радянської влади 
на визволеній Буковині була ліквідація неписьменності 
і малописьменності серед дорослого населення. Для 
цього в Чернівецькій області проведено цілу систему 
заходів: створено спеціальні гуртки, вечірні школи для 
дорослих, організовано індивідуальне навчання. Особ
ливо широких масштабів і планомірного характеру ця 
робота набрала після закінчення Великої Вітчизняної 
війни. Програмою діяльності в цій справі для місцевих 
партійних і радянських органів стала вказівка ЦК 
КП(б)У і РНК УРСР про ліквідацію неписьменності

1 Народне господарство Чернівецької області. Статистичний 
збірник, К., 1967, стор. 312—313.

2 «Радянська Буковина. 1940— 1945», Документи і матеріали. 
Вид. «Наукова думка», К-, 1967, стор. 103.
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і малописьменності серед дорослого населення в захід
них областях УРСР.

Уже в 1945 ір. у 424 школах і 1420 групах області 
навчанням було охоплено майже 20 тис. неписьменних 
і малописьменних. До цієї роботи було залучено 800' 
учителів і понад 2 тис. культармійців. Усього ж протягом 
1944—1948 рр. неписьменність і малописьменність лікві
дувало понад 124 тис. трудящих*. Завдяки зусиллям 
колективів учителів, культармійців, органів народної 
освіти, які працювали під безпосереднім керівництвом 
партійних організацій, у 1950 р. ліквідація неписьмен
ності серед дорослого населення Радянської Буковини 
в основному була завершена, що позитивно вплинуло 
на дальше зростання освітнього і культурного рівня тру
дящих, в тому числі й трудівників села. Піднесенню' 
загальноосвітнього і культурного рівня сільського насе
лення Буковини сприяли також вечірні школи сільської 
молоді, в яких у 1948—1949 навчальному "році нарахо
вувалось понад 7 тис. учнів 1 2.

Роки завершення побудови соціалістичного суспіль
ства ознаменувались дальшим піднесенням загальноос
вітнього рівня трудівників буковинського села. Завдан
ня полягало в тому, щоб не тільки повністю ліквідувати 
неписьменність і малописьменність серед дорослих, 
а й допомогти їм одержати неповносередню і середню 
освіту через систему вечірнього навчання. За даними 
Всесоюзного перепису 1959 р., на кожну тисячу чоловік 
сільського населення області нараховувалось 258 чол. 
з середньою і неповносередньою освітою. На цей час 
середню і неповносередню освіту мали близько 120 тис. 
чоловік, тобто 26 процентів сільського населення. Але 
в той же час 55 процентів дорослих жителів села мали 
освіту лише початкову і нижче початкової3.

Виконуючи рішення XX—XXIII з’їздів партії, облас
на партійна організація, місцеві Ради депутатів трудя
щих розгорнули широку діяльність по дальшому поліп
шенню роботи загальноосвітньої школи на селі, зокре
ма її вечірньої і заочної форми. Стояло завдання дати

1 Чернівецький облдержархів, ф. P-З, оп. 2, спр. 1083, арк. 90.
2 Чернівецький облдержархів, ф. P-З, оп. 2, спр. 1083, арк. 184.
3 Чернівецьке облстатуправління, Дані про розподіл населення 

за віком і рівнем освіти.
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обов’язкову середню освіту всім дітям шкільного віку 
і восьмирічну — працюючій молоді.

У 1967—1968 навчальному році в 405 сільських за
гальноосвітніх школах ̂ Чернівецької області навчалось
93,7 тис. учнів. У цей же час понад 5 тис. юнаків і дів
чат підвищували свій загальноосвітній рівень без відри
ву від виробництва у 90 вечірніх школах 1. Отже, на
вчанням тільки у загальноосвітній школі було охоплено 
майже 100 тис. чол., тобто кожний шостий сільський 
житель.

Зростання загальноосвітнього рів'ня колгоспного се
лянства створило сприятливі умови для піднесення його 
професійної та технічної освіти. Тільки за період з 1954 
по 1965 р. училищами механізації сільського господар
ства в області підготовлено 8 тис. механізаторів, в т. ч. 
значну кількість механізаторів широкого профілю2. По
ширеною формою підвищення професійно-технічних 
знань на селі стали профтехучилища, курси підготовки 
і перепідготовки, агротехнічні школи і школи передово
го досвіду, семінари по рослинництву та механізації 
сільськогосподарського виробництва. Через всі ці форми 
навчання тільки в 1967 р. підготовлено і перепідготовле
но майже 17 тис. чол. 3.

На селі постійно збільшується число спеціалістів 
сільського господарства з вищою і середньою спеціаль
ною освітою. Якщо в 1950 р. в колгоспах і МТС області 
працювало всього 185 спеціалістів сільського господар
ства з вищою і середньою спеціальною освітою4, то 
в 1957 р. — 1370, а в 1965 р. — 1966 5 6.

Справжнім вогнищем культури на селі, пропаганди 
науково-природничих, технічних і політичних знань, 
естетичного виховання трудівників села є культурно- 
освітні заклади. Урізноманітнюючи форми своєї діяль
ності, все тісніше поєднуючи її із завданнями комуніс

1 Чернівецьке облстатуправління, Звіт про мережу шкіл області 
на початок 1967— 1968 навч. року.

2 Поточний архів Чернівецького облуправління профтехосвіта, 
.Довідка про підготовку механізаторських кадрів за 1954— 1965 рр.

3 Чернівецьке облстатуправління, Звіт про підготовку і підви
щення кваліфікації кадрів за 1967 р.

4 Народне господарство Чернівецької області. Статистичний
збірник, Чернівці, 1959, стор. 126.

6 Народне господарство Чернівецької області. Статистичний 
-збірник, Вид-во «Статистика», К., 1967, стор. 210.
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тичного будівництва, культурно-освітні заклади допома
гають партії підносити загальноосвітній, ідейно-політич
ний, фаховий і культурний рівень колгоспного селян
ства. Тепер в області немає жодного населеного пункту, 
де б не було бібліотеки, її філіалу або пункту видачі 
книг. Активними відвідувачами 374 бібліотек з книж
ковим фондом 2,3 млн. примірників є 272,4 тис. сіль
ських .жителів. їм у 1967 р. було видано 4,5 млн. книг. 
-Характерно, що протягом року число читачів сільських 
^бібліотек області збільшилось майже на 20 тис. чол., 
.а кількість книговидач — на 700 тис. примірників

При клубних установах є університети культури і 
інколи передового досвіду, в них проводяться тематичні 
вечори і диспути, вечори запитань і відповідей, демон
струються художні, хронікально-документальні і «науко
во-популярні фільми, працюють гуртки художньої само
діяльності. За даними 1967 р. в області нараховувалось 
372 сільські клуби та будинки культури. При 345 з них 
створені і працюють постійні лекторії, при більшості — 
кутки атеїста, при 68 — школи передового досвіду. При 
клубах широко поставлена гурткова робота, якою охоп
лено 40 тис. трудівників села, в т. ч. 2,5 тис. навчається 
у 81 суспільно-політичному гуртку1 2.

Важлива роль у піднесенні культурно-освітнього 
рівня колгоспників належить системі політичної освіти, 
•якою в 1967—1968 ,навч. році було охоплено 64 тис. тру
дівників села. Оволодіння марксистсько-ленінською тео
рією і практикою комуністичного будівництва в процесі 
політичного навчання істотно впливає нй формування 
у колгоспного селянства наукового світогляду, озброює 
його знанням законів розвитку природи і суспільства, 
.посилює творчу енергію і трудову активність.

Складовою частиною піднесення культурно-освітньо
го рівня колгоспного селянства є його естетичне вихо
вання. Величезну роль у ньому відіграє художня літе
ратура та всі види мистецтва, які формують і виховують 
художні смаки і творчі здібності трудящих, духовно 
збагачують їх, розширюють кругозір, розвивають розу

1 Поточний архів Чернівецького обласного управління культу
ри, Зведений звіт про роботу бібліотек у 1967 р.

2 Там же, Пояснювальна записка до звіту про роботу клубних 
установ.
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мові здібності, формують матеріалістичний світогляд,, 
будять благородні думки і почуття. Значну роботу щодо 
пропаганди творів класиків вітчизняної і світової дра
матургії, кращих зразків радянського сценічного та му
зичного мистецтва серед колгоспників здійснюють Черні
вецький музично-драматичний театр ім. О. Кобилянської 
та обласна філармонія. Тільки в 1967 р. ними проведено' 
670 концертів та вистав, у тому числі 443 на селі

Для піднесення культури села особлива роль нале
жить кіно. В Чернівецькій області ще в 1961 р. заверше
но суцільну кінофікацію. У 1967 р. в селах Радянської 
Буковини діяло 425 кіноустановок, в т. ч. 414 стаціонар
них. У тому ж році 117 тис. кіносеансів відвідало майже 
7,5 мли. кіноглядачів 1 2.

Вогнищами культури на селі е університети культу
ри, народні музеї та музейні кімнати бойової і трудової 
слави. Тільки в 63 народних університетах у 1967 р. під
вищували свій загальноосвітній і культурний рівень по
над 12 тис. сільських жителів області. Значною популяр
ністю серед трудівників села користуються 36 народних 
музеїв, 40 музейних кімнат і кімнат трудової слави (дані 
1967 р.)3.

Естетичному вихованню та культурному зростанню 
колгоспного селянства Радянської Буковини сприяє ху
дожня самодіяльність. У 1967 р. в області працювало 
понад 2 тис. самодіяльних художніх гуртків, які об’єд
нували понад ЗО тис. учасників. Тільки 326 хорових 
колективів нараховували у своєму складі 10,5 тис. чол.4. 
Визначне місце в культурному вихованні колгоспного 
селянства Радянської Буковини належить радіо та теле
баченню, періодичній та стінній пресі, усній пропаганді 
та агітації.

Отже, завдяки Радянській владі, ленінській націо
нальній політиці Комуністичної партії, усебічній допо

1 Поточний архів Чернівецького обласного управління культу
ри, Інформація про обслуговування трудящих укрдрамтеатром і 
облфілармонією в 1967 р.

2 Поточний архів обласного управління кінофікації, Звіт за 
1967 р.

3 Поточний архів Чернівецького обласного управління культу
ри. Про підсумки роботи установ культури за 1967 р.

4 Там же.
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мозі народів-братів протягом порівняно короткого часу 
в Чернівецькій області відбулася справжня культурна 
революція, основним змістом якої е корінні зміни в ду
ховному житті, в Т. ч. й колгоспного селянства. Всього 
за чверть століття на Буковині ліквідовано масову не
письменність сільського населення, забезпечено підне
сення його загальноосвітнього рівня, утверджено соціа
лістичну ідеологію, виховано численні кадри сільської 
інтелігенції, найширші верстви трудівників села прилу
чено до всіх багатств культури, вироблених людством. 
В області створені всі можливості і умови для дальшого 
культурного будівництва на селі, основним завданням 
якого є всебічний, гармонійний розвиток особи селянина- 
холгоспника.

М. В. ЗЕМЛЯНА (Чернівці)

ЗРОСТАННЯ ВИРОБНИЦТВА 
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ 
КОЛГОСПІВ ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ЗА РОКИ РАДЯНСЬКОЇ ВЛАДИ

За роки Радянської влади відбулися глибокі соціаль
ні і економічні перетворення в сільському господарстві 
Буковини.

Перебудова сільського господарства на соціалістич
них началах, вказується в Тезах ЦК КПРС «50 років 
Великої Жовтневої соціалістичної революції», є най
складнішим і найважчим завданням після завоювання 
влади пролетаріатом. Необхідно було подолати вікову 
силу звички дрібного власника, змінити його психологію, 
переконати селянина в перевагах нового життя *.

До возз’єднання сільське господарство Буковини бу
ло відсталим, земля в основному належала поміщикам, 
куркулям, церкві. У 1939 році на території Північної 
Буковини нараховувалось близько 173 тисяч селянських 
дворів, з них 72543 не мали землі. В цілому на долю 
селянських господарств припадало менше половини всіх 1

1 Тези ЦК КПРС «50 років Великої Жовтневої соціалістичної 
революції», К., 1967, стор. 14.
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земель. Одночасно в поміщицьких господарствах, які 
становили 0,06% загальної кількості господарств, нара
ховувалось 200 тисяч гектарів угідь.

Селянські господарства вели виробництво на низькій 
технічній основі, використовуючи примітивний сільсько
господарський інвентар; більша частина господарств не 
мала коней. Так, напередодні возз’єднання на території 
Чернівецької області 118 тисяч селянських господарств, 
були безкінними, 80 тисяч не мали корів, а 20 тисяч — 
ніякої худоби. Один дерев’яний плуг і борона припадали 
на 10 селянських дворів, сівалка — на 227, молотарка — 
на 572 двори К Примітивна техніка, низька культура зем
леробства не дозволяли одержувати високі -врожаї — 
середній урожай зернових з гектара становив 6,7 цент
нерів 1 2.

Перетворення в життя ленінського кооперативного* 
плану на Буковині в результаті колективізації сільсько
го господарства дало можливість здійснити поступовий 
перехід селянських господарств на рейки великого соці
алістичного виробництва. Під керівництвом Комуністич
ної партії, при широкій допомозі з боку держави одно
осібні селянські господарства добровільно об’єдналися 
в колгоспи і вже в 1949 році була повністю завершена 
колективізація.

Завершення суцільної колективізації означало не 
лише корінну соціальну, а й технічну реконструкцію 
сільського господарства, дало можливість підвести під 
сільське господарство матеріально-технічну базу сучас
ного виробництва і за короткий час ‘перетворити дрібне 
селянське господарство у велике механізоване і високо
продуктивне соціалістичне виробництво. Колгоспне ви
робництво характеризується швидким озброєнням госпо
дарств технічними засобами, особливо тракторами, 
комбайнами, автомобілями, що привело до росту його 
механізації.

Ріст механізації сільськогосподарських процесів ха
рактеризується такими даними: 3

1 Газ. «Радянська Буковина», 2 серпня 1968 р.
2 О. Г р и г о р е н к о ,  У братній сім’ї, Ужгород, Вид-во «Карпа

ти», 1965, стор. 47.
3 Народне господарство Чернівецької області. Статистичний 

збірник, Чернівці, 1959 р., стор. 87; Річні звіти колгоспів області за  
1962 і 1967 рр.
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1946 р. 1950 р. 1957 р. 1962 р. 1967 р.
Проведено робіт трак

торами (в тис. га
м’якої оранки) 14,3 600 1176 2042 3221

Зібрано комбайнами
зернових (тис. га) — 9,0 68,0 89,9 113,9

Колгоспний спосіб ведення сільського господарства 
вніс значні зміни у структуру посівних площ (див. 
табл. № 1).

Таблиця № Î
Структура посівних площ колгоспів Чернівецької області (в Уо)1 '

1950 р. 1957 р. 1962 р. 1967 р.

Вся посівна площа 100 100 100 100
в т. ч. зернові 67,5 56,3 48,6 45,7

технічні 14,2 Г5,7 15,7 17,6
картопля 4,0 6,0 4,7 4,4
овочі 1,3 1,4 1,2 1,2
кормові 12,7 20,4 29,6 30,7

Зміна структури відбулася в результаті різкого ско
рочення маловрожайних зернових культур. У 1967 роді, 
порівнюючи з 1950 роком, посівні площі під житом змен
шились у 11,4 раза, вівса — 3,3 раза, ярого ячменю — 
1,9 раза, що привело до скорочення питомої ваги зерно
вих на 21,8%, або на 50 тисяч гектарів при одночасному 
збільшенні посівних площ озимої пшениці на 23 тисячі 
гектарів. Колективне ведення господарств дало можли
вість збільшити площі посіву технічних культур на
13,8 тис. гектара, в тому числі площа посіву цукрових 
буряків збільшилась у 2,5 раза. З 1953 року в колгоспах 
Передгір’я почали вирощувати льон-довгунець, і в 1967 
році площа його посіву становила 4,5 тисячі гектарів. 
У той же час площа посіву соняшника скоротилась на* 
6,0 тис. гектарів. Площі посіву кормових культур зросли 
в 2,6 раза, або на 57,4 тис. гектара.

Важливим показником господарської діяльності кол
госпів, рівня розвитку сільськогосподарського виробни
цтва є урожайність. Підвищення рівня механізації, по-

1 Народне господарство Чернівецької області. Статистичний 
збірник, Чернівці, 1959 р., стор. 41; Народне господарство Черніве
цької області. Статистичний збірник, К., «1967 р., стор. 47, Річні зві
ти колгоспів області за 1967 рік.1
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ліпшення культури посівних площ, впровадження нових 
сортів, збільшення мінеральних і органічних добрив, що 
вносяться в грунт, осушення заболочених земель, впро
вадження досягнень науки та передового досвіду в сіль
ськогосподарське виробництво дало можливість різко 
підвищити врожайність усіх сільськогосподарських куль
тур (табл. № 2).

Таблиця № 2
Урожайність основних сільськогосподарських культур 

у колгоспах області (в ц!га)х
1950 р. 1957 р. 1962 р. 1967 р. - 

в %
1967 р. 
1950 р.

Зернові- (всі) 9,8 19,5 21,5 26,2 267,3
в т. ч. озима пшениця 11,5 19,2 15,5 26,0 226,0
кукурудза на зерно 8,7 24,3 34 33,3 382,7
цукровий буряк 262 266 207 288 109,9
льон-довгунець

(волокно) _ 4,1 4,3 5,7 —
картопля 85 ПО 97 102 120,0
овочі 51 96 117 119 233,3

У директивах XXIII з’їзду І Пленумів ЦК КПРС
з питань сільського господарства вказувалось на те, що 
головним завданням землеробства є збільшення вироб
ництва зерна. В наступні два роки господарства області 
повинні виробляти по 403 тисячі тонн зерна на рік, 
а в перспективі довести середньорічне його виробництво 
до 450—460 тисяч тонн. Оскільки посівні площі зерно
вих культур залишаються в основному незмінними, 
збільшити виробництво зерна можна лише за рахунок 
підвищення урожайності на основі послідовної інтенси
фікації сільськогосподарського виробництва. У колгос
пах області, щоб досягти запланованого рівня виробни
цтва, урожайність зернових в останні два роки п’яти
річки має становити 27—28 центнерів з гектара, а в 1

1 Підвищення врожайності, незважаючи на скорочення посівних 
площ, забезпечило збільшення валового збору зерна. У 1967 році, 
наприклад, порівняно з 1950 роком валовий збір усіх зернових 
культур зріс в 1,8 раза і становив 355,4 тис. тонн. Основною зерно
вою культурою в області є озима пшениця, яка в структурі посів
них площ зернових займає близько 55%. У 1967 році було вироб
лено 192 тисячі тонн озимої пшениці, що в 3,2 раза більше ніж 
у 1950 році.
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перспективі — ЗО—32 центнери, що на 25—ЗО процентів 
більше порівняно з тим рівнем, який одержали колгоспи 
в середньому за останні три роки.

Важливою перемогою колгоспів області є створення 
великого громадського тваринництва. У перші роки 
утворення колгоспів тваринництво розвивалося значно 
повільніше, ніж рослинництво. В 1950 р. із загальної 
кількості поголів’я великої рогатої худоби всіх катего
рій господарств було зосереджено лише 26,1%, в тому 
числі корів — 5,2% і в той час як колгоспи виробляли 
майже три чверті загальної кількості всіх зернових К

У наступні роки тваринництво стало важливою га
луззю колгоспів області, що одержала розвиток у всіх 
природно-економічних зонах. Поголів’я великої рогатої 
худоби з розрахунку на 100 гектарів сільськогосподар
ських угідь збільшилось з 9,1 в 1950 році до 51,8 голів 
у 1967 році, або в 5,7 раза, корів — з 0,93 до 16,2 голів, 
або в 17,4 раза, овець — з 10,3 до 27,4 голів, або в 2,7 
раза, свиней на 100 гектарів оранки — з 6,9 до 46,3 голо
ви — в 6,7 раза більше 1 2.

Відбулися істотні якісні зміни структури великої 
рогатої худоби. Підвищення механізації виробничих 
процесів рослинництва привело до зменшення питомої 
ваги робочої худоби і збільшення маточного поголів’я 
в стаді. Питома вага корів у стаді підвищилась за пе
ріод з 1950 по 1967 рік з 10,0 до 31,4%. Впроваджують
ся більш продуктивні породи худоби.

Поліпшення продуктивних якостей тварин, зміцнен
ня кормової бази, удосконалення технічних засобів до
гляду за худобою, застосування досягнень зоотехнічної 
науки привело до підвищення продуктивності тваринни
цтва і збільшення виробництва м’яса, молока, яєць і ін
ших продуктів у розрахунку «а одиницю земельної 
площі.

Основним шляхом збільшення виробництва продук
ції тваринництва в сучасний період є підвищення його 
продуктивності.

Важливу роль у розвитку сільськогосподарського 
виробництва відіграли рішення XXIII з’їзду, березнево
го (1965 р.) і травневого (1966 р.) Пленумів ЦК КПРС.

1 Народне господарство Чернівецької області. Статистичний 
збірник, К., 1967, стор. 87—91; 140— 141.

2 Річні звіти колгоспів Чернівецької області за 1953—1967 роки.
9 —2376 129



Ріст виробництва продукції тваринництва 
колгоспів Чернівецької області1

Таблиця № 5

Види продукції 1953 1956 1959 1963 1965 1967

М’яса на 100 га 
с/г угідь (ц) 28,8 31,9 59,7 61,6 60,8 85,3

(в % до 1953 р.) 100 140 262 270 267 374
В т. ч. свинина на 100 

пшениці (в ц)
га

8,5 13,3 30,1 30,9 32,6 39,2
(в % до 1953 р.) що 156 354. 364 384 462
Молока на 100 

угідь (ц)
га с/г

82,0 196,1 321,6 274,5 363,2 401,8
(в % до 1953 р.) 100 239 394 335 443 490
Яєць на 100 га 

(тис. шт.)
зернових

3,1 3,0 . 5,1 6,8 10,7 16,8
(в % до 1953 р.) 100 97 165 220 345 542

Перехід до економічних методів керівництва сільським 
господарством при чіткому врахуванні об’єктивних еко
номічних законів створили сприятливі умови для при
скореного і стійкого росту виробництва, зміцнення еко
номіки колгоспів, підвищення матеріальної зацікавле
ності колгоспників, збільшення сільськогосподарської 
продукції. Про прискорене піднесення сільського госпо
дарства свідчать підсумки розвитку виробництва в кол
госпах області за останні роки. Так, середньорічний 
обсяг валової сільськогосподарської продукції в 1965— 
1967 роках зріс проти попереднього триріччя на 10%. 
Середньорічне виробництво зерна зросло на 9, цукро
вих буряків — на 10, льону-волокна — на 31, соняшни
ка — на 26 процентів. Ще більш швидкими темпами 
підвищувалась продуктивність тваринництва. Виробни
цтво молока в -колгоспах у 1967 ‘році зросло проти 1964 
року на 38%, м’яса — в півтора, а яєць — більше як 
у два рази 1 2.

Перетворення в життя рішень XXIII з’їзду і Плену
мів ЦК КПРС по сільському господарству піднесло 
творчу активність працівників села, дозволило краще 
використати необмежені можливості колгоспного ладу.

1 Річні звіти колгоспів Чернівецької області за 1953— 1967 роки-
2 Річні звіти колгоспів області за 1962— 1967 роки.
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В. М. МАЛИШКО, 6 . М. ВОЛОС (Ч ернівці

БОРОТЬБА ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСНОЇ 
ОРГАНІЗАЦІЇ КП УКРАЇНИ 

ЗА ВИКОНАННЯ РІШЕНЬ ПАРТІЇ 
ПО ЗМІЦНЕННЮ МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОЇ БАЗИ 

КОЛГОСПІВ У РОКИ СЕМИРІЧКИ

Протягом семирічки колгоспи Чернівецької області, 
як і всієї країни, систематично поповнювалися склад
ною сільськогосподарською технікою. В 1958 р. область 
одержала рознарядку на 142 трактори, 140 комбайнів, 
224 тракторних плугів та багато інших машин. Бюро 
обкому КП України 7 квітня 1958 р. розглянуло питан
ня «Про розподіл тракторів і сільськогосподарських ма
шин, виділених колгоспам області». Своїм рішенням 
воно зобов’язало райкоми КП України розподілити ви
ділені трактори і сільськогосподарські машини з ураху
ванням природно-економічних умов колгоспів і їх спе
ціалізації по окремих культурах, звернувши при цьому 
особливу увагу на забезпечення технікою відстаючих 
колгоспів 1.

За короткий час — на кінець 1958 р. — була завер
шена в основному робота по реорганізації МТС у ре
монтно-технічні станції (PTC).

У наступні роки машинно-тракторний парк колгоспів 
області все більше зміцнювався і поповнювався новою 
технікою. Лише протягом 1965 р. колгоспи одержали 520 
тракторів 2.

За цей період колгоспне виробництво області також 
поповнювалось комбайнами та іншими складними сіль
ськогосподарськими машинами. Наприклад, якщо в 
1960 р. на колгоспних полях працювало 430 зернових 
комбайнів, 126 кукурудзозбиральних, 280 силосозбираль
них, 358 бурякозбиральних комбайнів, то в 1965 р. від
повідно — 469, 353, 352, 4223.

1 Партархів Чернівецького обкому КП України, ф. 1, оп. 2,
од. зб. 2581, арк. 6. -

2 Народне господарство Чернівецької області. Статистичний 
збірник, К., 1967, стор. 186.

3 Народне господарство Чернівецької області. Статистичний 
збірник, К., 1967, стор. 186, 188.
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З ростом технічної оснащеності сільського господар
ства перед партійними організаціями області дуже гост
ро стали питання підготовки механізаторських кадрів.

Для виконання настанов ЦК КП України і Ради 
Міністрів УРСР про поліпшення справи підготовки ме
ханізаторських кадрів для сільського господарства та 
задоволення потреб колгоспів у кваліфікованих механі
заторських кадрах бюро обкому та виконком обласної 
Ради депутатів трудящих 5 березня 1962 р. вирішили, — 
починаючи з 1962 р., забезпечити підготовку механіза
торів сільського господарства в училищах механізації. 
Характерним у цьому було те, що в області посилилась 
підготовка механізаторських кадрів широкого профілю 
з щорічним випуском трактористів-машиністів — 660 чол., 
механізаторів тваринницьких ферм — 150 чол., слюсарів 
по ремонту тракторів — 90 чол., та електромонтерів 
електрифікації і зв’язку—60 чол.1.

^Обласна партійна організація постійно дбала про 
те,"~щоб уміло і раціонально, відповідно до умов і по
треб колгоспів, використати сільськогосподарську техні
ку, якою озброювала сільське господарство Радянська 
держава. Ці питання широко обговорювались на партій
них конференціях, пленумах обласного і районних комі
тетів партії, на партійних, профспілкових, комсомоль
ських зборах, виробничих партійно-господарських акти
вах і нарадах механізаторів тощо. Обласні наради меха
нізаторів, наприклад, були проведені в лютому 1960 р. 
і в лютому 1961 р.2.

На основі рекомендацій республіканської наради 
сільських механізаторів, скликаної ЦК КП України і 
Радою Міністрів УРСР у лютому 1962 р., обком і рай
коми партії, первинні партійні організації колгоспів 
організували широке вивчення передових методів вико
ристання техніки, вирощування високих урожаїв з най
меншими затратами ручної праці. З цією метою були 
створені обласні школи передового досвіду, організова
ні семінари тощо.

Крім обласних, були створені і районні школи пере

1 Партархів Чернівецького обкому КП України, ф. 1, оп. 2, 
од. зб. 2645, арк. 13.

2 Партархів Чернівецького обкому КП Україну ф. 1, оп. 2, 
од. зб. 2745, арк. 85 і од. зб. 2831, арк. 10.
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дового досвіду, працювали університети сільськогоспо
дарських знань. У 1964 р. в області нараховувалось 396 
шкіл передового досвіду, в яких навчалось 11 тисяч 
колгоспників 1.

Партійні організації області наполегливо боролися 
за дальший перехід від механізації окремих видів робіт 
до комплексної механізації всіх виробничих процесів 
сільського господарства. Ще в січні 1961 року обком 
партії створив комісію по комплексній механізації сіль
ськогосподарського виробництва. До її складу увійшли 
представники партійних, радянських та сільськогоспо
дарських органів. Головним завданням комісії було 
узагальнення нових прийомів і передового досвіду кол
госпів по комплексній механізації виробничих процесів, 
особливо у тваринництві2. Райкоми КП України, 
первинні партійні організації колгоспів при допомозі 
комісії провели в масах значну організаторську роботу 
по здійсненню механізації. Виходячи з цього, вони очо
лили масовий рух механізаторів за підвищення продук
тивності машинно-тракторного парку. XII обласна кон
ференція КП України (листопад 1963 р.) відзначила, 
що цінна ініціатива механізаторів тракторної бригади 
колгоспу ім. XX з’їзду КПРС Ново-Українського району 
Кіровоградської області двічі Героя Соціалістичної Пра
ці О. В. Гіталова знайшла своїх послідовників і в Чер
нівецькій області. Механізатори Анатолій Бугайчук та 
Іван Коцюбан з Кельменецького району, Захарій Лаго- 
дин і Григорій Катан з Кіцманського району, Василь 
Павел і Василь Витвицький з Новоселицького району, 
включившись у соціалістичне змагання за високу про
дуктивність праці, вирощували кукурудзу та інші куль
тури без затрат ручної праці3. У перших рядах цього 
руху йшли комуністи. Тракторист колгоспу «Перемога» 
Глибоцького району Георгій Вієру на площі 50 га ви
ростив без застосування ручної праці по 50 ц кукурудзи 
в зерні, а тракторист колгоспу ім. Леніна цього ж райо
ну Олександр Пожар також без затрат ручної праці 
виростив по 145 ц картоплі на площі 40 га 4.

1 -Партархів Чернівецького обкому КП України, ф. 1, оп. 2, 
од. зб. 2936, арк. 75.

2 Там же, од. зб. 2831, арк. 10.
3 Там же, ф. 1, оп. 2, од. зб. 2936, арк. 165.
4 Там же, арк. 88.
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Обласна партійна організація посилила організатор* 
ську діяльність по дальшій електрифікації колгоспів, 
зокрема по створенню місцевих енергосистем і електро
станцій. На кінець 1965 р. були закільцьовані ТЕЦ 
Кельменецького цукрового заводу'і Лівинецька Д ЕС 1.

Зростаючі темпи електрифікації села дали можли
вість забезпечити електрифікації усіх колгоспів облас
ті. В 1965 р. з 206 колгоспів області ПО користувалися 
електроенергією від державних електростанцій, 96 — від 
колгоспних і міжколгоспних електростанцій 2.

Електрифікація колгоспів області дала можливість 
збільшити використання електроенергії у виробничих 
цілях. Так, наприклад, якщо в 1958 р. на 1 гектар сіль
ськогосподарський угідь витрачалось 27 квт/г, а на 
1 гектар ріллі — 38, то в 1965 р. відповідно — 103 
і 142 квт/г3.

На основі механізації і електрифікації сільського 
господарства підвищувалась продуктивність праці і зни
жувалась собівартість продукції. Найбільший виробіток 
на умовний 15-сильний трактор був у 1961 р. Він скла
дав 623 гектари. В наступні роки він дещо знизився 
і в 1964 році дорівнював 570 га 4.

За останні роки семирічки Комуністична партія роз
робила і здійснює відповідно до нових умов ряд карди
нальних заходів, спрямованих на удосконалення керів
ництва економікою країни, на більш погоджений розви
ток промисловості і сільського господарства. Важливе 
місце серед них займає система економічних заходів 
по дальшому розвитку сільського господарства, вироб
лена березневим (1965 року) Пленумом ЦК КПРС та 
квітневим (1965 р.) Пленумом ЦК КП України. Усі ці 
заходи одержали схвалення і дальший розвиток у рішен
нях XXIII з’їзду КПРС.

На пленумах, партійних конференціях, зборах пер
винних партійних організацій області у відповідності 
з рішеннями березневого (1965 р.) Пленуму ЦК КПРС

1 Партархів Чернівецького обкому КП України, ф. 17, оп. 16, 
од. зб. 409, арк. 79.

2 Народне господарство Чернівецької області. Статзбірник, К., 
1967, стор. 190.

3 Там же, стор. 197.
4 Чернівецьке обласне управління сільського господарства. Пла

ново-економічний відділ. Економічні показники діяльності колгос
пів за 1958— 1965 рр., арк. 111.
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та квітневого (1965 р.) Пленуму ЦК КП України від
значалось, що поряд з порушенням законів розвитку 
соціалістичного виробництва, принципів матеріальної 
зацікавленості колгоспного селянства в піднесенні гро
мадського господарства, правильного поєднання суспіль
них і особистих інтересів, у ряді випадків за останні 
роки знизилось багато важливих показників викорис
тання машинно-тракторного парку, має місце також і 
недостатня підготовка та плинність механізаторських 
кадрів. Усе це негативно позначилось на підвищенні 
продуктивності праці і зниженні собівартості сільсько
господарської продукції.

Перетворюючи в життя рішення березневого (1965 р.) 
Пленуму ЦК КПРС і квітневого (1965 р.) Пленуму ІДК 
КП України, партійні організації області спрямували 
зусилля колгоспного селянства на більш раціональне 
використання сільськогосподарської техніки, на дальше 
вдосконалення системи агрономічних заходів, на значне 
підвищення родючості грунтів.

Велике місце в удосконаленні системи агротехнічних 
заходів обласна партійна організація відводить осушен
ню перезволожених земель, яких на початку 1959 р. на
раховувалось в області 50 тис. га *. Спеціалісти сіль
ського господарства, використовуючи досягнення трудя
щих нашої країни в галузі меліорації, одні з перших 
у республіці для осушення перезволожених земель по
чали застосовувати гончарний дренаж. Протягом 1959— 
1965 рр. в області цим способом було осушено 13 
тисяч га 1 2.

Осушення перезволожених земель забезпечило знач
не підвищення родючості грунтів. У цілому по області 
врожайність зернових культур на осушених землях зрос
ла на 10—12 ц, цукрових буряків — на 100—120 ц, кар-, 
топлі — на 50—80 ц.3

Таким чином, заходи обласної партійної організації, 
■спрямовані на виконання рішень березневого (1965 р.) 
Пленуму ЦК КПРС та квітневого (1965 р.) Пленуму 
ЦК КП України забезпечили дальше зміцнення мате
ріально-технічної бази колгоспів, розвиток комплексної

1 Поточний архів Чернівецької обласної Ради депутатів трудя
щих. Відділ меліорації і водного господарства, стор. 1.

2 Там же, стор. 5.
3 Там же.
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механізації виробничих процесів, підвищення продуктив
ності праці. Широкі перспективи зміцнення матеріаль
но-технічної бази колгоспів відкрили рішення XXIII з’їз
ду К.ПРС. Механізатори області, як і всієї Радянської 
країни, розгортають боротьбу за дальше впровадження 
у виробництво комплексної механізації, більш продук
тивне використання сільськогосподарської техніки, чим 
вносять і свій вклад в успішне виконання п’ятирічного 
плану розвитку народного господарства СРСР на 1966— 
1970 рр.

П. А. РУДИК (Київ)

МАСОВО-ПОЛІТИЧНА РОБОТА 
ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСНОЇ 

ПАРТІЙНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ НА СЕЛІ 
(1953—1958 рр.)

Чернівецька обласна партійна організація, керуючись 
ленінським положенням, що. «розвинення свідомості мас 
лишається, як і завжди, базою і головним змістом всієї 
нашої роботи» *, та рішеннями вересневого (1953 р.) 
Пленуму ЦК КПРС і XX з’їзду партії, провела значну 
масово-політичну роботу серед колгоспного селянства. 
Головна увага'зверталась на подолання відриву про
паганди і агітації від практики комуністичного будівни
цтва, протиставлення партійно-політичної і господар
ської діяльності. Парторганізації області намагались 
дійти до кожного трудівника села, довести до його сві
домості конкретні завдання, які необхідно було вирішу
вати. Борючись за виконання виробничої програми в га
лузі сільського господарства, парторганізації стали ши
роко застосовувати всі засоби ідеологічного впливу на 
маси, глибоко вивчати і поширювати кращі, нові форми 
і методи масово-політичної роботи серед колгоспного 
селянства.

Центральне місце в роботі парторганізацій по полі
тичному вихованню колгоспників займала лекційна про
паганда. Активну участь у її проведенні взяли керівні 1

1 В. І. Л е н і н ,  Твори, т. II, стор. 147.
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працівники партійних і радянських органів. Для поліп
шення цієї роботи при обкомі і райкомах партії працю
вали групи доповідачів, до складу яких входили партій
ні, радянські та інші працівники. Так, у 1957 році в 17 
групах доповідачів сільських райкомів партії нараховуй 
валось 437 чоловік, у тому числі 57 секретарів райкомів 
партії. Членами групи доповідачів обкому і райкомів 
КП України в цьому ж році було прочитано 4672 лек
ції 1. З ініціативи обкому партії в 1958 році стала вико
ристовуватись така нова форма масово-політичної робо- 
тщ як єдині політдні, що в значній мірі сприяло залу
ченню переважної більшості керівних працівників до 
систематичної активної участі в лекційній пропаганді 
Регулярні виступи керівних працівників перед трудящи
ми з політичними доповідями переконливо підтвердили 
правильність ленінського положення, що «особистий 
вплив і виступ на зборах у політиці надзвичайно багато 
значить» 1 2 3.

Активними помічниками парторганізацій у проведен
ні лекційної пропаганди серед колгоспників були облас
не, районні відділення та сільські групи Товариства для 
поширення політичних і наукових знань. Виконуючи 
вказівки XX з’їзду партії, парторганізації області доко
рінно перебудували лекційну пропаганду, наблизили її 
до завдань господарського і культурного будівництва. 
Було ліквідовано паралелізм у лекційній пропаганді, по
силено контроль за її якістю, зверталась увага на подо
лання догматизму і начотництва. У лекційній пропаганді 
широко використовувався місцевий матеріал, сільсько
господарська тематика, передовий досвід. Ідейно-полі
тичний напрям лекцій, як вказував В. І. Ленін, цілком 
і виключно визначається складом лекторів 4 5. Тому парт
організації особливу увагу звертали на поліпшення їх 
якісного складу, посилили роботу по навчанню і вихо  ̂
ванню лекторів. Лише в 1957 р^ці обкомом партії було 
проведено 87 обласних семінарів та інструктивних нарад 
лекторівГ). Навчання лекторів у переважній більшості

1 Чернівецький облпартархів, ф. 1, оп. 22, од. зб. 117, арк. 1—3.
2 «Комуніст України», 1960, № 2, стор. 24.
3 В. І. Л е н і н ,  Твори, т. 34, стор. 275.
4 В. І. Л єн і н, Твори, т. 15, стор. 418.
5 ПА ІІП ЦК КП України, ф. 1, оп.- 216, од. зб. 146, арк. 35.
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проводилось диференційовано, з урахуванням їх спеціа
лізації. їм надавалась допомога також шляхом рецен
зування та взаємовідвідування лекцій з їх наступним 
обговоренням, публікацій матеріалів та висвітлення 
кращого досвіду лекційної пропаганди на сторінках 
обласної та районних газет.

Одним з найбільш дійових засобів ідейного впливу 
на трудящих є політична агітація. В. І. Ленін вчив, що 
«всебічна політична агітація є саме фокус, в якому збі
гаються насущні інтереси політичного виховання проле
таріату з насущними інтересами всього суспільного роз
витку» 1. Парторганізації, використовуючи різноманітні 
форми і методи політичної агітації: бесіди, читки, збори, 
мітинги, політінформації — проводили широку агітацій
но-масову роботу по роз’ясненню рішень вересневого 
(1953 р.) і наступних Пленумів ЦК КПРС та рішень XX 

з ’їзду партії.
Пам’ятаючи вказівку В. І. Леніна про те, що «кож

ний агітатор повинен бути державним керівником всіх 
селян і робітників в справі економічного будівництва» 2, 
сільські парторганізації постійно турбувались про зміц
нення агітколективів найбільш підготовленими комуніс
тами, комсомольцями, передовими людьми колгоспного 
села, про виховання і навчання агітаторів. Поряд з по
стійно діючими районними і кущовими семінарами та 
нарадами, семінарами і нарадами по агітколективах, 
на яких більш активну участь почали брати керівні пра
цівники райкомів партії і райвиконкомів, новою, най
більш кваліфікованою формою керівництва роботою 
агітаторів, надання їм практичної допомоги, систематич
ного підвищення їх культурного рівня і удосконалення 
майстерності були школи агітаторів. У 1959 році в об
ласті їх нараховувалось 186 3. Тут агітатори вивчили 
питання конкретної економіки, методики і практики 
проведення агітаційної роботи, підвищували свою май
стерність з тим, щоб «агітувати найбільш доступно, 
найбільш зрозуміло, найбільш ясно і живо»4. Цінний 
досвід у творчій перебудові агітаційно-масової роботи

1 В. І. Л е н і н ,  Твори, т. 5, стор. 305.
2 В. І. Л е н і н ,  Твори, т. 31, стор. 150, 331.
3 Чернівецький облпартаїрхі'в, ф. 1, оп. 22, од. зб. 137, арк. 109.
4 В. І. Л е н і н ,  Твори, т. 31, стор. 84.
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набула парторганізація Заставнівського району, закрі
пивши за окремими виробничими ділянками агітаторів. 
Це дало можливість активізувати трудову діяльність 
колгоспників, у результаті чого район із року в рік був 
у числі передових в області і республіці *.

Новим у масово-політичній роботі парторганізацій 
після XX з’їзду КПРС було створення постійно діючих 
агітпунктів, які раніше працювали лише під час прове
дення певної політичної кампанії. У 1959 році в області 
їх нараховувалось 336 1 2.

Парторганізації будували агітмасову роботу з ура
хуванням специфіки сільських районів і трудової діяль
ності колгоспників. Цього досягалось на основі органіч
ного поєднання організації агітаційно-масової роботи 
як за місцем роботи, так і за місцем проживання. Цент
ром ідейно-виховної роботи серед тваринників, напри
клад, стали будинки тваринників, будівництво яких 
з ініціативи парторганізацій колгоспів Новоселицького 
району було розпочато в 1954 році. В 1957 в області їх 
нараховувалось уже 1063. У весняно-літній період у- пе
реважній більшості політична агітація провадилась 
у полі. Обком і райкоми партії гірських і передгірних 
районів значну увагу приділяли поліпшенню масово-по
літичної роботи на віддалених населених пунктах, хуто
рах. Враховуючи специфіку районів, партіййі організа
ції закріпили агітаторів за окремими хуторами, десяти- 
хатками, на хуторах створювали агітаторські групи. На 
малих хуторах агітаційну роботу проводили в квартирах 
кращих колгоспників. Для обслуговування тваринників 
у період випасання худоби на полонинах організовува
лись постійно діючі агітпункти, при клубах і будинках 
культури — агіткультбригади.

Важливу роль у масово-політичній роботі відіграє 
преса. В. І. Ленін писав, що газета є не тільки колектив
ний пропагандист і агітатор, але також і колективний 
організатор 4. Надаючи друкованій пропаганді великого 
значення в політичному вихованні колгоспників, партій
ні організації області вживали заходів по підвищенню

1 Чернівецький облпартархів, ф. 1, оп. 4, од. зб. 515, арк,- 86.
2 Чернівецький облпартархів, ф. 1, оп. 22, од. зб. 137, арк. 109.
3 Там же, ф. 1, оп. 9, од. зб. 295, арк. 79.
4 В. 1. Л е н і н, Твори, т. 5, стор. 10.
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якості публікованих матеріалів, широкому висвітленню 
на^ сторінках обласної газети «Радянська Буковина» і 
районних газет ходу соціалістичного змагання, поши
ренню передового досвіду сільськогосподарського вироб
ництва, забезпеченню дієвості, зміцненню зв’язків редак
цій газет з авторським колективом. Новим у роботі 
обласної та районних газет було проведення робсілько- 
рами рейдів по перевірці виконання певних завдань, 
соціалістичних зобов’язань. У 1956 році з ініціативи Хо
тинського райкому КП України в колгоспах і МТС по
чали виходити багатотиражки h. Наступальний характер 
носила стінна преса. Новою формою місцевих газет були 
світлові газети, цікаві за формою, дійові своїми резуль
татами. У пропаганді нового, передового значне місце 
займали екскурсії в передові колгоспи, райони своєї та 
інших областей і республік, на сільськогосподарські 
виставки, кінофестивалі.

Парторганізації впроваджували такі нові форми ма
сово-політичної роботи, як урочисте вшанування відо
мих колгоспників, день тваринника, кукурудзовода, ве
чори молодих тваринників тощо.

Під керівництвом парторганізацій, культосвітні закла
ди перетворювались в опорні пункти масово-політичноГ 
роботи на селі. Поглибився зміст їх діяльності, стали 
використовуватись більш змістовні нові форми масово- 
політичної роботи: тематичні вечори, вечори запитань і 
відповідей, вечори трудової слави, зустрічі з ветеранами 
революції, колгоспного виробництва, учасниками грома
дянської війни, виступи агіткультбригад, усні журнали.. 
В роботі бібліотек для більш оперативного обслугову
вання читачів почали застосовуватись книжкові авто- 
пересувки, працювали книгоноші1 2.

Отже, Чернівецька обласна партійна організація,, 
використовуючи нові форми і методи масово-політичноГ 
роботи, наблизила її до життя і завдань комуністичного- 
будівництва, що сприяло піднесенню політичної ї тру
дової активності трудівників села.

XXIII з’їзд партії зобов’язав партійні організації 
далі розвивати творчу ініціативу і енергію колгоспників. 
Великого значення надав «дальшому підвищенню рівня 
організаторської і масово-політичної роботи» жовтне

1 Чернівецький облпартархів, ф. 1, оп. 22, од. зб. 131, арк. 83-
2 Чернівецький облпартархів, ф. 1, оп. 22, од. зб. 107, арк. 12L
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вий (1968 р.) Пленум ЦК КПРС '. У зв’язку з цим на
громаджений парторганізаціями цінний досвід прове
дення масово-політичної роботи серед колгоспників 
у 1953—1958 роки не втрачає свого значення і сьогодні, 
він може бути використаний у боротьбі за успішне вико
нання програми нового піднесення сільського госпо
дарства.

А. О. ЯНЮК (Чернівці)

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ 
КП УКРАЇНИ В БОРОТЬБІ 

ЗА РОЗВИТОК СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА 
(1956—1965 рр.)

У резолюції XX з’їзду КПРС на звітну доповідь 
Центрального Комітету партії говориться, що «вирі
шальною умовою дальшого швидкого піднесення сіль
ськогосподарського виробництва є підвищення рівня 
керівництва сільським господарством»1 2. Керуючись ци
ми настановами, Чернівецька обласна парторганізація 
в своїй організаторській роботі по піднесенню сільсько
го господарства в першу чергу звертала увагу на добір, 
розстановку і виховання керівних кадрів села. Це питан
ня було в центрі уваги всіх обласних і районних парт- 
конференцій, а також часто обговорювалось на плену
мах обкому і райкомів КП України. Так, у квітні 1957 р. 
пленум обкому партії розглядав питання «Про стан і за
ходи поліпшення роботи по добору, розстановці і вихо
ванню кадрів в обласній парторганізації, при обгово
ренні якого значне місце відводилось кадрам села3. 
В листопаді 1959 р. на порядку денному пленуму обко
му КП України стояло питання «Про заходи по дальшої 
му піднесенню добору, підготовки і вихованню кадрів»4. 
У лютому 1962 р. пленум обкому партії обговорив пи
тання «Про стан і заходи покращення організаційно-

1 Газета «Радянська Україна» за 1 листопада 1968 р.
2 Резолюції XX з’їзду КПРС, Держполітвидав УРСР, К., 1956, 

стор. 15.
3 Партархів Чернівецького обкому КП України, ф. 1, оп. 2, 

спр. 2497, арк. 1—4.
4 Там же, спр. 2657, арк. 1— 19.
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партійної роботи в парторганізаціях колгоспів області». 
В доповіді першого секретаря обкому партії центральне 
місце відводилось роботі з керівними кадрами 1.

Після XX  з’їзду К'ПРС, з перших днів роботи в но
вих умовах, обласна партійна організація активізувала 
діяльність по добору і розстановці керівних кадрів на 
селі. Зокрема, на керівну роботу в колгоспи обком пар
тії направив нову групу обласних і районних працівни
ків — 580 комуністів, які виявили бажання піти працю
вати в сільське господарство. З них на посади голів 
колгоспів, крім 74 тридцятитисячників, що прийшли ра
ніше, було рекомендовано ще понад 170 краіфїх партій
них організаторів та спеціалістів сільського госпо
дарства 2.

Обласна партійна організація намагалася закріпити 
кадри на селі, зробити їх здатними вирішувати ті склад
ні завдання, які поставив перед сільським господар
ством XX з’їзд КПРС. Копітка робота з кадрами давала 
позитивні успіхи. Для прикладу візьмемо колгосп «За
повіт Ілліча» Садгірського району, який їЛав усі мож
ливості для зростання, але довгий час залишався еко
номічно відсталим. Урожай зернових не перевищував 
6—8 ц, надій на фуражну корову становив 1100—1200 кг, 
низьке було і виробництво м’яса. Становище в артілі 
різко змінилося, коли головою колгоспу в 1956 р. був 
обраний товариш Литвинюк, колишній заступник голо
ви Заставнівського райвиконкому. Правління артілі, ке
роване тридцятитисяч-ником тов. Литвинюком, спільно 
з партійною організацією, викрили причини відставання 
господарства і розробили заходи по їх ліквідації. За
гальні збори одностайно схвалили ці заходи. В артілі 
зросла ініціатива колгоспників, розгорнулось дійове 
соціалістичне змагання. У 1959 р. артіль вийшла в чис
ло передових у районі. Урожайність становила 22 ц зер
нових, колгосп одним з перших розрахувався з держа
вою, засипав усі фонди, забезпечив тваринництво всіма 
видами кормів 3.

У 1958 р., наслідуючи почин В. Гаганової, більше
1 Партархів Чернівецького обкому КП України, ф. 1, оп. 2, 

спр. 2497, арк. 1—23.
2 Партархів Чернівецького обкому КП України, ф. 1, оп. 2, 

спр. 2567, арк. 30.
3 І. Фе с е н  к о, Сільське господарство Буковини на піднесенні* 

Станіславське облвидав., 1960, стор. 15— 17.
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200 комуністів області — досвідчених інженерів, техні
ків, спеціалістів сільського господарства, передовиків 
промислових підприємств, партійних, радянських і гос
подарських працівників — перейшли на роботу в колгос
пи і очолили відстаючі ділянки виробництва'. Таким 
чином, колгоспні кадри зміцнювались за рахунок кому
ністів, спеціалістів сільського господарства. Якщо 
у 1955 р., наприклад, серед голів колгоспів- комуністів 
було 90%, то в кінці 1956 р. — 96,3%, а з середньою 
і вищою освітою відповідно — 56 і 63% 1 2. У 1962 р. вже 
73% голів колгоспів мали середню і вищу освіту, а кож
ний другий був спеціалістом сільського господарства3.

Значну роботу обком і райкоми КП України прово
дили з спеціалістами, сприяли піднесенню їх ролі в сіль
ськогосподарському виробництві. Вже в 1956 р. кожний 
колгосп був забезпечений агрономом і зоотехніком, 
а в 1959 р. в колгоопах області працювало вже 618 спе
ціалістів 4.

Отже, у складі керівних працівників села відбулися 
значні якісні зміни. До керівництва сільським господар
ством прийшли кваліфіковані агрономи, зоотехніки, 
інженери, майстри виробництва, досвідчені партійні і 
радянські працівники. Серед працівників сільського гос
подарства зростав процент комуністів. Напередодні XXII 
з’їзду КПРС серед колгоспних агрономів області було- 
42,6% комуністів, серед зоотехніків — 37,1%, серед ін- 
женерів-механіків — 32%, серед економістів-бухгалте- 
рів — 33,3%, серед ветеринарних лікарів—17,2% і т. д.5. 
Це був набагато вищий процент комуністів серед спеціа
лістів сільського господарства, ніж у середньому по 
республіці.

Надаючи важливого значення зміцненню середньої 
ланки управління, обком партії скерував увагу райкомів 
на добір, виховання і розстановку бригадирів, завідую
чих тваринницькими фермами, ланкових, на ріст кому-

1 Партархів Чернівецького обкому КП України, ф. 1, оп. 2, 
спр. 2657, арк. 8.

2 Там же, спр. 2427, арк. 44.
3 Тези доповідей міжвузівської наукової конференції, присвяче

ної 25-річчю возз’єднання Північної Буковини з УРСР, Чернівці,. 
1966, стор. 53.

4 Тезисы докладов XX научной сессии. Секция общественных 
наук, Черновцы, 1964, стор. 62.

5 Л. Ю. Б е р е н ш т е й н ,  В авангарді трудівників села, Вид-ва 
КДУ, 1968, стор. 108.
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яістів серед них. Якщо в 1953 р. серед колгоспних 
бригадирів було 222 комуністи, то напередодні XXI з’їз
ду КЦРС — близько 383, серед завідуючих тваринни
цькими фермами відповідно — 133 і 314 '.

В результаті великої і копіткої роботи партійні орга
ни домоглися залучення більшого числа сільських кому
ністів до безпосередньої участі у колгоспному виробни
цтві. Якщо у 1953 р. у сільських районах безпосередньо 
в сільському господарстві було зайнято 34,3% всіх ко
муністів, то вже в 1957 р. — 57,9%, а у Заставнівському, 
Кіцманському, Новоселицькому і Сокирянському райо
нах безпосередньо в колгоспному виробництві працюва
ло понад 65% всіх комуністів.

Партійні організації колгоспів області зростали як 
якісно, так і кількісно. Коли в 1954 р. 80% колгоспних 
парторганізацій області нараховували в середньому 10 
комуністів кожна 1 2, то напередодні XXIII з’їзду КПРС, 
в лютому 1966 р., в кожній колгоспній організації налі
чувалось по 45 комуністів 3.

За період з XX по XXIII з’їзд КПРС деякі парткоми 
області при доборі і розстановці керівних колгоспних 
кадрів допускали прорахунки, не завжди всебічно пере
віряли рекомендованих на керівну роботу за політични
ми і діловими якостями. Певне упущення спостерігалось 
у підготовці резерву кадрів.

Важливою умовою партійного керівництва є вихо
вання і навчання кадрів, підвищення їх ідейного рівня 
і ділової кваліфікації. В основу цього обласна парт- 
організація поклала настанову XX з’їзду КПРС про 
економічну освіту, зокрема про вивчення конкретної 
економіки. Обком, райкоми КП України та первинні 
парторганізації провели значну роботу по вивченню ке
рівними колгоспними кадрами економіки сільського гос
подарства і передового досвіду. При обкомі, а також 
у всіх сільських районах при райкомах КП України 
були створені економічні гуртки і семінари. В них, на 
досвіді свого району, передовйх господарств, голови 
колгоспів, спеціалісти, бригадири, ланкові вивчали

1 Партархів Чернівецького обкому КП України, ф. 1, оп. 2, 
спр. 2498, арк. 33.

2 І. Ф е с е н  ко, Сільське господарство Буковини на піднесенні, 
стор. 11.

3 Поточний архів Чернівецького обкому КП -України. Стено
грама XIII обласної партконференції (7 лютого 1966 р.), стор. 26.
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основи економіки сільського господарства. Керували ци
ми теоретичними семінарами і гуртками секретарі РК 
КП України. У 19Й7 р. в усіх колгоспах були створені 
школи по вивченню передового досвіду. В районах 
і колгоспах практикувалося проведення економічних 
конференцій. Тільки в 1957—1958 навчальному році їх 
було проведено 35; в їх роботі взяло участь близько 
10 тисяч чоловік 1.

Вивчення конкретної економіки дало можливість 
колгоспним кадрам глибше аналізувати господарську 
діяльність, зі знанням справи керувати дорученою ділян
кою роботи.

Економічне навчання кадрів партійні організації 
області будували і на основі вивчення досвіду передо
вих районів і областей України. Зокрема, ретельно був 
вивчений досвід Городоцького району Хмельницької 
області, куди виїжджало вивчати його 40 партійних і ра
дянських працівників сільського господарства Радян
ської Буковини 2.

Для докладнішого вивчення досвіду запрошувались 
на Буковину передовики з інших областей. Так, нашу 
область відвідали: Герой Соціалістичної Праці голова 
колгоспу «Україна» Городоцького району Хмельницької 
області Г. І. Ткачук, двічі Герой Соціалістичної Праці 
М. О. Посмітний і Г. Є. Буркацька, голова колгоспу 
«Нове життя» Воловецького району Закарпатської об
ласті О. Ф. Мамуряк, двічі Герой Соціалістичної Праці 
Є. І. Долинюк і О. В. Гіталов, передовики з Рязанської 
області.

Обком і райкоми партії часто організовували поїзд
ки трудовиків села своєї області в інші області і рес
публіки. Наприклад, колгоспники нашої області вивча
ли досвід відгодівлі свиней в Чадир-Лунзькому районі 
Молдавської РСР, вирощення птиці — в Біляївському 
районі Одеської області, льону — в Житомирській обла
сті, високих надоїв молока — у Рязанській, вирощення 
кукурудзи — в Закарпатській і Тернопільській, поліп
шення гірських пасовиськв Івано-Франківській області3.

1 Поточний архів Чернівецького обкому КП України, Інформа
ція від 20.V.59 р. про партосвіту в 1958—59 навч. році.

2 І. Ф е с е н к о ,  Сільське господарство Буковини на піднесенні, 
стор. 19.

3 І. Ф е с е н к о ,  Сільське господарство Буковини на піднесенні, 
стор. 45.
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Правильний добір, розстановка і виховання керівних 
Кадрів села сприяли ростові виробничих показників кол
госпів і радгоспів області.

У 1957 р. трудівники колгоспних полів області зібра
ли найвищий на Україні врожай зернових культур, 
вийшли на перше місце в республіці по виробництву мо
лока на 100 га угідь і на третє місце — по виробництву 
м’яса. 26 лютого 1958 р. за високі успіхи в сільському 
господарстві Чернівецька область була нагороджена 
найвищою урядовою нагородою — орденом Леніна *. 
У 1959 р., як відзначалось у звітній доповіді Централь
ного Комітету КП України XXI з’їзд КП України, кол
госпи і радгоспи Чернівецької області добилися найви
щих у республіці показників по виробництву м’яса і 
молока 1 2. У 1960 р. колгоспи і радгоспи області вирости
ли по 21 ц зернових, виробили на 100 га угідь по 123 ц 
м’яса і по 562 ц молока. За ці високі досягнення на 
Пленумі ЦК КП України, який проходив у січні 1961 р., 
робота Чернівецької обласної парторганізації була від
значена як одна з кращих у республіці3. У 1961 р. пра
цівники сільського господарства області добилися нових 
високих показників. Як неодноразово відзначалося в до
повіді Першого секретаря ЦК КП України товариша 
М. В. Підгорного на нараді працівників сільського гос
подарства УРСР у грудні 1961 р., Чернівецька область 
домоглася значних успіхів у зерновому виробництві, 
продала державі значно більше м’яса, ніж у попередні 
роки, виростила в середньому по області по 246 ц цукро
вих буряків, зайнявши по врожайності друге місце 
в республіці4.

У 1964 р.' трудівники сіл Радянської Буковини ви
ростили зернових по 21,5 ц, картоплі по 136 ц, овочів 
по 137 ц, цукрових буряків по 324 ц з кожного гектара. 
За високий урожай буряка в 1964 р. області було при
суджено перехідний Червоний прапор ЦК КП України 
і Ради Міністрів УРСР.

1 Газ. «Правда», 1958, 27 лютого.
2 Матеріали XXI з’їзду КП України, Держполітвидав УРСР, 

К., I960, стор. 38.
3 Матеріали січневого (1961 р.) Пленуму ЦК КП України, 

Держполітвидав УРСР, К., 1961, стор. 13, 43.
4 Матеріали наради працівників сільського господарства Укра

їнської РСР, Держполітвидав УРСР, К., 1962, стор. 56, 72, 76.



В. П. ХАРЧЕНКО (Київ)

ДІЯЛЬНІСТЬ ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСНОЇ 
ПАРТІЙНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ 

ПО РОЗВИТКУ МІЖКОЛГОСПНОЇ КООПЕРАЦІЇ 
(1959—1967 рр.)

Велике сільськогосподарське виробництво — життє
во /необхідна галузь народного господарства СРСР. 
«...Виробництво предметів харчування,—писав К. Маркс, 
— є найважливішою умовою життя безпосередніх ви
робників і будь-якого виробництва взагалі...» ,. Особли
во великого значення набрав прискорений розвиток 
сільського господарства в умовах будівництва комуніз
му, коли повне задоволення зростаючих потреб трудя
щих стало безпосереднім завданням суспільного вироб
ництва.

Творчо розвиваючи теорію марксизму-ленінізму, Ко
муністична партія глибоко обгрунтувала шляхи підне
сення продуктивних сил сільського господарства, які за
безпечать достаток сільськогосподарських продуктів і 
поступовий перехід радянського села до комуністичних 
суспільних відносин. Програма КПРС, прийнята XXII 
з’їздом, значну роль, у здійсненні цих завдань відводить 
міжколгоспній кооперації. «Із. зростанням продуктивних 
сил розвинуться міжколгоспні виробничі зв’язки, про
цес усуспільнення господарства вийде за рамки окремих 
колгоспів». Міжколгоспні і державно-колгоспні підпри
ємства і організації, створення яких проходить «... на 
основі добровільності і при наявності необхідних еконо
мічних умов, поступово надаватимуть колгоспно-коопе
ративній власності загальнонародного характеру» 1 2.

Міжколгоспні виробничі зв’язки в Чернівецькій обла -̂ 
сті йдуть по лінії спільного будівництва колгоспами 
електростанцій, підприємств по переробці сільськогос
подарських продуктів, створення об’єднань по будівни
цтву і виробництву будівельних матеріалів і т. д. Таке 
об’єднання зусиль, допомагаючи колгоспам розв’язати 
важливі виробничі і суспільні питання, підносить соціа-

1 К. М а р к с  і Ф. Е н г е л ь с ,  Твори, т. 25, стор. 170.
2 Матеріали XXII з’їзду КПРС, Держполітвидав УРСР, К.* 

1962, стор. 361.
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лістичну колгоспну власність на більш високий рівень 
усуспільнення, сприяє зближенню її з загальнонарод
ною власністю.

Будівництво сільських електростанцій стало першою 
серйозною школою широкого виробничого співробітни
цтва для молодих колгоспів Радянської Буковини. На 
кінець 1958 року з 194 колгоспів області, що користу
вались електроенергією, 168 одержували її від міжкол
госпних і колгоспних електростанцій'. В області 
діяли 2 міжколгоспні гідроелектростанції, 19 теплових 
і 6 пересувних електростанцій загальною потужністю 
1479 кет1 2.

Проте в цей період міжколгоспні виробничі зв’язки 
розвивались повільно. Процес укрупнення сільськогос
подарських артілей, що проходив у міру розвитку про
дуктивних сил, значно відсував потребу в міжколгосп
ному кооперуванні. Матеріальні і суб’єктивні передумо
ви масового поширення міжколгоспних зв’язків в основ
ному склались лише в 1955—1958 рр., після значного 
зміцнення колгоспів у результаті перетворення в життя 
рішень вересневого (1953 р.) Пленуму ЦК КПРС. Якщо 
в 1953 році грошові доходи колгоспів області становили 
255 млн. крб., то в 1959 р. вони зросли в 2,5 раза і скла
дали 267 млн. крб. 3.

Піднесення економіки і збільшення грошових доходів 
колгоспів дозволили артілям значно збільшити свої не
подільні фонди. В 1953 р. на поповнення цих фондів 
колгоспи області відрахували 48586 тис. крб.. а в 1959 р. 
— 153780 тис. крб.4. У більшості артілей ці відрахуван
ня становили 25—ЗО процентів усього грошового до
ходу 5 6.

Розвиток продуктивних сил у сільському господар
стві і підвищення економічної зрілості колгоспної форми 
власності викликали необхідність дальшої концентрації,

1 Народне господарство Чернівецької області. Статистичний зб., 
Вид-во «Статистика», К., 1967, стор. 190.

2 Річний звіт міжколгоспних об’єднань Чернівецької обл. за 
1961 р.

3 Народне господарство Української РСР в 1959 р., «Статистич
ний щорічник», К., 1960, стор. 363.

4 Народне господарство Української РСР в 1959 р., «Статис
тичний щорічник», К., 1960, стор. 367.

6 Чернівецький обласний партійний архів, ф. 1, оп. 2, од. зб. 
2695, арк. 16 (далі: ЧОПА).
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централізації і спеціалізації виробництва, причому в та
ких розмірах, які часто є нездійсненні або економічно 
не вигідні в рамках однієї артілі. Успішно розв'язати 
цю проблему допомогла колгоспна кооперація.

Ріст поголів’я худоби породив необхідність значного 
збільшення будівництва тваринницьких приміщень, 
а зростання доходів колгоспів обумовило розширення 
обсягу культурно-побутового і житлового будівництва 
на селі. Все це разом висунуло питання про прискорен
ня і здешевлення будівництва, застосування в ньому 
типових проектів та індустріальних методів, розширен
ня виробництва місцевих будівельних матеріалів. Вихо
дячи з цього, XX з’їзд і січневий (1955 р.) Пленум ЦК 
КПРС рекомендували колгоспам «створювати на пайо
вих началах міжколгоспні будівельні організації і під
приємства по виробництву цегли, цементно-піщаних 
блоків, черепиці...» 1.

Створення міжколгоспних об’єднань, зміцнення їх 
матеріальної бази, формування кадрів і налагодження 
виробничої діяльності було новою справою в практиці 
колгоспів і вимагало активної участі партійних органі
зацій. З ініціативи райкомів партії у Вижницькому, 
Глибоцькому, Заставнівському та інших районах облас
ті були створені перші міжколгоспні будівельні органі
зації і підприємства по виробництву будівельних мате
ріалів. Якщо в 1957 році в області діяло 6 міжколгосп
них будівельних організацій (МБО), у -які входило 85 
колгоспів-пайовиків, а сума пайових внесків складала 
1,5 млн. крб.2, то через рік їх стало 9, а пайові внески 
зросли майже вдвічі 3. Обком і райкоми партії допома
гали зміцнити сільські будівельні організації кращими 
комуністами, ввели в свою номенклатуру керівний склад 
міжколгоспних будівельних об’єднань. Періодично ро
бота цих об’єднань розглядалась на засіданнях бюро 
обкому і райкомів партії, засіданнях виконкомів облас
ної і районних Рад депутатів трудящих. При цьому пар
тійні органи, не втручаючись в оперативно-господарську 
діяльність будівельних організацій, намагались дати 
правильний напрямок їх роботі. Так, 5 жовтня 1959 р.

1 Директивы КПСС и Советского правительства по хозяйствен
ным вопросам, т. 4, стор. 353.

2 Звіт про діяльність міжколгоспних організацій в 1957 році.
3 ЧОПА, ф. 1, on. 2, од. зб. 2586, арк. 291.
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обком партії зобов’язав райкоми і райвиконкоми ство
рити будівельні організації в усіх районах області, на
дати їм допомогу в комплектуванні кваліфікованими 
кадрами, налагодженні масово-політичної роботи серед 
працівників цих об’єднань К

Уже в 1961 р. на Буковині діяло 13 міжколгоспних 
організацій, до яких увійшли майже всі колгоспи об
ласті * 2.

Проте в роботі міжколгоспних будівельних органі
зацій області було багато хиб і невирішених питань. 
28 березня 1961 р. бюро обкому партії відзначило, 
зокрема, що план виробничої діяльності 1960 р. викона
ли лише Заставнівське і Кіцманське об’єднання, спосте
рігалось розпорошення коштів, не було розв’язане 
питання про планове забезпечення міжколгоспних буді
вельних організацій обладнанням і матеріалами3.

Розроблені обкомом партії заходи сприяли підви
щенню продуктивності праці і кращій її організації, 
впровадженню в сільське будівництво елементів інду
стріалізації. Якщо в 1961 р. МБО виробили 66,4 куб. м 
залізобетонних конструкцій, то через три роки їх випуск 
збільшився до 2,9 тис. крб.4, а загальний обсяг робіт, 
виконаних для колгоспів області, зріс у 7 раз. У 1965 р. 
МБО виконали будівельно-монтажних робіт на суму 
5636 тис. крб.5 6.

Швидкий розвиток МБО викликав необхідність удос
коналення керівництва ними.

' У липні 1963 р. на зборах уповноважених районних 
рад МБО був створений «Облміжколгоспбуд», а через 
рік до його ’окладу увійшов як госпрозрахункова одини
ця «Облміжколгосппроект», перейменований пізніше в 
проектний інститут «Міжколгосппроект».

Індустріальні методи, спеціалізація, організація бу
дівництва і виробництва будівельних матеріалів у вели
ких масштабах дозволили МБО більш ефективно, в по
рівнянні з колгоспами, використовувати техніку, підви

» ЧОПА, ф. 1, оп. 2, од. зб. 2671, арк. 203—205.
2 Річний звіт міжколгоспних об’єднань Чернівецької області за 

1961 р.
3 ЧОПА, ф. 2, од. зб. 2836, арк. 22.
4 Річний звіт міжколгоспних об’єднань Чернівецької області за

1961 р.
6 Народне господарство Чернівецької області, К., 1967,

стор. 239.
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щувати продуктивність праці і знижувати собівартість 
продукції. Тільки за останні 3 роки технічна озброє
ність зросла в 10 раз К Збільшуючи основні і виробничі 
фонди колгоспів, МБО вносять також свій вклад у ви
конання завдання по подоланню відмінностей між міс
том і селом.

У боротьбі за розширення колгоспних зв’язків пар
тія виходила з досвіду й ініціативи місцевих партійних 
і радянських органів, підтримувала все те цінне, що від
повідало умовам і вимогам певного етапу розвитку кол
госпного ладу.

У ході боротьбй за підвищення продуктивності гро
мадського тваринництва народились нові форми між
колгоспних виробничих зв’язків — відгодівельні пункти 
і птахівничі фабрики. На зміну універсальному характе
ру розвитку господарства тут приходить спеціалізація. 
Колгоспи на пайових засадах створювали міжколгоспні 
відгодівельні підприємства поблизу підприємств харчо
вої промисловості з метою використання їх відходів. 
Ще в 1958 році на околиці м. Чернівців артілі Путиль- 
ського і Вижницького районів побудували 2 відгоді
вельні пункти і протягом зими 1958—1959 рр. відгодува
ли і здали державі 830 голів великої рогатої худоби. 
Обком партії рекомендував колгоспам створювати від
годівельні пункти при всіх підприємствах харчової про
мисловості 1 2.

У 1959 р. колгоспи Кіцманського району побудувалй 
відгодівельний пункт на 500 голів великої рогатої худо
би, колгоспи Хотинського району — «а 1500 голів, Ново- 
селицького — на 420, а Кельменецького — на 900 голів 3. 
Уже з початку організації це були великі'господарства. 
Діяльність міжколгоспних пунктів переконливо показа
ла переваги відгодівлі худоби на великих спеціалізова
них підприємствах. Але вони не мали своєї власної кор
мової бази і змушені були відгодовувати худобу на 
кормах, завезених з колгоспів або куплених у держави. 
Саме тому міжколгоспні відгодівельні пункти не одер
жали широкого розвитку і не стали основними підпри
ємствами по відгодівлі худоби і продажу її державі.

1 Газ. «Радянська Буковина» за 1 грудня 1968 р.
2 ЧОПА, ф. 1, оп. 2, од. зб. 2665, арк. 110.
3 Газ. «Радянська Буковина» за 15 грудня 1959 р.
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У 1960 р. в Чернівецькій області були створені перші 
спеціалізовані колгоспи по відгодівлі великої рогатої 
худоби. Першими на шлях спеціалізації стали колгоспи 
колишнього Чернівецького району. З ініціативи райкому 
партії група наукових працівників обласної дослідної 
сільськогосподарської станції за участю районних орга
нізацій та колгоспів розробила заходи по спеціалізації 
колгоспів району.

Враховуючи високу ефективність нової форми між
колгоспної кооперації, обком партії 3.1 липня 1961 р. 
схвалив пропозиції райкомів по створенню спеціалізо
ваних господарств на базі колгоспів і зобов’язав обл- 
проект і облуправління «Сільгосптехніка» надати допо
могу цим колгоспам у складанні документації по будів
ництву нових та переобладнанню існуючих тваринни
цьких приміщень. Уже на початок 1962 р. в більшості 
районів області було створено по 1—2 спеціалізованих 
господарств, у яких знаходилось на дорощуванні бли
зько 9,5 тис. голів великої рогатої худоби, або 46,5% 
всього відгодівельного контингенту 1

XXIII з’їзд КПРС і XXIII з’їзд кп України, берез
невий (1965 р.) і жовтневий (1968 р.) Пленуми ЦК 
КПРС особливу увагу звернули на поєднання сільсько
го господарства з промисловою переробкою його про
дукції. Якщо в 1965 р. у колгоспах області було всього
2 консервних цехи, то в 1968 р. їх нараховується 14,
3 них один міжколгоспний консервний завод потужніс
тю 3 млн. умовних банок у рік. За цей період побудо
вано 3 цехи по виробництву безалкогольних фруктових 
напоїв, міжколгоспний льонозавод продуктивністю на 
6 тис. тонн трести в рік. У 1967 р. промисловими під
приємствами колгоспів області випущено продукції “на 
суму 20,1 млн. карбованців2.

Дальшим етапом у досягненні «вищого синтезу» — 
союзу землеробства і промисловості, про яке говорив 
В. І. Ленін, буде створення в міру економічної доціль
ності таких об’єднань, в яких сільське господарство 
буде органічно поєднуватись з промисловою перероб
кою, і тут значну роль покликані зіграти міжколгоспні 
об’єднання.

1 ЧОПА, ф. 1, оп. 2, од. зб. 2906, арк. 24.
2 Поточний архів сільськогосподарського відділу Чернівецького 

обкому КП України.
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Колгосп — не лише господарська одиниця. В його* 
завдання входить виховання своїх членів, турбота про 
їх побутові і культурні потреби. Для цього виникають 
різні міжколгоспні заклади, служби і фонди соціально- 
культурного характеру. Так, у 1959 р. на кошти 23 кол
госпів Новоселицького і Хотинського районів у с. Щер- 
бинцях збудовано міжколгоспний санаторій. Цими ж 
колгоспами збудовано в м. Хотині туберкульозний дис
пансер. Пайові внески на створення цих об’єктів склали 
50450 крб.1. Водолікарню для колгоспників побудовано 
також на базі мінерального джерела типу «Мацеста» 
в с. Брусниці Кіцманського району.

На основі створення міжколгоспних фондів у нашій' 
країні розв’язане питання про пенсійне забезпечення 
колгоспників. Це забезпечення базується на централі
зованому союзному фонді соціального забезпечення 
колгоспників, який утворюється за рахунок двох дже
рел — відрахувань з прибутків колгоспів і щорічних 
асигнувань по державному бюджету.

Міжколгоспні економічні зв’язки, які переросли 
в державно-міжколгоспні, створили можливість у широ
кому плані приступити до розв’язання одного з найваж
ливіших завдань — введення соціального забезпечення 
і соціального страхування колгоспників.

Створення на основі дальшого розвитку державно- 
міжколгоспних економічних зв’язків єдиної системи 
соціального забезпечення і соціального страхування 
працівників міста і села буде важливим кроком у лік
відації відмінностей між робітничим класом і селян
ством, соціально-економічних відмінностей між містом 
і селом.

Отже, міжколгоспні економічні зв’язки виступають 
як важливий фактор розвитку колгоспно-кооперативної, 
усієї соціалістичної власності на селі. Це має не лише 
велике економічне, але й політичне значення. Злиття 
в майбутньому колгоспно-ікооперативної власності з дер
жавною в єдину загальнонародну, комуністичну влас
ність—це не простий організаційно-господарський захід, 
а важлива складова частина розв’язання глибокої про

1 Річний звіт міжколгоспних об’єднань Чернівецької області 
за 1967 р.
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блеми подолання істотної відмінності між містом і се
лом. Ліквідація економічних і соціально-побутових від
мінностей між містом і селом, як підкреслено в Програ
мі КПРС, буде одним з величних історичних завоювань 
комунізму.

А. М. КРАВЧУК (Чернівці)

ЗМІЦНЕННЯ ЕКОНОМІЧНИХ ЗВ’ЯЗКІВ 
Між ДЕРЖАВОЮ І КОЛГОСПАМИ 

ТА РІСТ ОПЛАТИ ПРАЦІ КОЛГОСПНИКІВ

Передача землі в загальнонародну власність, ство
рення та зміцнення колгоспного ладу, здійснені після 
возз’єднання Північної Буковини з Радянською Украї
ною, змінили соціальний тип селян. У кооперації була 
знайдена найбільш зручна і правильна форма поєднан
ня інтересів селян з загальнонародними інтересами.

Основою добробуту колгоспного селянства є підне
сення рівня колгоспного виробництва. Вирішальний 
вплив на зростання продуктивності колгоспного вироб
ництва має здійснювана при активній участі держави 
послідовна інтенсифікація сільського господарства. Те
пер у розрахунку на 100 га орної землі в колгоспах Чер
нівецької області припадає тільки основних засобів сіль
ськогосподарського призначення на 57200 крб.

Внаслідок зміцнення матеріально-технічної бази 
сільського господарства та його хімізації колгоспники 
досягли значного успіху в піднесенні артільного вироб
ництва. В 1967 р. середній збір урожаю зернових на всій 
площі посіву становив 26,2 ц з гектара, а валовий збір 
цих культур тільки порівняно з 1958 р. зріс на 62%. 
Збільшилось також виробництво продукції тваринни
цтва. Так, у розрахунку на 100 га сільськогосподар
ських угідь колгоспи області в 1967 р. порівняно 
з 1953 р. виробили м’яса всіх видів (у живій вазі) у 2,7, 
молока в 4,8 раза більше. В цілому валова продукція 
рослинництва і тваринництва колгоспів області лише за 
останні три роки зросла (в порівняних цінах) більш 
ніж на 15%, валовий доход — на 26%.
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Здійснення інтенсифікації сільськогосподарського ви
робництва викликає збільшення взаємної купівлі-прода- 
жу між державою і колгоспами. Тому величина валово
го доходу колгоспів, а значить і рівень матеріального 
добробуту колгоспників, залежить не тільки від розмі
рів виробленої в натуральному виразі продукції, але 
й економічних відносин між державою і колгоспами, 
перш за все — рівня закупочних цін на сільськогоспо
дарську продукцію та промислові вироби, які купують 
колгоспи.

Держава будує свої відносини з колгоспами, вихо- 
.дячи з необхідності забезпечення матеріальної заінтере
сованості колгоспів і колгоспників у їх праці. «Політика 
партії щодо колгосйників, — говориться в Програмі 
КПРС, — грунтується на поєднанні загальнонародних 
інтересів з матеріальною заінтересованістю колгоспів і 
колгоспників у результатах їх праці» 1. Виходячи з цього 
програмного положення, ЦК КПРС і Радянський уряд 
за останні роки провели велику роботу по удосконален
ню всієї системи економічних відносин держави з кол
госпами. Після вересневого (1953 р.) Пленуму ЦК 
КПРС ціни на продукцію сільського господарства неод
норазово переглядались у напрямку встановлення на
уково обгрунтованих пропорцій розподілу чистого дохо
ду. Важливим кроком удосконалення економічних зв’яз
ків держави з колгоспами та зміцнення на цій основі 
економіки колгоспів був перехід у 1958 р. до єдиних 
закупочних цін, диференційованих по природно-еконо
мічних зонах. Нові ці'ни забезпечили зростання грошо
вих надходжень колгоспів області порівняно з 1957 р. 
на 600 тис. крб. Проте при встановленні єдиних заку
почних цін недостатньо брались до уваги зміни у фор
муванні витрат виробництва окремих видів продукції, 
які відбулись внаслідок (реорганізації МТС, були недоо 
татньо враховані також природно-економічні умови ви
робництва.

Нове впорядкування цін, проведене згідно з рішен
ням березневого (1965 р.) Пленуму ЦК КПРС, було 
спрямоване на усунення цих недоліків у системі еконо
мічних відносин між державою і колгоспами. Підвищен
ня цін на основні сільськогосподарські продукти забез

1 Матеріали XXII з’їзду КПРС, Держполітвидав, К., 1961. 
стор. 381.
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печило додаткове надходження грошей у каси колгос
пів Чернівецької області уже в 1965 р. більш ніж 
на 6 млн. крб. Значний був виграш колгоспів також від 
зниження з 1 січня 1966 р. оптових цін на автомобілі, 
трактори та інші сільськогосподарські машини і знаряд
дя, а також тарифу на електроенергію, яка відпускаєть
ся державними енергосистемами колгоспам на виробни
чі потреби. В розрахунку на рік цей виграш колгоспів 
області становить близько 285 тис. крб. Загальна сума 
виграшу колгоспів від впорядкування еквівалентності 
в обміні між державою і колгоспами в 1965 р. станови
ла понад 10 млн. крб. У напрямку створення сприятли
вих умов для господарювання діє також зміна прак
тики оподаткування колгоспів. Згідно з новим порядком,, 
податок обчислюється лише з чистого доходу, при цьому 
з тієї його частини, яка перевищує 15% рентабельності. 
На цій основі податки з колгоспів значно зменшені. 
Так, у 1967 р. колгоспи сплатили податку порівняно* 
з 1965 р. на 4,6 млн. крб. менше.

Більше половини додатково одержаних сум від впо
рядкування еквівалентності в обміні між державою 
і колгоспами, а також від зниження податків йдуть- 
у фонд споживання колгоспників. Це дало можливість 
порівняно з 1964 р. підвищити оплату людино-дня в кол
госпах області в 1965 р. на 6, в 1966 р. — на 20 і в 
1967 р. — на 33%. В цілому підвищення виробництва 
та вдосконалення економічних відносин з державою за
безпечило зростання грошових надходжень колгоспів 
порівняно з 1958 р. у 2,9 раза. Це дало можливість 
збільшити грошову оцінку людино-дня в 3 рази. Серед
ня грошова оцінка відпрацьованого в громадському гос
подарстві людино-дня в 1967 р. становила 2,84 крб. При 
цьому в значній частині господарств оплата праці була 
значно вищою. Так, 34,9% господарств області випла
тили на людино-день від 3 до 4 крб., а 6,2% — від 4 до 
5 крб. Значними були відрахування артілей на попов
нення колгоспних суспільних фондів споживання. Лише 
в 1967 р. на ці цілі було відраховано колгоспами облас
ті понад 6 млн. крб.

Досягнення колгоспів у галузі економіки, весь їх по
передній розвиток створили умови для запровадження: 
гарантованої оплати праці колгоспників стосовно до 
рівня заробітної плати робітників радгоспів, що введена
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«а основі постанови XXIII з’їзду КПРС та постанови 
ЦК КПРС і Ради Міністрів СРСР від 16 травня 1966 р. 
«Про посилення матеріальної заінтересованості колгосп
ників у розвитку громадського виробництва». Ця поста
нова спрямована на усунення існуючих недоліків у роз
поділі колгоспних доходів на фонд нагромадження і 
споживання, на затвердження тих принципів розподілу, 
які діють і в загальнонародному секторові виробництва.

Будучи наслідком розвитку економіки, гарантована 
оплата сама є засобом для підвищення рівня виробни* 
цтва. Практичний досвід показує, що колгоспи, які пе
рейшли на гарантовану оплату праці, за відносно корот
кий строк добились високих показників росту виробни
цтва і продуктивності праці. Взяти, наприклад, колгосп 
ім. Кірова Заставнівського району. Запровадження га
рантованої оплати праці, яке почалося тут з • 1961 р., 
з впорядкуванням пропорцій між фондом нагромаджен
ня і споживання, і супроводжувалось тимчасовим змен
шенням фонду нагромадження як в процентному, так 
і в абсолютному виразі, сприяло підвищенню продук
тивності праці. Так, виробництво валової продукції 
в розрахунку на людино-день за період з 1961 по 1967 р. 
зросло в 1,7 раза затрати живої праці на виробництво, 
наприклад, 1 ц зернових скоротились у 2,4 раза.

Разом з загальним піднесенням матеріального і 
культурного добробуту колгоспників відбувалось вирів
нювання його рівня в розрізі природно-економічних зон. 
Важливим фактором такого вирівнювання є осушення 
заболочених та надмірно зволожених земель, вапнуван
ня кислих грунтів у гірсько-карпатській зоні, де такі 
землі тільки з числа включених у сільськогосподарський 
оборот займають близько 33%. Згідно з рішенням трав
невого (1966 р.) Пленуму ЦК КПРС, у зоні ведуться 
при активній участі держави складні меліоративні ро-' 
боти. Тільки в 1967 р. держава асигнувала на різні види 
меліоративних робіт в області більше 2,5 млн. крб. До
помога держави виступає тут як вирішальний засіб 
піднесення економіки колгоспів гірших за природними 
умовами зон і вирівнювання рівня життя колгоспників. 
Вона є наочним проявом врахуванням державою кон
кретних умов господарювання колгоспів.

Вплив меліорації на економіку колгоспів можна по
казати на прикладі колгоспу «Більшовик» Сторожине-
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цького району. За період з 1960 р. по 1965 р. в цьому 
господарстві осушено головним чином за рахунок дер
жавних коштів понад 1033 £а надмірно зволожених зе
мель, які не давали майже ніякого доходу. Осушення 
земель дало можливість зайняти раніше непридатні для 
сільськогосподарського виробництва землі під вирощу
вання цінних зернових, технічних, а також кормових 
культур, тим самим покращити економічні показники 
колгоспу. В розрахунку на 100 га сільськогосподар
ських угідь у 1967 р. порівняно з 1960 р. одержано м’яса 
ВРХ в 2, молока в 1,5 раза більше. Грошові надходжен
ня колгоспу і плата праці колгоспників зросли більш 
ніж у 3 рази.

Другим фактором, що забезпечує вирішення умоа 
господарювання колгоспів і оплати праці в них, дифе
ренціація цін по зонах. Найбільшою мірою ціни підви
щені для господарств, які розміщені в зонах з менш 
сприятливими природно-кліматичними умовами. Так,, 
якщо в колгоспах лісостепу нашої області закупочна 
ціна на 1 т пшениці підвищена на 2%, а на 1 т жита 
на 10%, то для колгоспів підгірної зони 'відповідно на 
52% і 62%.

Внаслідок збільшення капіталовкладень на розвиток 
сільського господарства, а також введення нових, більш 
диференційованих відповідно до умов господарювання 
цін, темпи зростання валового доходу і оплата праці 
в зонах з менш сприятливими умовами були в останні 
роки вищими, ніж у лісостеповій. Так, якщо в лісосте
повій зоні в 1967 р. порівняно з 1964 р. валовий доход 
у розрахунку на 1 людино-день зріс на 40%, а оплата 
праці — на 33%, со в підгірній — відповідно на 50% 
і 44%, а в гірській — на 60% і 93%. Внаслідок цього 
значно скоротився розрив в оплаті; якщо <в 1964 р. він* 
становив двократну величину, то в 1967 р. — півтора- 
кратну.

Однак диференціація' в рівні розвитку артілей і 
оплаті праці колгоспників все ще існує. У великій мірі, 
це зумовлено тим, що при встановленні цін у 1965 р. 
не вдалося подолати відмінностей, які склалися в рівні 
доходності окремих видів продукції.

Хоч після 1965 р. тваринництво стало рентабельним 
і має власні нагромадження, рівень рентабельності цієї 
галузі недостатній. Так, у 1967 р. рентабельність тва
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ринництва по колгоспах Чернівецької області становила 
в цілому 2,3%, а виробництво молока, баранини, вовни 
було збитковим, в той час як рослинництва — 69,5%. 
Розвиток тваринництва вимагає великих затрат на бу
дівництво приміщень, механізацію виробничих процесів, 
відтворення поголів’я. Тому і тепер розвиток тваринни
цтва в значній мірі здійснюється за рахунок рослинни
цтва. Але питома вага галузей рослинництва і тварин
ництва в структурі товарної продукції окремих колгос
пів не однакова. Так, якщо виручка від реалізації про
дукції тваринництва в 1967 р. становила в лісостеповій 
зоні 39% загального обсягу продукції рослинництва і 
тваринництва, то в підгірній — 45,3%, а в гірській — 
98%. За таких умов колгоспи гірничо-карпатської зони 
мають менше можливостей для перерозподілу доходів, 
між галузями, їм доводиться здійснювати нагромаджен
ня також і за рахунок тієї частини продукту, який за 
своїм змістом є необхідним.

Не позбавлена недоліків також і діюча система опо
даткування. Вони зумовлені тим, що обчислення подат
ків здійснюється на основі єдиної ставки в залежності 
від рентабельності, яка обчислена на основі фактичної 
оплати праці. У зв’язку з цим значна частина колгоспів» 
де високий рівень оплати праці досягається за рахунок 
перерозподілу коштів на користь фонду споживання, 
мають низьку рентабельність і звільняються від опо
даткування частини прибутку. В цьому ж напрямку діє 
і зменшення ставок подоходного податку на 4% з тієї 
частини доходу, яка перевищує встановлений мінімум 
оплати праці. В той же час в економічно слабких кол
госпах з нижчою оплатою праці рентабельність часто 
завищується, тому обкладанню податком підлягає час
тина прибутку, яка за своїм змістом є необхідним про
дуктом. Виникає, таким чином, необхідність у диферен-' 
ціації ставок подоходного податку в залежності від 
рівня рентабельності при обчисленні останньої на осно
ві суспільно необхідного рівня оплати праці.

В цілЬму ж, тепер, коли держава значно підвищила 
ціни і створила основні умови для вирівнювання дохо
дів колгоспів, вирішальне значення для піднесення до
ходів артілей і колгоспників має підвищення продуктив
ності праці і зниження собівартості, поліпшення госпо
дарювання.
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М. В. ЗАГАЙНИЙ (Чернівці)

ПІДВИЩЕННЯ МАТЕРІАЛЬНОГО ДОБРОБУТУ 
ТРУДЯЩИХ ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

В РОКИ СЕМИРІЧКИ

Комуністична партія і Радянський уряд завжди дба
ють про поліпшення життя народу. Зростання соціаліс
тичного виробництва в роки семирічки створило необ
хідні умови для дальшого підвищення матеріального 
добробуту радянських людей. За вказаний період Кому
ністична партія здійснила заходи по підвищенню опла
ти праці працівників галузей, які безпосередньо обслу
говують населення, у тому числі працівників освіти, 
охорони здоров’я, культури, торгівлі та житлово-кому
нального господарства.

Поряд з цим було проведено зниження цін на вовня
ні, шовкові, льняні тканини, окремі види одягу, швейні 
вироби дитячого асортименту, на годинники, велосипе
ди, фотоапарати, швейні машини, медикаменти та деякі 
інші товари масового споживання. Були також проведе
ні заходи по скасуванню і зниженню податків і підви
щенню заробітної плати робітників і службовців.

Внаслідок проведення цих заходів величезні матері
альні вигоди одержали і трудящі Чернівецької області. 
Так, в результаті поступового скасування податків лише 
в 1961 р. вигоди трудящих міста Чернівців складали 
650,9 тис. крб.1.

Проте в нашій країні піднесення матеріального доб
робуту трудящих забезпечується не лише шляхом пря
мого підвищення заробітної плати, зниження цін і т. ін., 
але й за рахунок розширення суспільних фондів спожи
вання. Досить сказати, що на кінець семирічки безплат
ні пільги і виплати за рахунок держави становили 36— 
38% реальних доходів трудящих СРСР.

Щоб уявити, які великі пільги має населення з су
спільних фондів, можна навести деякі дані по області. 
У 1965 р. в постійних дитячих садках і яслях виховува
лось 11783 дітей, відпочивало в піонерських таборах 
7602 дітей. В 11 школах-інтернатах навчалося 4529 ді
тей. Крім того, в школах створено групи подовженого

1 Чернівецький обласний партархів, ф. 2, оп. 5, од. зб. 270, 
арк. 101.
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дня, які відвідувало 9130 дітей. Поряд з дим в області 
діяло 7 санаторіїв на 1085 ліжок, 1 будинок відпочинку 
на 150 ліжок, працювало 725 загальноосвітніх шкіл, 
в яких навчалося 165984 учнів і їх обслуговувало 9693 
вчителів *.

Своєрідним фондом громадського споживання є час
тина нагромаджень підприємств. Так, у 1964 р. Черні
вецький машзавод у фонд підприємства виділив 75 
тис. крб. Ці гроші були розподілені так: на преміюван
н я — 19 тис. крб., житлове будівництво — 29 тис.; на ці 
кошти більше 170 дітей відпочивали в піонерських табо
рах, 240 робітників — на березі Чорного моря. Підпри
ємство одержало для колективу 96 пільгових путівок 
у санаторії та будинки відпочинку 1 2.

Партійні та радянські органи області постійно вжи
вали заходів щодо поліпшення постачання населення 
промислових та продовольчих товарів, розвитку радян
ської та кооперативної торгівлі. За роки семирічки за
гальний обсяг роздрібного товарообороту державної 
кооперативної торгівлі (включаючи громадське харчу
вання) виріс майже на 86 млн. крб., або більше ніж на 
66% 3. Це значить, що купівельна спроможність трудя
щих області з року в рік росла. Так, лише в останньому 
році семирічки населенню області було продано телеві
зорів у 3,4 раза, холодильників у 2,4 раза, меблів на 
30%, трикотажних виробів на 13%, молока і молоко- 
продуктів на 30% більше ніж у 1963 р.4 5.

Обласна, міська та районні парторганізації постійно 
дбали про розширення мережі магазинів, підприємств 
громадського харчування, підвищення культури обслу
говування трудящих тощо. За роки семирічки кількість 
магазинів та палаток зросла з 1776 до 2579, а робочих 
місць у них — з 2675 до 4163. Кількість підприємств 
громадського харчування за цей же період зросла з 508 
до 735, а посадочних місць у них — з 12737 до 20745 г\

Проте в роботі торговельних організацій, і особливо

1 Народне господарство Чернівецької області, Статистичний 
збірник, Вид-во «Статистика», К., 1967, стор. 258, 193.

2 Газ. «Радянська Буковина» за 5 грудня 1965 р.
3 Народне господарство Чернівецької області, стор. 264.
4 XIII обласна партійна конференція, Газ. «Радянська Букови

на» за 9 лютого 1966 р.
5 Народне господарство Чернівецької області, стор. 285.
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підприємств громадського харчування, мали місце знач
ні недоліки. Партійні, радянські та профспілкові органи 
рішуче викривали їх. Так, XVII міська партконференція 
відзначила, що первинні організації, керівники торгів 
і тресту їдалень ще не проявляють належної наполег
ливості у розв’язанні питань розширення мережі мага
зинів і їдалень, механізації трудомістких робіт, іноді 
миряться з фактами зловживань та безкультур’я в окре
мих магазинах та їдальнях 1. Конференція накреслила 
заходи по усуненню виявлених недоліків.

Партійні, радянські, господарські і профспілкові 
органи постійно дбали про те, щоб збільшувались мас
штаби житлового будівництва. Завдяки цьому темпи 
будівництва невпинно зростали. Якщо за 1958—1959 рр. 
по області було збудовано і здано в експлуатацію 42 
тисячі квадратних метрів житлової площі2, то за 1964— 
1965 рр. — 87 тисяч квадратних метрів, тобто більше ніж 
у два рази 3. Загалом за роки семирічки в містах і се
лах області державними і кооперативними підприєм
ствами і організаціями (без колгоспів), а також робіт
никами і службовцями збудовано 739 тисяч квадрат
них метрів житлової площі4 5. Тільки в місті Чернівцях 
за семирічку новосілля справили понад 5 тисяч меш
канців, зведено більше 1 тисячі індивідуальних будин
ків. Крім цього, було зведено 14 гуртожитків на 4200 
місць, збудовано та реконструйовано 15 дитячих до
шкільних закладів, 8 загальноосвітніх шкіл і 2 школи- 
інтернати на 8800 учнівських місць, 15 закладів громад
ського харчування, 24 магазини, 2 лазні, 10 підприємств 
побутового призначення, готель та інА

За роки семирічки значно поліпшилось побутове 
обслуговування населення. В обласному бюджеті на 
1959—1965 рр. на розвиток комунального господарства 
було виділено 147 млн. крб., що в 6 разів більше, ніж 
за 7 попередніх років 6. Це дозволило розширити мас

1 Газ. «Радянська Буковина» за 25 вересня 1965 р.
2 Чернівецький обласний партархів, ф. 1, оп. 52, од. зб. 2643, 

арк. 31.
3 Поточний архів Чернівецького (Ж КП України, Стенограма 

XIII Чернівецької обласної партконференції, арк. 24.
4 Народне господарство Чернівецької області, стор. 256.
5 Газ. «Радянська Буковина» за 25 вересня 1965 р.
6 Чернівецький обласний партархів, ф. 1, оп. 52, од. зб. 2643* 

арк. 31.
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штаби будівництва підприємств побутового призначен
ня. Лише за два останніх роки семирічки їх було побу
довано понад 100, загальний обсяг побутових послуг, 
представлених .населенню в 1965 р., виріс проти 1963 р- 
в 1,4 раза 1.

У місті Чернівцях газифіковано понад 26500 квар
тир, значно поліпшилось водопостачання, на річці Прут 
зведено першу чергу очисних споруд. Лише за два 
останні роки семирічки заасфальтовано і вимощено по
над 40 вулиць, 176 вулиць освітлено, посаджено 160 
тисяч декоративних дерев, понад 280 тисяч кущів, 17 
тисяч кущів троянд та багато інших квітів 2.

За підрахунками економістів, сума послуг на одного 
жителя міста за семирічку зросла в грошовому обчис
ленні з 7 до 15 крб. на р ік3.

Обласна, міська та районні партійні організації по
стійно дбали про поліпшення медичного обслуговуван
ня трудящих області. З кожним роком збільшувалися 
асигнування на охорону здоров’я. У 1965 р. на медичне 
обслуговування населення витрачалося 30% видаткової 
частини обласного бюджету, тоді як в 1940 р., при ру
мунській окупації, тільки 0,2% 4.

Завдяки постійному піклуванню партії та уряду про 
розвиток охорони здоров’я, за роки семирічки в області 
кількість лікарів зросла на 490 чоловік, середнього ме
дичного персоналу— на 1126 чол., а число лікарняних 
ліжок збільшилося на 1015 5.

Впорядкування мережі лікувальних закладів, розши
рення матеріальної бази поліклінік і дільничних служб, 
їх забезпечення кваліфікованими спеціалістами, сучас
ним лікувальним устаткуванням створили необхідні умо
ви для удосконалення форм і методів амбулаторно-клі
нічного обслуговування населення.

Проте в роботі органів охорони здоров’я було ще 
багато недоліків. Тому обласна, міська та районні пар
тійні організації, виконкоми обласної, міської та район
них Рад депутатів трудящих постійно вживали належ

1 Поточний архів Чернівецького ОК КП України, Стенограма 
XIII Чернівецької обласної партконференції, арк. 24.

2 Поточний архів Чернівецького міськкому КП України, Стено
грама XVII міської партконференції, арк. 131.

3 Газ. «Радянська Буковина» за 22 січня 1966 р.
4 Газ. «Радянська Буковина» за 3 грудня 1965 р.
5 Народне господарство Чернівецької області, стор. 319.
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них щодо наведення порядку в роботі лікувальних 
закладів.

За роки семирічки значно поліпшилось матеріальне 
становище колгоспного селянства. Внаслідок проведен
ня партією заходів по дальшому розвитку сільського 
господарства колгоспи з року в рік економічно міцніли, 
а життя колгоспників ставало заможнішим. Так, якщо 
загальний фонд оплати праці в колгоспах області 
в I960 р. становив 22257 тис. крб., то вже в 1963 р. — 
35555 тис. крб., а на кінець семирічки — 70086 тис. крб., 
тобто зріс більше ніж у 3 рази 1.

На базі росту загального фонду оплати праці в кол
госпах зростали прибутки колгоспників. Якщо в 1962 р. 
середня оплата праці по колгоспах області на 1 людино- 
день становила 1,49 крб., то в 1965 р.—2,34 крб., а видача 
натурою (зерна) відповідно — 2,5 кг і 3,1 к г 2.

Важливим соціальним заходом було запровадження 
пенсій для колгоспників. По області пенсії було при
значено 23 тис. колгоспникам на загальну суму 327,2 
тис. крб. щомісяця 3.

Таким чином, за роки семирічки значно зріс мате
ріальний добробут усіх категорій трудящих Чернівець
кої області. Заходи партії, накреслені XXIII з ’їздом 
КПРС, наступними Пленумами ЦК КПРС створили ще 
більш сприятливі умови для піднесення життєвого рів
ня радянських людей.

А. Я. ВОЛОЩУК (Чернівці)

ПІДНЕСЕННЯ КУЛЬТУРНО-ТЕХНІЧНОГО РІВНЯ 
КОЛГОСПНОГО СЕЛЯНСТВА БУКОВИНИ — 

ВЕЛИКЕ ЗАВОЮВАННЯ ЖОВТНЯ
Велика Жовтнева соціалістична революція відкрила 

широкий доступ до загальної і професійної освіти всім 
трудящим, забезпечивши політичні і економічні переду
мови для безперервного культурно-технічного росту тру

1 Поточний архів Чернівецького ОК КП України. Економічні 
показники господарської діяльності колгоспів області за 1958— 
1965 рр., арк. 130.

2 Там же, арк. 131, 133.
3 XIII обласна партконференція, Газ. «Радянська Буковина» за 

9 лютого 1966 р.
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дівників села. Піднесення ікультурно-технічного рівня 
трудівників сільського господарства здійснюється перш 
за все на базі підвищення їх загальноосвітніх знань. 
В. І. Ленін підкреслював, що партія в першу чергу ста-* 
вить завдання найширшого здійснення народної освіти 
і виховання. Вони створюють грунт для формування 
всебічно розвинутих членів комуністичного суспільства

У результаті здійсненої після возз’єднання Буковини 
і Бессарабії соціалістичної культурної революції в Чер
нівецькій області ліквідовано масову неписьменність і 
малописьменність. Якщо до возз*єднання письменних 
серед дорослого населення Буковини взагалі було лише 
15,2%, то в 1959 р. тільки серед сільського населення 
письменних було 98,8% 1 2. Протягом наступних п’яти ро
ків неписьменність серед дорослого населення була лік
відована повністю 3.

Комуністична партія ніколи не обмежувала свою 
програму в піднесенні загальноосвітнього рівня трудя
щих вимогою ліквідації неписьменності іі малописьмен- 
ності. В. І. Ленін писав, що «не досить неписьменність 
ліквідувати, але треба ще будувати радянське госпо
дарство, а при цьому на самій письменності далеко не 
поїдеш» 4.

Керуючись вказівками В. І. Леніна, рішеннями Ко
муністичної партії про школу, партійні і радянські орга
ни Чернівецької області здійснили велику роботу, спря
мовану на виконання закону про всеобуч, створення від
повідної навчально-матеріальної бази, забезпечення 
шкіл педагогічними кадрами, тісного зв’язку з життям, 
продуктивною працею. Однією з найбільш перспектив
них форм зв’язку школи з життям на селі, поєднання 
навчання з продуктивною працею виявились учнівські 
навчально-виробничі бригади. Уже в 1960 р. в школах 
Буковини було створено 82 такі,бригади, які об’єднува
ли більше 6,5 тис. учнів 5. У них формується новий тип

1 Див.: К. Ц е т к и н ,  Воспоминания о Ленине, Госполитиздаг, 
М., 1959, стор. 14.

2 Итоги Всесоюзной переписи населения 1959 года. Украинская* 
ССР, Госполитиздат, М., 1963, стор. 67.

3 Поточний архів відділу шкіл Чернівецького обкому КП Укра
їни. Інформація про завершення ліквідації неписьменності, 27 черв
ня 1964 р.

4 В. І. Л е н і н ,  Твори, вид. 4-е, т. 33, стор. 49.
5 Чернівецький облпартархів, ф. 1, оп. 12, спр. 153, арк. 2.
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трудівника сільського господарства. Найбільш старанні 
учні, які добре працювали в учнівських бригадах та на 
шкільних навчально-дослідних ділянках, брали активну 
участь у роботі гуртків юннатів, залишались працювати 
в колгоспному виробництві, одночасно продовжуючи 
навчання без відриву нід виробництва в сільськогоспо
дарських вузах і технікумах, або вступали в ці заклади 
на стаціонарне навчання. Тільки за 1962—1966 рр. за
лишились працювати в сільськогосподарському вироб
ництві 2729 випускників середніх та 15471 — восьмиріч
них шкіл 1. Залучення випускників загальноосвітніх шкіл 
у колгоспне виробництво привело не тільки до кількіс
них, але й якісних змін у складі працівників сільського 
господарства: вони швидше освоюють нову техніку, 
технологію виробництва, досягнення сільськогосподар
ської науки і передового досвіду, оволодівають суміж
ними професіями, беруть активну участь у громадському 
житті. Підвищення культурно-технічного рівня трудів
ників села за рахунок найбільш освіченої частини мо
лоді стверджується і анкетним опитуванням випускни
ків середнііх шкіл області 1960—1965 рр., проведеним 
у січні — лютому 1966 р.

У підвищенні загальноосвітнього рівня трудівників 
села Радянської Буковини значне місце займали школи 
працюючої молоді. Для створення сприятливих умов 
підвищення загальноосвітніх знань молоді, вже зайнятої 
в сільськогосподарському виробництві, в області була 
створена широка мережа вечірніх (змінних) і заочних 
шкіл сільської молоді, проведена велика робота по за
лученню до навчання в них молодих виробничників, пар
тійного і радянського активу. Значну допомогу партій
ним організаціям у справі підвищення загальноосвітньо
го рівня сільських трудівників надавали комсомольські 
організації.

Повсякденна увага партійних і радянських органів, 
громадських організацій до роботи шкіл сільської мо
лоді дала позитивні результати. Лише за роки семиріч
ки кількість шкіл працюючої молоді збільшилась у 4 
рази. їх контингент у 1964—1965 навчальному році ста
новив 21200 чол. Число учнів заочних шкіл зросло в 10,7

1 Поточний архів відділу по використанню трудових ресурсів 
Чернівецької обласної Ради депутатів трудящих за 1966 р.
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раза 1 2. За 1959—1965 рр. школи сільської молоді закін
чили 19316 чолА

Зростання загальноосвітнього рівня трудівників села 
Радянської Буковини створювало сприятливі умови для 
підвищення професійно-технічної підготовки працівни
ків сільськогосподарського виробництва. Це завдання 
здійснювалось через розширення сітки училищ механі
зації сільського господарства, зміцнення їх навчально- 
матеріальної бази, підвищення якості підготовки механі- 
заторіів без відриву від виробництва, шляхом створення 
технічних гуртків і курсів, здійснення механізаторсько
го всеобучу трудівників села та підготовку механізато
рів у сільських загальноосвітніх школах.

Використовуючи різноманітні форми підготовки ме
ханізаторських кадрів, партійні та сільськогосподарські 
органи домоглися збільшення їх числа в колгоспах 
області з 5314 чол. у 1958 р.3 до 10159 чол. на квітень 
1966 ір.4. Маючи достатній загальноосвітній рівень, гли
бокі професійні знання, добре ідейне загартування, сіль
ські механізатори Радянської Буковини складають роз
винуту в культурно-технічному відношенні частину тру
дівників колгоспного виробництва. Дані обслідування 
ряду колгоспів області показують, що багато механіза
торів володіють декількома професіями. Оволодіння 
декількома професіями розширює кругозір механізато
ра, дає йому можливість повніше розвивати свої здіб
ності й ефективніше працювати. Так, в артілі «Маяк» 
Новоселицького району з 154 механізаторів 46 чол. (або 
майже 30%) мали по 2—3 спеціальності. В цілому в Но- 
воселицькому районі на початок 1966 р. працювало 1180 
трактористів, з них 386 — першого і другого класів5.

Важливу роль у піднесенні культурно-освітнього рів
ня колгоспного селянства області відігравали і відігра
ють 'державні сільськогосподарські навчальні заклади

1 Народне господарство Чернівецької області. Статистичний 
збірник, Вид-во «Статистика», К., 1966, стор. 298. Підраховано 
нами.

2 Поточний архів відділу шкіл Чернівецького обкому КП Укра* 
їни за 1906 р.

3 Чернівецький обласний державний архів, ф. Р-19, оп. 9, 
спр. 334, арк. 27.

4 Народне господарство Чернівецької області. Статистичний 
збірник, стор. 213.

5 Газ. «Ленінським шляхом» (Новоселиця), 17 листопада 1966 р.
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різного типу. Партійні і комсомольські організації по
стійно турбувалися про підготовку колгоспної молоді до 
вступу у вищі, середні спеціальні навчальні заклади» 
для чого організовувалися підготовчі курси, проводили
ся групові та індивідуальні консультації сільськими 
учителями, студентами і спеціалістами сільського госпо
дарства. Виконуючи настанову Ради Міністрів СРСР 
про участь промислових підприємств, радгоспів і колгос
пів у комплектуванні вузів і технікумів і в підготовці 
спеціалістів для підприємств/ артілі відряджали на 
навчання за свій рахунок передовиків колгоспного ви
робництва. Тільки протягом 1959—1965 рр. сільськогос
подарські технікуми області підготували 3385 агрономів,, 
зоотехніків, ветфельдшерів, бухгалтерів та ін. фахівців, 
які поповнили ряди колгоспних спеціалістів *. Багата 
колгоспників за ці роки здобули вищу сільськогосподар
ську освіту. Щорічно сільськогосподарські вузи України 
поповнюють своїми випускниками вищу і середню ланку 
керівного складу колгоспів. У 1965 р. безпосередньо в 
колгоспах працювали 3204 спеціалісти з вищою і серед
ньою спеціальною освітою 1 2.

Під керівництвом партійних організацій в області 
проведена велика робота по підготовці кадрів масової 
кваліфікації для колгоспного виробництва, по озброєн
ню трудівників села агрономічними, зоотехнічними, еко
номічними та хімічними знаннями. Цих знань вони на
бували в школах передового досвіду, університетах 
сільськогосподарських знань, школах комуністичної пра
ці, постійно діючих школах і курсах підвищення квалі
фікації, економічних гуртках тощо. У 1965 р. в них на
вчалося більше 26 тис. чоловік; майже 33 тис. колгосп
ників охоплено всеобучем по механізації та по хімізації 
сільського господарства 3.

Добре налагоджена справа навчання колгоспників 
у партійній організації артілі ім. Суворова Новосели- 
цького району. В 1965 р. тут працювало 11 шкіл пере*

1 Чернівецький обласний державний архів, ф. Р-4, оп. 9К 
спр. 3617, арк. 115; Народне господарство Чернівецької області. 
Статистичний збірник, стор. 304—305.

2 Народне господарство Чернівецької області. Статистичний 
збірник, стор. 211.

3 Вопросы партийного руководства развитием народного хозяй
ства, Изд-во «Мысль», М., 1966, стор. 163.
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дового досвіду з контингентом слухачів більше 300 чол.1, 
які детально вивчали питання найбільш раціонального 
ведення господарства, спроби вирощування високих 
урожаїв сільськогосподарських культур, прийоми підви
щення продуктивності тваринництва. У колгоспі «Радян
ська Україна» Кіцманського району трудівники полів і 
ферм навчалися в 4 школах досвіду комуністичної пра
ці. Позитивним у роботі цих шкіл є, по-перше, те, що 
в них органічно поєднується політична, професійна і 
техніко-економічна підготовка працівників; по-друге, 
вони створюються безпосередньо в бригадах, ланках, 
на фермах, тобто там, де вирішуються питання вироб
ництва і комуністичного виховання, де народжується 
і впроваджується передовий досвід2. Поєднання загаль
ноосвітнього, виробничо-технічного і політичного навчан
ня, здійснення органічного зв’язку між ними забезпечує 
успішне розв’язання завдань комуністичного виховання 
колгоспного селянства, значно прискорює підвищення 
його культурно-технічного рівня.

У 1965—1966 навчальному році в області запрова
джена нова форма навчання трудівників села — дворіч
ні школи підвищення професійно-технічної кваліфікації. 
В них навчаються бригадири, ланкові, механізатори, 
рядові колгоспники, а також сільська молодь, яка вли
вається в колгоспне виробництво після закінчення се
редніх чи восьмирічних шкіл. Обком КП України та 
облвиконком розробили перспективний план підвищен
ня професійної кваліфікації та майстерності колгоспних 
кадрів на 1965—1969 рр. Добре організували роботу 
шкіл партійні організації колгоспів ім. Суворова, «Ра
дянський прикордонник», ім. Жданова, «Заповіт Ілліча» 
Новоселицького району. На першому році навчання слу
хачі вивчали загальні питання землеробства. Після 
закінчення занять склали іспити 654 колгоспники. Тим, 
хто успішно закінчив увесь курс, присвоювалась квалі-' 
фікація майстрів сільського виробництва в галузі земле
робства і були видані відповідні свідоцтва 3. Для допо
моги керівникам шкіл у Кельменецькому, Хотинському^ 
Кіцманському районах створено методичні ради з спе
ціалістів районних виробничих управлінь сільського гос-

1 Вопросы партийного руководства развитием народного хо
зяйства, Изд-во «Мысль», М., 1966, стбр. 163— 164.

2 Газ. «Радянська Буковина», 29 січня 1965 р.
3 Газ. «Ленінським шляхом», 17 листопада 1966 р.
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подарства та кращих фахівців колгоспів. У 1967 р. 
в колгоспах області працювало 716 дворічних шкіл, 
в яких навчалося 11,5 тис. трудівників села1.

У піднесенні культурно-технічного рівня сільських 
трудівників широко використовуються культурно-освітні 
заклади, преса, радіо, кіно, телебачення, лекційна про
паганда. Вони стали важливими засобами пропаганди 
агрозоотехнічних, економічних і політичних знань, підви
щення загальної культури працівників колгоспного ви
робництва. Тільки протягом 1965 р. більше 1 мільйона 
колгоспників продивилися 7440 кінофільмів 2, прослуха
ли 8564 лекції на сільськогосподарську тематику 3.

Велику роль у піднесенні культурно-технічного рівня 
трудівників села відіграє соціалістичне змагання, в то
му числі рух за комуністичне ставлення до праці. Голов
на особливість цього руху полягає в тому, що він орга
нічно поєднує в собі боротьбу за досягнення високої 
продуктивності праці з неухильним підвищенням куль
турно-технічного рівня трудящих. У 1961 р., наприклад, 
з 13266 учасників руху за комуністичне ставлення до 
праці навчалися у загальноосвітніх школах та в різних 
формах виробничо-технічного навчання 5710 працівни
ків сільського господарства області4.

Зростання культурно-технічного рівня колгоспного 
селянства проявляється в русі сільських раціоналізато
рів та винахідників. Широку підтримку знаходить раці
оналізаторська думка сільських умільців колгоспу «Ра
дянська Україна» Кельменецького району Ф. Грицая, 
В. Корнія, Н. Невігловського, В. Галая та ін .5. Чимало 
добрих справ роблять колгоспні раціоналізатори інших 
артілей області.

Колгоспне селянство Радянської Буковини, що під
нялося завдяки Радянській владі до знань, освіти і куль
тури, під керівництвом партійних організацій успішно 
бореться за перетворення в життя рішень XXIII з’їзду 
партії і жовтневого (1968 р.) Пленуму ЦК КПРС.

1 Газ. «Сільські вісті», 16 березня 1967 р.
2 В. К у р и л о ,  Сівачі досвіду, Вид-во «Карпати», Ужгород, 

1966, стор. 76.
3 Статистический отчет о лекционной деятельности общества 

-«Знание» УССР за 1965 год, К., 1966, стор. 8.
4 Чернівецький облпартархів, ф. 1, on. 2, спр. 2864, арк. 67, 

«ф. 21, оп. 2, спр. '1646, арк. 99— 112.
5 Газ. «Наддністрянська правда» (Кельменці), 3 грудня 1968 р.
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П. 3. ГОРОДЕНСЬКИЙ (Київ)

ЕКОНОМІЧНІ ЗВ’ЯЗКИ ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 
В СИСТЕМІ НАРОДНОГО ГОСПОДАРСТВА 

УКРАЇНСЬКОЇ РСР

Неухильне піднесення народного господарства Буко
вини супроводжується розширенням її економічних 
зв’язків з іншими районами України та братніми союз
ними республіками. Економічні зв’язки розвиваються 
на основі територіального поділу суспільної праці і те
риторіальної спеціалізації областей, районів та респуб
лік на виробництві певних видів продукції. Вони 
є матеріальним вираженням співробітництва та взаємо
допомоги віоіх народів Радянського Союзу в комуніс
тичному будівництві.

Що стосується розвитку економічних зв’язків з об
ластями Радянської України і всіма республіками 
Союзу РСР, то їх формування почалося з дня возз’єд
нання краю у складі Радянської України.

Структурні зрушення, що відбулися за роки Радян
ської влади в промисловості Чернівецької області, доко
рінно змінили характер її міжрайонних зв’язків.

Швидкий і всебічний розвиток промисловості Буко
вини був би неможливий без належної економічної до
помоги з боку більш розвинених областей, районів і 
республік. Цьому сприяє соціалістичний територіальний 
поділ праці, що веде до поглиблення спеціалізації ра
йонів і розвитку раціональних міжрайонних економічних 
зв’язків. Тільки за останні 17 років загальний обсяг 
міжрайонного вантажообміну Чернівецької області по 
відправленню вантажів зріс у 3,5 раза, а по прибуттю— 
більш як у 5 разів.

У системі народного господарства Української РСР 
Чернівецька область підтримує тісні економічні зв’язки 
з усіма братніми союзними республіками. Наприклад, 
з Білорусії в область завозяться трактори, радіотехніч
не устаткування, папір, сірники, з республік Прибалти
ки — залізничні вагони, риба, телефонні апарати; з рес
публік Закавказзя — цитрусові, чай, різні машини для 
.легкої промисловості; з Молдавії — продукція сільсько
го господарства, виноград, соняшник, тканини, сільсько- 
хосподарські машини для обробітку садів та інше. Знач-
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не місце в економічних зв’язках Чернівецької області 
належить республікам Середньої Азії і Казахстану.

Значний розвиток іі відносно високий рівень спеціа
лізації промисловості і сільського господарства Черні
вецької області зумовили і її широкі міжобласні еконо
мічні зв’язки. Найтісніше Буковина зв’язана з областя
ми нашої республіки і в першу чергу з Львівською,, 
Дніпропетровською, Тернопільською, Івано-Франків
ською.

Серед вантажів, що ввозяться для промислових 
потреб області, слід передусім виділити машини і 
устаткування, металеві вироби, продукти хімічної про
мисловості, окремі види палива, мінерально-будівельні 
матеріали, лісові вантажі, а також вироби легкої про
мисловості.

Відсутність у Чернівецькій області власної металур
гійної бази різко позначається на структурі ввозу про
мислових вантажів, що прибувають сюди з різних райо
нів СРСР. Щороку народне господарство області спо
живає до 600 тисяч тонн вугілля.

До недавнього часу основним постачальником вугіл
ля на Буковину виступав Львівсько-Волинський басейн* 
але оскільки транспортні витрати на вугілля Донбасу 
нижчі, то Чернівецьку область доцільно прикріпити до* 
цього басейну.

Нафтопродукти в область поступають з нафтопере
робних заводів Дрогобича, Львова, Надвірної. В на
ступному п’ятиріччі значна частина нафтопродуктів буде 
надходити з Південного району. Електростанції Черні
вецької області виступають складовою частиною Захід
ноукраїнської енергосистеми, яка з’єднана з енергоси
стемами соціалістичних країн у міжнародну енергоси
стему «Мир». Вона служить важливою ланкою в систе
мі економічних зв’язків між соціалістичними країнами 
Європи.

У структурі ввозу і вивозу вантажів Чернівецької 
області велику питому вагу посідають лісові вантажі £ 
продукція деревообробної промисловості.

Аналіз даних виробництва і споживання основних 
видів продукції деревообробної промисловості за остан
ні роки показує, що вивіз ділової деревини 'і виробни
цтво пиломатеріалів підприємствами області поступово 
зменшується, при одночасному зростанні споживання^
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Де пояснюється тим, що внаслідок надмірної * вирубки 
площі стиглих і перестиглих насаджень, а також запа
си деревини в них різко зменшились. Тому області до
водиться ввозити частину цієї продукції з Володимир- 
-ської і Свердловської областей, Комі АРСР та інших 
віддалених районів, що не раціонально.

У структурі виробничо-територіальних зв’язків про
мисловості будівельних матеріалів Чернівецької області 
велику питому вагу займають вантажі будівельної ін
дустрії: залізобетонні конструкції, стінові блоки, вапно, 
гіпс, цегла, будівельне каміння та інше. Вантажопотоки 
дих матеріалів складають основну частину вантажів 
місцевого сполучення.

Сучасний рівень розвитку легкої і харчової промис
ловості забезпечує їм широку участь як у внутрірайон- 
ному, так і в міжрайонному обміні товарами. Виробни
цтво багатьох видів продукції цих галузей дещо пере
вищує потреби області, тому частина виробів вивозить
ся в інші райони. Разом з тим, відсутність виробництва 
певного асортименту виробів створює необхідність ввозу 
аналогічної продукції для потреб області.

Легка промисловість належить до числа тих галузей, 
які споживають велику кількість різноманітної сировини 
і напівфабрикатів (нитки, тканини, вовна, тощо). 
У зв’язку з цим, слід підкреслити, що виробництво ЦИХ 
продуктів у нашій республіці значно відстає від загаль
носоюзного рівня і це забезпечує сучасних потреб про
мисловості. У Чернівецькій області воно тим більш не
достатнє. Серед матеріалів, які споживаються підпри
ємствами, особливо відчутним є недостаток сировини 
для трикотажної і швейної промисловості.

Що стосується харчової промисловості, то в міжра
йонному обміні продукції Чернівецької області з інши
ми республіками найбільшу питому вагу займає вивіз 
цукру і спирту-сирцю. •

Міжобласні економічні зв’язки визначаються розвит
ком продуктивних сил нашої країни. В умовах плано
вого соціалістичного господарства міжобласні економіч
ні зв’язки В CBOJP чергу сприяють піднесенню економіки 
всієї країни. В перспективі з дальшим розвитком про
мисловості і сільськогосподарського виробництва Чер
нівецької області її економічні зв’язки зростатимуть.
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П. П. БОРЩЕВСКИЙ (Кишинев)

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И КУЛЬТУРНЫЕ 
ПРЕОБРАЗОВАНИЯ В МОЛДАВИИ 

ЗА СОВЕТСКИЙ ПЕРИОД

Среди выдающихся достижений полувекового разви
тия СССР одно из важнейших мест занимает разреше
ние национального вопроса. За непродолжительный пе
риод времени в нашей стране произошли гигантские 
преобразования в области национальных отношений, 
выразившиеся в установлении полного правового равен
ства всех больших и малых наций и народностей, в лик
видации имевшего место в прошлом фактического нера
венства народов царской России, в обеспечении эконо
мического и культурного развития всех национальных 
районов СССР.

В процессе социалистического строительства была 
осуществлена ленинская программа по национальному 
вопросу, утвердилось социалистическое братство всех 
народов СССР. В ходе социалистического строительства 
отсталые в прошлом национальные районы получили 
собственную государственность, ликвидировали свою 
экономическую и культурную отсталость, приобщились 
к высшим, социалистическим формам хозяйства и куль
туры.

«Социализм — отмечается в Тезисах ЦК КПСС к 50- 
летию Великой Октябрьской социалистической револю
ции, — обеспечивает всем народам СССР фактическое 
равенство в политическом, экономическом, культурном 
отношениях. Народам, находившимся на более низкой 
ступени экономического развития, была оказана огром
ная экономическая помощь, выделялись большие капи
тальные вложения на ускоренное развитие промышлен
ности, сельского хозяйства и культуры».

Наглядным примером успешного претворения в 
жизнь ленинских принципов экономического и культур
ного развития национальных районов в СССР служит 
Молдавская ССР, представлявшая в прошлом отсталую 
■национальную окраину.

Знаменательной вехой в жизни молдавского народа 
было воссоединение правобережной и левобережной 
частей и образование 2 августа 1940 г. Молдавской
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ССР. Воссоединенный молдавский народ с большим 
воодушевлением приступил к экономическому и куль
турному строительству. Однако мирный созидательный 
труд трудящихся Советской Молдавии был прерван ве
роломным нападением фашистских агрессоров «а нашу 
страну, в результате которого народному хозяйству рес
публики был нанесен значительный ущерб.

После разгрома фашистских агрессоров трудящиеся 
Молдавской ССР, как и всех союзных республик СССР, 
принялись за восстановление народного хозяйства рес
публики. Уже в первую послевоенную пятилетку при 
большой бескорыстной помощи со стороны братских 
народов, и прежде всего великого русского народа, мол
давский народ преодолел трудности послевоенного пе
риода, восстановил разрушенное народное хозяйство и 
осуществил значительные социалистические преобразо
вания в экономике республики.

Темпы развития производительных сил в Молдав
ской ССР за послевоенный период значительно превос
ходили средние по стране. В разрезе отдельных пока
зателей это превосходство было в следующих пределах: 
по численности населения — на 14%, в том числе по 
городскому населению — на 45%, по валовой продукции 
промышленности — более чем в 2 раза; по валовой про
дукции сельского хозяйства — на 32%, по капитальным 
вложениям в народное хозяйство — на 77%, по рознич
ному товарообороту — на 69%.

Примечательно, что особенно высокими темпами раз
вивалась цромышленность республики. Среднегодовые 
темпы прироста промышленной продукции в Молдав
ской ССР превышали средние по стране в отдельные 
периоды следующим образом: в 1941—1950 гг.— на 
34%, в 1951—1960 гг. — на 36%, в 1961 — 1965 гг. — на 
41%. В среднем за 25 лет (1941—1965 гг.) прирост про
мышленной продукции в республике превышал средний 
уровень по Союзу на 36%.

Высокие темпы развития отраслей материального 
производства способствовали повышению уровня эконо
мического развития Молдавской ССР. Если в 1940 г. он 
составлял в республике по отношению к среднему по 
СССР примерно 30—35%, то в настоящее время он 
достиг 80—85%, то есть за период существования союз
ной республики повысился в 2,5—2,8 раза.
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Характерно, что наряду с повышением уровня эконо
мического развития, в народном хозяйстве республики 
произошли существенные качественные изменения, свя
занные є совершенствованием хозяйственного комплек
са. Это привело к превращению республики из аграрно
го района в индустриально-аграрный район.

За годы социалистического строительства в Молдав
ской ССР высокими темпами развивались отрасли не
производственной сферы — культура, народное образо
вание, здравоохранение.

За годы Советской власти Молдавия превратилась 
из неграмотного района в республику сплошной грамот
ности. Если при переписи населения 1897 г. грамотность 
населения в возрасте 9—49 лет составляла 22,2%, 
в 1939 г. — 45,9, то уже при переписи 1959 г. грамотность 
населения достигла 97,8%. В настоящее время негра
мотность полностью ликвидирована.

Замечательны достижения республики в области на
родного образования. В настоящее время в республике 
охвачено различными видами обучения более одного 
миллиона человек, или более трети населения, исклю
чая детей дошкольного возраста. Если в 1914/15 учеб
ном году на 1000 жителей обучалось в республике 45 
человек, в 1940/41 г .— 181, то в 1967/68 г. их приходи
лось около 250 человек, или в 5,5 раза больше по 
сравнению с 1914/15 учебным годом.

Рост общей культуры и технической грамотности 
трудящихся республики обусловлен широким развитием 
высшего и среднего специального образования. Если на 
территории бывшей Бессарабии не было высших учеб
ных заведений, то в настоящее время их в республике 
имеется восемь, в которых обучалось в 1967/68 учебном 
году 431 тыс. студентов, или более чем в 17 раз больше 
по сравнению с 1940/41 учебным годом. В республике 
имеется 45 средних специальных учебных заведений, 
в которых обучалось в 1967/68 учебном году 43,6 тыс. 
учащихся, Или в 10,5 раза больше, чем в 1940/41 учеб
ном году.

Показательно, что в Молдавской ССР на 10 тысяч 
человек населения приходится больше студентов, чем 
в любой из европейских капиталистических стран. Так, 
если в Молдавской ССР в 1966/67 учебном году на 10
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тысяч населения приходилось 119 студентов, то в отдель
ных капиталистических странах их приходилось зна
чительно меньше: Япония (1964/65 уч. год)— 84,
Франция (1963/64 уч. год)— 71, Англия (1964/65 
уч. год — 58, ФРГ (1964/65 уч. год)— 45, Италия 
(1964/65 уч. год)— 50, Турция (1964/65 уч. год)— 28, 
Пакистан (1963/64 уч. год) — 22, Иран (1964/65 уч. год) 
— 10 студентов.

Широкое развитие получила за советский период 
в республике наука. В настоящее время в республике 
имеется Академия наук и широкая сеть отраслевых на
учно-исследовательских учреждений. Если в 1940 г. 
в республике имелось 180 научных работников, то в на
чале 1967 г. их численность составила более 4,4 тыс. че
ловек. Исследования молдавских ученых известны не 
только в пределах республики и нашей страны, но и 
далеко за их рубежами.

Значительно увеличилось издание книг и журналов. 
Если в 1940 г. на 1000 человек населения в республике 
издавалось 605 экземпляров книг и журналов, то 
в 1966 г. их число возросло на 6620 экземпляров, или 
увеличилось почти в 11 раз.

Заметных успехов достигла Молдавская ССР в раз
витии здравоохранения. Численность врачей увеличи
лась со 193 до 1055 в 1940 и 6611 в 1967 г. Если в 1913 г. 
на 1000 человек населения приходилось 1,4 врача всех 
специальностей, в 1940 г. — 4,2, то в 1967 г. их прихо
дилось 19 человек, или в 13,5 раза больше по сравнению 
с 1913 г. и в 4,5 раза больше, чем в 1940 г. Число боль
ничных коек увеличилось с 2,5 тысяч единиц в 1913 г. 
и 6,1 тысяч единиц в 1940 г. до 32,5 тысяч единиц в 
1967 г., или возросло за 1913—1967 гг. в 13 раз, а за 
1940—1967 гг. — в 5,3 раза. Число больничных коек 
в расчете на 10 тысяч человек населения возросло с 12,2 
единиц в 1913 г. до 24,6 единиц в 1940 г. и в 93,2 единиц 
в 1967 г.

Существенное улучшение здравоохранения в респуб
лике способствовало резкому снижению смертности и 
повышению естественного прироста населения.

Столь заметные достижения в развитии экономики, 
народного образования, науки, культуры, здравоохране
ния Молдавской ССР являются наглядным примером 
торжества ленинской национальной политики.
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Г. І. СІНЧЕНКО (Чернівці)'

НАРОДНОПОЕТИЧНА ТВОРЧІСТЬ 
ПРО ВОЗЗ’ЄДНАННЯ 

ЗАХІДНОУКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЕЛЬ

Український народ давно прагнув до возз’эднання 
всіх українських земель. Цього можна було досягти 
тільки шляхом возз’єднання з російським народом. Сво
го часу це відчув і належним чином оцінив Богдан 
Хмельницький і здійснив волю українського народу.

Звістка про возз’єднання України з Росією з великим 
захопленням була зустрінута на Західній Україні і на 
Буковині. Народні маси славили Б. Хмельницького і йо
го військо, що громило польських магнатів. У Галичині 
в 50-х роках 19 ст. записана пісня «Чи не той то хміль»:

Чи не той то хміль, що коло тичин в’ється?
Ой той то Хмельницький, що з ляхами б’ється 1.

Відома історична народна пісня «Зажурилась Украї
на» на Буковині має назву «Прилучене України до Ро
сії». її можна вважати безпосереднім відгуком народ
них мас на знаменну подію — возз’єднання України 
з Росією.

Зажурилась Україна, що нігде ся діти:
Витоптала орда кіньми маленькії діти,
Малих потоптала, старих порубала,
А молодих, середульних у полон забрала.
Ой служив же я, служив пану католику,
А тепер йому служити не стану довіку!
Ой служив же я, служив пану басурману,
А тепер служити стану восточному царю!
Ходить ляшок по риночку, шабельку виймає.
Ось ляшок до канчука, а козак до дрюка:
«Отут тобі, вражий сину, з душою розлука!»2

1 Я. Г о л о в а ц к и й ,  Народные песни Галицкой и Угорской 
Руси, М., 1875, стор. 4—5.

2 «Руска Рада», Додаток до газети «Буковина», 16 січня 
1904 р.

178



У Галичині в 60-х роках 19 ст. записана одна з най- 
популярніших пісень «Засвистали козаченьки»1 (прр 
перемогу під Корсунем).

А з 1876 по 1879 рр. під час військової служби улан 
третього полку Іван Жучок збирав пісні від однополчан. 
Серед його матеріалів у окремому зошиті під № 22 є 
пісня під назвою «Хмельницький», записана ним від 
улана Олинця, уродженця села Рудного з околу Львів
ського, як зазначено записувачем. Пісня такого змісту:
Ой вийду я на могилу:

•Світ широкий — не загину. 
Край дороги могилонька,
На могилі муравонька.
На мураві кінь турецький 
На том коню сам

Хмельницький. 
Коник траву попасає,
Богдан думочку думає,
Що ж то буде учинити,
Як Вкраїну овольнити 
С тої біди великої,
Із неволі, із ляцької,
Так думає, так гадає,
На добошов покликає:
«Грайте в сурми,
Трубіть в труби,
.Най ся сходять добри люде». 
А сам дробне письмо пише, 
Що напише — то в світ вишле. 
€дне письмо — на Вкраїну, 
Друге письмо — шле до дому, 
Третє письмо — шле за море, 
А четверте — в сині гори. 
'Перше письмо — українцям, 
Друге письмо — запорозцям, 
Третє письмо — басурманам,
А четверте — подолянам.

Сходіть ся всі на Вкраїну, 
Порадьте мня сиротину.
То що мені учинити,
Где мені ся тепер діти?
Чи мені йти в Московщину? 
Чи в далеку Туреччину?
Чи до Польщі повертати 
І там марне загибати?
«Я до Польщі не вернуся:
Я з ляхами не згоджуся, 
Горе мені із ляхами, 
Проклятими дорогами.
Вбили батька —
Вбили неньку,
Взяли любку солоденьку,
Та й забрали всяке міньє, 
Роблять лихо по Вкраїні.
Не пойду я в Туреччину,
В Туреччині марно «згину, 
Горе серцю мому буде: 
Будуть мною ся цурати,
Мою віру висмівати.
Ой пойду я в Московщину, 
Край широкий — не загину. 
Московщина — край широкий, 
А московський цар великий, 
Одна мова, одна віра 
На неї наша надія» 2.

Отже, пісня виражає надію українського народу на 
Росію. У* буковинській пісні «Ой Богдане, Богданочку» 
звучить мотив прославлення єднання України з Росією 
і ласкаве звертання до народного героя — гетьмана 
всієї України — Богдана Хмельницького:

1 Я. Г о л о в а ц к и й ,  Народные песни Галицкой и Угорской 
Руси, ч. 1, стор. 25.

НТШ
2 Рукописний відділ Львівської наукової бібліотеки, ф "з4о“

Текст пісні викладений в стилі, близькому до стилю українських
.народних дум про Богдана Хмельницького.
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Ой Богдане, Богданочку,
Звільнив ти Вкраїну,
То не забудь же, Богдане,
Нашу Буковину!1

Боротьба проти польських магнатів, проти польської 
шляхти, яка пригнічувала і польський народ, не ототож
нюється з трудящими Польщі, які часто симпатизували 
Б. Хмельницькому (згадати хоч би Костку Наперського 
керівника повсталої польської голоти). У пісні про Д а
нила Нечая — бойового сподвижника Хмельницького, 
якого, за народною легендою, не можна було вбити 
простою кулею, а треба було «гудзики виривати, на 
Нечая, на козака кулешку зливати», так є дуже важли
ве уточнення з цього приводу:.

Ой з-за лісу, із-за темного, із-під Чорного гаю,
Як крикнули та козаченьки: «Утікаймо, Нечаю!»
...Не вспів козак, та не встиг Нечай на коника спасти,
Як став ляхів, як став панків, як снопики, класти!
Не вспів. козак, не вспів Нечай на коника сісти,
Як став ляшків, як став панків, як капусту, сікти. 
Обернувся козак Нечай од брами до брами,
Виклав ляшків, виклав панків у чотири лави!2

Таке уточнення, до того ж вжите тричі в одній пісні,, 
має, безсумнівно, не другорядне значення. Воно уточ
няє думку, що смертельна боротьба йшла проти поль
ського панства, проти польської шляхти, проти феодаль
но-кріпосницького гніту. «Лях» — соціальна, а не націо
нальна категорія.

Польща тих часів була, за визначенням Ф. Енгельса,, 
«дворянська республіка, основана на експлуатації се
лян»3. І в польського селянина тріщали жили від непо
сильної праці і злиднів, тому і Богдан Хмельницький 
вірив, що «вся чернь по Люблін і Краків допоможе йо
му». І він не помилився, бо знав запити трудового наро
ду і опирався на нього, виконуючи його волю. А народ, 
в свою чергу, називав його «батьком», «батею». Для 
•народу він «батько козацький», «грізний батько», щи
рий порадник, славний гетьман України. Одна з пісень.

1 Українські народні думи та історичні пісні, Вид-во АН УРСР, 
К., 1955, стор. 126.

2 Українські народні пісні, Вид-во «Мистецтво», К., 1951 ̂
стор. 34—35.

3 Ф. Э н г е л ь с ,  Соч., т. XVI, ч. II, стор. 10.
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так і називається «Ой Богдане, батьку Хмелю». В ній 
відчутна велич гетьмана і теплота, ніжність у ставленні 
до нього.

Ой Богдане, батьку Хмелю,
Славний наш гетьмане!

Встала наша Україна 
На вражого пана К

Здійснюючи волю народних мас України про воз
з’єднання з Росією, Богдан Хмельницький боровся і за 
возз’єднання всіх українських земель. Його тріумфаль
ний похід до стін древнього Львова викликав велику 
паніку і замішання серед поміщиків і значне посилення 
антифеодальної боротьби народних мас. Трудове насе
лення на всьому шляху, де проходили війська Хмельни
цького, влаштовувало їм теплу зустріч і надавало всі
ляку підтримку. Чекала порятунку від Богдана Хмель
ницького і уярмлена Буковина, й він не залишив її без 
допомоги. Його син загинув у бою на буковинській 
землі.

Великий гетьман глибоко вболівав за долю України 
і рідного народу, і народ платив йому своєю всенарод-* 
ною любов’ю:

Ой спасибі ж тобі, Хмелю,
И превелика шана,
Що врятував Україну 
Від польського пана!1 2

Та ще довго визискували трудящих західноукраїн
ських земель різні пани, австрійські барони, румунські 
бояри.

За часів господарювання румунських бояр на Буко
вині О. Кобилянська писала:

«Я пам’ятаю обличчя безробітних жінок, яких я зу
стрічала на вулицях міста. Вони навіть не плакали,, 
у них не було сліз. Не кращий вигляд мали дружини 
робітників. Одвічна туга лилась у них з очей замість 
сліз. Я пам’ятаю обличчя наймичок. Цілий день, не роз
гинаючи спини, працювали вони у поміщиків, а вечора
ми, щоб заглушити горе, співали сумних пісень»3.

1 Українські народні думи та історичні пісні, стор. 129.
2 Там же, стор. 128.
3 0 . К о б и л я н с ь к а ,  Вибрані твори, т. З, Держлітвидав, 

К., 1952, стор. 335.
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Простому робітникові або робітниці не було ніякої, 
хоч би найменшої, можливості одержати спеціальність, 
кваліфікацію.

Колоніальну політику проводила буржуазія і в сіль
ському господарстві. Аграрна реформа була проведена 
так, що більша частина земель залишилась у поміщи
ків, церкви, куркулів, а бідніші селяни залишились без 
землі.

Трудящі маси чули про Декрети про мир і землю, 
про «Декларацію прав народів Росії», що були оголо
шені Радянським урядом, вони знали і не забували при
клад своїх братів, що вперше в історії людства знищи
ли всяку експлуатацію.

Ідеї Великої Жовтневої соціалістичної революції 
давали силу і натхнення в боротьбі, були запорукою 
визволення.

Під впливом Великої Жовтневої соціалістичної рево
люції трудящі значно посилили революційну боротьбу 
за возз’єднання з радянським народом. Комуністи все 
ширше розгортали свою роботу. Робітники все організо- 
ваніше виходили на боротьбу з капіталістами. Активі
зувався революційний рух серед селян і студентів. Про 
це свідчить цілий ряд фактів. Наприклад, в одному із 
документів зазначається: «На ваш наказ № 4424/321 
про збір вістей з приводу проведення Комуністичною 
партією Румунії в день Леніна — Люксембург — Ліб- 
кнехта маніфестації «а вулицях і вивішування червоних 
прапорів маєм честь донести таке: жандармським пос
том в Рогізні в день 27 січня 1932 р. були заарештовані 
Мога Микола, Мога Петро. Мога Георгій, Заборовський 
Иосиф з Нової Жучки, Андрійчук з Рогізни і Король 
Іван з Нижніх Станівців за розповсюдження комуніс
тичних маніфестів в ніч з 24 «а 25 січня 1932 року 
в общинах Рогізна і Нова Жучка. Всі перелічені були 
передані слідчим властям до Чернівців»1.

23 студенти Чернівецького університету за участь 
у революційному русі розпорядженням військового три
буналу четвертого військового корпусу були віддані до 
суду 2.

У 1932 році молодь с. Задубрівки Садгірського райо
ну в день Міжнародного юнацького дня вивісила на

1 Газ. «Радянська Буковина», 22 січня 1949. ,
2 Із матеріалів Чернівецького історико-краєзнавчого музею.
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дзвінниці червоний прапор, за що поліція заарештувала 
7 чоловік.

Військові трибунали вживали репресивних заходів, 
але ніщо не могло припинити революційної боротьби ро
бітників та селян за соціальне і національне визволен
ня, за возз’єднання з Радянською Україною. Як бойо
вий клич лунали звитяжні слова піоні:

До бою, раби, всі до бою,
За щастя, за правду і долю!
Незламним завзяттям здобудемо волю,
І світ весь здригнеться грозою К

Боротьба за поліпшення умов життя трудящих була 
одночасно боротьбою за возз’єднання з Наддніпрян
ською Україною. Хоч які були драконівські закони, 
правді про життя в Радянському Союзі не було меж, 
не було і нема кордонів. Вона будила в уяві трудящих 
картини з життя у Країні Рад, будила перспективу сво
го визволення і щасливого майбутнього.

Це революціонізуюче впливало на трудящих.
Вже свобідна Україна від царів, гетьманів,
Від поміщиків-магнатів, від лютих тиранів,
Коби ще так визволити нашу Буковину,
Галичину й Прикарпатську рідну Україну. .
Ах, тоді би було любо, як іще ніколи,
Повіяли б в наших землях червоні прапори.
Як будемо в тім напрямі щиро працювати,
То всі землі українські мож буде з ’єднати,
Як з’єднаєм, то їх більше ніхто не розділить,
В нашу зірку п’ятикутню ніхто не поцілить1 2.

Радянська Армія підняла над Карпатами червоні 
прапори, які замайоріли, мов маки навесні, і відкрили 
початок справжньої весни для трудящих:

Гей, затруби ти, трембіто,
По цілому світу,
Що ми збулись панів-німців,
Та їхнього гніту.
Та сповісти т*и, трембіто,
Широкі простори 
Що розквітли вже на волі,
Наші рідні гори3.

1 Повний текст опубліковано: «Буковина в піснях», Чернівці, 
1957, стор. 114.

2 Зап. О. Логозар від В. Гнепа, с. Брідок на Буковині.
3 Ф. К о л е с е  а, Фольклор Вітчизняної війни, БНТ, Львів, 

1945, стор. 50.
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У житті українського народу вперше за багатовікову 
історію настало велике .свято — свято возз’єднання всіх 
українських земель у єдиній Українській Радянській 
Соціалістичній Республіці — складовій невід’ємній час
тині СРСР. Для усього возз’єднаного народу відкрила
ся нова сторінка економічного, політичного і духовного 
життя, братерського єднання пісень радянських народів. 
Музика і спів проникли в найвіддаленіші райони і по
селились у кожній хаті.

На визволеній землі народилася пісня «Прийшла 
воля»:
Було темно в нашім краї 
І сонце не гріло.
Було рабство і неволя,
Тужно серце мліло.
Глядів нарід у неволі 
Крізь вузькі віконця,
Що повинна прийти воля 
Та й зі сходу сонця.
Ой прийшов той день веселий, 
Щаслива неділя —
Здійснилася наша мрія 
І наша надія.
Не забудем тої днини 
Ніколи, ніколи,
Як над нашою землею 
Зійшло сонце волі.
Прийшла воля в Галичину 
Довга — довгождана

Мов дівчина заквітчана, 
Весела, рум’яна.
Веселенько зашуміли 
Наші бистрі ріки,
Що вересень українців 
Возз’єднав навіки.
Славний Дністер, Серет,

Гнізна
Промовляють стиха,
Що звільнена Галичина 
Вже позбулась лиха.
Вільна стала Галичина, 
Щастям процвітає,
Рідна мова, рідна пісня 
По школах лунає.
Зашуміла пшениченька 
На колгоспнім полі, 
Усміхнулось наше щастя 
Нашій вільній дол і1.

Пісні різних жанрів зайняли своє місце в новому ре
пертуарі багатьох хорових колективів Карпат і Прикар
паття. Нове життя розширило пісенні береги. Пісні цьо
го співучого краю полинули на могутніх крилах через 
гори і долини до древнього Києва і зореносної Москви, 
до берегів Волги й Амура. І всюди їх радо слухали, 
і скрізь захоплювались ними. І цей інтерес до них все 
більше зростає.

У багатоголосому хорі Радянської Батьківщини силь
но і красиво звучить пісня усієї возз’єднаної України і 
весняною луною відгукується на зелених схилах Карпат
ських гір.

1 Зап. О. П о л о н с ь к а  від Б. Кухарського, с. Лапшин побли
зу м. Бережани.
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Б. І. МЕЛЬНИЧУК (Чернівці)

ОЛЬГА КОБИЛЯНСЬКА 
І РАДЯНСЬКА ЛІТЕРАТУРА

Окремі аспекти цієї досить широкої проблеми вже 
розглядалися в нашому літературознавстві. Писалося, 
зокрема, про інтерес Ольги Кобилянської до літератури 
соціалістичного реалізму перед визвольним 1940 роком, 
про зв’язки «гірської орлиці» з радянськими письменни
ками після звільнення Буковини від румуно-королів- 
ських окупантів Говорено про О. Кобилянську і як 
про радянську письменницю — про її статті й нариси, 
написані в 1940—1941 рр. і надруковані в радянській 
пресі1 2. Та висвітленими вже моментами проблема «Оль
га Кобилянська і радянська література» не вичерпуєть
ся. Чекає свого дослідника питання про традиції О. Ко
билянської в радянській літературі, про те, як вчаться 
в авторки «Землі» і які саме творчі принципи видатної 
художниці слова продовжують радянські письменники^ 
зокрема літератори-буковинці. Важливо також з’ясува
ти, що зроблено радянськими майстрами й підмайстра
ми слова в справі змалювання образу «гірської орлиці». 
Саме на цьому питанні й зупинимося.

Досі ніхто з критиків та літературознавців не зада
вався метою зробити спеціальний огляд «Образ Ольги 
Кобилянської в художній літературі». Маємо лише по
біжні згадки про те, що декотрі радянські поети відтво
рюють засобами художнього слова світлий образ ви
датної письменниці3 та докладніший розгляд присвяче
них «гірській орлиці» творів Андрія Малишка 4. Завдан
ня ускладнюється тим, що відсутня .більш-менш повна 
бібліографія художніх творів про О. Кобилянську, як, 
до речі, про багатьох інших українських письменників:

1 О. К. Ко в а л е н к о, Ольга Кобилянська і радянська літе
ратура, 36.: Ольга Кобилянська. Статті і матеріали, Чернівці, 1958.

2 Н. Т о м а ш у к ,  Життя і творчість О. Кобилянської в радян
ський час, Наукові записки Чернівецького державного університету, 
т. XI, III серія філологічних наук, вип. 15, 1961.

3 О. І. Г у б а р, Ольга Кобилянська і радянська сучасність, 
36.: Ольга Кобилянська. Статті і матеріали, Чернівці, 1958.

4 П. М. В а с и л и н е н к о ,  Слідами ненаписаної поеми..., 36.: 
Ольга Кобилянська, До 100-річчя з дня народження, Вінниця, 1963.
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Прагнучи охопити якомога більше творів про видат
ну письменницю, вбачаємо своє завдання перш за все 
в тому, щоби окреслити основні етапи звертання укра
їнських письменників до постаті авторки «Землі», вста

новити, що вже зроблено в справі змалювання цієї 
постаті і що слід ще зробити.

Перші художні твори, присвячені О. Кобилянській, 
з’явилися ще на зорі нашого століття., Як то майже 
завжди буває на початковому етапі художнього освоєн
ня постаті того чи іншого письменника, були це невели
кі за розміром вірші-присвяти. Одна з таких присвят — 
«До Кобилянської», що з’явилася друком 1908 р.» нале
жала перу Христі Алчевської, з якою О. Кобилянську 
зв’язувала багатолітня щира дружба. Молода на той 
час поетеса наголошувала у вірші на дуже характерній 
рисі Кобилянської-людини — на її чуйності, співчутливо
сті, увазі до чужого горя.

Згодом, Д 922 року, до образу знаменитої землячки 
звернувся буковинець Микола * Марфієвич у вірші 
«О. Кобил янській». Тут він зумів ширше глянути на 
значення «гірської орлиці», аніж декотрі тодішні автори 
присвят письменниці, побачити силу О. Кобилянської 
насамперед у тому, що її твори пішли в народ, що її 
думи стали думами українських трудящих, що її голос 
почули «мільйони братів» «далеко за межами рідних 
полів».

Відзначення в 1927 р. 40-літнього ювілею творчої 
праці О. Кобилянської викликало появу цілої низки вір
шованих присвят1. Це були, як відзначала сама пись
менниця в подяці всім тим, хто взяв участь у її вшану
ванні, «щирою теплотою надихані поезії». Та все ж до 
створення повноцінного художнього образу авторки 
«Землі» войн прислужилися мало. Для більшості репре
зентованих в альманасі поетів характерне вкрай обме
жене розуміння значення О. Кобилянської як письмен
ниці. Для них «гірська орлиця» всьогонна-всього «ми
стецтва жрекиня», співачка «світлої краси» і навіть 
аристократка, яка втікає в.ід земних турбот у захмарну 
височінь.

Прагненням тверезіше оцінити роль О. Кобилянської

1 О л ь г а  Ко' билян- с ька .  Альманах у пам’ятку її сорок* 
літньої письменницької діяльності (1887— 1927), Чернівці, 1928.
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у житті -народу позначений вірш Уляни Кравченко, яким 
відкривається альманах. Поетеса теж говорить, що 
«Жадоба за красою... За щастям небуденним...» вела 
видатну письменницю «на шпилі», але вона бачить і те, 
що на своєму шляху О. Кобилянська не самотня, бо все 
життя віддала задля людського щастя, і в цьому — 
запорука її безсмертя, бо «Хто не живе для себе — не 
вмирає...»

Вірші про О. Кобилянську, які з’явилися до 1940 р., 
були лише прелюдією до створення повноцінного образу 
письменниці. По-справжньому цей образ став писатися, 
починаючи з вікопомних червневих днів — з часу визво
лення Буковини від румуно-королівських окупантів. Са
ме тоді, в перший вільний для нашого краю рік, було 
створено чи не найбільше віршів про «гірську орлицю». 
Десятки радянських поетів вітали її, засвідчуючи свою 
пошану, гідно оцінюючи громадянський подвиг письмен
ниці. Характерно, що для більшості авторів її образ був 
невіддільний від самої Буковини, що в їх очах О. Коби
лянська була символом краю, стократ терзаного, але 
нескореного.

У 1940 р. пишуть схвильовані твори про авторку 
«Землі» уже згадувана Уляна Кравченко («Ольга Ко
билянська. 55 років літературної діяльності»),* Павло 
Тичина («На день свята Ольги Кобилянської»), Воло
димир Сосюра («За народом ти...»), Андрій Малишко 
(«Ользі Кобилянській»), Олекса Новицький («Ользі 
Кобилянській»), Микола Шеремет («Земля»), Марія 
Пригара («О. Кобилянській»), Віталій Петльований 
(«Кобилянська в горах») та ін. Цікаво, що одночасно- 
з професіоналами за перо беруться численні аматори* 
щоби привітати Буковину і її славну доньку з визволен
ням, щоби додати і свої рисочки до образу О. Кобилян
ської. Один з таких поетичних документів тих неза
бутніх днів — вірні «Ользі Кобилянській» полтавсько
го журналіста Василя Онищенка, який загинув під. 
час Великої Вітчизняної війни, — було опубліковано 
зовсім недавно («Радянська Буковина» за 9 червня 
1968 р.).

Кращими серед поетичних присвят О. Кобилянській 
1940 р. є вірші П. Тичини, А. Малишка, В. Сосюри* 
в яких знайшло вияв глибоке розуміння життєвого 
подвигу «гірської орлиці» та втілено найбільш істотні
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риси її як письменниці і людини. Ось якою бачив О. Ко- 
билянську П. Тичина, вірші якого вена читала ще в часи 
боярського лихоліття:

І ти, найкраща жінко, героїчная,
Прекрасна Ольго! Духа не вгаси.
Як не вгашала ти ніколи! Стрічная 
Тобі любов од нас! Ти воскреси 
нам діяння народу: одвічная 
ти ж наша сило, — славна-бо еси!

Малишківська Кобилянська оповита незвичайною лі
ричною теплотою. У свідомості поета вона асоціюється 
з Ярославною — символом страждання, вірності, віри і 
чекання:

Із горем зріднена, гнівна іздавна,
Умита сльозами десь уночі,
Зійшла до танкістів, мов Ярославна,
Почуть, як зорю заграють сурмачі!

Для В. Сосюри О. Кобилянська — «орлиця гір, без
смертна, сонцеока». Цікаво, що саме з 1940 р. набула 
популярності поетична характеристика О. Кобилянської 
як «гірської орлиці». Важко сказати, хто перший назвав 
так письменницю, та ясно, що до поширення цієї крила
тої формули спричинився і В. Сосюра.

У повоєнні роки в поетичний вінок О. Кобилянській 
також вплетена не одна квітка, хоч, треба визнати, се
ред віршів про письменницю є й немало прохідних, та
ких, що не додають нічого свіжого до її образу, так би 
мовити, ювілейних у гіршому розумінні слова.

Характерним для більшості присвячених О. Кобилян
ській віршів, які з’явилися в другій половині 40-х — на 
початку 50-х років (В. Вільного, Я. Шпорти, О. Ющен
ка, С. Будного, Г. Сінченка, В. Новицького та ін.), є ви
користання мотивів повісті «Земля», наголошення на 
тому, що найсвітліші мрії видатної письменниці та її 
героїв здійснилися лише під Радянською зорею. Згодом, 
починаючи із середини 50-х років, поети все частіше 
звертаються до окремих епізодів з біографії О. Кобилян
ської, прагнуть глибше глянути в душу «гірської орли
ці», осмислити велич її письменницького подвигу. Це 
видно з творів Любові Забашти («В музеї Кобилян- 
еької»), Агати Турчинської («Твоя криниця»), Володи
мира Лучука («Мандри Ольги Кобилянської в буковий 
ліс») та ін. '
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Для створення художнього образу О. Кобилянської 
чимало зробили в останні 10—12 років і поети-буковин- 
ці. Тут і Параска Амбросій («На могилі О. Кобилян
ської»), і Михайло Ткач («Вона і земля»), і Михайло 
Івасюк («Ользі Кобиляїнській в безсмертя»), і Петро 
Палій («Живі джерела»), і цілий ряд інших. Тут і вже 
згадуваний Микола Марфієвич, котрий в останні роки 
свого життя працював над поемою про «гірську орли
цю», з якої опубліковано лише фрагмент «Незабутня 
зустріч». М. Марфієвич не встиг здійснити задум поеми 
про видатну письменницю, але те, що не пощастило 
йому, мусять зробити інші поети, насамперед ті, що жи
вуть на Буковині.

У письменницькому вінку авторці «Землі» переважа
ють поетичні твори, та є в ньому й прозові, правда, ще 
дуже мало.

О. Кобилянська виступає епізодично в низці написа
них у шістдесяті роки повістей про Лесю Українку — 
Олександра Дейча «Ломикамінь» (1962), Миколи Олій
ника «Дочка Прометея» (1966), Касяна Граната «Ве
лет розпалює ватру» (1967). У всіх цих творах зображе
но в основному один епізод з життя О. Кобилянської — 
її зустріч з Лесею Українкою в Чернівцях у 1901 р. 
Фактичні неточності, відступи від задокументованих 
свідчень, що є в кожній з цих повістей, дещо псують 
враження від змальованих епізодів зустрічі видатних 
письменниць. І все ж кожен з авторів зумів правдиво» 
передати чимало привабливих рис О. Кобилянської.

Нарешті, маємо й окремі прозові твори про авторку 
«Землі». У 1964 р. вийшла книжка Бориса Гончаренка 
«Гості буковинської орлиці», що містить п’ять опові
дань, які відображають різні епізоди з життя письмен
ниці та розповідають про те, як шанує народ її пам’ять.

Книжку було зустрінуто кількома рецензіями. Автор
ка одної з них — Ганна Вовчук («Жовтень», 1965, № 8) 
на підставі того, що у двох оповіданнях збірки знехту
вано деякими фактами, явно недооцінила всю книжку. 
Справді, Б. Гончаренко поставився неуважно до окре
мих документальних свідчень. Але загалом він досить 
уважний до фактів і навіть надмірно цупко тримається 
за них. Один з героїв збірки каже: «Як на науковій 
сесії говоримо...». Саме так інколи говорить і автор 
«Гостей буковинської орлиці», оперуючи великою кіль
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кістю фактів, належним чином художньо не переплавле
них. Успіху Б. Гончаренко домагається тоді, коли, не 
відступаючи від документальних свідчень, не стає вод
ночас їх рабом, а поетично осмислює їх, коли заглиб
люється в психологію персонажів, у першу чергу — го
ловної героїні. Саме це маємо насамперед у творах 
«А був то травень» (про зустріч О. Кобилянської з Ле
сею Українкою) та «Едельвейс», де йдеться про останні 
місяці життя письменниці в окупованих фашистами 
Чернівцях.

Ще раніше, у 1959 р., на сторінках газети «Радян
ська Буковина» друкувався інший прозовій твір — до
кументальна повість Дмитра Косарика «Гой злетіла 
горлиця», в основу якої лягли враження автора від зу
стрічей з письменницею у 1940 р. Твір Д. Косарика цін
ний тим, що писаний, так би мовити, з натури, що 
доносить до читача багато неповторних рис живої Ольги 
Кобилянської. Та повістю, як здається, його названо 
умовно. Це швидше поширені белетризовані мемуари, 
що не знімають потреби великого прозового полотна 
(роману чи повісті) про авторку «Землі», полотна, що 
ввібрало б у себе все життя видатної письменниці і 
прикрасило б, скажімо, серію «Життя славетних».

З часу появи перших художніх творів про Ольгу 
Кобилянську проминуло вже більше як півстоліття. За 
цей період зроблено чимало корисного в справі змалю
вання образу видатної письменниці. І все ж художні 
твори, з яких на весь зріст постала б улюблена в народі 
«гірська орлиця» і «гірська горлиця», ще попереду...

Д. Б. СВЕЧАРНИКОВ (І змаїл)

НАУКОВИЙ КОМУНІЗМ ПРО СКАСУВАННЯ 
ПРИВАТНОЇ КАПІТАЛІСТИЧНОЇ ВЛАСНОСТІ 

ЯК ОСНОВИ СОЦІАЛЬНОГО 
І НАЦІОНАЛЬНОГО ВИЗВОЛЕННЯ ТРУДЯЩИХ

1. Величезними досягненнями і новими висновками 
збагатилася теорія наукового комунізму в епоху імпері
алізму і соціалістичних революцій. Епоха монополістич
ного капіталізму вкрай загострила всі протиріччя еко
номічного і суспільно-політичного життя усіх країн і
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народів. Експансія фінансового капіталу в усі куточки 
земної кулі породила антикапіталістичні виступи широ
ких мас трудящих. Прогриміли перші народно-демокра
тичні революції епохи імперіалізму. Революційне підне
сення пролетарських мас поставило на порядок денний 
негайну ліквідацію приватної власності і її соціалістич
не усуспільнення, перехід людства від капіталізму до 
соціалізму — єдино правильного шляху соціального 
розвитку.

2. Революційно-теоретична і практична діяльність 
В. І. Леніна, чиї ідеї стали цілим етапом у розвитку 
теорії і історії наукового комунізму, опиралась на ріст 
робітничого руху в Росії, який поставив собі за мету 
революційне перетворення капіталістичного суспільства 
в соціалістичне, центральним питанням якого був пере
хід економічної і політичної влади з рук капіталістів 
і поміщиків у руки трудящих. Марксистську ідею соціа
лістичного усуспільнення власності В. І. Леніну довело
ся відстояти в гострій боротьбі як з відверто апологетич
ними буржуазними концепціями захисту приватної влас
ності, так і суб’єктивної соціології народницького і дріб
нобуржуазного соціалізму. Уже в одній з самих ранніх 
робіт «Що таке «друзі народу» і як вони воюють проти 
соціал-демократів?» (1894 р.) молодий Ленін блискуче 
обгрунтовує аналізом російської і світової дійсності 
правоту марксистської соціології про необхідність лік
відації приватної власності. В. І. Ленін протягом чверті 
століття (з 1893 р. до 1917 р.) досліджує глибинні про
цеси відчуження і вимивання дрібних і середніх власни
ків як відображення панування крупного капіталу і на 
цій основі робить висновки, що антимонополістичне 
об’єднання революційних сил висуває пролетаріат як 
найпередовішого борця за демократію, - як силу, що 
стала складовою частиною боротьби за соціалізм.

3. Аналіз історії соціалістичної і комуністичної дум
ки показує, що ідея ліквідації приватної власності і її 
соціалістичного усуспільнення відбивала боротьбу на
родних мас проти гноблення і поневолення з боку іму
щих класів. Ця ідея розвивалася в боротьбі як з відвер
тою буржуазною апологією крупного капіталізму, так 
і прудоністського дрібнобуржуазного захисту приватної 
власності. В. І. Ленін, аналізуючи питання про форму
вання розвитку наукового комунізму, відзначає, що ма-
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теріалістичне розуміння історії і вчення про додаткову 
вартість дозволило Марксу і Енгельсу в «Маніфесті ко
муністичної партії» пояснити буржуазні порядки та їхнє 
ідеологічне вираження — юридичні, політичні, родинні» 
релігійні і філософські ідеї та установи, а також викри
ти суть критики соціалістичних і комуністичних теорій 
на основі буржуазних виробничих відносин, тобто від
ношень власності. Розбір соціології Прудона в «Зли
денності філософії» (а також його брошури «Про влас
ність»), вказував В. І. Ленін, Маркс веде з позиції 
теорії наукового розуміння власності1.

4. Відзначивши, що Прудон ніяк не міг уяенити собі, 
що експропріація дрібної власності здійснюється в силу 
внутрішніх законів самого капіталістичного виробни
цтва, в результаті концентрації капіталу, творці науко
вого комунізму вказували, що капіталістична конкурен
ція призводить до експропріації окремими крупними 
капіталістами багатьох середніх і дрібних капіталістів. 
Здійснюється процес концентрації капіталу в руках 
небагатьох. Одночасно з цим процесом розвивається 
кооперативна форма праці в постійно розширюваних 
розмірах, знаряддя праці перетворюється в такі вели
чезні, які можуть бути вжиті тільки суспільно. Із змен
шенням числа магнатів капіталу відбувається і збіль
шується соціальна прірва між жменькою буржуазної 
еліти і мільйонами трудящих. Ця тенденція в розвитку 
капіталізму була виявлена ще в доімперіалістичній ста
дії. Однак широко і всеохоплююче ця тенденція прояв
ляється в епоху імперіалізму, коли, за словами В. І. Ле
ніна, який посилається на К. Маркса, капітал стає 
кайданами того способу виробництва, який розквітнув 
разом з ним і під його прикриттям. Концентрація засо
бів виробництва і усуспільнення праці досягають тако
го пункту, коли вони стають несумісними з їх капіталіс
тичною оболонкою, вона рветься. Б’є година капіталіс
тичної приватної власності. Експропріаторів експропрі
юють 2.

5. В. І. Ленін відзначає, що К. Маркс доказує істо
рично те, що цілком так же, як у свій час дрібне вироб
ництво своїм власним розвитком породило умови свого

1 В. І. Л е н і н ,  Твори, т. 1, стор. 120—121.
2 К. Ма р к с ,  Капітал, т. 1, стор. 766.
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• знищення, так і тепер капіталістичне виробництво поро* 
дило саме матеріальні умови, від яких воно повинно 
загинути. Тому капіталістичний спосіб виробництва і 
привласнення, а значить, і капіталістична приватна 
власність, є перше заперечення індивідуальної власнос
ті, основаної на власній праці. «Заперечення капіталіс
тичного виробництва, вказує К. Маркс, здійснюється 
ним самим з необхідністю природно-історичного проце
су. Це — заперечення заперечення»1. При цьому, нази
ваючи цей процес запереченням заперечення, К. Маркс 
зовсім не на цій основі майбутнє звільнює із надр мину
лого і не в цьому доказ історичної-необхідності , заміни 
приватної власності громадською власністю.

Ф. Енгельс різко критикував суб’єктивного ідеаліста 
Дюрінга за те, що той звинувачував К. Маркса, ніби 
він вимагав переконатися в необхідності общинного во
лодіння землею і капіталом на основі віри в закон за
перечення заперечення. Такій же різкій критиці піддав 
В. І. Ленін суб’єктивного соціолога-народника Михай- 
ловського, який твердив, що майбутнє у К. Маркса три
мається виключно на кінці гегелівського ланцюга (тріа
ди заперечення — заперечення — заперечення) і що пе
реконання в його неминучості може базуватися тільки 
на вірі. Однак справжній аналіз показує, що ідея соціа
лістичного усуспільнення засобів виробництва, на думку 
В. І. Леніна, виникла у К. Маркса не з якихось умо
глядних передумов, а внаслідок детального аналізу 
капіталістичного усуспільнення засобів виробництва, яке 
здійснюється у формі концентрації і централізації капі
талу, аналізу властивого буржуазному суспільству про
тиріччя між громадським характером виробництва і 
приватною формою привласнення.

6. Ідеї В. І. Леніна з питань захисту і подальшого 
розвитку Марксової теорії соціалістичного усуспільненг 
ня власності в епоху імперіалізму поклали початок но
вому ленінському етапові у збагаченні теорії наукового 
комунізму. На основі глибокого аналізу суспільного роз
витку В. І. Ленін обгрунтовує висновок, що ліквідація 
приватної власності готується усім ходом гігантського 
усуспільнення багатства в руках невеликої жменьки 
монополістів, що викликає відкриту революційну бороть

1 К. Ма р к с ,  Капітал, т. 1, стор. 767.
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бу пролетаріату по ліквідації приватної власності. У ві
домій роботі «Імперіалізм як вища стадія капіталізму» 
В. І. Ленін прослідковує, як господарювання капіталіс
тичних монополій стає неминуче в загальній обстановці 
товарного виробництва і приватної власності пануван
ням фінансової олігархії. Фінансовий капітал стає 
справді володарем св-іту. На аналізі імперіалістичної 
епохи В. І. Ленін зробив виключно важливий за значен
ням висновок, далі розвинувши і збагативши теорію 
наукового комунізму всесвітньо-історичним положенням 
про можливість побудови соціалізму спочатку в одній 
окремій країні. Пролетаріат такої країни експропрію
вавши капіталістичну власність, став би перед рештою 
капіталістичного світу як факел міжнародної боротьби 
за ліквідацію міжнародного капіталу.

7. Аналізуючи досвід трудящих нашої країни по ре
волюційному скасуванню приватної власності і її спе
цифічного усуспільнення, В. І. Ленін говорив: «Все, що 
ми знали, що нам точно вказували найкращі знавці 
капіталістичного суспільства, найбільші уми, які перед
бачали розвиток його, це те, що перетворення повинно 
історично неминуче статися по такій-то основній лінії, 
що приватна власність на засоби виробництва засудже
на історією, що вона зазнає краху, що експлуататори 
неминуче будуть експропрійовані. Це було встановлено 
з науковою точністю» 1.

Таким чином, В. І. Ленін відзначав, що збулося те, 
що передбачали, як найгірший, найнестерпніший, най
тяжчий кінець капіталізму, багаточисельні письменники 
соціалістичного напрямку, які говорили, що приватна 
власність неминуче перетвориться в суспільну ціною 
найгострішої класової боротьби. «Ми завжди говори
ли, — і революції це підтверджують, що коли справа 
доходить до основ економічної влади... до приватної 
власності капіталістів і поміщиків, вони забувають усі 
свої фрази про любов до вітчизни і незалежності» 2.

8. Аналізуючи причини перемоги Радянської Росії 
над об’єднаними зовнішніми і внутрішніми силами 
контрреволюції, В. І. Ленін вказував, що ми могли пе
ремагати до цього часу тільки завдяки чварам серед

1 В. І. Л е н і н ,  Твори, т. 27, стор. 365.
2 В. І. Л е н і н ,  Твори, т. 28, стор. 9.
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імперіалістичних держав, що ця глибоченна ворожнеча 
економічних інтересів монополістів випливає з панувань 
ня приватної власності на землю і капітал, останнє під
риває всі спроби імперіалістів об’єднатися. Глибокі 
протиріччя між хижаками пояснюються тим, що приват
на власність роз’єднує їх і перетворює в звірів, а бо
ротьба проти неї об’єднує трудящих.

В. І. Ленін указував, що передові вожді усіх буржу
азно-демократичних революцій XVII—VIII та XIX сто
літь обіцяли звільнити людство. Обіцяли і не виконали. 
Не могли виконати, тому, що завадила «повага» до 
«священної приватної власності». У нашій пролетар
ській революції цієї «проклятої поваги» до цього тричі 
проклятого стану — «священної приватної власності» — 
не було. «Всі ці питання, — вказував В. І. Ленін, — роз
в’язані законодавством Жовтневої революції до кінця» К 1

1 В. І. Л е н і н ,  Твори, т. 33, стор. 31.
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