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ПРЕЗИДЕНТ УКРАЇНИ

Учасникам Міжнародної конференції 
пам'яті жертв геноциду 

українського народу

Символічно, що ваше представницьке зібрання розпочи
нає роботу в день, коли по всій Україні люди вшановують 
пам'ять мільйонів співвітчизників, які стали жертвами голо
домору та політичних репресій.

На своєму історичному шляху український народ зазнав 
чимало трагічних випробувань. Однак ті, що випали на його 
долю внаслідок спланованого і здійсненого тоталітарним ре
жимом голодомору 1932-1933 років та масових репресій, не 
лише завдали нації непоправних втрат, а й поставили під заг
розу саме її існування.

Здобуття Україною незалежності і творення демокра
тичної держави уможливили розвиток суспільства на заса
дах політичної та ідеологічної багатоманітності, забезпе
чення прав і свобод людини.

Переконаний, що ваша конференція сприятиме глибоко
му, неупередженому осмисленню уроків минулого і тим самим
- кращому порозумінню між людьми, зміцненню стабільності 
та злагоди в суспільстві.

Бажаю вам творчої, плідної роботи.



Микола Жулинський
(Київ, Україна)

ШАНОВНЕ ТОВАРИСТВО!

День Пам’яті і Скорботи відрізняється від усіх інших в нашому 
календарі. Ми відзначаємо його, щоб зміцнювати нашу історичну 
пам’ять, без чого не можна відчувати себе єдиним народом. Ми су
муємо за тими, чий життєвий шлях зненацька обірвався або був 
спотворений багаторічним ув’язненням в тюрмах і концтаборах.

Все менше серед нас залишається людей, які пам’ятають ту не
добру епоху. Час іде, і відходить у минуле внаслідок суто біологічних 
причин покоління жертв і катів, а з ним -  гнів, ненависть і біль. По
винна залишитися пам’ять, а з нею -  розуміння того, що сталося, чо
му сталося. Ми маємо дістати відповідь на питання -  де, коли і як?

Це потрібно нам не тільки, щоб поповнити наші підручники з іс
торії фактами, яких там раніше не було. Глибоке проникнення у мину
ле допоможе зрозуміти сучасні проблеми і більш повно визначати те, 
що станеться завтра. Тобто неспотворена історична пам’ять потрібна і 
з суто прагматичних причин.

Ми ясно бачимо, в якому стані наша молода держава, що ми 
зробили за останній десяток років і чого не спромоглися зробити. 
Суспільство на перехідному етапі, а всілякі переходи дуже болючі 
для кожної окремо взятої людини. В усякому разі, вони незвичні, і 
це дратує. До того ж психологічно всі поділяються на оптимістів і 
песимістів. Оптимісти високо цінують можливості, що виникають 
для кожної людини в демократичному суспільстві, песимісти зга
дують ту передбачуваність життєвої кар’єри і стабільність, той га
рантований мінімум матеріальної забезпеченості, що ніс з собою 
тоталітарний устрій суспільства.

Сьогодні не варто говорити про ті безсумнівні успіхи у держа
вотворчому процесі, які маємо за десять років, про те, що досягнута 
вже цілковита певність у стабільному існуванні незалежної України,
- та певність, яку поділяють всі, у тому числі ті наші сусіди, які спо
дівалися на щось інше. Сьогодні варто замислитися над нашими нев
дачами і пошукати у минулому їх корені.

Найголовніша невдача -  відставання з реформами, невміння реа
лізувати завдання, поставлені президентом України ще у 1994 році.

Знову і знову, на різних щаблях державної машини, у різних ко
лах суспільства доводиться обгрунтовувати необхідність реформ, 
закликати до них, боротися з інерцією і консерватизмом, з корупці
єю і лінощами, з безвідповідальністю і цинізмом.
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Чому серед майже трьох десятків посткомуністичних країн Ук
раїна мас чи не найгірші економічні показники? Чому ми знаходимо
ся за динамікою душового рівня валового внутрішнього продукту 
мало не на останньому місці? І це тоді, коли в нашій країні не відбу
лося, як у багатьох інших, міжнаціональних або міждержавних воєн.

Не слід пояснювати це лінощами, бо громадяни України чудо
во працюють в сусідніх країнах. Не слід пояснювати це корупцією, 
яка завжди є наслідком, а не причиною.

Пояснення тільки одно: кадровий голод на всіх щаблях управлін
ня і господарства. Всі посади заміщені, всі свідоцтва про придатність, 
заслуги, кваліфікацію видані -  це ми вміємо, а справи, як слід, не йдуть.

Кадровий голод виник не сьогодні, а в попередньому поколінні, 
навіть у поколінні, яке передувало попередньому. Від покоління до по
коління передача знань і досвіду відбувалася на все більш нижчому рів
ні. Окремі вершини досягнення тільки маскують справжній стан справ.

Цей стан нагадує ситуацію з управлінням військами у Червоній 
армії в 1941 і 1942 рр. -  війська відмолібізовані, танків і літаків більше, 
ніж у противника, людські і сировинні ресурси неспівставно більші, а 
катастрофи відбуваються регулярно. Пробували їх пояснити раптовіс
тю нападу, хоча це дитяче пояснення, але ж у 1942 р. про яку рапто
вість взагалі можна говорити? Ні, поразки тривали, поки командуючі 
фронтами і арміями, командири дивізій і полків не навчилися воювати 
в процесі самої війни. Ті, хто вчився воювати в академіях і училищах 
мирного часу, були винищені. Пояснення катастроф у цьому.

Можуть сказати, що в усіх посткомуністичних країнах пану
вав той самий тоталітарний лад, який використовував масовий те
рор як засіб державного управління. Тобто, якщо кадрова пробле
ма -  причина всіх невдач, то вона однаковою мірою є причиною 
для всіх країн. Це -  не так.

В деяких країнах тоталітаризм в своїх найбільш репресивних 
формах тривав менший строк, ніж в Україні, тобто завдав менше шко
ди. У деяких країнах директивна економіка зазнала меншого руйну
вання, ніж в Україні, і основні труднощі ринкової трансформації для 
них ще попереду. Деяким країнам вдається жити за рахунок легко реа
лізовуваної на зовнішніх ринках продукції добувної промисловості.

Та найголовніше, що відрізняє Україну від інших республік ко
лишнього Радянського Союзу, це -  масштаби і глибина репресивної 
політики. Вони такі, що можна вжити страхітливий термін: геноцид,

Геноцид, як явище в нашій недавній історії, якраз і є темою цієї 
наукової конференції. Ми зібралися тут, щоб колективно відповісти на 
питання, які виникають за такої постановки проблеми.

Чому політика властей у південних губерніях України в 1931 р. 
була абсолютно іншою, ніж у Поволжі?

Чому у 1932-1933 рр. спостерігався голод в усіх хлібовиробних
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регіонах Радянського Союзу, але тільки в УСРР і на Кубані він пере
ріс у повторний голодомор?

Чому 1937-й рік, однаково страхітливий для мешканців будь- 
якого куточка Радянського Союзу, розпочався в Україні у 1933 р.?

Чому після припинення зі смертю Сталіна масового терору як ме
тоду управління державою в Україні розпочалася русифікація у мас
штабах, що значно переважали масштаби сталінських часів? При цьо
му мова йде про сталінські часи після 1933 р., тому що раніше русифі
кація як усвідомлена державна політика зовсім не спостерігалася.

Треба дати спокійну і зважену суто наукову оцінку всім цим 
явищам. Ми зовсім не хочемо політизувати проблему фізичного і ду
ховного геноциду, перекладати злочини, скоєні представниками по
передніх поколінь, на сучасне покоління, шукати у національній 
приналежності винних у злочинах пояснення проблем, що постали 
сьогодні. Але треба розуміти, що тоталітарний режим, який панував 
у Радянському Союзі, постійно розколював суспільство, нацькову
вав людей один на одного, щоб тримати всіх під контролем і впли
вати на всіх. Для нацьковування годилося класове походження, наці
ональна приналежність, віровизнання, вік, тобто справді все, що від
різняло одну людину від іншої. Годі шукати у цьому якісь теоретич
ні побудови і доктринальні особливості. Цей режим був надто праг
матичний і наділяв тавром “ворог народу” 14-літніх підлітків і гли
боких старців, людей іншого класового походження і колег по політ- 
бюро Центрального комітету. Не контрольований ні Богом, ні 
людьми, комуністичний режим став прокляттям для всіх, включаю
чи самих комуністів.

За останні 10 років, коли стало можливим цілком вільне дослід
ження на основі архівів, наші історики і краєзнавці, представники 
всіх інших гілок гуманітарного знання нагромадили величезний 
фактичний матеріал і позбавили історію радянського суспільства 
“білих плям” Великий вклад у дослідження недавнього минулого 
зробили науковці Національної академії наук України і професор
сько-викладацький склад вузів, робітники архівів, музеїв і бібліотек, 
члени громадсько-політичних об’єднань. Останнім часом більше, 
ніж раніше, і вперше на архівній базі вивчається вітчизняна історія 
нашими зарубіжними колегами. Треба підсумувати зроблене, вийти 
на узагальнення і дати суспільству відповідь на питання, що хвилю
ють всіх, чому здійснювався геноцид, хто його здійснював, якої шко
ди він завдав суспільству. Ми сподіваємося, що виступи учасників 
цієї науково-теоретичної конференції будуть опубліковані і увійдуть 
до наукового обігу.

Бажаю Вам плідної роботи!
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ДЕМОГРАФІЧНІ НАСЛІДКИ ГОЛОДУ-ГЕНОЦИДУ 
1933 р. 

В УКРАЇНІ

Ми вшановуємо пам’ять тих, хто чинив опір колективізації 
сільського господарства. Сталінський режим відповів на опір кон
фіскацією запасів продовольства в колгоспах, радгоспах і селян
ських садибах. Непокірні були приречені на повільну смерть від го
лоду разом із сім’ями.

Пропонується авторська версія причин і демографічних наслід
ків голодомору, що спирається на тривалий (з 1986 р.) строк дослід
ження проблеми і на солідну документальну основу.

1
Проблема голодомору має колосальну літературу. Бібліографи 

Одеської наукової бібліотеки ім. М.Горького роками збирали все 
надруковане в світі з цієї проблеми. Довідник “Голодомор в Україні
1932 — 1933 pp.”, фіксує 6 тис. 338 публікацій1. Його визнали кра
щим бібліографічним виданням 2001 р.

Як свідчить цей довідник, переважна більшість публікацій — 
вітчизняного походження. Та це не означає, що голодомор 1933 ро
ку користується в суспільстві заслуженою увагою. Скоріше навпаки.

Ось виданий 2001 р. швейцарський шкільний підручник “Забути 
чи запам’ятати? Геноцид в історії і сучасності”. Це розумна, добре 
ілюстрована, але без смакування жахів книга. В ній розповідається про 
різанину вірмен в Османській імперії, український голодомор, єврей
ський голокост, винищення камбоджійців, недавні етнічні чистки в Ру
анді та Югославії2. У завжди благополучній Швейцарії такий підруч
ник є. В Україні, яка пережила голодомор, його нема.

Ось виданий в урядовій друкарні Вашінгтона 1988 р. заключний 
звіт комісії Конгресу США, створеної для розслідування українського 
голоду3. Парламент заокеанської держави знайшов час і кошти для 
розслідування події півстолітньої давності в неіснуючій тоді країні. 
Навпаки, Верховна Рада вже незалежної України не спромоглася 
прийняти документ із засудженням голодомору.

Щоб зробити обгрунтовані висновки, американська комісія за
документувала свідчення багатьох громадян США, які пережили ук
раїнський голодомор. 1990 р. у Вашінгтоні було видано тритомник 
свідчень сукупним обсягом 1734 сторінок4. Свідчення друкувалися

Станіслав Кульчицький
(Київ, Україна)
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мовою оригіналу, переважно українською. Свідки відповідали на 
питання, що охоплювали весь спектр соціально-економічних відно
син в українському селі на етапі суцільної колективізації. Це зменшу
вало до прийнятних величин суб’єктивізм спогадів і давало можли
вість виявити об’єктивну картину.

В Україні стало можливим говорити про голодомор після 
грудня 1987 р. З того часу були видані десятки книг зі спогадами 
людей, які пережили голод. Тепер нескладно освоїти методику 
об’єктивізування свідчень, яка застосовувалася в комісії Конгресу 
США. Проте через природні причини стрімко меншає кількість 
людей, у пам’яті яких відклалися події початку 30-х років. На засі
данні урядової комісії, створеної у зв’язку з 60-ми роковинами го
лодомору, пропонувалося перевидати в Україні матеріали комісії 
Конгресу США. За десять років, що пройшли відтоді, коштів на 
перевидання не знайшлося.

Здається, що головну роль у приглушеному ігноруванні голо
домору нашою управлінською елітою відіграє психологічний фак
тор. Тут слід взяти до уваги, що після 1991 р. політична система ра
дикально змінилася, але фізичні носії влади залишилися тими ж.

Коли ми оглядаємося на власне минуле, то не в змозі сприйня
ти весь потік негативної інформації. Це стосується й суспільства в ці
лому, й породженої ним управлінської еліти.

Позитивна інформація про минуле теж існує. Її багато, і ми зако
номірно пишаємося здобутками радянського часу. Тому так важко 
осягнути розумом той факт, що масовий терор був методом державно
го керівництва між 1917 і 1953 рр. Тим більш важко, що той терор 
вкарбовувався у свідомість громадян як цілком природний спосіб охо
рони здобутих економічних завоювань і соціальних благ. До того ж 
мало хто із сучасного покоління пам’ятає жахіття сталінщини.

Уже відбувається зміна поколінь, яка автоматично припинить 
пов’язані з вітчизняною історією політичні спекуляції. Безперер
вність історичної традиції Україні не загрожує: на відміну від Росії, 
яка святкує День чекіста, наша країна ототожнює себе не з радян
ським минулим, а зі спадщиною УНР. У нас в кожну четверту субо
ту листопада відзначається День пам’яті жертв голодомору і полі
тичних репресій.

2
Про голодомор не дозволялося згадувати 55 років поспіль. В 

сталінські часи порушення встановленого табу загрожувало тюр
мою. Навіть в сім’ї неохоче розповідали про пережите, щоб дитина 
не повторила почутого при чужих. А в післясталінські часи всі звик
ли до того, що тема голоду заборонена.

Микита Хрущов наважився заговорити про державний терор,
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тому що у боротьбі за владу Сталін внниіцив мільйон членів влас
ної партії. Ті, хто напіввідкрив скриньку Пандори на XX з'їзді 
КПРС, були переконані, що відповідальність за Великий терор
1937 — 1938 рр. обтяжить тільки Сталіна. Однак Великий голод 
1933 р. вони замовчували. Було зрозуміло, що відповідальність за 
голодомор ляже на державну партію.

Останнє покоління компартійно-радянських керівників погано 
уявляло собі причини і масштаби голоду 1933 р. Тільки цим можна 
пояснити те, що у відповідь на утворення в США парламентської ко
місії ЦК Компартії України зробив спробу створити власну комісію 
для викриття “українських буржуазних націоналістів”, які нібито 
мали намір зашкодити ювілейним торжествам на честь 70-річчя 
Жовтневої революції.

Припертий до стінки Володимир Щербицький визнав факт 
голоду, нібито викликаного посухою (як у 1921 р.). Його наступ
ник Володимир Івашко зробив ще один крок до істини заявою про 
те, що голод спричинений надмірними хлібозаготівлями (як у 1946
— 1947 рр.). Він навіть дозволив публікацію у вересні 1990 р. сен
саційної документальної книги про голод5. Документи з партійних 
архівів, що були опубліковані в цій книзі, давали можливість підій
ти до розуміння істинної причини голодомору.

Що саме було реальною причиною голоду? Опубліковані доку
менти дозволяють побудувати несуперечливу наукову концепцію, 
яка може уточнюватися в деталях, але, на мій погляд, відповідає іс
тині. Відповідь на поставлене питання дає тільки концепція. Навіть 
у найпотаємніших архівах ми не знайдемо відомостей про наміри, 
якими керувався диктатор. Сталін міг доручити виконавцям розро
бити технологію терору голодом, але не мав потреби пояснювати їм 
мотиви своїх дій.

З
Ленін і Сталін прагнули запровадити такі господарські відно

сини, за яких всі громадяни потрапляли в економічну залежність від 
держави. Одночасно будувалася держава, в усьому залежна від тієї 
структури, яка зберігала вигляд політичної партії. Партія була в 
усьому залежна від найвищої керівної інстанції — Центрального ко
мітету. Нарешті, всередині ЦК виник неформальний керівний орган
-  політбюро. Якраз у ньому й зосередилася вся та неконституційна 
влада, яку ми називали радянською.

Влада політбюро ЦК могла стати ефективною тільки за наявнос
ті координатора — верховного вождя. Ленін став таким вождем на 
правах конструктора політичної системи, а Сталін — після жорстокої 
боротьби, що тривала шість років.

Компартійно-радянська політична система була створена у від
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сталій селянській країні. Конструктори її оголосили себе вождями “сві
тової революції” і спробували за допомогою п’ятимільйонної армії за
володіти Європою, яка уже встигла демобілізуватися після світової 
війни. Коли плани блискавичного захоплення континенту провалили
ся, було вирішено поступово, десь за два десятки років побудувати со
ціально-економічний лад, що відповідав би природі політичного режи
му і був би потужним у військово-індустріальному відношенні.

Підручники з історії у минулому представляли соціалістичне бу
дівництво як процес послідовної реалізації заздалегідь накреслених 
планів. Насправді, однак, побудова ладу, який відповідав потребам 
політичного режиму, відбувалася з багатьма відступами від планів. 
Цей лад не відповідав інтересам переважної більшості населення і ство
рювався за допомогою державного терору.

Найбільших масштабів терор набув в українському селі. Щоб 
загнати селян в колгоспи, Сталін “розкуркулив” господарства за
можних селян. Щоб змусити українських колгоспників працювати 
на державу, він застосував терор голодом.

Експропріація селян-власників спочатку була задумана у формі 
створення комун. На початку 1930 р. колгоспники відвоювали собі 
присадибну ділянку з коровою, після чого колгосп став функціонувати 
у формі артілі. Щоб компенсувати поступку, Сталін експропріював 
громадське господарство артілей: у 1930 — 1932 рр. колгоспна продук
ція прямо з поля пішла на елеватори, без будь-якого відшкодування се
лянської праці. Тоді цілком стихійно, але дружно колгоспники зосере
дили трудові зусилля на присадибній ділянці. Частка України у ство
ренні загальносоюзного фонду хлібних ресурсів різко впала.

Після цього захиталася вся програма форсованої індустріаліза
ції. Щоб подолати саботаж, Сталін застосував проти українських і 
кубанських (на дві третини українських) колгоспників терор голо
дом. Суть його необережно розкрив генеральний секретар ЦК Ком
партії України Станіслав Косіор у доповідній записці в Москву про 
хід підготовки до весняної сівби 1933 р.: “навчити колгоспників уму- 
розуму”. Записка опублікована в книзі “Голод 1932 — 1933 років на 
Україні: очима істориків, мовою документів” .̂

Саботажники розраховували провчити державу й добилися 
свого. Були легалізовані колгоспні базари. Замість безрозмірних хлі
бозаготівель 1930 — 1932 рр. всі радянські колгоспи стали одержува
ти твердий план податкового характеру, після виконання якого спіль
но вироблена продукція підлягала розподілу за трудоднями. Та одно
часно мстивий генсек зміцнив трудову дисципліну в українському селі 
жахливим способом: конфіскацією у “боржників” з хлібозаготівель їс
тівних запасів, нагромаджених до нового врожаю. Постанови компар
тійно-радянських органів про “натуральне штрафування” опублікова
ні.
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Щоб зрозуміти дошкульність сталінського удару, слід врахувати 
зміни в сільському господарстві після його суцільної колективізації. 
Непівська система купівлі-продажу була зруйнована, а приватна тор
гівля заборонена. У містах та новобудовах запанувала карткова систе
ма постачання населення. Ті, хто не охоплювався нею, змушені були 
користуватися послугами державної комерційної торгівлі за підвище
ними цінами або магазинів “Торгсину”, де товари продавалися за ва
люту та золото. Село повернулося до натурального господарства. 
Щоб прогодуватися, селяни змушені були накопичувати продовольс
тво на півроку вперед, до нового урожаю. У жовтні 1932 р. десятки ти
сяч відряджених з міст робітників вкупі з місцевими активістами — 
комнезамівцями почали конфіскацію цього продовольства.

4
Кількість полеглих від терору голодом — це розрахункова ве

личина. Вона встановлюється як перевищення над нормальною 
смертністю населення в місцевості, охопленій голодом.

Уперше я опублікував розрахунок, побудований на аналізі даних 
демографічної статистики, у 1990 р. Відтоді він перебуває у науковому 
обігу, але тільки як одна з версій. Цей розрахунок з детальним обґрун
туванням його методики містився в зазначеному вище документально
му збірнику "Голод 1932 — 1933 років на Україні: очима істориків, мо
вою документів"7. Громадськість сприйняла його як одну з версій. По
ряд з ним співіснують інші версії, позбавлені статистичної основи, але 
привабливіші завищеними кількісними параметрами для тих, хто над
то емоційно (з бромом, як висловлювався Володимир Винниченко) 
ставиться до минулого. Та історичні міфи небезпечні, бо здатні посія
ти недовіру до очевидних явищ, навіть таких, як український голодо
мор. На Заході є вчені з іменем, які твердять, що в 1933 р. в Україні не 
відбулося нічого особливого. Тому питання про втрати від голодомо
ру слід порушити знову. При цьому стає потрібним не тільки аналіз де
мографічної статистики, що уже містився в публікації 1990 р., але й ви
явлення вірогідності всіх інших версій.

Першим повідомив про голод в СРСР англійський журналіст 
Малькольм Маггерідж. В останній декаді березня 1933 року в газеті 
“Манчестер гардіан” він поділився з читачами враженнями від поїз
дки по Україні і Північному Кавказу. Три його статті описували 
страхітливі сцени голодування сільського населення. Маггерідж зас
відчив масову загибель селян, але не назвав конкретних цифр.

31 березня сенсацію “Манчестер гардіан” спробував спростува
ти кореспондент “Нью-Йорк тайме” в Москві, англієць за походжен
ням і громадянством, Уолтер Дюранті. Це був єдиний із західних 
журналістів, котрому вдалося взяти інтерв’ю у Сталіна. Дюранті зав
жди намагався писати так, щоб не викликати невдоволення в Крем
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лі. Суть його замітки була відбита в назві: “Росіяни голодують, але 
не вмирають з голоду”

Перша кількісна оцінка полеглих від голоду з’явилася у зару
біжній пресі в серпні 1933 р. Тоді газета “Нью-Йорк геральд три- 
бюн” опублікувала матеріал Ральфа Барнса, в якому фігурувала неп
равдоподібна для західної громадськості цифра: один мільйон смер
тей від голоду. Конкуруюча з нею газета “Нью-Йорк тайме” приму
сила Дюранті прокоментувати інформацію. Той змушений був під
твердити факт голоду. З його замітки випливало (хоч прямо про це 
не говорилося), що кількість загиблих становить не менше 2 млн чо
ловік. Через день в цій же газеті з’явилося повідомлення Фредеріка 
Берчелла, де називалася нова цифра — 4 млн чоловік8.

Після першої кореспонденції “Манчестер гардіан” іноземним 
журналістам було заборонено їздити в регіони, постраждалі від голо
ду. Московський кореспондент цієї газети Вільям Чемберлін, який 
встиг за завданням редакції відвідати Україну та Північний Кавказ, не 
надрукував своїх репортажів у газеті. Він виїхав з СРСР, щоб мати змо
гу написати про все відверто, і у 1934 році видав в Бостоні книгу “За
лізний вік Росії”. В ній повідомлялося, що голод охоплював територію 
з населенням 60 млн, а число жертв дорівнювало 3 — 4 млн чоловік9.

Наведені оцінки жертв 1933 р. мають одну спільну рису: вони ро
билися “з пташиного льоту” Іноземні журналісти не володіли статис
тичною інформацією, але старалися донести до своїх країн, що в СРСР 
коїться щось страхітливе.

Деякі автори публікували інформацію, нібито одержану від ра
дянських керівників. Фред Біл у книзі, що з’явилася в Лондоні 1938 р., 
розповідав: іноземний робітник на харківському заводі дізнався від 
місцевого відповідального працівника, що голова ВУЦВК Григорій 
Петровський допускав втрати від голоду в Україні у розмірі до̂ 5 млн 
чоловік10. Журналістка Люсі Ленг у книзі, виданій в Нью-Йорку 
1948 р., стверджувала: неназваний на прізвище “високий україн
ський чин” заявив, що від голоду померло 6 млн чоловік11.

Поширилося ще одне апокрифічне свідчення, нібито запозиче
не зі спогадів Уінстона Черчілля про Другу світову війну. Йдеться 
про те, що Сталін назвав Черчіллю цифру жертв суцільної колекти
візації — 10 млн селян. Коли уважно перечитати відповідне місце (в 
четвертому томі спогадів), то виявиться, що мова не йшла тільки про 
тих, хто загинув. Торкаючись теми, британський прем’єр-міністр 
сказав: “Ви мали справу не з кількома десятками тисяч аристократів 
або великих поміщиків, а з мільйонами маленьких людей” Сталін 
уточнив: “3 десятьма мільйонами... Це було щось страшне, це три
вало чотири роки, але для того, щоб позбавитися періодичних голо
дувань, Росії було абсолютно необхідно орати землю тракторами” 
На питання, що сталося з куркулями, Сталін відповів: “Деяким з них
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дали землю для індивідуального обробітку в Томській області, або в 
Іркутській, або ще далі на північ, але основна частина була дуже не
популярна, і їх знищили власні наймити”12.

Цей діалог наводиться не для того, щоб продемонструвати діа
лектику генсека: мовляв, щоб позбавитися періодичних голодувань, 
треба влаштувати один великий голод. Зі сказаного випливає, що в 
СРСР було репресовано за чотири роки 10 млн селян, але не всі з них 
загинули. Сталін не мав на увазі втрати від голоду, наявність якого 
заперечував. Під час цієї нічної бесіди в Москві 16 серпня 1942 р. він 
майстерно перекинув провину за знищення багатьох мільйонів селян 
на наймитів...

5
Після голоду 1933 року демографічна статистика була закрита. 

Функції інформатора з питань народжуваності і загальної чисель
ності населення Сталін поклав на себе. Виступаючи у січні 1934 р. на 
XVII з’їзді ВКП(б), він з притиском наголосив, що населення СРСР 
зросло до 168 млн чоловік13. Названа цифра була директивною. По
ходження її цілком ясне: офіційна оцінка Центрального управління 
народногосподарського обліку (ЦУНГО) СРСР на січень 1933 р. 
(165,7 млн) плюс природний приріст, який тоді дорівнював приблиз
но 2,5 млн чоловік.

Липова сталінська цифра гуляла тільки серед пропагандистів. 
Йшов рік за роком, а у виданнях державної статистики цифра поточ
ного обліку чисельності населення застигла на даті 1 січня 1933 року14.

 ̂Сталін не розумів, що втрати від голоду викриє перепис населен
ня. Йому не варто було наголошувати, що в країні істотно підвищили
ся показники природного приросту. Тим більше, що це явище було ко
роткочасним і пояснювалося різким зниженням смертності після го
лодного року: люди похилого віку і хворі вже загинули під час голодо
мору. Високий природний приріст поглиблював розрив між даними 
майбутнього перепису і фальсифікованим поточним обліком населен
ня. Та в грудні 1935 р. генсек заявив: “Населення почало розмножува
тися куди швидше, ніж у старий час. Смертності стало менше, народ
жування більше, і чистого приросту виходить незрівнянно більше. Це, 
звісно, добре, і ми це вітаємо. Тепер у нас кожний рік чистого прирос
ту населення виходить близько 3 мільйонів душ. Це значить, що кож
ний рік ми одержуємо прирощування на цілу Фінляндію”15.

За зразкове проведення у січні 1937 р. Всесоюзного перепису 
населення начальник ЦУНГО СРСР Іван Краваль був нагородже
ний орденом Леніна. Незабаром новий орденоносець надіслав 
Й.Сталіну і В.Молотову перше повідомлення про наслідки перепису. 
В ньому зазначалося, що кількість населення СРСР на 6 січня 1937 р. 
становить 162 млн чоловік16.
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Таким чином, у 1937 році в Радянському Союзі виявилося на 
6 млн менше людей, ніж на початку 1934, якщо вірити фальшивій циф
рі, оголошеній тоді Сталіним. До цієї жахливої різниці треба було ще 
приплюсувати фальшивий приріст населення за три роки — три Фін
ляндії.

У скандалі, викликаному виходом на поверхню наслідків голоду, 
крайніми стали демографи. І.Краваль був заарештований і розстріля
ний. Услід за ним репресували майже всіх демографів. Був ліквідова
ний всесвітньовідомий Демографічний інститут АН УРСР. Перепис
1937 р. оголосили скасованим і провели його заново у 1939 р.

Ставлячись до населення як до худоби, Сталін враховував, 
що після карально-виховних акцій воно не припинить “розмножу
ватися” Щоб цей процес відбувався темпами, які задовольнили б 
військкомати, він у червні 1936 р. заборонив аборти. Заборона ді
яла до 1955 року...

6
Голод 1933 року посідав унікальне місце в суспільній свідомості 

радянських часів. Це була таємниця, яку знали всі, такий собі секрет 
Полішинеля, тільки нестерпно зловісний. Ті, хто його пережив, не вис
ловлювалися прилюдно, щоб не наразитися на смертельну небезпеку. 
Навіть дітям старалися не розповідати, щоб ті не вибовкнули часом. У 
лібералізовані післясталінські часи свідки голоду теж могли поділити
ся тільки з тими, кого добре знали. Один з моїх старших колег по ро
боті, який у минулому працював на високій посаді в Москві, розповів 
мені в хвилину відвертості, що в його селі всі знали, хто кого з’їв, але 
жили з цим знанням десятиліттями, не проявляючи його.

Розповідаю про це, щоб пояснити, чому свій інтерес до теми го
лоду не зміг у доперебудовні часи реалізувати. А інтерес був завжди, 
скільки себе пам’ятаю. У 1966 р. в поле зору потрапили видані для 
службового користування номерні книги з спецфонду Інституту еко
номіки АН УРСР. Уламків демографічної статистики, які містили
ся в них, виявилося досить, щоб частково заповнити лакуни між 
переписами 1926 і 1939 рр. Маючи уривчасту інформацію про рух 
народонаселення, можна було розрахувати його імовірну чисель
ність у міжпереписному періоді і порівняти з реальною — за пере
писом 1939 р. Різниця показувала втрати.

Голод 1932 — 1933 рр. відрізняється від попереднього (1921 — 
1923 рр.) і наступного (1946 — 1947 рр.) тим, що спричинені ним демог
рафічні наслідки піддаються кількісному вимірюванню. Перший ра
дянський голод відбувся одразу після семирічної смуги воєн, а третій -  
після винищувальної Другої світової війни. В обох випадках неможли
во встановити, від чого гинули люди, скільки їх покинуло територію 
України, скільки прибуло до нас на постійне проживання.
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За моїми розрахунками 60-х рр., виходило, що в 1933 — 1938 рр. 
мав відбутися приріст населення в 2 840 тис., а насправді сталося змен
шення в 116 тис. чоловік. Отже, втрати становили близько 3 млн чоло
вік. Якщо різницю між кількістю приїжджих і тих, хто виїхав в інші со
юзні республіки, вважати нульовою, то цю втрату чисельності слід бу
ло списати на голод і масові репресії.

Працівник Російського дослідницького центру Гарвардського 
університету (США) Сергій Максудов дійшов висновку, що викли
каний голодом і репресіями демографічний дефіцит становив в Ук
раїні в 1927 — 1938 рр. 4,5 млн. Результати підрахунків він оприлюд
нив у 1983 р. в українському журналі “Сучасність”, який тоді вида
вався в Мюнхені1

У цьому контексті є нагода розповісти про цензурну “диверсію”, 
влаштовану найбільш авторитетним радянським демографом післяво
єнного часу Борисом Урланісом. У книзі, в якій досліджувалася дина
міка народонаселення за повоєнний час, він присвятив один з розділів 
аналізу достовірності демографічних прогнозів. Серед інших вчений 
згадав зроблений у 1927 р. розрахунок Держплану СРСР про очікува
ну чисельність населення в 1933 р. Він розкритикував розрахунок і у 
малопомітній примітці петітом дав без коментарів власну оцінку чи
сельності населення СРСР на кінець 1933 року — 158 млн чоловік18. 
Тобто у замаскованому вигляді у підцензурній радянській літературі 
вперше оцінювалися втрати від голоду. Цифра Урланіса на 10 млн чо
ловік різнилася від даних Сталіна, оголошених на XVII партз’їзді.

Коли перейти від опису втрат населення за міжпереписний період 
до спроб визначити конкретні втрати від голоду 1932 — 1933 рр., то 
заслуговують на увагу дані Володимира Кубійовича19 і Василя Гриш- 
ка20. Обидва оприлюднили тільки кінцеві результати підрахунків, які 
істотно відрізняються один від одного: у Кубійовича -  2,5 млн, а у 
Гришка -  4,8 млн чоловік.

Викликана недоступністю архівної джерельної бази подвійна 
різниця в цифрах втрат є межею. Якщо не піддавати сумніву зареєс
тровану переписами чисельність населення, то в її рамках визначе
ний В.Кубійовичем масштаб втрат неможливо збільшувати утроє 
або вчетверо. Ми просто не знайдемо людей, які могли б загинути, 
виходячи з того, що знаємо тих, хто залишився живим. Сумніватися 
у достовірності перепису 1926 р. ще нікому не спадало на думку. А 
достовірність перепису 1937 р. засвідчена жахливою долею всього 
довоєнного покоління радянських демографів.

В моєму архіві є привезений з Канади 1990 р. документ — ле
тючка під назвою “Невідомий голокост. 10 мільйонів жертв: Украї
на, 1933”. Це — підготовлене Тарасом Гукалом комюніке, проголо
шене в ефірі радіостанцією “Радіо-Квебек” 16 квітня 1983 р. Під час 
50-ї річниці Великого голоду в Україні наша діаспора намагалася
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примусити населення Канади і США прислухатися до неї. Зрештою, 
це їй вдалося. Не треба засуджувати тих, хто тоді намагався переви
щенням кількості загиблих від голоду зруйнувати споруджену Сталі
ним навіть за кордоном стіну мовчання про українську трагедію.

Проте важко зрозуміти тих, хто через півтора десятиліття після 
відкриття архівів робить вигляд, що їх не існує. Вони сміливо дода
ють ще два мільйони людських життів до інформації “Радіо-Квебек” 
і проголошують свої фальшиві істини з усіх трибун.

7
Перейдемо тепер до розгляду того, що може запропонувати де

мографічна статистика.
Населення УРСР за переписом 1937 р. складало 28 388 тис., за пе

реписом 1926 р. — 28 926 тис. чоловік. За 10 років воно скоротилося на 
538 тис. чоловік21.

Органи запису актів громадянського стану (ЗАГС) зареєстру
вали в Україні такий природний рух населення (в тис.)22:

Роки Народження Смерті Природний рух

1927 1184 523 662
1928 1139 496 643
1929 1081 539 542
1930 1023 538 485
1931 975 515 460
1932 982 668 114
1933 471 1850 -1379
1934 571 483 88
1935 759 342 417
1936 895 361 534

Якби у 1933 р. органи ЗАГС працювали надійно, то ми побачи
ли б картину голодомору, не вдаючись до будь-яких розрахунків. 
Однак державний облік руху населення в рік голодомору порушив
ся. Працівники ЗАГСів у сільській місцевості вмирали від голоду так 
само, як всі інші люди.

Взявши за основу опубліковані таблиці смертності 1925 — 
1926 рр., Сергій Максудов підрахував, що недооблік дитячої смер
тності становив у 1933 р. не менше 150 тис. чоловік. Відповідно та
кий же недооблік спостерігався при оцінці народжуваності. Тому 
цифру народжень слід було скоригувати до 621 тис. чоловік. Далі, з 
підрахунку втрат від голоду треба виключити нормальну смертність 
1933 р. Ми не зробимо великої помилки, якщо приймемо її рівною
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середньому арифметичному з показників смертності за 1927 — 
1930 рр. У 1931 і 1932 рр. картину смертності в українському селі не 
можна вважати нормальною, і тому ці роки виключаються з підра
хунку. Нормальна смертність за роки, які передували голодному, 
становить в середньому 524 тис. чоловік. Виходячи з відкоригованої 
народжуваності у 1933 р. (621 тис.), одержуємо нормальний приріст 
за цей рік в 97 тис. чоловік23. Цей приріст п’ятиразово менший, ніж 
у попередні роки. У 1933 р. народжувалися діти, зачаті у попередньо
му, теж голодному році, а голод, як відомо, призводить до зниження 
можливості зачаття.

Тепер ми маємо народжуваність і нормальну смертність за 10 ро
ків міжпереписного періоду. Маємо також загальну чисельність насе
лення за обома переписами. Порівняння цих величин дозволяє визна
чити єдиний невідомий показник — ненормальну смертність у 1933 р.

Природний приріст за 1927 — 1936 рр. становить 4 043 тис. чо
ловік. Додаючи до цієї величини різницю в чисельності населення 
між двома переписами (538 тис.), одержуємо демографічний дефіцит 
у 4581 тис. чоловік.

Чи можна вважати цей дефіцит ненормальною смертністю? 
Тільки при нульовому сальдо міграційного балансу.

Облік механічного руху населення, що провадився працівниками 
ЦУНГО СРСР, дає за 10 років від’ємне для України сальдо в 1 343 тис. 
чоловік. Статистичні органи визнавали, що він більш неточний, ніж 
облік природного руху24.

Врахування сальдо міграційного балансу виводить нас на цифру 
З 238 тис. чоловік. Її можна вважати прямими втратами від голоду 1933 р. 
Точність цієї цифри оманлива. Вона увібрала в себе неточності в дер
жавному обліку природного і особливо механічного руху населення.

Ми звикли датувати голод двома роками — 1932 — 1933. Не 
закликаю переглянути датування. Але картина голодомору повин
на бути точною. З даних демографічної статистики можна зроби
ти висновок, що голод 1932 р. викликав в Україні смерть 144 тис. 
чоловік. Цей голод був наслідком хлібозаготівель з урожаю 1931 р. 
і припинився влітку 1932 р., тобто з новим урожаєм. Голод 1933 р. 
став наслідком хлібозаготівель з урожаю 1932 р. Ці хлібозаготівлі 
вперше супроводжувалися конфіскаціями незернових запасів продо
вольства в разі відсутності зерна. Перевищення смертей над народжен
нями в результаті цього почалося в українському селі вже з жовтня
1932 р. Апогей голодомору припадає на червень 1933 р., коли статис
тичні органи реєстрували в селі десятиразово більшу смертність, ніж 
нормальна (ми знаємо тепер, що насправді було зареєстровано не біль
ше половини смертних випадків)25. Аналіз статистичних даних пока
зує, що від голоду померло у 1933 р. З 238 тис. чоловік.

Крім прямих втрат від голоду, тобто загибелі людей, є втрати
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опосередковані — падіння народжуваності. Справді, якщо відбулося 
зниження природного приросту населення з 662 тис. у 1927 році до 97 
тис. у 1933 р. (без врахування померлих від голоду) і 88 тис. у 1934 р., 
то хіба не слід ці непрямі втрати включати до наслідків голодомору?

Якщо прямі втрати у 1932 р. становлять 144 тис., то загальні, 
включаючи ненароджених, визначаються цифрою 443 тис. чоловік. 
Прямі й опосередковані втрати за 1932 — 1933 рр. разом з демографіч
ною луною 1934 р. становлять 4 649 тис. чоловік. Ці дані треба брати 
до уваги, коли йде мова про демографічні наслідки голодомору26.

Однак, якщо заходить мова про загибель людей від голоду в 
Україні у 1933 р., слід називати тільки одну цифру — 3 238 тис. чоло
вік. Або, беручи до уваги неточність статистики, цифри в діапазоні 
від 3 до 3,5 млн чоловік.

8
Не раз доводилося чути, перебуваючи за кордоном: чого ви гала

суєте більше всіх? Чому посипаєте голову попелом? 1933-й рік позбав
лений національного забарвлення! Жертви тоталітарної держави не 
мають національності.

Зарубіжні покоління радянологів, як і всі російські історики, не 
знають української мови, бо не існувало насправді держави -  носія 
цієї мови. Всі наші праці останнього десятиліття за кордоном невідо
мі. Зате відомі твердження політиків, які заявляють, що в Росії голо
ду не було, і скаржаться світові, що росіяни звели до могили в голод
ний рік 12 млн українців.

Чотириразове перевищення втрат від голоду в УРСР і ототож
нення радянського режиму з російським народом, який так само 
борсався у павутинні тоталітаризму, відбивають у вчених Заходу і 
Росії бажання об’єктивно розібратися в тому, що насправді відбуло
ся в Україні і чим український голодомор відрізняється від загально
союзного голоду.

Вивчаючи дані ЗАГСів про національну приналежність помер
лих, ми бачимо, що в Україні люди гинули за ознакою місця прожи
вання, а не національності. Невисокою є питома вага загиблих росіян 
та євреїв в їх загальній чисельності, бо вони жили, в основному, у міс
тах, де функціонувала карткова система постачання продовольством. 
Поляки або болгари гинули в таких же пропорціях, як українці, тому 
що основна їх частина теж проживала у сільській місцевості27.

Проте сталінський інтернаціоналізм закінчувався на кордонах 
союзних республік. Розглянемо сім регіонів європейської частини 
СРСР, в яких сумарна (місто плюс село) кількість смертей у 1933 р. 
перевищувала кількість народжень. Дані ЦУНГО СРСР про природ
ний приріст (або зменшення) населення виглядають так (в тис. чоло
вік)28:
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Регіон Місто Село Разом

Українська PCP 
Північно-Кавказький край 
Нижньо-Волзький край 
Центральна Чорноземна область 
Уральська область 
Середньо-Волзький край 
Північний край

117
64
55
23
40
29
7

1342
227
108
39
5
14
2

1459
291
163
62
35
15
5

Слід звернути увагу на те, що в цій розробці показник природ
ного руху населення України трохи інший, ніж наведений раніше. 
Коливання цієї цифри пояснюються різними варіантами статистич
ної виборки.

Сукупність наведених даних має два зрізи. Зупинимося спочат
ку на першому. Якщо ознакою голодування вважати перевищення 
смертей над народженнями, то у хлібовиробних регіонах голод 
охоплював сільську місцевість, звідки викачували зерно, а у хлібос- 
поживаючих регіонах — міста, зняті з державного постачання внас
лідок дефіциту хліба.

Другий зріз загальносоюзної картини голоду визначається лі
дерством України і, до певної міри — Північно-Кавказького краю. 
Наведені цифри менш жахливі, ніж реальність. Адже якраз в Україні 
органи ЗАГС реєстрували не більше половини голодних смертей, то
му що їхня робота була дезорганізована голодом. Якби можна було 
виділити Кубанський округ, то його показники наблизилися б до ук
раїнських. В цій таблиці кубанські показники розчиняються в показ
никах п’яти інших округів Північно-Кавказького краю.

Як розуміти цей зріз загальносоюзної картини голоду? Думаю, 
що світло на це може пролити співставлення прямих втрат від голо
ду, що їх зазнали однакові за величиною хлібовиробні регіони — Ук
раїна і Поволжя. У двох поволзьких краях, що охоплюють терито
рію сучасних п’яти областей (Волгоградська, Оренбургська, Пензен
ська, Самарська і Саратовська) сукупною площею 435 тис. кв. км., 
від голоду померло, за розрахунками московського історика В.Кон- 
драшина, 366 тис. чоловік^9. В Україні, площа якої до 1939 р. стано
вила 450 тис. кв. км., від голоду померло 3 238 тис. чоловік, тобто на 
порядок більше.

Поволзький голод 1933 р. нагадує український 1932 р. В обох 
випадках у селян забирали геть усе зерно — основний продукт хар
чування. Проте в добре поставлених селянських садибах залишалася 
свійська худоба і птиця, а також незернові продовольчі продукти 
тривалого зберігання -  сало, картопля, капуста, цибуля, буряки,
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фруктова сушня, гарбузи тощо.
Восени 1932 р. в Україні і на Кубані у тих, хто не виконав хлібо

заготівельного плану, тобто у переважної більшості селян, ці запаси 
продовольства були конфісковані. В результаті голод переріс в голодо
мор. Такої конфіскації незернового продовольства, тобто терору голо
дом, в інших регіонах СРСР не спостерігалося. Отже, сталінська тота
літарна держава здійснювала масові репресії не тільки за соціально- 
класовими, а й за національними ознаками. Зрештою, це не якесь від
криття. Згадаємо депортації малих народів і національних меншин, які 
почалися якраз в Україні у 1934 р. ( з поляків та німців).

9
На початку 1989 р. радянська демографічна статистика стала 

доступною для дослідників. Директор Центрального державного архі
ву народного господарства СРСР В.Цаплін опублікував огляд демог
рафічних матеріалів ЦУНГО СРСР, які зберігалися в його сховищах30. 
Огляд виявився настільки цікавим, що я негайно вирушив в Москву і 
незабаром мав висхідні дані для наведеного вище розрахунку.

У січні 1990 р. політбюро ЦК Компартії України понад півтори 
години присвятило розглядові сенсаційних документів, підготовле
них для збірника “Голод 1932 — 1933 років на Україні: очима істо
риків, мовою документів”. Публікація була дозволена, але з комен
туючими дослідженнями кількох науковців. Коли я одержав пропо
зицію написати такий коментар, то запропонував команді упорядни
ків на чолі з Русланом Пирогом свій розрахунок жертв голоду. Збір
ник документів вийшов з друку восени 1990 р. Якраз у ньому з’яви
лася перша публікація з детальним обгрунтуванням кількісних пара
метрів голодомору.

Півроком раніше, у березні разом з покійним нині письменни
ком Володимиром Маняком я вилетів у Торонто. Крім доповіді на 
науковій конференції у валізці мав рукопис переданого для докумен
тального збірника коментаря “Трагічна статистика голоду”, а також 
первинні статистичні матеріали.

На конференції вперше зустрівся з Сергієм Максудовим. Вия
вилося, що це дисидент з оточення А.Сахарова Олександр Бабьони- 
шев. Псевдонім з улюбленого “Театрального роману” М.Булгакова 
йому довелося брати, щоб не постраждали родичі в Радянському Со
юзі. Я запропонував Максудову і всесвітньовідомому вченому з Цен
тру радянських і східноєвропейських досліджень при Мельбурнсько- 
му університеті Стефену Віткрофту підготувати спільну статтю про 
кількісні параметри українського голодомору. Домовилися, що я 
підготую основу.

Варіанти цієї статті ми обговорювали майже рік, тому що ін- 
тернетівської пошти тоді не існувало. Дозволю собі навести уривок з
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листа, адресованого своїм колегам 13 вересня 1990 р.: “Я виявляю неа
бияку наполегливість у підготовці такого тексту, який задовольнив би 
співавторів, добре відомих у Радянському Союзі дослідженнями з да
ної проблеми. Пояснюється це просто: моя власна позиція неперекон
лива для тих, хто вважає, що втрати перевищують 7 млн чоловік”

На жаль, С.Віткрофт в кінцевому підсумку відмовився від спі
вавторства. Серед причин він на перше місце поставив викорис
тання у спільній статті терміну “геноцид” стосовно українського 
голоду. Цей голод він вважав результатом політичних помилок, 
злочинного недбальства і відчайдушно поганого економічного 
становища. Не задовольняла його також якість первинного ста
тистичного матеріалу31. Проте у випадку, коли втрати населення 
визначаються в діапазоні від 3 до 3,5 млн чоловік, неточність вис
хідних даних не відіграє великої ролі.

Наша з Максудовим стаття “Втрати населення України від го
лоду 1933 р.” з’явилася в лютневому номері “Українського історич
ного журналу” за 1991 р. З моїми розрахунками, частково побудова
ними на його власних ідеях, він не погодився повністю. Власне, існу
вав тільки один істотний пункт (розходження у статті фіксувалися): 
він відмовлявся враховувати міжреспубліканське сальдо міграційно
го балансу як непевну величину. Це автоматично збільшувало обра
ховані втрати від голоду до 4581 тис.

Наші розбіжності не торкалися специфічних тонкощів демогра
фічного розрахунку. Кінець кінцем, я не демограф. Дилему, що пос
тала — враховувати або не враховувати міграційні процеси, кожний 
читач може розв’язати самостійно. На мою думку, яка підкріплена 
досвідом багатьох десятиліть перебування в історичному матеріалі 
міжвоєнного періоду, було б необачно ігнорувати інтенсивні мігра
ційні процеси (у тому числі й недобровільного характеру -  депорта
ції). Неточність статистичного опису міграцій компенсується визна
ченням втрат від голоду в певному діапазоні кількісних значень.

У січні 1995 р. я доповідав про результати оприлюднених в цій 
статті розрахунків на науковому семінарі в Центрі російських і схід
ноєвропейських досліджень Торонтського університету (Канада). В 
роботі семінару, присвяченого оцінці радянської демографічної ста
тистики міжвоєнного періоду, взяли участь визначні вчені з дев’яти 
країн світу. Під час обговорення моєї доповіді не було висловлено 
принципових заперечень щодо застосованої методики розрахунків 
демографічного дефіциту32.

На цій науковій конференції Борис Олійник, а услід за ним Лео
нід Кравчук порушили серед інших тему маніпуляцій безвідповідаль
них політиків з кількістю жертв терору голодом. Безпідставні перебіль
шення цієї цифри вони назвали аморальним явищем. Думаю, що суд
ження цих шанованих в Україні людей позначаться на громадській
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думці, яка часто бувала байдужою до висновків науковців, але досить 
легко піддавалася впливам емоційного характеру.

В Інституті історії України НАН України розроблено план- 
проспект фундаментальної праці про голодомор 1932 — 1933 рр. Ми 
сподіваємося залучити до неї вчених з України, Росії, Казахстану, 
США. 70-та річниця жахливої трагедії повинна підштовхнути як вче
них, так і політиків до певних дій. Перші зобов’язані — визначити в 
усіх деталях те, що трапилося в українському селі, другі — дати по
літичну оцінку компартійно-радянському режиму — жахливій дик
татурі, яка приховувалася під машкарою народовладдя.
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Іван Даюба 
(Київ, Україна)

ДУХОВНІ СПУСТОШЕННЯ І ТРАНСФОРМАЦІЇ 
В УКРАЇНСЬКОМУ СУСПІЛЬСТВІ XX ст.

Мені не подобається часто вживаний нині термін: “духовний 
геноцид”. Застосування терміну геноцид до явищ небіологічного ха
рактеру робить цей термін усього лиш гострою емоційною метафо
рою, яка -  хоч це і парадоксально -  не передає глибини трагізму і 
тривалості наслідків того, що пережив український народ у сфері ду
ху і культури.

Геноцид -  це винищення певного соціуму, а в переносному зна
ченні -  злочинна дія, після якої в певних сферах суспільного життя 
залишається “випалена земля”.

Те, що робилося в духовній сфері, мало інший характер. Випа
лювано не все, і випалені ділянки інтенсивно засаджувано -  створю
вався новий біоценоз змішаного характеру. Тобто, духовність не 
знищували тотально, її знищували вибірково, а головне -  підмінюва
ли і змінювали, створювали нову духовність чи псевдодуховність, 
нам вільно її називати як завгодно, але влада її над поколіннями три
ває й досі, і це найстрашніше. А в добу утвердження і переможної 
експансії цієї “нової духовності” вона уявлялася її адептам як усесвіт
ня і всевічна, як остаточне духовне визволення людства.

Отже, йдеться не про те, як розуміти ті або ті терміни й метафо
ри, а про те, як розуміти історичний процес.

Усе XIX ст., особливо ж його друга половина і початок XX, 
пройшли від знаком гострої критики буржуазного суспільства і бур- 
жуазності взагалі, під знаком “зривання всіх і всіляких масок” Це
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була критика в усіх аспектах -  економічному, політичному, етично
му, естетичному, -  і з боку не лише соціалістів та анархістів усіх мас
тей, а й консерваторів, неоромантиків, релігійних містиків, реформа
торів, модерністів. На гребені цієї критики виникли такі екстремні 
енергії, як націонал-соціалізм і більшовизм. Особливо ж більшовизм 
підхопив і руйнівну силу викриття буржуазності, і екзальтовану 
мрію про нову духовність, мрію, що дуже швидко матеріалізувалася 
в систему масових гіпнозів і тисків -  ідеологічних, моральних, есте
тичних. І коли “старе” знищували задля “нового”, багатьом здава
лося, що “старе” вже саме себе заперечило, а нове обіцяє вищу красу 
і вищу справедливість, -  і не всім і не зразу ставала зрозумілою неа
декватність, а потім і злочинність цієї підміни.

Ми сьогодні не маємо опису і аналізу цього драматичного 
світового процесу в усьому його спектрі. А без урахування світо
вого контексту ми не зрозуміємо адекватно того, що діялося в Ук
раїні і в усьому СРСР у сфері духовності.

Візьмемо простий приклад. Події революції і силове встанов
лення радянської влади в Україні, Грузії, Вірменії, Казахстані, Яку
тії викликало розкол серед інтелігенції цих народів. Частина пішла в 
еміграцію, частина принишкла, частина шукала співпраці з новою 
владою, а частина ентузіастично підхопила її ідеї. Так от, нині пове
дінка перших двох груп національної інтелігенції інтерпретується як 
чесна і правильна, а поведінка двох останніх як безчесна або принай
мні неправильна, гідна жалю, зумовлена примусом, не вільна, а от
же, й внутрішньо фальшива. Мені вже багато разів доводилося запе
речувати таке спрощене пояснення, але -  “вотще”. І “вотще” зверта
юся до прихильників такої версії з запитанням: добре, Тичина, 
Курбас, Куліш, Хвильовий, М.Бойчук, Тиціан Табідзе, Паоло Яш- 
вілі, Георгій Леонідзе, Єгіше Чаренц, Аксель Бакунц, Платон 
Ойунський, Олексій Кулаковський, зрештою Горький, Маяков- 
ський, Єсенін, Леонов і т.д., і т.д. -  були в несвободі, в “полоні”, 
ламалися під тиском. Але у якому полоні були і під яким тиском 
зламалися Ромен Роллан і Пабло Неруда, Луї Арагон і Пабло Пі- 
кассо, Бертольд Брехт і Мартін Андерсен Нексе, Андрій Упіт і 
Пятрас Цвірка, Монтвілла і Аугуст Якобсон, зрештою -  ті англій
ські аристократи, які добровільно і принципово без винагороди 
передавали радянській розвідці найважливіші таємниці Заходу?

Мабуть, тут треба говорити про інший полон -  полон ідеї. А чи 
досліджено хоча б параметри цього полону, не кажучи про тонкощі 
дії його атмосфери? До речі, тут виникає ще одне запитання: чому з 
отого першого, радянського полону, полону подвійного -  ідейного 
й інституційного, -  стали вириватися раніше, бодай навіть у небуття 
(починаючи з Хвильового), а в полоні ідейному на Заході ще довго 
блаженствували? Втім, тут відповідь очевидніша.

24



Цим трохи полемічним вступом я хотів розширити тему (втім, і 
без того майже неосяжну) і звернути увагу на деякі зігноровані її аспекти.

А тепер кілька тез уже безпосередньо на цю тему: як відбувався, 
які етапи проходив отой процес викорінювання одних і підсаджування 
інших елементів духовності, процес переродження духовності в Україні.

Починати цей довгий історичний ланцюг перетворень можна -  
умовно, звичайно, -  з підпорядкування в XII ст. української церкви 
Москві, що поступово змінювало її характер, відривало від україн
ського життя, бюрократизувало її структуру; задовго до більшовиків 
церква застосувала дуже ефективний метод боротьби з сепаратизмом -  
“горизонтальну ротацію кадрів”; зрештою, стала основним, поряд із 
царською адміністрацією, агентом русифікації. У XIX ст. вона в пере
важній більшості була вже не носієм духовності, а носієм духовного 
гніту. Застерігаюся: говорю не про християнську релігію, а про мос
ковську церкву, і беру в свідки українську класичну літературу.

Паралельно відбувалася передислокація духовних сил, пере
міщення духовних потенціалів з Півдня на Північ. Цей процес з 
погляду фактичного описано в багатьох фундаментальних працях, 
але, мабуть, ще недостатньо проаналізовано з погляду чинників і 
мотивацій. Адже йдеться не тільки про типове імперське “вербу
вання мізків”, а й про тонші механізми культурної самоконцентра- 
ції в центрах світового значення, про особистий вибір талановитих 
особистостей у пошуках ширшого простору для самореалізації, -  
особливо в добу, коли Україну перетворено остаточно на зневаже
ну провінцію, а обов’язок служіння рідному народові ще не став ді
йовим стимулом для багатьох.

Елементом справді лінгвоцидної і культуроцидної політики ца
ризму була довга низка актів заборонного характеру впродовж XIII 
і XIX століть. Вони відомі, але їх не знають і не хочуть знати ті, хто 
сьогодні веде шалену кампанію проти міфічної “українізації”

А ось про один знаменний етап ідеологічного етноциду, який 
можна віднести й до духовного геноциду (якщо погодитись із цим 
терміном), ми й самі забуваємо. Маю на увазі ентузіастичну діяль
ність київського гурту “русских националистов”, “истинно русских 
людей” на початку XX ст. (Мушу попросити вибачення у етнічних 
росіян, і нагадати, що ті люди були не росіянами, а звичайними ма
лоросами, з тих, про кого справедливо сказав В.Ленін: “инородцы 
обычно пересаливают по части истинно русского настроения”). Ки
ївські “русские” повели широким фронтом наступ на паростки укра
їнства, в київській же пресі, викриваючи мазепинців і сепаратистів, 
висміюючи українську мову, мовляв, недолугі потуги “разных Фран
ков и Грушевских”, а в “наукових” працях доводячи штучність укра
їнської мови, безперспективність української культури і необхідність 
утвердження “єдиного (або: триєдиного) русского народа”, “единой
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(або: триединой) русской культури” Дивним чином ці замшілі тек
сти київських “русских националистов” через століття витягують і, 
навіть? не провітривши, передруковують і використовують в украї
нофобській пропаганді як московські слов’янолюби, так і київські 
“інтернаціоналісти”

Ще одним ударом по українській духовності було тотальне 
знищення української громадянської і культурної інфраструктури в 
Галичині після її окупації російський військом у 1914-1915 рр. Це 
теж малознана сторінка української трагедії.

Терор проти української інтелігенції і навіть взагалі проти но
сіїв української мови здійснювали протягом 1918-1919 рр. і денікінці, 
і червоні війська.

Але з остаточним утвердженням радянської влади, а власне, ще 
раніше -  з 1919 р., другого приходу більшовиків, починається прин
ципово інакша національна і культурна політика. Методи фізичної 
ліквідації культурних діячів тривають, але “впорядковуються”, тро
хи обмежуються -  до “необхідного” мінімуму, а на перший план ви
ходить перспективна національно-культурна програма як складова 
частина програми більшовизації України.

Тут треба враховувати, що в перші роки більшовизм перемагав і 
утверджувався на етносі соціальної і національної справедливості (в 
іпостасі інтернаціоналізму), всебічного заперечення спадщини цариз
му, в тому числі і Російської імперії як тюрми народів. Це мав бути 
плацдарм світової революції, в якій ударною силою були б колоніаль
ні народи. Саме в цьому контексті можна зрозуміти українську політи
ку більшовизму 20-х років; як і зусилля боротьбистів та націонал-кому
ністів максимально використати цю обставину; як і пафос української 
літератури і публіцистично-політичної думки, сконцентрованій на ідеї 
будівництва могутньої індустріальної, культурно-самобутньої, в усіх 
відношеннях модерної України. Це була спроба національної саморе- 
алізації у формах, адекватних тодішній історичній реальності, і непрос
тимою інтелектуальною убогістю є зведення цієї драми до колабораці
онізму чи пристосуванства української інтелігенції.

Московський центр розумів ситуацію набагато краще, ніж ни
нішні переоцінювачі історії. Коли зникли останні надії на світову ре
волюцію, і на перший план вийшло зміцнення великодержавного 
моноліту, -  зростання національних еліт і національних культур, на
самперед, української, стало сприйматися як смертельна загроза. І 
вибірково сплановані репресії проти української інтелігенції приб
лизно від 1928 р. починають переростати в масовий терор.

Я не буду тут наводити факти і цифри про небачені в історії 
масштаби цього терору -  все це описане вже в багатьох фундамен
тальних дослідженнях, створених і в діаспорі, і в пострадянській Ук
раїні. Тут я зміг би хіба що повторити загальновідоме.
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Хочу лише звернути увагу на те, що терор здійснювався під 
потужним ідеологічним прикриттям і психологічною обробкою, 
що створювало атмосферу масової істерії, -  а це було важливим 
елементом довготривалого спотворення духовності. Як і тактика в 
боротьбі з українською інтелігенцією: нацьковування одних груп 
на інші, використання спершу комуністичних вірних проти скепти
ків, потім заляканих проти вірних, потім новозавербованих проти 
“старих” і т.д. Усе це створювало таку психологічну, а, отже, й ду
ховну атмосферу в суспільстві, яка ставала базою формування но
вого типу інтелігента, позбавленого ідентичності і напрям “під
ключеного” до струмів офіційної політики.

Глибокий і довготривалий деструктивний вплив на психику і 
духовність народу мала добровільна або вимушена участь сотен 
тисяч, а може, і мільйонів українців у політичних кампаніях проти 
“ворогів народу” і в розкуркуленні, коли нерідко сусіди в сусідів 
вишукували зерно або стягали хустку з голови у виселюваної “кур
кульки” і не соромлячись ходили в чужих чоботях. І причини, і 
наслідки такої соціальної поведінки ще мало досліджені в нашій 
етно- і соціопсихології.

І, звичайно ж, мільйони жертв голодомору -  це не тільки страш
ні муки кожної людини з цих мільйонів, і не тільки страшний удар по 
вітальній силі нації, це й удар по її майбутньому, це нищення її духов
ності: зникла Атлантида традиційного українського села.

Після всього цього, здавалося б, уже немає про що говорити. 
Але в історії не буває пустот. Хоч і зі страшними ранами, україн
ське суспільство існувало і навіть потроху загоювало рани. А нія
ке суспільство не може існувати без деяких функцій духовного по
рядку, тим більше суспільство, яке має бути потужним. Отож діти 
вчилися в школах й інститутах; виходили у світ книжки; інтенсив
но розвивалися технічні й природничі науки; працювали театри і 
клуби; люди співали і танцювали в гуртках художньої самодіяль
ності. Тобто, народ жив, хоч і зранений, і жила його духовність, 
хоч і ущерблена, а в чомусь спотворена.

Аналіз характеру цієї духовності та її спотворень, її здобутків 
і втрат, її впливу на сучасний духовний стан суспільства, -  це окре
ма тема.

Тут хочу тільки додати: ми говоримо про духовний геноцид біль
шовицьких часів, але недобачаємо той, що може статися на наших 
очах: інакшого характеру, але з можливими не менш драматичними 
наслідками. З побуту народу вимивається книга. В масштабах усієї 
країни експропрійовано книгарні. Руйнуються або занепадають біблі
отеки. Сільська молодь фактично позбавлена рівних умов (а, може, і 
взагалі умов) для продовження освіти. Деградує побут мільйонів лю
дей, а відповідно і їхня соціальна та приватна поведінка.

27



Значна частина засобів масової інформації працює на пониження 
морального рівня і примітивізацію запитів та смаків людності. І безсо
ромно паразитує на національній несформованості, на глибокій зруси- 
фікованості суспільства, нагнітаючи шалену кампанію компрометації 
української культури і українства взагалі, що виливається вже в хулі
ганське шельмування нашої класики, в зухвале огидження дорогих ук
раїнцям імен, -  під децибели фарисейської риторики про свободу сло
ва та права людини, що не мають жодного відношення до цих публіч
них паскудств. Коли читаєш таку пресу, створюється враження, що 
живемо в окупованій країні, і окупант звіріє з кожним днем.

А нещодавно нас порадували новиною: наступного року в Києві, 
з ініціативи і, певно, не без грошиків наших-таки лицарів з “большой 
дороги” українських реформ, відбудеться Всесвітній форум російської 
преси. Можна було б тільки гордитися таким вибором, якби ж в Укра
їні і в Києві, де мало не щотижня з’являються все нові й нові російсько
мовні газети, була б, крім російської преси, хоч трохи рівнозначна ук
раїнська. А за нинішніх реалій проведення в Києві цього міжнародно
го шоу нагадуватиме бенкет, який після перемоги на Калці монголи 
вчинили на помості, під яким корчилися полонені русичі...

Як не згадати Шевченкове: “Моголи, моголи...” Наші рідні мого
ли, яких повно і в бізнесових структурах, і в засобах масової інформа
ції, і в усіх так званих гілках влади, які в гризні між собою готові по
жертвувати Україною.

Сергій Білокінь 
(Київ, Україна)

КОМУНІСТИЧНЕ НАСИЛЬСТВО
З  ПОГЛЯДУ АДМІНІСТРАЦІЇ СРСР

Совєцький період нашої історії означав розрив історичної тради
ції. Божевільну ідею Маркса й Енгельса про скасування права спадко
вості1, закріплену в декреті совєцької влади від 27 квітня 1918 р., треба 
розглядати в широкому, філософському сенсі. Саме наприкінці 1917 р. 
почалось те, чого в нашій історії ніколи не бувало.

Большевицька теорія масового терору.
Комуністична влада засновувалася на насильстві. Протягом 

кількох десятиріч, принаймні у 1917-56 роках, крайня форма на
сильства — масовий терор — була в СРСР одним з головних важе
лів державного управління. Ясна річ, і большевицький терор, і масо
ві репресії, як породження марксизму-ленінізму, пройшли декілька 
періодів розвитку. Форми, темпи й характер їхнього застосування
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змінювалися, але головні цілі комуністичного терору лишались пос
тійні й незмінні. Большевики широко застосовували ідеологічний, 
фінансовий, індивідуальний та інші види терору. У недавно виданих 
монографіях автор розглядає процес, систему й політику тільки ре
ального застрашення (психологічного терору) й фізичної ліквідації.

Большевицький терор спирався на глибоко наукову основу. Так 
могло здатися, оскільки існувало його теоретичне обґрунтування й 
системне організаційне забезпечення. Однак, з урахуванням загальної 
хибності теорії та її ціннісних орієнтирів, точніше буде сказати про на
явність хіба що формальних ознак науковості, тобто тільки наукопо
дібності тієї основи, на якій большевицький терор виник.

Особливістю комуністичного світогляду завжди була й лиша
ється ідея соціальної нерівності й класовий шовінізм у його крайніх, 
екстремальних формах. Його оцінки суспільного розвитку не реаліс
тичні, а парадоксальні, революційні, руйнівні. Марксистсько-ленін
ська теорія неминуче містить у собі принцип класової сегрегації. Во
на ділить суспільства на принципово нерівноцінні класи, протистав
ляючи одні з них іншим. Боротьбу між класами комуністи постійно 
заохочували, роздмухували і, де тільки могли, провокували, оголо
сивши її ні багато, ні мало рушійної силою історії. Можна припусти
ти, що всі розмови про історичну роль пролетаріату були передусім 
обґрунтуванням його фактичної ролі в захопленні влади.

Здійснюючи соціальну революцію і скільки сила роздмухуючи 
класову боротьбу, неможливо не відділити одну частину населення 
від іншої. В основі такого поділу лежала сеґреґація, за якої влада від
діляла звідома позитивних від звідома негативних, своїх від чужих, 
тих, які перебувають у системі, від позасистемних, прямим продов
женням чого стали, природно, репресії.

Щоб відтворити цілісну систему большевицького масового те
рору як державної політики й практичної діяльності держави та йо
го інститутів, треба дійти найбільшого узагальнення. А воно таке, 
що вся внутрішня політика большевиків зводилася до двох найго
ловніших напрямів. Це 1) створення нової породи людей - будівни
ків комунізму, а відповідно, 2) відбраковка й ліквідація тієї частини 
населення, яка будівниками комунізму з якоїсь речі бути не могла. 
Для майбутнього суспільства ці люди вважалися шкідливими, і тео
рія прирікала їх на ліквідацію. Дійсно, не можна поділити суспільс
тво, не здійснивши переоцінки цінностей, а компрометація того, Що 
традиційно звикли вважати за гарне, не буде остаточна, якщо не дій
ти до самого кінця, до його знищення.

Ревізіоністи всіх категорій говорили виключно про Великий те
рор 1937-38 років, а причину терору бачили передусім у поганій вда
чі Сталіна. Вважається, що якби повноту влади отримав хто-небудь 
інший з тодішніх большевицьких лідерів — той самий Бухарін, нап
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риклад, чи навіть аби Ленін жив довше, нічого подібного не сталося 
б. Говорять про видові форми — “сталінські репресії”, “сталінська 
система” Інакодумці, виявляється, протистояли у свою чергу “бреж- 
нєвській системі”, “андроповській системі” тощо. Це приблизно те 
саме, що замість “нацистські фабрики смерті” говорити лише про 
кохівські чи розенберґівські. Бо чомусь багато хто уникає говорити 
про явище родове — “комуністичні репресії”, “комуністичний те
рор”, “комуністичну систему” Пройнявшись протиприродним стра
хом перед сталінізмом, страхом, що ледве чи контролюється і межує 
либонь чи не з паранойєю, останнім часом дехто побачив демокра
тичну альтернативу йому, смішно сказати, в Троцькому. Насправді, 
ставлення большевицької влади до окремо взятої людини й ставлен
ня до всього суспільства — що наприкінці 1917 р., що на початку 
1941-го — було однакове й не залежало від особи диктатора. Терор 
лежав у самій природі комунізму.

Як запевняли большевики, у розв'язаному терорі винні самі жер
тви цього терору. Якби Ленінові ніхто не опирався, то й терору б не бу
ло. Насправді терор почався ще до того, як почався широкий опір, і 
був цей терор агресивний, а не захисний. Якби Ленін не хотів ні опору, 
ні терору, він йшов би до влади іншим шляхом — разом із радами, со
ціалістами та Установчими зборами. “Але це, — писав один із теорети
ків НТС Б.С.Пушкарьов, — був би не Ленін”2.

Механізм масового терору.
Для здійснення поставлених цілей, про які щойно йшлося, ме

тодами обліку, анкетування, паспортизації й переписів населення бу
ло створено всеохопну інформаційну управлінську систему.

Передусім здійснювався облік неблагонадійних, дані про яких 
класифікувалися за забарвленням (“Укр. КР”, “укр. громадськість”, 
“російська інтелігенція”, “ПСР”) і категорією (напр., “актив”). Такий 
облік здійснювався в різних відділах ҐПУ-НКВД, а відомості про цих 
людей збиралися в УСО (його обліково-статистичному відділі). Прий
маючи постанову про заведення справи-формуляра на колишнього го
лову Центральної Ради, академіка М.Грушевського, помічник уповно
важеного 1-ї групи контррозвідчого відділення Київського губвідділу 
ҐПУ Г.С.Еймонтов 20 березня 1924 р. писав: “[...] узяти гр. Грушев- 
ського М.С. на облік неблагонадійних, віднісши його до групи україн
ської контрреволюції, забарвлення лівого, і завести на нього справу- 
формуляр для подальшої розробки наявних відомостей”3.

Характеристика людини набирала при цьому такого вигляду: 
“З матеріалів УСО випливає, що громад.[янин] Шраґ Микола Ілліч 
проходить за формулярним обліком СПО ҐПУ УСРР за забарвлен
ням “укр. громадськість” Перебуває на формулярному обліку ЕКУ 
ҐПУ УСРР за забарвленням “Інші злочини” 6/У 31 р.”4.

У 1920-21 роках було проведено облік членів дрібнобуржуазних
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партій. Згодом облік неблагонадійних поширювався, причому брали
ся до уваги найрізноманітніші компрометаційні ознаки. Наприклад, 
спеціальна картотека охоплювала відвідувачів німецького консульства в 
м. Києві5. їх здебільшого знищили.

Навпаки, облік за національною ознакою не провадився зов
сім, і коли на черговому повороті державної політики розпочались 
етнічні чистки, енкаведистам довелося підбирати прізвища за їхнім 
співзвуччям. 14 квітня 1939 р. колишній нарком С.Ф.Реденс на допи
ті пригадав: “Після мого від'їзду до Казахстану Заковський [...] за 2 
місяці арештував 12 тис. 500 чоловік, причому арешти проводилися 
за телефонною книжкою, аби лишень прізвище було схоже на поль
ське, латиське, болгарське тощо”6. Готових картотек на “латвійців”, 
“болгар” чи “поляків” в НКВД не було.

Мережею державного шпигунства було обплутано всю терито
рію СРСР і до певної міри увесь світ. Методами застрашення й підку
пу населенню нав'язувалося донощицтво. Допоміжні мережі являли со
бою сількори, члени творчих союзів, співробітники ідеологічних інсти
тутів, двірники. Стоячи на своєму посту, кожен з них робив свій вне
сок у спільну справу. У сукупності держава отримала досить повну ха
рактеристику населення. Арешти проводилися на основі саме інфор
мації, що збирали невтомні “бійці невидимого фронту”.

Спираючись на створений облік, політбюро ЦК ВКП(б) у Мос
кві одне за одним приймало політичні рішення, спрямовані проти 
кожної наступної соціальної групи. Наприклад, 1925 р. було ліквідо
вано як клас поміщицтво. Зареєстрованих у 1920-21 роках членів 
дрібнобуржуазних партій брали у 1937-38 роках. Через м’ясорубку 
провели усі класи, включаючи пролетаріат, усі соціальні групи, ви
нищуючи кращих.

Досить докладно відоме рішення ЦК ВКП(б) від 2 липня 1937 р. 
“Про антисовєцькі елементи” Телеграма, розіслана секретарям обко
мів, крайкомів та ЦК нацкомпартій, наказувала: “[...] узяти на облік 
усіх куркулів, які повернулись на батьківщину, і карних злочинців з 
тим, щоб найворожіші з них були негайно розстріляні в порядку адмі
ністративного проведення їхніх справ через трійки, а інші, менш актив
ні, але все-таки ворожі елементи, були переписані й вислані до районів 
за вказівками НКВД. ЦК ВКП(б) пропонує у п'ятиденний строк пода
ти до ЦК склад трійок, а також кількість осіб, які підлягають розстрі
лу, так само й кількість тих, хто підлягає засланню”7. Оперативний на
каз Єжова № 00447 “Про операцію із репресування колишніх куркулів, 
карних злочинців та ін. антисовєцьких елементів”, прийнятий у розви
ток цього рішення, містив ліміти на розстріл і термін заслання для кож
ної республіки, краю чи області.

Якщо “згори” було встановлено “план із ворогів народу”, — то 
на місцях виступали із зустрічними пропозиціями. 5 вересня, 29 вересня
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й 11 грудня 1937 р. нарком внутрішніх справ УСРР І.М.Леплевський 
тричі звертався до НКВД СРСР з проханням про додаткові ліміти. Со
юзний наркомат підтримав ці клопотання. Ліміти були збільшені: за пер
шою категорією до 26 тис. 150 осіб, за другою—до 37 тис. 800, разом—до 63 
тис. 950, тобто втричі більше, ніж передбачалося спочатку8.

Простежуючи хід репресій, ми переконуємося в глибокій точ
ності формулювання, яке московські чутки, за свідченням М.С.Вос- 
ленського, приписали персонально Каґановичу: “Ми знімаємо лю
дей шарами”9.

Звичайно ж, терор проводився не лише на догоду доґмі, він мав 
також і велике практичне значення. Ведення репресій було тісно 
пов’язане із завданнями планового народного господарства. У 1930-
32 роках політбюро ЦК КП(б)У давало у ЦК ВКП(б) кількісні заяв
ки на заслання розкуркулених. У центрі ці показники зіставляли з да
ними про “місткість” трудових резервів у північних регіонах, необ
хідних для “будов комунізму”

Ленін як попередник Сталіна.
У сучасній історіографії визначилася тенденція максимальної 

локалізації усіх злочинів большевизму, зв’язавши їх з однією особою
— Сталіна. Тим часом, якщо, навпаки, розташувати епізоди терору 
у хронологічній послідовності, виявиться, що прямим його поперед
ником був все-таки Ленін.

Стеження за людністю.
Уже 1921 р. М.Лаціс відверто попереджав: “Усіх підозрілих, які 

можуть узяти участь в активній боротьбі, безпартійних офіцерів або 
осіб право-есерівського, махновського або тому подібного характеру 
треба тримати на обліку, з’ясувати, перевірити. Це гігантська інформа
ційна робота, що повинна виступити на перший план [...]”10. Ленін під
няв цю справу на високий теоретичний щабель. 4 вересня 1922 р. в Ґор- 
ках у Леніна побував Дзержинський. Наступного дня він записав у 
щоденнику директиви свого шефа: “Необхідно виробити план, 
постійно коригуючи його й доповнюючи. Треба всю інтелігенцію 
розбити за групами. Десь так: 1) Белетристи, 2) Публіцисти й полі
тики, 3) Економісти (тут необхідні підгрупи): а) фінансисти; б) па- 
ливники; в) транспортники; г) торгівля; д) кооперація і т.і. 4) Техні
ки (тут також підгрупи): а) інженери; б) агрономи; в) лікарі; г) геншта
бісти тощо. 5) Професори й викладачі і т.і., і т.і. Відомості повинні зби
ратися в усіх наших відділах і стікатись у відділ з інтелігенції. На кож
ного інтелігента повинна бути справа [...]. Треба пам’ятати, що завдан
ням нашого відділу повинно бути [...] внесення в їхні [спеців] ряди роз
кладу, а також висування тих, хто готовий без застережень підтримати 
совєцьку владу” 11. Отже, одвічне поділяй і владарюй. Немає сумнівів, 
що цих засад, розвиваючи й збагачуючи їх, органи держбезпеки неу
хильно дотримувалися упродовж всієї своєї історії.
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З ленінських часів простежується діяльність трійок. 9 серпня 
1918 р. Ленін писав голові Нижегородського губсовдепа Г.Ф.Фе
дорову: “У Нижньому, явно, готується білогвардійське повстання. 
Треба напружити всі сили, скласти трійку диктаторів (Вас, Маркіна та 
ін.), провести н е г а й н о  масовий терор, розстріляти й вивезти сотні 
повій, що споюють солдатів, колишніх офіцерів тощо”. 26 серпня 1919 
р. датується “Протокол № 18 засідання комісії “ТРЬОХ” при Канів
ській] Губернській] ЧК у складі голови В.Вітліцького, членів: Чугайо- 
ва та Мача, за секретаря Барташевича”12. Того самого дня ті самі осо
би підписали ще декілька протоколів, серед них № 25. 287 офіцерів 
прирекла на смерть 4 грудня 1920 р. у Феодосії “надзвичайна трійка 
при управлінні “Начособотдарма” 13 і уповноваженого Кримської 
ударної групи “Особотдела” “Южюгзапфронтов”13. В’язень катерино- 
дарської чрезвичайки (кінець 1920 — початок 1921 рр.) застав у камері 
членів революційних трійок Нестерова, Бахарева і Рибалкина14.

Подібно до ідеї трійок, у суто “ленінську” пору історії виник
ла й ідея лімітів. 10 серпня 1918 р. Ленін писав Цюрупі: “Я пропо
ную “заложників” не взяти, а призначити поіменно за волостя
ми”15. У розвиненому вигляді зустрічаємо цю ідею в історії з ви
силкою нелояльних вчених і літераторів. Збереглися списки “кан
дидатів на висилку” із Москви, Петрограда та України. Довідки 
(“висилається”, “на свободі”, “утримується під вартою”, “заслан
ня відмінено”, “збуджено справу” тощо) зроблені тут, як видно з 
доповідної Г.Яґоди, за вказівкою Леніна. Підписали списки Л.Ка
менев, Д.Курський та І.Уншліхт16.

Відомі записи із сталінського блокнота, зроблені 3 травня 
1933 р. на нараді постійного представництва ОҐПУ. Там розгляда
лося питання про “додаткове виселення” т.зв. куркулів на Північ і до 
Сибіру. Як видно із записів, ідея лімітів застосовувалась у системі 
державного управління СРСР задовго до Великого терору 1937-38 
років і навіть до 1 грудня 1934 р.:

“Укр.[аїна] 145 тис.
Півн.[ічний] К.[авказ] 71 тис.
Моск.[овська] обл.[асть] 58 тис.
Ленінгр.[адська] обл.[асть] 44 тис.
Зах.[ідна] обл.[асть] 23 тис.
Урал 50 тис.
ЦЧО 34 тис.
Закавказзя 23 тис.” 17

Репресіями большевики керували так, як керували промисло
вістю або взагалі народним господарством. Там і тут большевики 
здійснювали планове господарство. Оповідаючи, як окремим рес
публікам і областям доводилося виконувати “ліміти”, Є.Ґінзбурґ 
стверджувала: “Як у будь-якій кампанії, як, скажімо, при хлібозаго
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тівлях або постачанні молока”18.
Прямим витвором Леніна і його найближчих соратників були й 

концентраційні табори. їхній початок датується теж не кінцем трид
цятих, а першими роками існування цієї влади. Ще 15 квітня 1919 р. 
ВЦВК за підписом М.І.Калініна видав декрет “Про табори примусо
вих робіт”, що узаконив впровадження табірної системи й примусо
вої праці. Того року було створено концтабір у Києві. “Соловецький 
табір примусових робіт особливого призначення” (СЛОН ОҐПУ) ут
ворено за постановою РНК СРСР від 13 жовтня 1923 р.

Як свідчив П.А.Судоплатов, 1921 р., тобто теж іще за Леніна 
(правдоподібно, не без його участі) було створено й сумнозвісну 
токсикологічну лабораторію, яку в документах називали “спеці
альним кабінетом” і “лабораторією-Х”̂  Вважається, що Ленін 
просив Сталіна дістати йому отрути саме з цього кабінету.

Таким чином, ніхто інший, як саме Ленін разом зі своїми сорат
никами Бухаріним, Зінов’євим, Каменевим, Троцьким та іншими ство
рив цю страшну машину масового знищення, яку Сталін отримав вже 
на повному ходу, вдосконалену й вироблену в практичній діяльності.

На превеликий жаль, актуальне законодавство Росії й України 
надає великі можливості для відомчих зловживань. З одного боку, час
тина дослідників має широкий доступ до матеріалів центрального ар
хіву СБУ та ЦДАГО України, на яких видається відкритий журнал, ор
ганізовуються наукові конференції, захищаються кандидатські й док
торські дисертації. З другого боку, дослідникам, яких хтось у керівниц
тві СБУ “не любить” (очевидно, не подобаються їхні концепції й вис
новки) доступ до джерел перекрито. Мене мало хвилює, чому так запо
падливо сучасні чиновники охороняють секрети Г.Г.Яґоди, М.І.Єжова 
та Л.П.Берії. Мало хвилює тому, що справжніх секретів у них немає. 
Київські центральні архівосховища відбивають діяльність лише серед
ніх і нижніх ланок управлінчої вертикалі СРСР. Московські діячі ви
щого рівня зберігати особливо цікаві для сучасних дослідників доку
менти їм не довіряли. Щербицький розписувався в тому, що ознайо
мився із закритим рішенням політбюро ЦК КПРС, але сам текст рі
шення у київському архіві не відклався.

Кожному історикові зрозуміло, чому аналітичні розробки, ком
плекси відомчих наказів, циркулярів і розпоряджень, зведені матері
али в московських архівах закрито. Зрозуміло, тому, що певні пара
метри і певні документи реконструюються. Існує, наприклад, велика 
кількість мемуарних та інших джерел, що містять широку фактогра
фію про реалії чрезвичайок. Не може не впасти в око, що в’язні різ
них міст називають ту саму кількість розстрільних ночей — розстрі
ли проводилися двічі на тиждень у Полтаві (вівторок і п’ятниця)2̂ , у 
московській Луб’янці (середа й субота)21, а меншовик П.А.Гарві, 
оповідаючи про своє одеське сидіння, дає й раціональніше пояснен
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ня цьому: “Двічі на тиждень відбувалися засідання “колегії губчека” 
Наступного дня засуджених до розстрілу під вечір переводили до ці
єї кімнати, з неї партіями по 4 — 5 душ виводили [...]”22. Пізнішого 
часу стосується спостереження Олександра Семененка: “Методи му
чительства однакові в усьому Совєтському Союзі. Коли до тюрми 
потрапляли люди із Туркестану, із Сибіру, вони розповідали, що до
пити й там такі самі”23.

Можна не мати інструкцій, що регламентували діяльність ЧК, 
але про існування цих інструкцій свідчать ці яскраві збіги у спогадах, 
про які автор щойно писав.

Далі, можна не мати на руках циркулярів щодо здійснення 
етнічних чисток, але на запит Київського міського товариства гре
ків ЦДАГО України виявив справи на ЗО репресованих греків. Не 
можна не помітити, що 27 ув’язнень припадає на дуже вузький 
проміжок часу — між 15 грудня 1937 р. і 3 січня 1938 р. 23 особи 
розстріляли в один день — 25 лютого 1938 р. Погодьмося, що це те 
саме, що одержати таку директиву. До речі, вона згадується у ви
писці з копії протоколу № 41 НКВД СРСР та прокурора СРСР від
5 лютого 1938 р. у справі Георгія Мурузі: “Слушали: Материалы на 
лиц, обвиняемых в шпионской, диверсионной, повстанческой и на
ционалистической деятельности, представленные Управлением 
НКВД по Киевской области, в порядке директивы НКВД № 50215 от 
11-го декабря 1937 года”24.
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Левко Лукяненко 
(Київ, Україна)

“НЮРНБЕРГ -  2”

Veritas nihil veretus nisi absoudi 
Істина не боїться нічого, окрім приховування.

Хай українці пізнають істину своєї історії

Проблема суду над КПРС та юридична оцінка її ідеології і прак
тики -  це проблема розрахунків з минулим та перспектив побудови 
нового суспільства.

Для національно-державницьких сил завжди було ясно, що дезін
теграція Російської комуністичної імперії і створення незалежної Укра
їни -  це перехід від однієї історичної доби до іншої (або, вживаючи 
більш звичну для старших поколінь термінологію -  перехід від однієї 
суспільно-економічної формації до іншої).

Попередня доба мала низку характерних рис: Москва -  центр 
імперії, а Україна -  її колонія; диктатура однієї партії та відсутність 
свободи політичної діяльності; державна воля формувалася в Москві 
і не в представницьких органах, а в ЦК КПРС; жорстке централізо
ване управління економікою, культурою, мистецтвом; підпорядку
вання релігійного життя кагебістському контролю; намагання віду
чити людей від самостійного мислення та виховання з них покірних 
виконавців волі партії.

36



На основі аналізу світової практики і відповідно до українських 
національних традицій та ідеалів українські націоналістичні сили 
розцінюють ці риси минулого радянського суспільства як однознач
но негативні і бачать майбутнє українське суспільство таким, що 
збудоване на цілковитому запереченні вищезазначених рис минуло
го.

Українське суспільство -  це, по-перше, суспільство незалежної 
держави України; по-друге, це -  демократичне суспільство зі свобо
дою політичної й економічної діяльності та всіма іншими правами і 
свободами людини; по-третє, центр формування державної волі є в 
Києві і не в ЦК якоїсь партії, а в представницькому органі влади; по- 
четверте, це - відкрите суспільство з вільним змаганням людських 
особистостей у підприємництві, політиці, мистецтві, науці, філософії 
та всіх інших сферах людської діяльності.

Порівняння характерних рис двох суспільств необхідне для то
го, щоб легше було бачити, від якого суспільства ми відмовляємося 
і яке суспільство хочемо мати в майбутньому. І ще: позаяк суспільс
тво переходить від однієї своєї доби до наступної не автоматично, а 
в гострій боротьбі нового зі старим, і поняття “нове” -  “старе” -  не 
абстракції, а живі люди зі своїми глибинними інтересами, то чітке 
визначення рис старого і нового суспільств править за межу, що дає 
можливість чітко розділити всіх громадян України на тих, хто хоче 
Україні добра, і тих, хто з егоїстичних чи просто антиукраїнських 
мотивів чинить опір новому і всіляко намагається відстрочити від
мирання рис старого ладу і продовжити в Україні його існування.

1. Марксизм-ленінізм -  теоретична основа репресивних тоталі
тарних режимів.

Людина наділена розумом. Цей розум постійно щось винахо
дить. Винаходить засоби виробництва, вдосконалює житло, одяг, 
взуття, вдосконалює засоби комунікації. В історичному розвитку йде 
від звукових та простих нарізок і міток на дереві до друкування, ра
діо, телебачення. Винаходить геометричні форми, малюнки, архітек
турні форми, удосконалює взаємини між різних суспільних верств і 
творить все нові й нові суспільні структурні одиниці.

Людина перебуває в постійному пошуку щастя. І якщо щастя 
людини -  це стан, коли людина має життя, яке вона й хотіла мати, то 
міра щастя вимірюється мірою наближення реального життя до йо
го бажаного уявного образу. Це зіставлення реального й бажаного.

Позаяк розум людини не зупиняється, то уява випереджує дій
сність. У суспільному плані це означає, що людина завжди незадово- 
лена своїм суспільним ладом і постійно шукає шляхів його удоскона
лення. Це почуття -  могутня пружина людського прогресу. Не було
б незадоволення, то й не було б розвитку. Ті суспільства, в яких уко-
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рінилася ідеологія задоволення реальним станом речей, надовго зу
пинилися у своєму розвитку. Ми належимо до європейської цивіліза
ції. Вона не знала такого задоволення, вона ж виявилася найдина- 
мічнішою частиною людства.

Через незадоволення виникали трактати про краще суспільство. 
На практиці вони виявлялися утопіями, проте якісь елементи відпові
дали тенденціям історичного розвитку і засвоювалися людством.

Від “Утопії” Томаса Мора ХУІ ст. до XIX ст. маємо довгу низ
ку утопій. Марксизм міг би залишитися великим досягненням уто
пічної літератури і не завдав би великої шкоди людству, коли б не 
став державною ідеологією величезної Російської імперії. Але він 
нею став. І не випадково. Російська імперія створена була народом, 
який більше дбав про розширення держави, аніж про впорядкування 
своєї власної землі. Може, тут виявився генетичний зв’язок москови- 
тів з кочовою татарщиною. У XIII ст. кочові татарські орди завоюва
ли угро-фінські племена та їхню маленьку слов’янську панівну верству, 
прийняли мову цієї розвинутішої верстви, влили свою кров, завдяки 
своїй чисельній перевазі передали слов’янізованому угро-фінському 
населенню свої азійські риси: необмежену владу батька в сім’ї, а після 
смерті батька -  старшого сина над молодшими синами, мислив
сько-рибальський кочовий спосіб життя, державний деспотизм і ціл
ковите підпорядкування особи волі державних чиновників і самому ца
рю. Це народ, у якого не виробилося поняття про право особи, про 
коштовність самої людської особистості, про право особи мати влас
ність. За сім сторіч московити перейшли до осілого способу життя і 
хліборобства, але азійські риси не тільки не зникли, а й, навпаки, поси
лилися. І в комуністичній ідеології знайшли ідеологічне виправдання 
своїм азійським інстинктам до загарбання чужих земель.

З початку XIX ст. розширення цієї держави відбувалося під ідео
логічним прикриттям панславістської ідеї. З початку XX ст. імперській 
ідеї починають служити твори Маркса й Енгельса. Російські шовіністи 
перетворюють ці твори в марксизм, а згодом додають до них праці Ле
ніна і називають свою ідеологію марксизмом-ленінізмом.

Як і попередні утопісти (Сен-Симон, Фур'є, Оуен), марксизм 
проповідував ідеї:

-  побудови безкласового суспільства;
-  побудови комуністичного суспільства;
-  спільної власності;
-  рівності всіх людей;
-  обов'язковості праці;
-  колективності і плановості господарства;
-  ліквідації протилежностей між розумовою і фізичною працею;
-  атеїзму;
-  створення всесвітньої держави.
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Що означають ці ідеї?
Створення комуністичного суспільства, в якому буде здійснена 

засада: “Від кожного за його здібностями, кожному за його потреба
ми” (“Маніфест комуністичної партії”, 1848 р.). Нерозуміння людської 
природи і вся утопічність їхнього вчення найяскравіше виявилася саме 
в цій заяві Маркса і Енгельса.

Яким способом вони хотіли збудувати комуністичне суспільство? 
Методом диктатури пролетаріату. Бо диктатура пролетаріату -  голов
на в марксизмі “наукова” теза. Ідея диктатури пролетаріату вперше бу
ла сформульована Марксом і Енгельсом у “Маніфесті комуністичної 
партії” Пізніше в “Критиці Готської програми” Маркс писав: “М іж 
капіталістичним і комуністичним суспільством пролягає період рево
люційного перетворення першого на друге. Цьому періоду відповідає 
й політичний перехідний період, і держава цього періоду не може бути 
нічим іншим, окрім як революційною диктатурою пролетаріяту”.

Доктор філософії, письменник Іван Франко, аналізуючи Мар
ксові рецепти побудови комуністичного суспільства у праці “Що та
ке поступ?”, дійшов висновку ще на початку XX ст.: марксове сус
пільство буде нечуваним рабством. Франко писав: “Перш за все все
могутня сила держави ляже страшним тягарем на життя кожної ок
ремої людини.

Власна воля і власна думка кожного чоловіка мусила би щезну
ти, занидіти, а нуж бо держава визнає її шкідливою, непотрібною. 
Виховання, маючи на меті виховання не свобідних людей, а лише ко
рисних членів держави, зробилось би мертвою духовною муштрою, 
казенною. Люди виростали і жили б в такій залежности, під таким 
наглядом держави, про який тепер у  найабсолютніших поліційних 
державах нема й мови. Народна держава сталась би величезною на
родною тюрмою

Тепер погляньмо, що означає застосування методу перебудови 
капіталістичного суспільства на комуністичне -  диктатури пролетаріа
ту -  в реалізації окремих ідей. Наприклад, ідея побудови безкласового 
суспільства. У самій цій ідеї закладена несправедливість, бо проголо
шення робітничого класу (пролетаріату) гегемоном означає проголо
шення влади меншості над більшістю населення, бо ж пролетаріат у 
жодній країні ніколи не становив більшості населення. Далі, помилко
вою є думка, наче в суспільстві може існувати тільки один клас. А як
що суспільство природним чином завжди складається з кількох різних 
класів, то ідея побудови безкласового, точніше кажучи, однокласово
го суспільства означає намір знищити всі інші класи.

На питання, як винищити “ворожі” класи, Маркс і Енгельс, а 
пізніше і Ленін та більшовики давали ясну і однозначну відповідь: 
безоглядним застосуванням зброї і необмеженим терором.

“Диктатура пролетаріяту, -  писав Ленін, -  є уперта боротьба,
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кривава і безкровна, насильницька і мирна, військова і господарча, 
педагогічна й адміністративна супроти сил і традицій старого сус
пільства”1‘а.

Отже, комуністи-більшовики поставили собі за мету знищити 
не тільки ворогів своєї комуністичної влади, а й все старе суспільс
тво, знищити будь- якими методами -  масовими голодоморами, 
терором...

Друга марксистсько-ленінська ідея -  знищення приватної влас
ності. Мета цієї ідеї -  зробити всіх громадян повністю залежними від 
держави. Якщо власник один -  держава, якщо людина ніде не може за
робити собі на хліб-сіль, окрім як у держави, тоді зникає всяка свобо
да і починається цілковите рабство. Якщо людині не дозволена при
ватна власність, і вона може забезпечити своє біологічне існування 
тільки з рук державних службовців, тоді держава стає всемогутнім дес
потом, а людина перетворюється на простий статистичний гвинтик.

Маркс сказав: “Релігія -  опіум для народу'’. Російські комуніс
ти сприйняли цю тезу з простої причини: вони ні з ким не хотіли ді
лити владу і не хотіли дати дозвіл на будь-яку іншу ідеологію, окрім 
своєї, людиноненависницької, вони не визнавали ніяких інших ідей. 
Щоб запанувати над людиною повністю, необхідно її позбавити, за 
винятком комуністичних, всяких інших думок. У Росії більшовикам 
це вдалося. Московщина не мала демократичних традицій. В умовах 
споконвічного рабства й кріпаччини не розвинулася теологія і духов
на література. Віра росіян зводилася до зовнішньої атрибутики та кіль
кості поклонів. Коли немає глибокого духовного релігійного почуття, 
а тільки зовнішність, то після знищення зовнішності майже нічого не 
залишається. Більшовики розпочали репресії щодо духовенства під час 
громадянської війни. Храми перетворювали в комори та стайні. Під 
виглядом звільнення людей від релігійного дурману вбивали в людині 
людське, забирали в людей право на самостійне мислення та прищеп
лювали їм сліпу покору перед всемогутністю держави.

Держава, як всепоглинаючий молох, створила величезну всес
вітню пропагандивну систему. Завдяки грошам, взяла собі на служ
бу тисячі розумних людей, які на професорсько-академічному рівні 
конструювали складні філософські, політологічні, літературознавчі 
та інші концепції на захист безбожної деспотичної влади та обґрун
товували неминучість поширення її у всьому світі. Мораль і тради
ційні духовні цінності зблідли, натомість із темних глибин людської 
сутності московської частини людства почав все дужче виринати й 
поширюватися справжнісінький сатанізм. Здається, в науку всьому 
людству пекло випустило на волю все звірине, що причаїлося було в 
найчорніших закутках людської істоти.

Марксизм шкідливий не тільки своєю злочинною минувши
ною. Він шкідливий своєю сутністю, бо апелює, легалізує й виправ

40



довує найнижчі людські інстинкти. Всупереч європейській цивіліза
ції, яка плекає в людині шляхетні риси і робить із простої людини 
людину з великої літери, марксизм, навпаки, шляхетність ставить в 
ніщо та розвиває в людині дикуна і мерзотника. Тому марксизм-ле- 
нінізм має бути не тільки засуджений як ідейне виправдання деспо
тизму й людиноненависництва, але й як духовна отрута, що вбиває 
в людині цивілізованість і зрощує кровожерну мерзоту.

Теперішнє лихо України має етичну основу в комуністичній ан- 
тихристській антиморалі, яку комуністи формулювали так: моральним 
є все те, що служить інтересам пролетарської революції (тобто КПРС).

Ця релятивістична мораль, виправдовуючи так званими інтереса
ми пролетарської революції убивства безвинних людей та інші найпід- 
ліші дії, виховала абсолютно аморальних людей, справжніх амораль
них монстрів. На жаль, такими аморальними типами переповнені офі
ційні структури кучмівських органів державної влади. Державу вони 
перетворили в дірявий мішок -  скільки б народ не намагався його на
повнити, з нього все випадає в злодійські закордонні банківські рахун
ки та закордонні “хатинки”. Не запрацюють заводи й фабрики, якщо 
капітали не залишаються в Україні, а їх вивозять за кордон.

Відродження України і, зокрема, виведення економіки з глибо
ченної кризи залежить від подолання аморальності і повернення до 
нормальних традиційних норм поведінки.

Позаяк комуністична аморальність породжена комуністич
ною ідеологією, то національно-державницькі сили наполягали й 
наполягають на широкому публічному розгляді комуністичної іде
ології та практичної діяльності КПРС з метою юридичної оцінки 
злочинів комунізму.

З ініціативи Всеукраїнського товариства політв’язнів і репресо
ваних та інших патріотичних організацій було проведено кілька на
уково-теоретичних конференцій з вивчення злочинів КПРС.

1995 р. на цю тему у Києві була проведена міжнародна конфе
ренція, до якої мною була підготовлена доповідь. Конференція ухва
лила кілька ідеологічних резолюцій.

В Росії постгекачепівське керівництво продовжувало загро
жувати миру й незалежності держав -  колишніх так званих союз
них республік, що яскраво продемонструвала Російська Державна 
Дума денонсуванням 15 березня 1996 р. Біловезької угоди. Кому- 
но-проросійські шовіністичні сили в Україні послідовно вели спра
ву до знищення Української держави.

Подальший суспільний розвиток України та інших держав 
колишнього комуністичного блоку вимагав міжнародного суду 
над КПРС як логічного правового завершення нашого визволення 
від імперії зла.

Для започаткування процесу 21 березня 1996 р. у Києві в Будин
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ку літераторів з ініціативи Товариства політв’язнів та репресова
них, Асоціації дослідників голодоморів в Україні та “Меморіалу" 
ім. В.Стуса з участю 23 політичних партій і організацій було заснова
но Український Національний Комітет з організації Міжнародного су
ду над КПРС за злочини тоталітарного режиму (“Нюрнберг-2”).

Установче засідання обрало Президію і Секретаріат Комітету. 
Головою Комітету обрано Левка Лук’яненка, його заступниками 
професора Степана Павлюка та народного депутата України Івана 
Біласа. До Президії ввійшли: Семен Глузман, Михайло Косів, 
Джеймс Мейс, Павло Мовчан, Володимир Мулява, Олександр Не- 
чипоренко, Євген Пронюк, Слава Стецько, Лесь Танюк, Дмитро Чо
біт, Вячеслав Чорновіл, Богдан Ярошинський. Комітет ухвалив По
ложення про свою діяльність, Звернення Національного Комітету з 
організації Міжнародного суду над КПРС за злочини тоталітарного 
режиму (“Нюрнберг-2”) до співвітчизників.

Однак через відсутність коштів в Україні не було можливості 
організувати міжнародний суд, й ініціатива перейшла до литовців.

Міжнародний Громадський трибунал у Вільнюсі з оцінки злочи
нів комунізму відбувся у червні й вересні 2000 р. Від України Левко 
Лук’яненко представив звинувачувальний висновок, що становить ін
терес як перша серйозна спроба викладу систематизованих звинува
чень Російської комуністичної імперії за злочини проти української на
ції. Подаємо його зі значними скороченнями:

“ЗВИНУВАЧУВАЛЬНИЙ ВИСНОВОК”
У міжнародній громадській кримінальній справі зі звинувачен

ня КПРС у злочинах на території України та проти українців, що пе
редбачені:

пунктом “а” ст. 6 Статуту Міжнародного військового трибуна
лу (МВТ) (злочини проти миру);

пунктом “б” ст. 6 Статуту МВТ (військові злочини);
пунктом “в” ст. 6 Статуту МВТ (злочини проти людяності);
Конвенцією про запобігання злочину геноциду та покарання за 

нього від 9 грудня 1948 р.;
Конвенцією проти тортур та інших жорстоких, нелюдських або 

таких, що принижують гідність, видів поводження та покарання від 
10 грудня 1984 р.;

Конвенцією № 29 “Про примусову або обов'язкову працю” від 
28 липня 1980р.;

Конвенцією про боротьбу з дискримінацією у сфері освіти від
14 грудня1960р.;

Злочинна діяльність КПРС обумовлена її злочинною імпер
ською ідеологією.
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Злочинний характер ідеології КПРС
Суть ідеології КПРС полягає у виправданні загарбницької ім

періалістичної політики Росії.
Мета політики КПРС -  розширення Російської імперії на все 

більшу і більшу частину земної кулі.
Методи діяльності КПРС: ідеологічні, організаційні.

Завдання ідеологічних методів:
Навіяти людям думку про те, що об'єктивний світ розвивається 

в напрямку росту великих націй та асиміляції і зникнення малих, що 
згодом на земній кулі будуть не тисячі мов, а тільки десять-п'ятнад- 
цять. Відповідно, прогресивною формою державного існування на
родів будуть великі держави, а малі є гальмом історичного прогресу, 
тому повинні зникнути. КПРС російську націю відносила до числа 
великих і перспективних, а українську і всі інші нації СРСР -  до без
перспективних і приречених на зникнення. Хто намагався захищати 
право своєї нації на існування, той був затаврований реакціонером 
і буржуазним націоналістом.

Ця ідеологія є злочинною, бо виправдовувала русифікацію та 
поступове знищення поневолених націй, тобто позбавляла їх права 
на самовизначення, чим порушувала Статут ООН і Статті 1, п.1 
“Міжнародного пакту про цивільні і політичні права” від 19 грудня 
1966 р.2

Ідеологія КПРС злочинна тим, що обґрунтовувала ліквідацію 
демократії і встановлення в суспільстві комуністичної диктатури. 
Ленін говорив: “Ми над “чистою” демократією глузуємо... Револю
ційна доцільність вище формального демократизму”3.

Ідеологія КПРС -  це злочинна ідеологія нацьковування одних 
класів на інші, бідних проти багатих, атеїстів проти віруючих, розпа
лювання смертельної ворожнечі серед різних суспільних верств для 
ослаблення націй зсередини та їхнього поневолення. Свою теорію 
експропріації експропріаторів комуністи трансформували в злочин
не гасло “грабуй награбоване” Це гасло узаконило грабіжництво, 
штовхнувши на грабежі величезну кількість покидьків суспільства і 
справило згубний вплив на моральність всього населення.

Ідеологія КПРС злочинна тому, що обґрунтовувала свій держав
ний статус забороною релігій і усіх некомуністичних ідеологій, позбав- 
ляючи цим самим громадян України можливостей для всебічного ду
ховного розвитку, чим завдала непоправної шкоди кільком поколін
ням українців, тобто, КПРС порушила статтю 2 Загальної декларації 
прав людини від 10 грудня 1948 р. і статтю 2 Міжнародного пакту про 
цивільні і політичні права від 19 грудня 1966 р.

Злочином КПРС є і кримінальне переслідування за релігійні пере
конання, національні і некомуністичні ідейні погляди та нав'язування
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силою громадянам України імперської комуністичної ідеології.

Завдання методів організаційних
Злочинність ідеології КПРС підтверджують наступні дії, спря

мовані на ліквідацію демократії та встановлення диктатури як засо
бу збереження старої Російської імперії під новою назвою СРСР.

Окупувавши Україну, КПРС поширила на нашу територію дію 
декрету РНК “О печати” від 9 листопада 1917 р., і тим самим позба
вила українців свободи друку4.

Злочином КПРС проти демократії було прийняття РНК декрету 
від 7 грудня 1917 р. про ліквідацію суду присяжних, запровадження ре
волюційних трибуналів, тобто знищення третьої влади, і, таким чи
ном, узаконення беззаконня5.

Прагнучи до необмеженої диктатури, більшовики 19 січня 
1918 року Декретом ВЦВК ліквідували в Росії парламентаризм6. 
Після захоплення України комуністи поширили дію цього декрету 
і на Україну, ліквідувавши український парламент, чим порушили 
4-ту Гаазьку конвенцію 1907 р., що не дозволяє загарбнику скасо
вувати закони на окупованій території. Згідно зі статтею 43 згада
ної Конвенції окупаційна влада зобов'язана поважати чинні в кра
їні закони7.

5 вересня 1918 р. більшовицька влада видала Декрет про черво
ний терор, яким злочинній комуністичній ідеології про непримирен
ність класової боротьби було надано форму закону, і, у такий спосіб, 
терор став законним методом державного керування суспільством.

Механізм масового терору
Для здійснення поставлених цілей було створено всеосяжну ін

формаційну систему із використанням методів обліку, анкетування та 
паспортизації. Мова йде про облік неблагонадійних, дані про яких 
класифікувалися за розділами (“УКР. КР”, “укр. к.р. громадськість”, 
“російська інтелігенція”, “ПСР”) і категоріями (наприклад, “актив”). 
Такі обліки проводились у різних відділах ГПУ-НКВД, а дані про це 
збирались в ОСВ (обліково-статистичному відділі). Приймаючи поста
нову про заведення справи-формуляра на колишнього голову Цен
тральної Ради академіка М. Гру шевського, помічник уповноваженого 
1-ї групи контррозвідувального відділу Київського губ відділу ГПУ 
Г.С.Еймонтов 20 березня 1924 р. писав: “...узяти гр. Грушевсько- 
го М.С. на облік неблагонадійних, віднести його до групи української 
контрреволюції, розділу лівого та завести на нього справу-формуляр для по
дальшого накопичення наявних про нього відомостей”®.

Характеристика людини набувала при цьому наступного вигшщу:
“За матеріалами ОСВ значиться, що громадянин Шраг Мико

ла Ілліч проходив за формулярним обліком СПО ГПУ УРСР за роз
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ділом “укр. к. р. громадськість” Є на формулярному обліку ЕКУ 
ГПУ УРСР за розділом “Інші злочини”.6.05.1931 р.”9

Нині до подробиць відоме виконання рішення ЦК ВКП(б) від 2 
липня 1937 р.”“Про антирадянські елементи” Телеграма, направлена 
секретарям обкомів, крайкомів, ЦК нацкомпартій, наказувала “ взя
ти на облік усіх куркулів, які повернулися на батьківщину, та кримі
нальні елементи для того, щоб найбільш ворожі з них були негайно 
розстріляні в порядку адміністративного проведення їхніх справ через 
трійки, а інші, менш активні, але все ж таки ворожі елементи, були б 
переписані і вислані в райони за вказівкою НКВД. ЦК ВКП (б) пропо
нує в п'ятиденний термін представити в ЦК склад трійок, кількість 
людей, які підлягають розстрілу, а також і кількість людей, що під
лягають виселенню”10. Оперативний наказ Єжова № 00447 “Про 
операцію з репресування колишніх куркулів, кримінальних та інших 
антирадянських елементів” містив докладну програму дій з лімітами 
на кожну область.

Області 1 категорія 2 категорія 3 категорія

Харківська 1500 4000 5500
Донецька 1000 3500 4500
Одеська 1000 2000 3000
Дніпропетровська 1000 2000 3000
Чернігівська 300 1300 1600

На місцях виступали із зустрічними пропозиціями: 5 вересня, 29 
вересня і 11 грудня 1937 р. нарком внутрішніх справ УРСР І. М.Леп- 
левський тричі звертався до НКВС СРСР з проханням про додатко
ві ліміти11. Союзний наркомат підтримав це клопотання. Ліміти бу
ли збільшені: по першій категорії до 26тис.150 осіб, по другій -  до 
37тис.800 осіб, всього -  до 63тис.950 осіб12

Репресії служили засобом мобілізації дешевої робочої сили, 
тобто, керівники КПРС позбавляли свободи свідомо безневинних 
людей, чим коїли злочини проти правосуддя (Ст. 174 Кримінально
го Кодексу України: Притягнення завідомо безневинного до кримі
нальної відповідальності).

ЗЛОЧИНИ ПРОТИ МИРУ, ЯКІ СКОЇЛА КПРС ПРОТИ 
УКРАЇНИ 

(П. “а” Ст. 6 СТАТУТУ МІЖНАРОДНОГО 
ВІЙСЬКОВОГО ТРИБУНАЛУ (МВТ))

17 грудня 1917 р. Рада народних комісарів Росії в порядку під
готовки війни проти України пред'явила уряду України ультиматум 
“Про визнання Радою Народних Комісарів Росії Української Народ
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ної Республіки та про пред'явлення Центральній Раді ультиматуму 
за її контрреволюційну діяльність” Ультиматум -  це грубе втручан
ня у внутрішні справи України, він означав початок першої військо
вої агресії проти України13.

9-10 грудня 1918 р. КПРС розв'язала другий військовий похід 
проти України.

7 листопада 1919 р .-  комуністи розв’язали третю агресивну вій
ну проти України.

30 грудня 1922 p.- оформлення окупації України комуністич
ною Росією у формі створення так званого Союзу PCP (без ратифі
кації договору Верховною Радою України).

У вересні 1939 р. КПРС підготувала, організувала та здійснила 
захоплення і включення до складу імперії західних областей України.

У 1940 р. КПРС розв'язала війну проти Молдавії і насильно 
включила до складу імперії Буковину, а у 1945 р. захопила й окупува
ла Карпатську Україну.

Усі вищевказані війни мають ознаки неспровокованих агресив
них воєн, які КПРС планувала, готувала і здійснювала в різний час з 
агресивною метою, тобто, вони є злочинами, передбаченими п. “а” сг. 6 
Статуту МВТ (злочини проти миру).

Військові злочини
(п. “б ” ст. 6 Статуту МВТ)
Військове командування Червоної армії (ЧА) грубо порушува

ло звичаї і закони війни:
22 листопада 1921 р. у с. Базар ЧА взяла в полон 359 україн

ських воїнів і запропонувала їм перейти на службу до комуністів. Во
ни відмовилися, за що були розстріляні. Тим самим ЧА вчинила зло
чин, передбачений п. “6” ст. 6 Статуту МВТ14.

За період 1921-22 pp. після поразки армії Української Народної 
Республіки російські комуністи в місті Вінниці розстріляли понад 10 
тис. керівників, офіцерів і солдатів за участь у національно-визволь
ній війні15.

В роки Другої світової війни і в наступне десятиліття основним 
тереном боротьби українського народу проти окупації були західні 
області України. Її вели Організація українських націоналістів 
(ОУН) та Українська повстанська армія (УПА). Радянські війська 
НКВС і КДБ використовували проти них хімічну зброю (гази, дода
вали хімічну отруту до їжі і тому подібне), тобто, коїли дії, що міс
тять ознаки злочину, передбачені п. “б” ст. 6 Статуту МВТ (Женев
ський протокол про заборону застосування на війні “газів” 1925 p.).

Ось лишень один з доказів цього: свідчення Я.Романини-Лев- 
кович 17 серпня 2000 p.:
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Свідчення про застосування чекістами хімічної зброї проти ук
раїнських повстанців:

“Я, Романина-Левкович Ярослава Григорівна, від 1941 року 
член ОУН, псевдоніми “Марта”, “Оля”

В 1947-52 рр. я працювала друкаркою в підпільній друкарні ім. 
Арпора-Золотаря Львівського краю, де були машинки для писання, 
циклостиль і гутенбергівка.

Склалось так, що внаслідок розконспірованої криївки в лісі, за 
два тижні перед моїм ув’язненням мене з “Марійкою” (Кукіз-Служа- 
ла Марія з Великих Мостів, 1928 р. народження) перевели до праці в 
с. Реклинець на сільському господарстві (присілок Пісок).

24 січня 1952 р. господиня подала нам на вечерю - суп, варени
ки і компот. Ми, з’ївши трохи супу, відчули, що в нас сильно болять 
голови. “Марійка” стала вся червоною. Відтак ми заснули.

Як пізніше я довідалась зі слів слідчого, в супі і компоті був під
сипаний насонний середник. Так називали хімікат, при добавленні 
якого до їжі людина засинала на добу і більше. Чекісти спеціально 
приготовили для нас суп і компот, а господиня під наглядом чекістів 
тільки подала вечерю в криївку.

Я проснулась вечором 25 січня у Львові в тюрмі на вул. Дзер- 
жинського. Спочатку я дуже слабо бачила. Коли подивилась на 
свою руку, побачила її величиною руки маленької дитини. Сліди від 
застриків на тілі в різних місцях. До нормального положення зір в 
мене прийшов щойно через місяць. Тиждень водили мене на слідство 
під руки, бо ходити я не могла.

“Марійку” до притомності не привели. Вона заснула навіки. 
Вічна їй пам’ять! Причина, мабуть, в тому, що вона на протязі дня 
почувалась нездоровою і нічого не їла. Я упродовж дня з’їла кусок 
хліба з салом і цибулею.

Муж “Марійки” “Остап” (Служало Степан), районовий про
відник ОУН Великомостівського району, вбитий чекістами в 1949 р.

Дочка Надія і тепер живе у Львові.
Я звернулась в КГБ з запитанням, де його дочка -  чекісти від

повіли, що померла в Рекинці.

Я.Г. Романина -Левкович 
17.08.2000 р.”16

Злочини проти людяності
(п. "в" ст. 6 Статуту МВТ)
У 1920 р. Червона армія підійшла до міста Борисполя і запро

понувала його оборонцям здатися. Загін Української армії відмо
вився. ЧА захопила місто і розстріляла кожного його десятого 
мешканця.
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У 1930-1931 рр. за опір колективізації і націоналізації одноосіб
них господарств у Вінницькій області заплатили своїм життям близько 
20 тис. селян17.

А ось довідка про жертви голодомору 1932-33 рр. та репресій 
по м.Марганцю від 6 липня 1993 р.

“Нікопольське добровільне 
історико-просвітницьке 
товариство “Меморіал”

ДОВІДКА
Цим засвідчується, що згідно з даними державного архіву Сі- 

чеславської (Дніпропетровської) області та архіву КДБ/НКВД насе
лення міста Марганця постраждало внаслідок розкуркулення, голо
домору 1932-1933 років та політичних репресій в 1937-1938 роках в 
наступних масштабах:

1. Число мешканців 
м. Марганця на 01.01.1928 р. 13992 чолові к
З них розкуркулені й загинули 440 чоловік
розкуркулені й вижили 315 чоловік

2. Число мешканців
м. Марганця на 01.01.1932 р.
З них загинули від голоду в 1932 р. 
загинули від голоду в 1933 р.

3. Число мешканців
м. Марганця на 01.01.1937 р.
З них загинули від репресій в 1937-38 рр. 
Залишились живими репресовані до 1941 р.

13947 чоловік 
212 чоловік 
429 чоловік

17531 чоловік 
900 чоловік 
63 чоловік

Довідка дана згідно із запитом товариства “Просвіта” м. Мар
ганця.

6 липня 1993 р.”18

Під час голодомору, організованого комуністами в 1932—
1933 рр., в районі біля Вінниці вмерло більше 150 тис. українців19.

У 1943 р. з ініціативи громадян м. Вінниці була створена Міжна
родна Комісія у складі проф. Сойнена (Бельгія), проф. Песонена (Фін
ляндія), проф. Дювара (Франція), проф. Пуртена (Голландія), докт. Ва
тера, проф. Шрадера і докт. Конті (Німеччина). Комісія встановила, 
що у Вінниці було три в'язниці (до революції -  одна). У 1937-1938 рр. в
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них містилося ЗОтис.чоловік. Тут їх катували, засуджували до страти, а 
потім вивозили і розстрілювали. Розстріляні були поховані в числен
них братських могилах у місті та на його околицях20.

Окупувавши в 1939 р. західні області України, комуністичне ке
рівництво Російської імперії депортувало з них у Росію 1млн 
173тис.170 осіб різної статі та віку.

Довга антиукраїнська рука КГБ простягалася далеко за межі 
державного кордону СРСР. Ось список тільки найвидатніших укра
їнських політиків, яких червона Москва вбила за кордоном:

25 травня 1926 р. НКВД руками свого агента Шварцбарта вбив 
Симона Петлюру, голову Директорії (уряду України), державного і 
військового діяча, командувача Армії УНР.

23 травня 1938 р. -  Євгена Коновальця, організатора і лідера 
Організації Українських націоналістів, полковника Армії УНР.

12 жовтня 1957 р. -  Лева Ребета, політичного діяча, публіциста, 
правознавця.

15 жовтня 1959 р. -  Степана Бандеру, керівника Організації ук
раїнських націоналістів та ідеолога національно-визвольного руху.

Злочинний характер КПРС видно з таких документів:

“ВСЕСОЮЗНА КОМУНІСТИЧНА ПАРТІЯ (БІЛЬШОВИКІВ) 
ЦЕНТРАЛЬНИЙ КОМІТЕТ

№ П64/22, 5 вересня 1938 р.
тт. Єжову, Вишинському
Обкомам, Крайкомам ЦК Нацкомпартій.

Виписка з протоколу № 64 -  засідання Політбюро ЦК
Рішення від 15. IX.38 р. 22. -  Питання НКВС
1. Прийняти пропозицію НКВД про передачу нерозглянутих 

слідчих справ, що залишилися, на арештованих по к.р., національ
ним контингентам, згідно з наказами НКВД СРСР №№ 00485, 00439
- й 00593 -  1937 р. і №№ 302 і 326 -  1938 p., на розгляд Особливих трі
йок на місцях.

2. Особливі трійки утворюються в складі: першого секретаря 
обкому, крайкому ВКП(б) чи ЦК нацкомпартій, начальника відпо
відного управління НКВС та Прокурора області, краю, республіки.

В Українській і Казахській PCP та в Далекосхідному краї Особ
ливі трійки створюються по областях.

3. Особливі трійки розглядають справи щодо людей, заарешто
ваних тільки до 1 серпня 1938 р. і закінчують роботу у 2-місячний 
термін.

4. Справи на всіх людей, зазначених як національні контррево
люційні контингенти, заарештованих після 1 серпня 1938 p., направ-

4. З-484 49



ляти для розгляду у відповідні судові органи за підсудністю (Вій
ськового трибуналу, лінійних і обласних судів, Військової Колегії 
Верховного Суду), а також на Особливу нараду при НКВД СРСР.

5. Надати право Особливим трійкам ухвалювати вироки відпо
відно до наказу НКВД СРСР № 00485 від 25 серпня 1937 р. за пер
шою і другою категоріями, а також повертати справи на доснідуван
ня та ухвалення рішень про звільнення звинувачуваних з-під варти, 
якщо для засудження в справах немає достатніх матеріалів.

6. Рішення Особливих трійок по першій категорії приводити до 
виконання НЕГАЙНО.

“ № П57/48
Тов. Єжову -  все:

Обкомам, крайкомам, ЦК нацкомпартий -  відповідно. 
31.01.1938 р.

Виписка із протоколу № 57 -  засідання Політбюро ЦК від
1938 р. Рішення від 31.01.38 р.

18. -  Про антирадянські елементи.
а) Прийняти пропозицію НКВД СРСР про затвердження до

даткової кількості осіб, що підлягають репресіям: колишніх курку
лів, кримінальних та активних антирадянських елементів у таких 
краях, областях і республіках:

Республіка По 1-й категорії 
(чоловік)

По 2-й категорії 
(чоловік)

Вірменська PCP 1000 1000
Білоруська PCP 1500 u

Українська PCP 6000 u

Г рузинська PCP 1500 а

Азербайджанська PCP 2000 u

Туркменська PCP 1000 U

Киргизька PCP 500 u

Таджицька PCP 1000 500
Узбецька PCP 2000 500
ДВК 8000 2000
Читинська обл. 1500 500
Бурят-Монгольська обл. 500
Іркутська обл. 3000 500
Красноярська обл. 1500 500
Новосибірська обл. 1000
Омська обл. 3000 2000
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Алтайський край 2000 1000
Ленінградська обл. 3000 и

Карельська АРСР 500 200
Калінінська обл. 1500 500
Московська обл. 1000 66

Свердловська обл. 2000

б) Запропонувати НКВД СРСР всю операцію у зазначених ви
ще областях, краях і республіках закінчити не пізніше 15 березня
1938 р., а у ДВК -  не пізніше 1 квітня 1938 р.

в) Відповідно до даної постанови продовжити роботу трійок у 
розгляді справ на колишніх куркулів, кримінальних та антирадянських 
елементів в областях, краях і республіках, перерахованих у пункті “а”

У всіх інших краях, областях і республіках роботу трійок закінчи
ти не пізніше 15 лютого 1938 р. з тим, щоб до цього терміну були закін
чені і розглянуті всі справи у межах лімітів, встановлених для цих кра
їв, областей і республік.

СЕКРЕТАР ЦК”
“ № 1158/67.
тов. Фріновському

17 лютого 1938р.

ВИПИСКА З  ПРОТОКОЛУ № 58 ЗАСІДАННЯ ПОЛІТБЮРО
ЦК ВКП(б)

Рішення від 17.11. 1938 р.
67. -  Питання НКВС.
Додатково дозволити НКВС України провести арешти куркуль

ського та іншого антирадянського елемента і розглянути їхні справи 
на трійках, збільшивши ліміт для НКВС УРСР на тридцять тисяч.

СЕКРЕТАР ЦК”21

Розстріли куркулів -  це знищення людей за ознакою їхнього май
нового стану, що є злочином проти людяності (п. "в" сг. 6 Статуту МВТ).

Розстріли ‘‘антирадянського елемента”, тобто, розстріли за анти
комуністичні переконання -  злочин проти людяності (п. “в” ст. 6 Ста
туту МВТ).

ЗЛОЧИНИ ГЕНОЦИДУ УКРАЇНСЬКОЇ НАЦІЇ 
Голод 1932—1933 років в Україні

Суцільна колективізація
Запланована і здійснена комуністичним тоталітарним режимом
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суцільна колективізація зруйнувала і фактично знищила 4,6 млн се
лянських господарств в Україні, завдала катастрофічної шкоди сіль
ському господарству республіки, безоплатно і назавжди відняла на
сильницьким способом 36 млн десятин селянських земель22, усуспіль
нила в колгоспах робочу і продуктивну худобу, яка знаходилася рані
ше в одноосібному користуванні селян, поголів'я якої скоротилося 
вдвічі, а в подвірному користуванні колгоспників у 7-8 разів23

Величезна кількість худоби загинула в зимові місяці в неприс- 
тосованих для цього колгоспних хлівах, через відсутність кормів. 
Тільки взимку 1933 р. падіж худоби складав на сході України від 42% 
до 75%24.

Розкуркулення
Політика розкуркулення, здійснена комуністичним режимом в 

Україні, мала антиукраїнський, винятково грабіжницький фіскальний 
характер. Її натхненником була ВКП(б) на чолі зі Сталіним. Саме він 
закликав на XVI з'їзді партії в червні 1930 року “заарештовувати і ви
силати десятки і сотні тисяч куркулів”25. Розкуркулювання зазнали 200 
тис. селянських господарств України.

Хлібозаготівлі
Вони були головною причиною масового голодомору в україн

ських селах. Хліб вилучали в селян насильно, застосовуючи цілий 
набір карально-репресивних засобів: конфіскацію майна та житла; 
штраф у п'ятикратному розмірі у порівнянні до обсягу хлібозаготі
вель; арешт; вирок суду за ст. 57, 8 КК УРСР 1927 р.26 "Хлібні штра
фи" були смертним вироком для селян, бо їхнє виконання остаточно 
знищувало їхні продовольчі запаси, прирікаючи сотні тисяч людей 
на голодну смерть. Про це свідчать листи селян до уряду, що збері
гаються в архівних фондах приймальних Петровського, Калініна, а 
також в інших фондах архівів України і Росії. Ось деякі з листів:

“Я багатосімейний, маю 9 душ сім'ї, з яких 6 осіб малолітніх, 
старшому з них -  12 років. Я все життя трудився і ніколи злочинцем 
не був. Штраф у сумі 455 руб. непосильний для мене. Для сплати йо
го я повинен зруйнувати своє господарство” (3 листа селянина Кит- 
ченка В.Г., хут. Китченківка, Краснокутського району Харківського 
округу Голові ВУЦВК Г. І. Петровському)27.

В архівних фондах ЦК КП(б)У, ВКП(б), ВУЦВК, НКРСІ 
УРСР, редакціях газет 30-х років зберігаються десятки тисяч селян
ських скарг з викладом жахливих форм терору, здійсненого партій
ними та радянськими органами під час хлібозаготівель, що призвели 
до голоду. Вони є письмовим доказом терору голодом проти україн
ських селян.
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Масове позбавлення селян хліба і продовольства
20 листопада 1932 р. Раднарком УРСР ухвалив постанову “Про 

заходи для посилення хлібозаготівель”, пункти якого свідчать про 
навмисне створення умов, що призвели до важких наслідків і спри
чинили масову смертність сільського населення. Раднарком УРСР 
поставив за обов'язок місцевим органам влади:

“2. Заборонити усяке використання створених у колгоспах на
туральних фондів тим колгоспам, які незадовільно виконують план 
хлібозаготівлі.

3. З оголошенням цієї постанови призупинити видачу будь-яких 
натуральних авансів у всіх колгоспах, які незадовільно виконують пла
ни хлібозаготівлі.

4. Колгоспи, які незадовільно виконують план хлібозаготівлі і 
видали натуральні аванси хліба на трудодні в порядку громадського 
харчування... повинні негайно організувати повернення незаконно 
розданого хліба для того, щоб направити його на виконання плану 
хлібозаготівлі.

5. Зобов'язати РВК негайно організувати вилучення в окремих 
колгоспників і одноосібників хліба, розкраденого в колгоспах і рад
госпах під час збирання, обмолоту, перевезення хліба... Причому, 
вилучати хліб необхідно в першу чергу у всяких ледарів, хапуг, які не 
мають трудоднів, але мають запаси хліба”28.

Колгоспи, які не виконували плану хлібозаготівель, обкладали 
15-кратним натуральним штрафом здачі м'яса. Виконуючи цю пос
танову, наркомюст УСРР 25 листопада 1932 р. наказав прокурорам 
усіх рівнів “забезпечити ефективні репресії в цих справах для того, 
щоб вони могли дати перелом і рішуче усунути всі елементи, які зри
вають виконання плану хлібозаготівлі”29.

“Чорні дошки”: терор голодом
Для посилення темпів та збільшення обсягу хлібозаготівель 

РНК УСРР і ЦК КП(б)У ухвалили 6 грудня 1932 р. фіскальну і зло
чинну за своєю суттю постанову “Про занесення на “чорну дошку” 
сіл, які злісно саботують хлібозаготівлю” До них застосовували та
кі заходи:

“ 1. Негайно зупинити завезення товарів, цілком зупинити коо
перативну і державну торгівлю на місці та вивезти з відповідних ко
оперативних і державних магазинів усі наявні товари.

2. Цілком заборонити колгоспну торгівлю як для колгоспників, 
так і для одноосібників.

3. Заборонити всяке кредитування, зробити термінове вилучен
ня кредитів і всіх інших фінансових зобов'язань.

4. Перевірити та очистити колгоспи цих сіл, вилучаючи конт
рреволюційні елементи, організаторів зриву хлібозаготівлі”30.
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Постанову про так звані “чорні дошки” застосовували прак
тично у всіх колгоспах України, наражаючи таким чином на голод
ну смерть сотні тисяч селян31.

У 1932 р. загальний збір хліба в Україні становив 12,8 млн т, 
при цьому було вивезено з України 7 млн т, що позначилося катас
трофічно на всіх галузях сільського господарства республіки. У
1933 р. зібрали 22,6 млн т, а заготовили 4,8 млн т32. Колгоспи зібра
ли 9,2 млн т хліба, заготівля в одноосібному секторі складала 75% їх
нього валового збору33. Після виконання колгоспами та одноосіб
никами плану заготівель, у них не залишилося зерна для посіву, для 
прогодування сімей та худоби.

Територія і тривалість голоду
Голод почався фактично пізньої осені 1931 p., про що свідчать ар

хівні документи34. У 1932-1933 pp. голодомор охопив практично всі 
регіони Української PCP, в тому числі і 10 районів Молдавської 
АСРР, що перебували у складі України. Терор голодом тривав упро
довж 22 місяців, а його катастрофічні наслідки продовжували давати
ся взнаки і в 1934 p., коли колгоспники помирали від тифу, кишкових 
отруєнь, -  хвороб, викликаних тривалим виснаженням організму. Го
лод супроводжувався розладами людської психіки, що проявлялися в 
масових випадках канібалізму, трупоїдства, вживання в їжу людського 
м'яса та м'яса палих тварин, про що свідчать архівні документи35.

Репресії проти голодних
З метою збереження колгоспного хліба та виконання держав

них завдань ЦВК і РНК СРСР прийняли 7 серпня 1932 р. постанову 
“Про охорону майна державних підприємств, колгоспів та коопера
ції і зміцнення суспільної (соціалістичної) власності”, якою дозволи
ли застосовувати вищу міру покарання -  розстріл із конфіскацією 
майна або 10 років позбавлення волі із конфіскацією майна36. Ця 
постанова породила масовий терор проти селян, яких засуджували 
до розстрілу за те, що вони рятувалися від голодної смерті, зриваю
чи колоски на власних та колгоспних полях37.

Наприклад, у період весняної посівної кампанії 1933 р. в Дон
басі засудженими виявилися 15 тис. 166 чоловік38. Про причини 
страти говорять самі документи:

“Справа Дробович Валентини. Середнячка, засуджена на 5 ро
ків у далеких таборах за те, що її дитина нарізала на полі їхнього ро
дича до п'яти фунтів колосків”.

“Буряк Іван, середняк, зрізав одне кіло колосків, присуджений 
до 7 років позбавлення волі”3л Усі ці випадки відбувалися у Вороно- 
вицькому p-ні Вінницької обл. влітку 1933 р.

Про безправ'я селян, їхню приреченість на смерть свідчить,
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наприклад, і такий факт: “У Калинівському районі засуджений на
4 роки позбавлення волі в далеких таборах бідняк і одноосібник за 
те, що він на своєму полі скосив 5 метрів за 3 - 4 дні до початку ко
совиці-”40.

Застосування постанови від 7 серпня 1933 р. мало масовий теро
ристичний характер скрізь в Україні. Селян засуджували до смерті без 
суду та слідства. Лише один приклад “судового розгляду”, що відбув
ся в Калинівському р-ні Вінницької обл. навесні 1933 р.: “Член облсу- 
ду К. протягом одного дня заслухав у 3 селах 3 справи і по двох із них 
винесені вироки до розстрілу, в тому числі -  одному, який знаходився 
в такому стані (опухлий), що на судовому засіданні він сидіти не міг, а 
лежав на лаві підсудних” (Це зазначалося в доповідній записці інс
труктора ЦК КП(б)У Ренкачишника в ЦК КП(б)У влітку 1933 р.)41.

Кількість жертв голодомору
В історичній літературі існують різні цифри жертв голодомору 

30-х років в Україні -  від 6 до 11 млн чоловік42.
Зіставлення даних перепису населення 1926 і 1937 рр. показує, 

що від голоду в Україні померло не менше 5,5 млн осіб. Голод люту
вав також і на Кубані, Північному Кавказі та в Казахстані, де меш
кали багаточисленними групами етнічні українці. Смертність в Ук
раїні втричі перевищувала народжуваність^3.

Підтвердженням штучно спланованого ЦК КПРС геноциду ук
раїнської нації може бути інформаційна записка італійського консу
ла Граденіго з Харкова своєму уряду, № 474/106 від 31 травня 1933 р.

К. (Консул) Італії № 474/106 
Харків -УСРР, Харків,

31 травня 1933 р.

ГОЛОД І УКРАЇНСЬКЕ ПИТАННЯ
Голод продовжує так страшно знищувати народ, що залиша

ється зовсім незрозумілим, як світ може залишатися байдужим до та
кої катастрофи, і як інтернаціональна преса, яка так активно призи
ває до міжнародного осуду Німеччини, винної в т. зв. “Страшних пе
реслідуваннях євреїв”, особливо мовчить про цю бойню, організова
ну радянським урядом, в якому самі євреї грають велику, хоча і не 
першу роль.

Насправді ж немає сумніву:
1) що цей голод походить зі свідомо організованого неврожаю, 

“щоб провчити селянина”;
2) що жоден єврей не знаходиться серед загиблих у себе вдома, і
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що навпаки, усі вони добре вгодовані під братерським крилом ГПУ
“Етнографічний матеріал” буде змінений, цинічно сказав один 

єврей, "велика" риба місцевого ҐПУ. Сьогодні можна передбачати 
смерть цього “етнографічного матеріалу”; він має бути знищеним. 
Яким би страшним і неймовірним не здавалося б це передбачення, 
його все ж таки потрібно вважати реальним і в стадії здійснення.

Уряд Москви дійсно завчасно підготував за допомогою жорсто
ких реквізицій (про які я неодноразово посилав звіти), не неврожай -  
це було б м'яко сказано, -  а повну відсутність яких би то не було засо
бів до існування в українських селах, на Кубані, на середній Волзі.

Три постулати можуть знаходитися в основі такої політики:
1) пасивний опір селянина проти колективного господарства;
2) переконання, що неможливо привести цей “етнографічний 

матеріал” до зразка дійсного комуніста;
3) ясно усвідомлена потреба в одержавленні земель, на яких ук

раїнська свідомість пробуджується з небезпекою майбутніх можли
вих політичних ускладнень, і де для зміцнення імперії було б краще, 
щоб населення жило, здебільшого російське.

Перший постулат випливає із рішення уряду, що підтверджу
ють багато членів партії.

Метою третього рішення, безсумнівно, була, жертвуючи 10-15 
мільйонами осіб, ліквідація української проблеми протягом кількох 
місяців. Нехай ця цифра не здається перебільшеною. Я думаю, що її 
перевершать, і що її, напевно, вже досягли. Це велике нещастя, яке 
косить мільйони осіб і знищує дітей всього народу, вражає в дійснос
ті тільки Україну, Кубань і Середню Волгу. Професіонали, гідні всі
лякої довіри, які мали можливість проїхати по інших частинах тери
торії, одностайно заявляють, що катастрофа обмежена винятково 
Україною, Кубанню і Середньою Волгою.

“Катастрофа починається за Курськом” -  сказав письменник 
Андрєєв, який приїхав кілька днів тому назад з Москви...

Вважаю потрібним представити ще один епізодичний образ ситуації:
Товариш Френкель, член “Колегії” ГПУ, зізнався одному відо

мому мені чоловікові, що в Харкові щоночі забирають до 200 трупів 
померлих на вулиці з голоду. Зі своєї сторони, можу засвідчити, що 
сам бачив після опівночі, як перед консульством проїздили вантажні 
автомобілі з вантажем 10-15 трупів...

На ринку ранком 21 травня померлих поскидали, як купу ган
чірок, у болоті в людському гної вздовж паркану, який відокремлює 
площу від ріки. їх було близько 30. Ранком 23-го я нарахував їх уже 
51. Одна дитина смоктала молоко з грудей мертвої матері. На тій же 
Пушкінській вулиці за кілька метрів від консульства одна селянка 
була весь день із двома дітьми, присівши на сходинки, як і десятки ін
ших мам, котрі були одні вище, другі -  нижче по тій же дорозі. Вона
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тримала просту коробку, у яку час від часу хтось кидав копійку. Вве
чері одним рухом відсунула від себе обох дітей і, піднявшись, кину
лася під трамвай, який мчав на повній швидкості. Через півгодини я 
бачив двірника, що підмітав кишки нещасної. Двоє дітей все ще сто
яли там і дивилися...

Близько опівночі починають перевозити їх вантажними авто
мобілями до Північно-Донецької товарної станції. Туди забирають і 
дітей... Тих, котрі не опухли і, можна думати, ще виживуть, посила
ють у бараки "Холодної гори", де в будках, на сіні, помирає приблиз
но 8000 душ, переважно дітей.

Опухлих вивозять товарним потягом у поля і залишають їх за 
50-60 км від міста, щоб ніхто не бачив, як вони там помирають... Час
то буває, що потяг відправляють через кілька днів після того, як його 
наповнюють і замикають. Кілька днів тому один залізничник, прохо
дячи повз один із таких вагонів, почув крик. Підійшов і почув одного 
нещасного, який із середини молив, щоб його врятували від смороду 
трупів, що ставав нестерпним. Коли відкрили вагон, то побачили, що 
він єдиний залишився в живих. Тоді його витягнули і перенесли поми
рати в інший вагон, де ще були живі ті, котрих там замкнули.

Коли приїжджають на місце поховання, то викопують великі 
ями і витягають з вагонів усіх мертвих. Не звертають особливої ува
ги на дріб'язки, і часто можна бачити, як викинутий у яму оживає і 
перевертається в останніх проявах життя. Робота копачів при цьому 
не переривається, і викидання трупів продовжується.

Ці деталі я одержав від санітарів і можу гарантувати їхню прав
дивість.

В селі Гарово, яке за 50 км від Харкова, із 1300 жителів сьогод
ні можна налічити тільки 200.

У в'язниці “Холодна Гора” в середньому вмирає 30 чоловік на
день.

Околиці Полтави постраждали, здається, ще більше, ніж Харко
ва. У місті Полтаві навіть лікарі починають пухнути від недоїдання.

Із Сум один комсомолець пише своїй дівчині в Харків, що там 
батьки вбивають своїх молодших дітей і їх поїдають...

Наприкінці згадаю про самогубство генерала ГПУ Броського, 
який 18-го цього місяця, повернувшись із інспекційної поїздки по се
лах, після моторошної сцени з Балицьким, під час якої генерал кри
чав, що це не комунізм, а “жах”, і що йому вже досить цих інспекту
вань, і що він нікуди більше не поїде наводити “порядки”, (здається, 
провести якесь утихомирення), -  пустив собі кулю в лоба...

І наприкінці: одна людина -  "велика риба" місцевого уряду і 
партії, імені якої мені не вдалося встановити, -  збожеволіла після інс
пектування села. На нього змушені були надягти втихомирювальну 
сорочку Він теж кричав благим матом: “Це не комунізм, це катуван
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ня!”
Закінчую: теперішнє нещастя призведе до колонізації України, 

переважно російської. Воно змінить її етнічний характер. І, може бу
ти, в дуже близькому майбутньому не можна буде більше говорити 
про Україну, про українську проблему, оскільки Україна в дійсності 
стане російською країною.

З глибокою повагою
(Королівський) консул Граденіго [підпис]

НАСИЛЬНИЦЬКЕ ПЕРЕСЕЛЕННЯ УКРАЇНЦІВ ПІД ЧАС
КОЛЕКТИВІЗАЦІЇ

Розкуркулювання супроводжувалося масовим виселенням ук
раїнців з України в східні райони Росії.

ЗО січня 1930 р. політбюро ЦК ВКП(б) затвердило розроблену 
на чолі з В.М. Молотовим постанову “Про заходи щодо викоріню
вання куркульських господарств у районах суцільної колективіза
ції” Відповідно до постанови “куркулі і напівпоміщики”, які висту
пали проти колективізації, підлягали виселенню в Північний край, 
Сибір, Урал і Казахстан. При ліквідації куркульства здійснювалася 
конфіскація майна та виселення людей. Підставою для введення цьо
го механізму була постанова ЦВК і РНК СРСР “Про заходи зі зміц
нення соціалістичної перебудови сільського господарства в районах 
суцільної колективізації і про боротьбу з куркульством”. Урядам со
юзних республік і виконкомам рад країв та областей цією постано
вою надавалося право застосування “усіх необхідних засобів бо
ротьби з куркульством аж до повної конфіскації майна куркулів та 
виселення їх за межі окремих районів і країв (областей)”. Конкрети
зація цих заходів подавалася в секретній інструкції ВЦК і РНК СРСР 
від 4 лютого 1930 р.

Для вирішення питань і координації заходів, пов'язаних із роз- 
куркулюванням, 23 січня 1930 р. була створена комісія у складі Сек
ретаря ЦК КП(б)У Косіора (голова), голови ҐПУ Балицького, По- 
райка, Демченка, Постишева. На засіданні політбюро ЦК КП(б)У
8 лютого того ж року було вирішено:

а) затвердити розкладку по округах на виселення у віддалені міс
ця Союзу...;

б) вважати за необхідне закінчити, в основному, всю цю опера
цію до 15 березня.

Уже 27 лютого заступник голови ГПУ УРСР Карлсон повідо
мив у ЦК “про десять ешелонів з 17294 розкуркуленими, з них чоло
віків -  6256, жінок -  5718, дітей -  5320, які через станцію Бахмач
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“пройшли” на територію РСФРР”
У “Доповіді про хід виселення куркульства з округів УСРР” по

відомлялося, що із 13 округів за станом на 12 березня за межі респуб
ліки було виселено 58тис.411 осіб44.

Товарняки з розкуркуленими і “контрреволюційними елемен
тами” йшли на Північ і Схід, а їхнє місце заповнювалося переселен
цями з інших районів СРСР. Переселення в Україну продовжувало
ся і в наступні роки.

В 1933-1937 рр. Всесоюзним переселенським комітетом і пере
селенським відділом НКВС СРСР в Україну було переселено 44 тис. 
457 сімей (221 тис. 465 душ). Найбільша кількість переселенців пере
везена в Україну в 1933 році45.

Геноцид кубанських українців
Про те, що мав місце геноцид українців, видно зі свідчення Пет

ра Вира про етнічну чистку Кубані -  “Знищення Кубані”:
“За наказом ЦК КПРС і уряду СРСР жителі 13 сіл Кубані були 

заслані на далеку Північ за те, що “не виконали план постачань пше
ниці і саботаж” Виселенням керував помічник начальника ГПУ, 
уповноважений політбюро ЦК ВКП(б) Кабаєв. Масштаби висилок, 
або, іншими словами, знищення декількох сотень тисяч кубанських 
українців можна уявити собі із наступних цифр: села Полтава з насе
ленням 17тис., Умань -  45тис., Мишастівка -  40тис. душ були висе
лені повністю. З деяких сіл жителі були виселені частково, наприк
лад, із села Іванів вивезли половину мешканців.

Сільськогосподарський реманент і особисте майно, яке люди 
приготували, щоб узяти з собою на вислання, відібрали в них при 
посадці в потяги. Відправлення на вислання звичайно супроводжу
валося публічними розстрілами та кровопролиттям”46.

Ці дії КПРС на Кубані підпадають під ознаки статті 2, п. “с” 
Конвенції про злочин геноциду та покарання за нього від 9 грудня 
1948 р. і повинні бути покарані.

Злочинний комуністичний режим усвідомлював, що вчиняє 
злочин проти українського народу, тому намагався сховати катас
трофічні наслідки голоду і сам факт голодомору в Україні.

Політбюро ЦК КП(б)У 13 березня 1933 р. категорично заборо
нило поширення чуток про голод в Україні.

У грудні 1932 р. була введена система внутрішніх паспортів в 
УРСР відповідно до якої колгоспникам, за винятком завербованих 
на будови п'ятирічки (за наявністю договору і дозволу правлін
ня колгоспу), паспорти не видавали, щоб знищувати українців на 
місці та обмежити їхню міграцію по СРСР із розповідями про голод. 
Пересування їх по Союзу було суворо обмеженим і регламентовано 
відповідними постановами уряду47.
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Матеріали перепису 1937 року Сталін наказав сховати в ар
хів48. Тільки 1989 р. до нього було відкрито доступ.

У результаті голодомору спорожніли тисячі українських сіл, 
особливо в південних областях республіки. Усунувши з української 
землі українців, російський імперіалізм почав заселяти її людьми із 
Росії. Політбюро ЦК ВКП(б) вирішило 25 жовтня 1933 р. пересели
ти в Україну російських і білоруських колгоспників, а також селян із 
Середньої Азії. За переселенням особисто стежили Сталін, Молотов
і Каганович49. Наприкінці грудня в Україну відправили 329 ешело
нів, що доставили 21 тис.756 господарств білоруських і російських 
колгоспників, які були розселені в Одеській, Дніпропетровській, До
нецькій і Харківській областях50.

Уряд займався також внутрішньоукраїнським переселенням з 
північних регіонів України в південні, щоб сховати жахливі наслідки 
голоду51.

Для кращого контролю за настроями і поводженням селян їх 
переселили із малих хуторів і окремо розташованих одноосібних 
господарств у села.

Міжнародне невтручання
Уряди закордонних держав, які знали про голод від своїх дип

ломатів, не виступили з офіційною заявою на адресу уряду СРСР 
про геноцид українців. Більш того, вони прийняли у вересні 1934 р. 
СРСР в члени Ліги націй. Остання проігнорувала звернення україн
ських еміграційних політичних організацій із викладом факту голо
ду в Україні52.

Звинувачення в геноциді
Факти, викладені в цій частині Звинувачувального висновку, доз

воляють стверджувати, що в українському селі в 1932-1933 рр. був здій
снений акт геноциду проти українців. Дії, здійснені комуністичним ре
жимом в Україні, як підтверджують архівні письмові джерела та офі
ційні документи компартії і радянського уряду тих років, відповідають 
пунктам статті 2 “Конвенції про попередження злочину геноциду і по
карання за нього”, прийнятої 9 грудня 1948 р. Генеральною Асамбле
єю ООН, ратифікованою СРСР 53.

Міжнародна комісія з розслідування голоду в Україні, у якій 
брали участь відомі юристи (деякі з них брали участь у засіданнях 
Нюрнберзького процесу), заслухавши свідчення різних сторін, дій
шла висновку, що “геноцид проти українського народу мав місце” в 
Україні 1932-1933 рр.54.

Після того, як голодомором 1932-1933 рр. Російська імперія зла
мала етнічний хребет нації -  селянство, Москва вирішила знищити ін
телект України, і з 1933 р. різко розширила масштаби репресій україн
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ської інтелігенції. В 1932 р. українців-вчених та професорів бу
ло 10 тис.63, в 1940 р. залишилося тільки 5 тис.55. Під керівниц
твом П.Постишева НКВС у 1933 р. тільки в Києві знищив 30 тис. 
представників української інтелігенції56.

КПРС -  передовий загін російського імперіалізму -  поставив на 
меті звести до мінімуму інтелектуальний потенціал української нації. 
Відбулося скорочення українців в органах влади та у скорочених ву
зах, причому, чим вище влада, тим менше в ній українців. Наприклад,
1929 р. українців було в районній владі -  75,9%, в окружній -  53,5%, в 
обласній -  26,8%. Росіян в Україні 1924 р. проживало -  7%, але на ви
щих посадах - 71%. Українців в Україні було 80%, а на вищих посадах
-  3%. Намісник ЦК ВКП(б) в Україні Постишев, виконуючи рішення 
ВКП(б) від 14 березня 1932 р., тільки в 1932 р. із 120 тис. членів і кан
дидатів КП(б)У виключив 27,5 тис. українців. На їхнє місце на посади 
парторгів, голів контрольних комісій, секретарів райкомів та інші ке
рівні посади надіслали 13 тис. росіян5'.

В 1937 р. Москва надіслала в Україну комісію у складі В.Молото
ва, М.Хрущова, М.Єжова “перебудувати форми і методи керівництва 
українською культурою” За два місяці комісія знищила усю верхівку 
КП(б)У: із 17 членів Президії ВР УРСР залишилося 4, із 57 членів ЦК 
КП(б)У -  12, все керівництво Спілки письменників України. На їхнє 
місце привезли 35 тис. росіян58.

Деінтелектуалізацію України видно із наступної статистичної 
інформації. На 100 тис. росіян у 1959 р. припадало 364 росіян-вче- 
них. На 100 тис. українців припадало 60 українців-вчених -  у шість 
разів менше. В РРФСР 1940 р. працювало 63% усіх вчених СРСР, а 
в 1960 р. -  69% -  збільшення на 6%. В УРСР 1940 р. працювало 19% 
усіх вчених СРСР, а в 1960 р. -  13%, тобто, на 6% менше.

На душу населення в УРСР витрачалося коштів на освіту в чо
тири рази менше, ніж у РРФСР59.

З 1940 р. до 1956 р. число вузів у Росії збільшилося, в Україні -  
зменшилося. 1954 р. в Україні закрили 24 вузи, а в Росії відкрили 21 
новий вуз. На 100 тис. населення в УРСР 1961 р. в інститутах та уні
верситетах навчалося: українців -811, росіян -  1769, євреїв -  222360.

З 1931 р. по 1960 р. кількість аспірантів в СРСР збільшилося 
втричі (з 12 до 36 тис.), а в УРСР зменшилося з 3 тис. 147 до
2 тис. 98761.

Вузи і технікуми примусово були переведені на російську мову 
викладання.

Кількість шкіл із українською мовою викладання планово сис
тематично зменшувалася, а російськомовних збільшувалася, що є 
порушенням Конвенції про боротьбу з дискримінацією в галузі осві
ти від 14 грудня 1960 р.
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КПРС скористалася періодом Другої світової війни для про
довження геноциду української нації. Так, восени 1941 р. Жуков ки
нув у німецький прорив під Москвою 179 тис. “ополченців” -  учите
лів, інженерів, вчених, вивезених під конвоєм з України і зовсім не 
підготовлених до ведення бойових дій, їх навіть не озброїли -  одна 
гвинтівка і один комплект набоїв припадало на п'ять чоловік62.

19 грудня 1941 р. проти німецьких танків направили три кава
лерійські дивізії, укомплектовані українськими селянами з Кубані та 
України. За кілька годин німецькі танкісти перемололи їх63.

22 червня 1944 р. був виданий наказ № 0078/42 (за підписом 
наркома ВР СРСР Берії і заступника наркома оборони СРСР Жуко- 
ва про виселення всіх українців, які проживали під німецькою окупа
цією, у “віддалені краї Союзу СРСР”64.

На виконання цього наказу із західних областей України в східні 
райони Росії вивезли близько 2 млн душ, в тому числі старих і дітей.

Ці дії комуністичного керівництва СРСР підпадають під озна
ки п. “в” ст. 6 Статуту МВТ і є злочинними.

Захопивши західні області України, КПРС у 1945 р. вивезла в Си
бір 250 тис. українців, а на їхнє місце привезла росіян: у Львівську об
ласть -  181 тис., Івано-Франківську -  40 тис., Тернопільську -  27 тис., 
Рівненську -  39 тис., Закарпатську -  30 тис.. Чернівецьку -  5 тис. (До 
1939 року в цих областях росіян практично не було)65.

Оскільки план вивозу всіх українців з України здійснити було 
неможливо, керівництво СРСР вирішило вдатися знову до випробу
ваного методу -  голодомору, і в 1946 р. заморило до смерті 369 тис., 
в 1947 р. -  628 тис. чоловік. Зерно тоді у Союзі було. В 1946 р. 
СРСР вивіз за кордон 1,7 млн т зерна, головним чином, безкош
товно, у вигляді допомоги. 6 квітня 1946 р. уряд підписав угоду 
про постачання у Францію протягом квітня-серпня 500 тис. т зер
на. Польща протягом 1946- 1947 рр. одержала 900 тис. зерна,
Чехословаччина в 1947 р. -  600 тис. т зерна66.

У такий спосіб ЦК КПРС свідомо здійснив голодомор як засіб ге
ноциду української нації, тобто, вчинив злочин, передбачений п. “с” 
ст. 2 “Конвенції про попередження злочину геноциду і покарання за 
нього” від 9 грудня 1998 р.

Москва в 1946-1947 рр. організувала для наддніпрянських укра
їнців голодомор, а із західних теренів України на основі адміністра
тивних рішень або за кримінальними вироками вивезли 2 млн осіб у 
східні райони СРСР. А затим у далекому краї судили знову й домор- 
довували на смерть. Ось так, наприклад, як це видно з вироку у спра
ві Романа Шумського від 10 березня 1958 р.:
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“Дело № 1-9
ПРИГОВОР

Именем Российской Советской Федеративной Социалистичес
кой Республики

10 марта 1958 года Окрсуд Таймырского Национального Окру
га Красноярского Края в гор. Норильске в составе председательс
твующего Ярлыкова, народных заседателей Вакуленко и Даряль- 
ской, с участием прокурора Шатунова и защиты в лице адвоката Бу
такова, при секретаре Максименко, рассмотрев в закрытом судеб
ном заседании уголовное дело по обвинению:

Шумского Романа Ивановича, 1924 года рождения, уроженца 
гор. Радехова Львовской обл., украинец, гражданин СССР, беспартий
ный, образование 7 классов, холост, происхождение из крестьян-се- 
редняков, ранее судимый: в 1946 году Военным Трибуналом Закарпат
ского Военного Округа по ст. 54-1а УК УССР к 15 годам каторжных 
работ и 5 годам поражения прав, из ИТЛ освободился в 1956 году. Ра
ботал мастером связи шахты № 1224, проживал в гор. Норильске, ул. 
Молодежная, дом № 6.

Обвиняется по статье 58-10 ч.1 УК РСФСР. Суд установил: 
Шумский, освободившись из мест заключения, будучи враждебно 
настроен к советскому государственному строю, на протяжении 
1956-1957 годов систематически высказывал антисоветские клевет
нические измышления среди окружающих его лиц. После прослуши
вания передач английского и американского радио, распространял 
их антисоветское содержание, восхвалял при этом жизнь в капита
листических государствах, в частности, в США, возводил клевету на 
советскую действительность.

В начале 1956 года в беседе с гр-ном Черниховским Шумский ут
верждал, что народное хозяйство не может развиваться при существу
ющим строе, восхвалял материальный уровень жизни в США. В октяб
ре месяце 1956 года, находясь на работе, Шумский в присутствии Ива
нова, Митина, Бессмертных систематически клеветал на жилищные ус
ловия советского народа, на политику Советского правительства во 
взаимоотношениях со странами народной демократии, оправдывал 
агрессивную политику Англии и Франции в отношении агрессии про
тив Египта, клеветал на СССР, называя его агрессором. Контрреволю
ционный заговор в Венгрии расценивал как народное восстание, и что 
СССР выступал там в роли агрессора. В начале 1957 года на шахте 
12/24 в присутствии Митина принижал роль СССР в разгроме фашист
ской Германии, клеветал на жизнь в Восточной Германии, унизитель
но отзывался о русском народе. В ноябре 1956 года во время работы на 
шахте 12/24 Шумский в присутствии Бессмертных и Феденюк высказы
вал свое враждебное отношение к СССР, возводил клевету на переда
чи советского радио и печати и восхвалял антисоветские передачи
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радиостанций капиталистических стран.
Виновным себя Шумский в судебном заседании признал пол

ностью и пояснил, что враждебное отношение к СССР у него сло
жилось в связи с тем, что он воспитание получил в капиталисти
ческих странах.

Суд находит состав преступления, совершенного Шумским, до
казанным материалами дела, показанием допрошенных в суде сви
детелей и личным признанием самого Шумского, а его действия ква
лифицированы по ст. 58-10 ч.1 УК РСФСР правильно.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 313, 320 
УПК РСФСР, суд приговорил:

Шумского Романа Ивановича по ст. 58-10 4.1. УК РСФСР к де
сяти (10) годам лишения свободы без поражения в правах. Меру пре
сечения оставить содержанием под стражей. Срок отбытия меры на
казания исчислить с момента предварительного заключения, то есть 
с 30 ноября 1957 года.

Вещественное доказательство: приемник, при вступлении приго
вора в силу уничтожить, как не представляющий никакой ценности.

Приговор может быть обжалован в Верховный Суд РСФСР в 
течение 72 часов с момента вручения копии приговора осужденному.

Постановою політбюро ЦК КП(б)У від 13 лютого 1922 р. був 
взятий курс на розпалювання міжцерковної ворожнечі в Україні: 
“Дати директиву Наркомату юстиції при вирішенні суперечок між 
автокефалістами та прихильниками Російської церкви про надан
ня віруючим церков розглядати кожен випадок окремо, враховую
чи конкретну політичну обстановку”. І далі: "З метою загострення 
боротьби між ними відмовитися від принципу більшості, надаючи 
можливість і меншості мати свою церкву та не допускати анкетно
го опитування громадян"68.

Паралельно з насильницьким вивезенням хліба з України ко
муністи провели пограбування церковних цінностей на суму 
834 тис. руб. золотом6̂ .

В резолюції політбюро ЦК КП(б)У “Про роботу ГПУ” від 4 верес
ня 1922 р. перед ҐПУ було поставлено завдання “підсилити роботу з лік
відації церковної контрреволюції, продовжуючи загострювати відно

Председательствующий (Ярлыков) 
Народные заседатели

( Ь а п ^ л ^ п г и  )
Архів автора.

КОМУНІСТИЧНИЙ РЕЖИМ І ЦЕРКВА
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сини між ворогуючими церквами”70.
На засіданні антирелігійної комісії при ЦК КП(б)У 13 квітня 

1925 р. було обговорено питання про заходи щодо обмеження 
впливу Української автокефальної православної церкви і затвер
джено рішення, у якому, зокрема, говорилося: "Доручити ГПУ 
збирати матеріали про антирадянське поводження керівництва 
ВПЦР (Всеукраїнської православної церковної ради -  керівного 
органу УАПЦ). У практичній діяльності підсилити репресії щодо 
автокефальної церкви"71. 25 лютого 1926 р. на закритому засідан
ні політбюро ЦК КП(б)У обговорювалися і затверджувалися 
“Пропозиції комісії в питанні про церковні справи” Деякі пункти 
ухвали:

“3. Ухвалити намічені комісією репресії щодо керівників ав
токефальної церкви (Потієнка, Ярещенка і Шараєвського), висвіт
ливши в пресі їхню контрреволюційну діяльність. Доручити комі
сії вести і в подальшому роботу з розкладання автокефалістів” У 
наступному, 1927 р., був усунений від керівництва УАПЦ митро
полит Василь Липківський. З цього почалася ліквідація УАПЦ.

В 1929-1930 рр. органи ГПУ сфабрикували справу “Спілки виз
волення України” (СВУ). Велике місце в ній займало звинувачення в 
органічному зв'язку УАПЦ і СВУ

Розробляючи плани організації процесу проти світської і цер
ковної інтелігенції, ГПУ повідомляло в ЦК КП(б)У, що “Організа
ція поєднувала антирадянськи настроєну інтелігенцію, колишніх ві
домих учасників петлюрівського руху, діячів автокефальної церкви 
та представників куркульства. Кінцевою метою їхньої діяльності бу
ла ліквідація радянської влади на Україні”72.

У січні 1930 р. ГПУ організувало проведення “Собору”, який 
прийняв постанову про “саморозпуск” УАПЦ.

Вище керівництво ВКП(б) на чолі зі Сталіним санкціонувало 
ліквідацію Української греко-католицької церкви і підпорядкуван
ня Московському патріархату її духівництва та віруючих, а також 
духівництва та віруючих Мукачівсько-Пряшівської єпархії в За
карпатській Україні73. В ніч з 11 на 12 квітня 1945 р. МДБ заареш
тувало у Львові та Івано-Франківську митрополита УГКЦ Йосипа 
Сліпого, єпископів, відомих священиків, професорів богословської 
академії і семінарії. Парафії УГКЦ підпорядкували Московській 
патріархії.

Під керівництвом НКВС було організовано проведення 
Львівського собору (8-10 березня 1946 р.), який ухвалив рішення 
про приєднання УГКЦ до Московської патріархії. Приєднання па
рафій до РПЦ здійснювалося методами насильства і шантажу. 
Сотні священиків і тисячі мирян були кинуті у в'язниці. Кілька со
тень священиків перейшли на нелегальне становище. Усі заходи
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щодо підпорядкування парафій Закарпатської України розробляли 
і здійснювали під керівництвом ЦК КП(б)У на чолі з Микитою Хру
щовим74.

13 січня 1960 р. ЦК КПРС прийняв постанову “Про заходи по 
ліквідації порушень духівництвом радянського законодавства про 
культи”. Аналогічну постанову 19 березня 1960 р. прийняв ЦК Ком
партії України. Для виконання зазначених постанов були передбаче
ні такі заходи:

-  скорочення числа монастирів;
-  вилучення у релігійних громад приміщень тих церков, в яких 

до війни розташовувалися радянські та громадські організації;
-  сприяння закриттю “згасаючих” парафій;
-  домагання ослаблення матеріальної бази церкви;
-  скорочення прийому до духовних семінарій;
-ліквідація церковної благодійності та максимальне обмежен

ня релігійної пропаганди75.
В ході чергової антирелігійної кампанії було закрито та погра

бовано більше половини храмів. Тисячі храмів були перетворені в 
склади, спортивні зали та зерносховища. Сотні безцінних пам'яток 
історії і культури зникли в результаті антирелігійної політики кому
ністичного режиму в 60-80-х роках.

Внутрішньою депортацією, яка принесла незаслужені страж
дання величезній кількості сільських жителів, була ліквідація хуторів 
та примусове переселення хутірських господарств у села.

КПРС систематично в широких масштабах в інтересах роз
витку російської економіки використовувала на території Росії 
працю українців: засуджених, засланих, вивезених з України по 
вербовці та інших, за формою добровільними, але по суті приму
совими засобами.

Використання імперією примусової праці є порушенням Кон
венції № 29 “Про примусову та обов'язкову працю” від 28 червня
1930 р.(ратифікованої СРСР 4 червня 1956 р.), стаття 1, п.1, якої 
постановляє: “Кожен член МОП (Міжнародної організації праці), 
який ратифікує цю Конвенцію, зобов'язується скасувати застосу
вання примусової або обов'язкової праці у всіх її формах в найко- 
ротший термін”76.

Відповідно до міжнародної практики, підтвердженої Німеч
чиною, держава-експлуататор повинна сплатити жертвам приму
сової праці або їх прямим спадкоємцям грошову компенсацію.

Оскільки спадкоємицею СРСР є Російська Федерація, то на 
ній і лежить обов'язок сплатити грошову компенсацію громадянам 
України за їхню примусову працю на території РФ.
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ПОГРАБУВАННЯ РОСІЄЮ УКРАЇНИ
а)НА ПОЧАТКУ ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ
Постановою ЦК ВКП(б) і РНК СРСР від 27 червня 1941 р. 

“Про порядок вивезення та розміщення людських контингентів і 
коштовного майна” почався вивіз із України на схід 550 великих 
підприємств із 30 галузей промисловості, Академії наук з інститу
тами, майно сотень колгоспів та МТС. Вивезли в Росію 3,5 млн ін
женерів, конструкторів, кваліфікованих робітників, гуманітарну 
інтелігенцію. У грудні 1941 р. з України вивезли 20 об'єктів легкої 
промисловості.

Вивезли майно колгоспів та МТС України: за станом на 20 жов
тня 1941 р. КПРС у Росію відправила 158 тис. коней, 1080,7 тис. голів 
великої рогатої худоби, 1768,5 тис. овець, 168,9 тис. свиней. З України 
вивезли в Росію 20тис. 302 трактори, інші 50 тис. розукомплектували, 
поламали, знищили77

б) В ПЕРІОД РОЗПАДУ СРСР ТА СТВОРЕННЯ НЕЗАЛЕЖНОЇ ДЕРЖАВИ
Після розпаду СРСР Російська Федерація успадкувала золо

товалютний і алмазний фонди, активи, пасиви та все закордонне 
майно СРСР, однак відмовилася розділити його між колишніми 
союзними республіками, хоча створювалася ця спадщина зусилля
ми всіх республік, а не однією Російською Федерацією, а це є кри
чущим порушенням Віденської Конвенції про правонаступництво 
у відношенні договорів (1978 р.) і Конвенції про правонаступниц
тво в інших сферах.

За станом на 1 січня 1991 р. Ощадбанк СРСР вилучив з Ощад
банку України 84,3 млрд руб. заощаджень громадян України -  су
му, що за офіційним курсом того часу складає близько 150 млрд 
доларів США. Влада Російської Федерації дотепер відмовляється 
повернути ці гроші громадянам України. (Про обґрунтованість ці
єї вимоги свідчить лист Президента Асоціації Українських банків 
Олександра Сугоняко № 01-06/266 від 25 червня 1997 р.):

1) за риночним курсом валют.
Ці дії окупаційної комуністичної влади грубо порушили IV 

Гаазьку конвенцію 1907 р. та до неї ухвалене Положення про зако
ни і звичаї сухопутної війни, яке “забороняє... знищення власності 
супротивника”78. “Окупант,- відповідно до згаданого Положення
-  не має права ставитися до власності (окупованої країни. -  Авт.) 
як до своєї власності”79.

Тому вивезення згаданих заводів та іншого майна України 
владою Російської імперії є незаконним, і Україна тепер має право 
на повернення його або виплату Російською Федерацією Україні 
відповідної компенсації.
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“АСОЦІАЦІЯ УКРАЇНСЬКИХ БАНКІВ

№ 01-06/266 від 25 червня 97 р.
Голові комітету 

Верховної Ради України 
Законодавчого забезпечення 

свободи слова та засобів 
масової інформації 

п. ПОНЕДІЛКОВІ В.І.

Про вилучення коштів Українських вкладників Ощадного бан
ку України 01 січня 1991 Ощадним банком СРСР

Шановний Вікторе Івановичу!

Багаторічною системою використання коштів Ощадбанку 
колишнього Союзу була їх централізація, а саме: перерахування 
коштів в Правління Банку (м. Москва) для подальших рішень. 
Станом на 01.01.91 р. з України до Москви було перераховано 
84,3 млрд руб., або близько 40 млрд доларів СІЛА*. Ці кошти не 
були повернуті. Ощадбанк України розпочав свою самостійну ді
яльність з капіталом мінус 84,3 млрд крб.

Виходячи з викладеного, було б доцільно з'ясувати в процесі 
підготовки і розгляду Договору "Про дружбу, співробітництво і пар
тнерство між Україною і Російською Федерацією", який укладено 
31.05.97 p., чи передбачається Договором чи окремою угодою від
шкодування $ 40 млрд коштів українських вкладників, вилучених 
Ощадбанком СРСР у 1991 p., та вилучених Москвою ресурсів інших 
банків Української PCP у тому ж році.

Президент Асоціації О.СУГОНЯКО”

Привласнення Росією грошей українських громадян є грубим 
порушенням Віденської конвенції 1978 р. і Конвенції про правонас- 
тупництво в інших сферах.

НА ПІДСТАВІ ВИЩЕВИКААДЕНИХ МАТЕРІАЛІВ 
ЗВИНУВАЧУЄТЬСЯ

Комуністична партія Радянського Союзу (РСДРП, ВКП(б), 
КПРС) в особі її керівництва -  ЦК КПРС, включаючи керівництво

* За офіційним курсом валют.
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української філії КПРС -  членів Центрального Комітету КПРС,
в тому, що:
взявши на своє ідейне озброєння класову антинаціональну та 

антигуманну ідеологію, розвинувши її до злочинного характеру і 
очоливши державу та уряд СРСР, здійснила проти України та її на
роду наступні злочини:

-  тричі розв'язала проти Української Народної Республіки 
(УНР) агресивну війну і окупувала Україну, тобто, -  у скоєнні злочи
нів, передбачених п. “а” ст. 6 Статуту Міжнародного Військового 
Трибуналу (МВТ).

-  Під час ведення бойових дій проти військ УНР у 1917-1920 ро
ках та проти Української повстанської армії (УПА) в 1944-1950 ро
ках комуністичне військове командування розстрілювало полоне
них, змушувало українських воїнів переходити на свій бік, у війні 
проти УПА застосовувало хімічну зброю, розстрілювало мирних 
жителів, тобто, -  у злочинах, передбачених п. “б” ст. 6 Статуту МВТ.

Окупувавши Україну, російський комуністичний уряд:
-  знищив Українську державу, скасував українські закони та 

запровадив свої, ліквідував український парламент і судову систему;
-  репресував військовослужбовців і державних службовців 

УНР;
-  репресував усі українські політичні партії, в тому числі Укра

їнську комуністичну партію, українські церкви та розграбував цер
ковне майно;

-  придушуючи збройний опір українського народу, більшови
ки широко застосовували вбивства, заслання і катування, тобто, зви
нувачуються у злочинах, передбачених п. “в” ст. 6 Статуту МВТ.

Втілюючи в життя ідеологію етноциду українській нації, кому
ністичне керівництво:

-  організувало в 1921-1923, 1932-1933 і 1946-1947 роках голо
домори українського селянства та умертвило близько 13 млн осіб, 
в тому числі і дітей, тобто, звинувачується у злочинах, передбаче
них п. “с” ст. 2 Конвенції про попередження злочину геноциду і по
карання за нього від 9 грудня 1948 р.;

-  КПРС репресувала і знищила інтелектуальний потенціал нації, 
тобто, звинувачується у злочині, передбаченому п. “а” статті 2 зазна
ченої Конвенції про геноцид;

-  КПРС на підставі політичних, релігійних та соціальних оз
нак депортувала з України мільйони українців і для підриву етніч
ного складу нації поселила в Україні мільйони росіян, тобто, зви
нувачується у злочині, передбаченому п. “с” ст. 2 названої Конвен
ції про геноцид;

-  Підірвавши інтелектуальний потенціал України, КПРС витіс
няла українську мову і примусово нав'язувала російську, чим відри
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вала молодші покоління від мови і духовної культури предків, тоб
то, вчинила злочин етноциду;

-  КПРС створила репресивну машину, яка у масштабах всієї 
України широко застосовувала жорстокі катування та знущання, і 
цим завдала нації непоправних моральних і психічних втрат, тобто, 
звинувачується у злочинах, передбачених Конвенцією проти кату
вань та інших жорстоких нелюдських чи принизливих для людської 
гідності видів покарання від 10 грудня 1984 р.;

-  КПРС перетворила працю громадян України в примусову і 
тим самим порушила Конвенцію № 29 “Про примусову або обов'яз
кову працю” від 28 червня 1930 р.

Термін давності притягнення до кримінальної відповідаль
ності за скоєні військові злочини і злочини проти людства на під
ставі Ст. 1 “Конвенції про незастосування терміну давності до вій
ськових злочинів і злочинів проти людства” від 26 листопада 1968 р. 
не застосовується. (Конвенція ратифікована Президією Верховної 
Ради СРСР 11 березня 1969 р.).

Ст. IV Конвенції про запобігання злочину геноциду та пока
рання за нього встановлює: “Особи, які скоїли геноцид чи якісь інші 
з перелічених у статті III дії, мають бути покарані незалежно від то
го, чи вони є відповідно до конституції владоможцями, посадовими 
чи приватними особами”

Отже, відповідати перед судом мають не тільки організатори, 
але й виконавці злочинів.

Тому кати, що мордували українців, мають бути притягнуті до 
кримінальної відповідальности незалежно від того, коли вони скоїли 
злочин.

• • •

ПІСЛЯМОВА

Звинувачувальний висновок громадського представництва на 
Міжнародному Вільнюському громадському трибуналі не є повним ні 
за змістом обвинувачень, ні достатнім за доказами. Він є проміжним 
документом

Комуністичний режим -  це всього лише комуністична стадія 
Російської імперії, і позаяк Україна перебувала під владою росій
ських царів три з половиною сторіччя і весь час відчувала на собі 
жорстоку руку московського варварства, то страждання і жертви 
України -  безмірні. І відокремлювати комуністичний окупаційний 
режим від царського режиму можна лише умовно.

Історичний розрахунок України з Росією слід було б розпочи
нати з XVII сторіччя. Проте, мистецтво політики полягає не в тому, 
щоб задовольнити пристрасть помсти, спрямовану в минуле, а в то
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му, щоб створювати сприятливі умови для майбутнього розвитку 
нації, тому представляємо хронологічно обмежене звинувачення, 
що охоплює лише період комуністичного правління. І за змістом це 
лише початковий загальний фрагмент.

Робота з підготовки суду над КПРС почалася з проведення те
оретичної конференції. 1996 р. був створений Національний комітет 
з підготовки міжнародного суду над КПРС за злочини тоталітарно
го режиму в Україні і проти українців -  “Нюрнберг-2”. Вільнюський 
Міжнародний громадський трибунал і цей звинувачувальний висно
вок -  черговий крок у напрямку підготовки міжнародного суду над 
КПРС (“Нюрнберг-2'’).

Імперативний міжнародний суд буде створений на підставі дого
вору про це кількох держав, або Статут Римського Міжнародного кри
мінального суду буде ратифікований необхідною кількістю держав.

Президент Кучма та його уряд не підуть на створення міжна
родного суду, але, поза сумнівом, після нього в Україні буде прези
дент, який піде на це, і тоді цей документ та інша підготовча робота 
Комітету за “Нюрнберг-2” виявиться корисним опертям. Надія на 
те, що ця праця буде корисна у майбутньому, і надихнула нас на під
готовку даного документа.

Розділ “Механізм масового терору” складений на підставі за
писки доктора історичних наук С.Білоконя, розділ про голодомор 
1932 -  1933 рр. - на підставі розробки доктора історичних наук В.Ма- 
рочка, розділ про релігію -  на підставі розробки доктора історичних 
наук А.Зінченка.

В обговоренні концепції документа взяли участь десять вчених 
і політиків, які становили Громадське українське представництво на 
Вільнюському Міжнародному Громадському трибуналі.

1 “Що таке поступ?” 1917. Накладом української книгарні 34 іст. 7-ма в Нью- 
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Ольга Мовчан 
(Київ, Україна)

ТЕРОР ГОЛОДОМ В УКРАЇНІ В 1921-1923 рр.

Незаперечним для істориків серед факторів, що спричинили ви
никнення цього лиха в Україні є негативний вплив семи років безпе
рервних воєнних дій та дворічної посухи 1921-1922 рр. в хлібовироб
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них південних губерніях. Однак існували й інші — політичні чинни
ки, що катастрофічно усугубили продовольчу кризу в республіці і, 
таким чином, зіграли вирішальну роль у виникненні голоду. Це — 
класова та національна політика більшовиків.

Терор голодом служив одним із засобів придушення селянської 
опозиції, яка на початку 20-х років вилилася у збройні повстання — 
так званий “куркульський бандитизм”

“Генетичною” причиною першого та другого радянських голо
доморів була радикально-комуністична доктрина більшовиків, які 
розглядали дрібних виробників як силу, потенційно ворожу пролетар
ському інтернаціоналізму і суцільній націоналізації виробництва. 
“Дрібні хазяйчики”, як зневажливо називав селян більшовицький лі
дер В. Ленін, складали переважну більшість населення країни, тому він 
вбачав їх силою набагато небезпечнішою для комуністичної партії, ніж 
армії Колчака і Денікіна. “Щоб звільнитися від них, — вказував В. Ле
нін, — треба застосовувати інші методи і способи, ніж у боротьбі про
ти великих землевласників і капіталістів” Оскільки намагання “черво- 
ногвардійської атаки” на “дрібний капітал”, тобто одноразової екс
пропріації селян шляхом насильницького насадження радгоспів і ко
мун, у 1919 р. провалилися, влада шукала інші методи боротьби з 
“дрібнобуржуазною стихією”1.

С. Кульчицький у своїх публікаціях неодноразово підкреслю
вав, що радянська влада під час всіх радянських голодоморів свідо
мо порушувала традиційне правило, уживане різними державами з 
часів давньоєгипетських фараонів, а саме — відмовлялася від ство
рення і збереження страхових зернових запасів, які б гарантували се
лянські господарства від розорення, а селян від голоду у випадку 
стихійного лиха^.

Стосовно початку 20-х років слід зауважити, що внаслідок ба
гаторазової зміни влад на території України в 1919-1920 рр., більшо
вики практично не могли, навіть коли б і схотіли, своєчасно створи
ти гарантійний зерновий фонд. Проте вони вдалися до вилучення на
сіннєвих, кормових та продовольчих запасів збіжжя, які звичайно 
зберігалися у селянських господарствах, для продовольчого забезпе
чення армії, міст та селян неврожайних місцевостей Російської Феде
рації. Реквізиції зерна у селян проводилися шляхом продовольчої 
розкладки під гаслом вилучення “хлібних лишків”

В епіцентр розкладкової політики Україна потрапила в 1919-
1920 рр. VIII конференція РКП(б) (грудень 1919 р.), розглядаючи 
питання про радянську владу в Україні, дішла висновку, що в рес
публіці мають бути збережені основні принципи розкладкової полі
тики хлібозаготівель.

На сільське господарство розкладка діяла як кислота на метал: 
воно скорочувалося до обсягу, що задовольняв тільки внутрішні пот
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реби селян. Коли виявилося, що продавати продукцію не дозволяють, 
селянам не залишалося резонів освоювати всю одержану землю. Посів
ні площі катастрофічно скорочувалися.

Руйнівні наслідки продрозкладки навіть перевищували збит
ки, спричинені війною. Так, найбільший дефіцит селянських засі
вів навесні 1921 р. виник не на території, де відбувалися основні во
єнні дії (Одеська, Київська, Донецька, Катеринославська, Волин
ська і Подільська губернії), а саме там, де активно виконувався 
план хлібозаготівель (Чернігівська, Полтавська, Харківська губер
нії)3. Незважаючи на скорочення товарності селянських госпо
дарств, радянський уряд продовжував експропріацію продовольс
тва у селян. Розкладка поширилася майже на все, що вироблялося 
на селянському подвір’ї.

На відміну від Росії, де продовольча розкладка була відмінена в 
березні 1921 р., в Україні уряд заявив про її офіційне скасування лише 
після жнив 1921 р. Через воєнні дії на території України в 1920 р. ос
новний тягар продрозкладки припадав на хлібовиробничі райони Ро
сії, тому після припинення воєнних дій більшовицький уряд вирішив 
повністю вилучити хлібні лишки і в українському селі.

Продовження розкладкового курсу хлібозаготівель визначили 
постанови ВУЦВК про введення продподатку з врожаю 1921 р. і 
РНК УСРР про зменшення зернової розкладки на врожай 1920 р. 
Зокрема, постанова РНК ухвалювала:

“ 1. Волинську, Катеринославську, Харківську і Чернігівську гу
бернії, які виконували найбільший відсоток хлібної розкладки і які 
налічують найбільшу кількість селянських господарств, на яких тяж
ко відбивалася ця розкладка, цілком звільнити від виконання части
ни її, що залишилася.

2. Для решти губерній відповідно до загального економічного 
стану і відсоткові виконаної по сей час хлібної розкладки встанови
ти таку скорочену частину розкладки, що є обов’язковою до здачі 
негайно після засівної кампанії в розпорядження державних продо
вольчих органів: Олександрівська - 15000 тис. пудів; Полтавська - 
13000 тис.; Кременчуцька - 6000 тис; Київська - 9000 тис.; Одеська - 
3000 тис.; Миколаївська - 3000 тис.; Донецька - 2000 тис.; Подільська
- 1 000 тис. пудів”4.

Більшовицький центр намагався беззастережно виконувати 
планові завдання. Документи свідчать, що тиск на українських селян 
почався уже в березні 1921 р., коли було оголошено “продтижне- 
вик”, і тисячі комуністів та безпартійних робітників мобілізовано у 
озброєні хлібозаготівельні загони, які направлялися на село. Якщо в 
грудні 1920 р. в середньому за добу заготовлялося 1,5 тис. пудів хлі
ба, то в березні -  7 - 8 тис. пудів5.

В травні політбюро ЦК КП(б)У вирішило додати до нарком-
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продівських загонів регулярну армію. Зокрема, в Одеську губернію 
надійшло телеграфне розпорядження: “Підтвердити Одесі вантажи
ти щоденно ЗО вагонів, запропонувати військовому командуванню 
надавати всіляке сприяння при здійсненні продрозкладки”6.

Тиск на селян не зменшився й після появи передвісників голо
ду — загибелі засівів зернових внаслідок посухи та масового по
ширення шкідників сільськогосподарських культур влітку 1921 р. 
Процитуємо, як приклад, панічну телеграму Миколаївського губ- 
виконкому до Харкова від 22 червня 1921 р.: “Центр вимагає в чер
вні від нашої губернії 1575 тис. пудів зерна. Відправлено 500 тис., 
можемо ще відправити максимум 250 тис. Особком (Особливий 
комітет з палива й продовольства -  Авт.) пропонує виконати на
ряд повністю. Якщо виконаємо, то постачання губернії буде 
таким, що загрожує. Залишаються тоді без постачання дві 
дивізії і все населення губернії”7

Продовольча диктатура більшовиків, встановлена 1919 р., не бу
ла відмінена і після офіційного запровадження продовольчого податку 
в Україні восени 1921 р. Розкладкові методи застосовувалися як при 
оподаткування селянських господарств, так і при хлібозаготівлях.

Податкові завдання окремим губерніям встановлювалися 
згори за попередніми підсумковими даними наркомпроду РСФРР, 
а не за результатами оподаткування селян, як це передбачалося 
декретом про продподаток. Разом з тим ставки оподаткування ук
раїнських селян було штучно підвищено з метою забезпечення хлі- 
бопостачання Росії. Спочатку 28 липня 1921 р. політбюро ЦК 
КП(б)У запропонував ввести додаткові розряди продподатку у 
найбільш благополучних районах, де врожайність зернових пере
вищувала 70 пудів з десятини. Крім того, в основу оподаткування 
замість жита, як у Росії, була покладена пшениця. Вибір податко
вим еквівалентом найдорожчої зернової культури призводив до 
збільшення надходжень податку зернових культур. Однак навіть 
ці доповнення до податкового законодавства не допомогли вико
нати надмірні плани хлібозаготівель. Задовольняючи нові вимоги 
кремлівського керівництва, 29 липня 1929 р. політбюро ЦК 
КП(б)У запропонувало місцевим комітетам “підвищити ставки 
оподаткування “при пересуванні платників на 1 - 2 розряди за вро
жайністю, а також при утворенні трьох нових розрядів для місце
востей, де врожай вище 85 - 100 пудів з десятини”®.

Наступного дня, 30 липня, це рішення було конкретизовано 
щодо окремих губерній. Зокрема, політбюро ЦК КП(б)У ухвалило: 
“Ставки по Запорізькій, Донецькій і Миколаївській губ. залишити 
без змін. Ставки Подільській, Катеринославській та Одеській зали
шити відкритими до отримання довідок з місць, з отриманням таких 
питань вирішити тт.Раковському з Владимировим. Щодо Київської
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губ., то в тих повітах, де ставки повідомлені волостям, не замінюва
ти. По відношенню до повітів, де ставки не повідомлені, питання 
тимчасово залишити відкритим і запропонувати, не оголошуючи 
про зміну повітових ставок, підвищити волосні з таким розрахун
ком, щоб вони збільшили повітові ставки.

Дати всім губерніям директиву: там, де не оголошені волосні 
ставки, підвищити такі, не зачіпаючи вже оголошені повітові ставки”9.

Всі постанови щодо оподаткування українських селян було ух
валено під тиском російського керівництва. Відповідна частка відчу
женого за продподатком зерна визначалася потребами Російської 
Федерації.

Податкові завдання, встановлені адміністративною розклад
кою, повідомлені згори цифри-завдання (а це і є продрозкладка) не 
відповідали реальним можливостям. П’ятьом неврожайним губерні
ям були виставлені насправді фантастичні вимоги. У доповідній за
писці Х.Раковського В.Леніну про організацію продовольчої роботи 
та збір хліба в Україні від 28 січня 1922 р. зазначалося, що “.. .за кош
торисом т. Попова Олександрівська (Запорізька -  Авт.) губ. повин
на була дати 8679 тис. [пудів] продподатку, тоді, як виявилося, що 
весь валовий збір Олександрівської губ. дорівнює 6100 тис. пуд. хлі
ба, і що ми, незважаючи на самий суворий тиск, на взяття сотень за
ложників, не змогли зібрати 255 тис. пуд. хліба, іншими словами, в 32 
рази менше, ніж казав Попов. Але потрібно тут додати, що в Олексан- 
дрівській губ. наприкінці листопада 300 тис. селян харчувалися сурога
тами з макухи і кураю, і випадки смерті від голодного тифу налічува
лися вже сотнями. На початку грудня ми повинні були припинити зби
рання врожаю в Олександрівській губ. В Донецькій губ. т. Попов зап
ропонував зібрати 6530 тис. пудів хліба, проте Донецька губ. дала 
всього 1120 тис. [пуд.] З Миколаївської губ. т. Попов вимагав 11254 
(Так у документі -  Авт.) тис. пуд. хліба, вона дала всього 1040 тис. пу
дів. З Одеської губ. т. Попов вимагав 1293,2 тис. пудів, а Одеська губ. 
дала всього 389 тис. пудів хліба. З Катеринославської губ. він вимагав 
2404 тис. пудів хліба, вона дала 842 тис. пудів хліба”10.

План продподатку значно перевищував можливості його вико
нання селянами. Планове завдання визначалося у розмірі 117 млн пу
дів, або 42% валового збору зернових. Але внаслідок катастрофічного 
неврожаю така кількість була непосильною для селян. Навіть без ура
хування продподатку, фуражних і насіннєвих витрат валовий збір зер
на в 276,6 млн пудів міг забезпечити лише мінімальні продовольчі пот
реби населення — по 11 пудів зерна на рік на їдця1 К

Нереальність хлібозаготівельних планів призвела до збережен
ня розкладкового методу хлібозаготівель. Незважаючи на формаль
не проголошення продподатку, формування державного хлібного 
фонду фактично здійснювалося шляхом позаекономічного примусу.
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Зокрема, невиконання окремими селянами продподатку кара
лося штрафом у розмірі з 1/5 до 1/10 ставки цього податку або ареш
том строком до двох тижнів. Завзяті неплатники, які відмовлялися 
від виконання податку, або утаювали чи здавали неякісні продукти, 
відправлялися на примусові громадські роботи строком на місяць 
або позбавлялися волі з конфіскацією майна. У випадку непокори 
адміністративним стягненням повітовим та губернським продоволь
чим комісарам дозволялося віддавати неплатників суду революцій
них трибуналів. Ці заходи покараннягзастосовувалися у місцевостях, 
що були оголошені на воєнному стані12.

Міра покарання “завзятих неплатників податку” встановлювала
ся залежно від ваги скоєного “злочину” строком від 6 місяців до 6 ро
ків тюремного ув’язнення. Навесні 1922 р. деякі з них були амністова
ні. Однак владу турбувала не доля засуджених селян, а проблема попе
редження недосіву зернових, який міг би перешкодити наступній по
датковій кампанії. За постановою ВУЦВК від 5 квітня 1922 р. “Про 
звільнення засуджених за невиконання продподатку” амністії підляга
ли особи, які порушили податкове законодавство, крім засуджених за 
посадові злочини корисливого характеру, а також за контрреволюцій
ну діяльність, до якої належали заклики не виконувати продподаток та 
чинити збройний опір хлібозаготівельним органам13.

З метою залякування селян також застосовувалася, як і під час 
продрозкладки, їх колективна відповідальність (кругова порука) за ви
конання хлібоздачі. Причому у випадку невиконання податкових зав
дань вживалися заходи “соціального захисту”, а саме — розстріли. Це 
підтверджує наказ Вознесенського особкому від 27 листопада 1921 р.: 
“Взяти в кожній волості від 15 до 25 чоловік заложників із куркуль
ського і середняцького населення. У випадку, якщо яке-небудь село 
відмовляється дати підписку про кругову відповідальність, або ж, дав
ши підписку про виконання продподатку у 48-годинний строк, із пли
ном часу продподаток не буде виконаний, такі села будуть оголошені 
ворогами радянської влади. Половина заложників буде засуджена аж 
до використання вищої міри покарання -  розстрілу, після чого буде 
взята нова група. Всю наявність зернохліба і зернофуражу, не дотри
муючись цифр податку, який належить у господарствах, на котрі по
шириться колективна відповідальність, буде конфісковано”14.

Терор застосовувався не тільки до заможних селян, які чинили 
опір хлібозаготівлям, але й до незаможників, яких радянська влада 
проголосила своїми союзниками. Щоб уникнути зайвих сутичок з 
селянством, власті намагалися вилучити сільськогосподарську про
дукцію руками самого селянства. Для більшої зацікавленості селян
ської бідноти в експропріації майна заможних вона надавала комне
замам певну частку реквізованих надходжень. Але комнезами, які не 
сприяли податковим комісіям, позбавлялися державної допомоги.
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Так, у наказі Вознесенського повітового особкому (особливого ко
мітету -  Авт.) від 27 листопада 1921 р. про репресивні заходи щодо 
сіл, які відмовляються від сплати податку, зазначалося: “У випадку, 
коли комнезаможі цих сіл не надають належного сприяння сільпо- 
даткомісіям (сільським податковим комісіям -  Авт.) і ухиляються від 
виконання свого революційного обов’язку, позбавляти такі в цілому 
отримання насіннєвої, продовольчої допомоги від держави”15.

Для максимального вилучення зерна держава використовувала 
всілякі заходи надзвичайного характеру, які врешті-решт призводи
ли до масового збройного тиску на селянство.

Ще на початку 1921 р. голова російського уряду у записці про 
заходи боротьби з голодом і про посилення господарської роботи 
запропонував мобілізувати у Поволжі “молодь до армії у кількості 
близько 500 тис. штиків” і “розташував ці 1/2 мільйона на Україні, 
щоб вони допомогли посилити продроботу, будучи сугубо заінтере
совані в ній, особливо ясно усвідомлюючи і почуваючи несправедли
вість ненажерливості багатих селян на Україні”

Реалізувати цей задум виявилося технічно неможливо через 
повну дезорганізацію життя у Поволжі і стан залізниць. Селяни, між 
тим, самі кидали уражені посухою місця і прямували пішки до більш 
благополучних місцевостей: 439 тис. біженців знайшли притулок в 
Україні. Ними опікувалася створена у липні 1921 р. Центральна ко
місія допомоги голодуючим при ВУЦВК на чолі з Г. Петровським. 
Але ця майже півмільйонна армія переселенців не могла допомагати 
державі вилучити хліб в українських “ненажерливих багатих селян” 
Потрібні були інші засоби16.

Вождь більшовиків знов, хоча і в іншому варіанті, повернув
ся до ідеї застосування військової сили. У розмові з М. Владимиро- 
вим по прямому проводу 6 серпня 1921 р. він зазначав: “Я думаю, 
що для успішного збирання податку потрібні військові частини на 
допомогу цьому збиранню, з тим, щоб ці військові частини одер
жували посилене постачання за рахунок місцевих селян, поки по
даток не буде сплачений”17.

Через кілька днів, 12 серпня, ці міркування матеріалізувалися у 
спеціальній постанові Ради з праці та оборони (РПО -  Авт.) про зас
тосування надзвичайних заходів при вилученні продподатку, яка не 
публікувалася. В ній йшлося про введення до волостей та сіл, що 
опиралися наркомпродівцям, військових частин. Останні мали під 
час збирання продподатку “негайно вживати найрішучих заходів 
примусового характеру”18. Заходи не конкретизувалися, бо в урядо
вому документі навмисно уникали жахливих подробиць. Але у підза- 
конних актах ретельно враховувався багатий досвід, нагромаджений 
за попередні два роки стягання розкладки.

Розпорядження голови російського уряду про використання
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збройної сили для підкорення селян ретельно виконувалося в Україні. 
У донесенні командуючого Київською військовою округою Й. Якіра 
до Раднаркому УСРР від 25 грудня 1921 р. з гордістю повідомлялося 
про успішне проведення “продмобілізації” військових частин. Це зас
відчувалося великими цифрами виділених на продроботу, а саме: до 
Волинської губернії -  800 багнетів, Подільської -  крім багнетів кінний 
корпус до 24 ескадронів, Київської -  понад 2,5 тис. багнетів і шабель. 
Полтавської -  2 тис. багнетів, до Кременчуцької -  200 багнетів. Коман
дувач гарантував “подальше сприяння” до остаточного вилучення зерна19.

Крім військових частин, опір селянства придушували продо
вольчі дружини, воєнізовані хлібозаготовчі робітничі формування, 
створені на зразок продовольчих загонів, які діяли під час громадян
ської війни. В Україні, що була для більшовиків головною продо
вольчою базою, їх чисельність сягала чверті загальноросійського 
складу -  понад 8 тис. чоловік20.

“Ефективність” дій продзагонів досягалася кадровою політи
кою за принципом “Поділяй і володарюй!” Щоб попередити під
тримку селянського опору членами продзагонів, до їх складу ніколи 
не включали місцевих робітників. Восени українські воєнізовані за
готівельні частини були зміцнені робітниками з РСФРР21.

У більшості випадків військова сила впроваджувалася для заля
кування селян. Це засвідчують численні політзведення організаційного 
відділу управління заготівель наркомпроду УСРР про хід податкової 
кампанії у республіці. Проте масове використання озброєних форму
вань у продовольчій кампанії породжувало численні зловживання сто
совно селян, які не мали змоги сплатити податок. Наприклад, в інфор
маційному бюлетені Одеської ЧК по Балтському повіту повідомляло
ся: “Тиск і репресії продорганів, що посилюються з голодом, який 
зростає навіть у найбільш благополучних волостях (Крутянській, Са- 
радінській, Писарєвській), служать вогнищем різко вираженого неза
доволення селянських мас, особливо незаможних, проти радвлади. На 
цьому грунті посилюється агітація куркульства, яка має первинний ус
піх і не зустрічає через відсутність політроботи жодної противаги. На 
психологію і настрої незаможного селянства дуже впливає безприклад
не свавілля продзагонів, зловживання своїми повноваженнями. У Ва- 
легоцулівському р-ні були випадки побиття і погрожування розстрі
лом (селяни для інсценування ставилися до стіни)”22.

Таким чином, незважаючи на формальне проголошення продпо- 
датку, формування державного хлібного фонду здійснювалося шляхом 
позаекономічного примусу, терору та репресій проти селян.

В 1922 р. в Україні врешті - решт було запроваджено продоволь
чий податок і заздалегідь створено резервний фонд допомоги селян
ським господарствам. Однак надмірні експортні потреби викликали 
урізування до мінімуму витратних статей у хлібному балансі республі
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ки, причому їх скорочення здійснювалося за рахунок споживання сіль
ського населення. Обрахування витрат, виходячи із занижених норм 
споживання зерна в селянських господарствах (13 пудів на рік на їдця 
та 5 пудів -  на худобу), призвело до хибного висновку про можливість 
майже повного зернового самозабезпечення неврожайного регіону у 
1922/23 р. Надалі, коли виявилося погіршення перспектив врожаю, 
хлібний баланс степових губерній зазнав певного коригування. Проте, 
принцип мінімального забезпечення селянських господарств залишав
ся недоторканим-3.

Розміри продовольчої та насіннєвої позики, що складала 9,6 млн 
пудів зернових і кукурудзи, не змогли покрити хлібний дефіцит у нев
рожайних губерніях, що складав не менше 20 млн пудів, оскільки 13, 5 
млн пудів Україна віддала для продажу за кордонами СРСР-4.

Незацікавленість державної партії рятувати українських селян 
особливо яскраво проявилася під час першого голодного року. У 1921 
р. катастрофічна посуха охопила великий регіон — Поволжя, Північ
ний Кавказ, південь України. Склалися об’єктивні обставини, за яких 
держава не могла одночасно задовольняти потреби всіх споживачів. 
Споживачами були: п’ятимільйонна Червона армія, “червоні столиці”, 
міське населення взагалі, сільське населення вражених посухою хлібо
виробних регіонів. В цій ситуації Кремль виробив певну систему пріо
ритетів. На останньому місці в ній опинилися голодуючі півдня України.

Посуха на півдні України у 1921 р. була не менш тяжкою, ніж в 
Поволжі. Перерозподіл врожаю в республіці на користь південних гу
берній міг попередити голод, оскільки на Лівобережжі та Правобереж
жі урожай видався досить добрим. Та Леніна турбувало не стільки ста
новище в Поволжі й тим більше на півдні України, скільки перебої з 
постачанням хліба у Москві, Петрограді, на шахтах Донбасу. Вико
ристовуючи директиви ЦК РКП(б), керівництво України у липні 1921 
р. зобов’язало місцеві власті “докласти надлюдських зусиль для під
няття продзаготівлі і виконання нарядів наркомпроду навіть на шкоду 
задоволенню місцевих потреб”25. Щоб не було жодних сумнівів щодо 
пріоритетів центрального уряду, секретар ЦК КП(б)У Д.Лебідь і голо
ва ВУЦВК Г. Петровський у телеграмі керівникам Чернігівської губер
нії заявили відкритим текстом: “Надзвичайно важкий продовольчий 
стан пролетарських центрів Росії, червоних столиць Москви і Пітера, 
зокрема, в останні місяці, до нового врожаю зобов’язують радянську 
владу України, прийти на допомогу, урізаючи до останнього ступеня 
власні потреби”26.

З вересня 1929 р. політбюро ЦК КП(б)У при обговоренні питан
ня про розміри державного хлібного фонду прийняло пропозицію нар
компроду РСФРР М. Фрумкіна: “Встановити кількість хліба, яку Ук
раїна зобов’язалася дати Росії, як мінімальну в 30 млн пуд. навіть на 
шкоду власному забезпеченню”27.

(V 3-4ХЧ 81



І завдання з хлібопостачання РСФРР насправді виконувалося на 
шкоду власному населенню, оскільки хлібний дефіцит неврожайних 
губерній України у 1921/22 р. (мається на увазі господарський рік, що 
починався з листопада місяця -  Авт.) становив 35 млн пудів, а до 
РСФРР та інших радянських республік було вивезено понад 27 млн пу
дів, у тому числі мізерні зернові запаси неврожайних українських губерній.

Так, в одному із найбільш неврожайних в Миколаївській губ. 
Дніпровському повіті восени 1921 р. було заготовлено і вивезено для 
Криму, який у той час входив до складу Російської Федерації, 3 млн пу
дів зерна. Навесні 1922 р. на підставі самого факту цих заготівель по
віт знову виключили з плану допомоги неврожайним районам, хоча 
більша частина його населення також голодувала.

Із неврожайної Одеської губ. України було вивезено до Самари, 
Уральська, Царицина і Пугачова 58 тис. пудів зерна. Із голодуючого 
Олександрівська (Запоріжжя -  Авт.) до Самари також прибув вагон 
продовольства-8.

За вивезене зерно Україна майже нічого не отримала -  ані гро
шей, ані промислових товарів. Як згадувалося у доповідній записці X. 
Раковського В. Леніну від 28 січня 1921 р., товарообмін між радянськи
ми республіками, запланований як перехід від адміністративно-розпо- 
дільчих до ринкових відносин, було зірвано29

В той же час про голодуючих українських селян держава постара
лася забути. Газетам було заборонено висвітлювати становище на пів
дні. Техніка замовчування голоду виявилася простою. У серпні 1993 р. 
політбюро ЦК КП(б)У при обговоренні питання “Про кампанію щодо 
боротьби з голодом” прийняло резолюцію, яка не потребує комента
рів: “Вказати губкомам, що під час проведення кампанії необхідно роз
різняти заклик до боротьби з голодом в Росії від боротьби з неврожа
єм в Україні, де допомога районам, що постраждали від неврожаю, мо
же бути цілком надана своїми губернськими або повітовими засобами”30.

Тільки на початку 1922 р., коли на півдні голодуючих селян поча
ла косити смерть, завіса мовчання була знята, і “незалежній” Україні 
дозволено укласти з Американською адміністрацією допомоги (АРА) 
угоду, аналогічну укладеній Росією в серпні 1921 р.

Офіційне визнання голоду на півдні України виявилося багато в 
чому декларативним не лише тому, що не всі неврожайні райони мали 
статус голодуючих, а також тому, що навіть ті губернії, що його набу
ли, не отримали пільг, подібних голодуючим регіонам РСФРР.

Неврожайні місцевості України тривалий час залишалися на про
довольчому самозабезпеченні і не звільнялися від сплати податку, як 
це було в Росії. Відповідно до постанови Раднаркому УСРР від 14 січ
ня 1922 р. виконкомам голодуючих губерній надавалося право знижу
вати ставки продовольчого податку, аж до його повного скасування, 
замінювати натуральний податок грошовим, але .. .тільки за пропози
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цією продовольчих органів, які цілковито підпорядковувалися росій
ському наркомпроду. Проте центральні органи влади не поспішали зі 
скасуванням у неврожайних місцевостях традиції продрозкладки31.

“Наркомпродівська мітла” продовжувала нещадно вимітати 
рештки продовольчих запасів у селян навіть після прийняття декрету 
про послаблення продподаткового тиску. Про типову ситуацію у 
розв'язанні питання щодо скасування продподатку у неврожайних міс
цевостях і оголошення їх голодуючими свідчить факт неодноразового 
відхилення ВУЦВКом клопотання Кременчуцького губвиконкому що
до визнання голодуючими неврожайних волостей губернії. 16 березня 
всупереч черговій відмові Г. Петровського президія губвиконкому на
важилася це зробити самочинно. Голова виконкому повідомляв 
ВУЦВК: “...Заслухав доповідь Олександрівського повітвиконкому 
про катастрофічне становище повіту у зв’язку з неврожаєм, що його 
уразив, і про факти масового поїдання кішок, падла мешканцями во
лостей Новостародубської, Звенигородської, Аджамської і Верблюзь- 
кої, і , беручи до уваги відмову ВУЦВК на наше дворазове клопотання 
про застосування декрету від 14 січня до Олександрівського пов., [пре
зидія губвиконкому] постановила вищевказані повіти оголосити голо
дуючими і категорично просить вашого підтвердження”32.

Навіть така ніби обтяжена владою людина, як заступник голови 
РНК УСРР, командуючий збройними силами України і Криму 
М. Фрунзе у березні 1922 р. не зміг припинити злочинної продкампанії 
у голодуючому Балтському повіті (Одещина). З місця події він скар
жився Раковському: “Становище насіннєвої кампанії викликає серйоз
не побоювання. Всі сили повіту кинуто на завершення продкампанії, за 
якою ще треба зібрати дещо більше 20 тис. пуд. Між тим, наявних ре
сурсів не вистачає для повного проведення накресленого центром по- 
сівплану. Продподаток збирається відкритою силою. Війська оточу
ють села і обходять кожну хату. На цій підставі була вже низка відкри
тих виступів цілих сіл, головним чином жінок і дітей. Вибивання не
добраної наявності, за твердженням повіторганів (повітових органів -  
Авт.) і представників губернського центру, які спостерігають за прове
денням продподаткової кампанії, призведе до зриву посівної... Проб
лема потребує негайного розв’язання”33.

Продоргани УСРР наполегливо стягували продподаток для вря
тування населення Поволжя і при оцінці продовольчого становища гу
берній самої України майже не звертали уваги на факти голодування 
населення. Переведення тієї чи іншої губернії в розряд голодуючих від
бувалося лише в разі явної неспроможності збирання продподатку. 
Спочатку губернія оголошувалася у тяжкому продовольчому станови
щі. Це означало, що продподаток стягувався тим самим темпом, що і 
раніше, але йшов уже на внутрішні губернські потреби. Потім, після 
тривалих клопотань місцевих органів влади, губернія оголошувалася
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голодуючою, і тільки тоді податкове завдання скасовувалося. “Сумнів
ний досвід українського голоду раз і назавжди повинен відзвичаїти нас 
від оцінки голоду під кутом зору продподатку”, - підсумовував у червні 
1922 р. трагічні торішні помилки секретар ЦК Допгол ВУЦВК М. Сирота34.

Крім того, уряд вперто відмовляв голодуючим України у дозволі 
на закупівлю зерна у врожайних місцевостях до закінчення державних 
хлібозаготівель, хоча таке право було надано голодуючим Росії (19 
листопада 1921 р. Всеросійський ЦВК дозволив проводити в Україні 
заготівлі хліба голодуючим Киргизької (Казахської) АСРР та Астра
ханської і Царицинської губерній РСФРР -  Авт.)35.

Декларативний характер мало і відповідне рішення щодо органі
зації допомоги потерпілим районам УСРР. Хоча радянський уряд 
приступив до організації спеціального фонду допомоги голодуючим 
вже влітку 1921 р., республіканські органи влади України дістали доз
віл допомогти українським голодуючим лише в 1922 р., причому вик
лючно за рахунок внутрішніх коштів і за умови переважного забезпе
чення голодуючих РСФРР. ЦК Допгол ВУЦВК була зобов’язана орга
нізовувати збір коштів для регулярного забезпечення продовольством 
1108 тис. голодуючих в РСФРР і 632 тис. -  в УСРР. Намагаючись ви
конати це завдання, держава поступово вдалася до адміністративного 
тиску в організації благодійницької кампанії допомоги голодуючим36.

До цього часу надходження фонду допомоги голодуючим над
силалися виключно у неврожайні місцевості Росії. З січня 1921 р. во
ни почали спрямовуватися і на південь України. Однак плани поста
чання голодуючих України постійно зривалися, і продовольство 
надходило із запізненням і не у повному розмірі. Це засвічують чис
ленні скарги місцевих комісій допомоги голодуючим (Допгол) із нев
рожайних українських губерній до центральної комісії.

Становище на півдні України погіршувалося з кожним днем, але 
продовольча допомога із врожайних губерній не надходила. “Жалю
гідні подачки, що надсилаються, нікого не рятують від смерті і викли
кають тільки роздратування. Необхідно терміново надіслати 20 лікар
няно-харчувальних пунктів з пропускною спроможністю 2 тис. чоловік 
щоденно. Стільки ж пунктів необхідно для підтримки виснажених. По
мічені села, де немає коней. Затримка і незастосування [необхідних -  
Авт.] заходів спричинить вимирання населення, знищення сільського гос
подарства і створить пустелю у Гуляй-Пільському пов.”, - писав 25 січня 1922 
р. у ЦК Допгол ВУЦВК голова Гуляй-Пільського повітового виконкому37.

Жахливу картину голодного лиха малює звернення Донецько
го губвиконкому та губкомісії допомоги голодуючим до ВУЦВК від
30 січня 1922 р.: “Голод в Донбасі набрав у Маріупольському, Гри- 
шинському, Таганрозькому повітах жахливих розмірів. Голодує до 
п’ятисот тисяч чоловік. Селяни у відчаї риють собі могили, не відчу
ваючи реальної допомоги. Досі з центру не отримано жодної зерни
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ни. Просимо ваших термінових розпоряджень про нагальне надси
лання продвантажів на адресу Донецького губкомдопголоду”38.

Відчаєм і безвихіддю просякнуті рядки повідомлення Катеринос
лавської губернської ради захисту дітей до Центральної комісії при 
ВУЦВК про становище дитячого населення губернії: “Перед губрадза- 
дітом (губернською радою захисту дітей -  Авт.) надзвичайно тяжкі 
перспективи. Зібрано із відрахувань і пожертв дуже мало, ледве натя
гується в нинішній час до 2 тис. пудів продовольства. З хліба, який від
пущено у вигляді державної допомоги за грудневим і січневим наряда
ми, отримано замість 100 вагонів, що потрібно було, тільки п’ять ваго
нів. Надалі на отримання хліба із Кременчуцької губ., до якої в продо
вольчому відношенні прикріплена Катеринославська губ., майже зов
сім не доводиться розраховувати. В довідках, що при цьому додають
ся, вказується кількість голодуючих дітей та їх задоволення [харчуван
ням -  Авт.] за січень місяць. В цілому за січень місяць задоволено всьо
го тільки 7% загальної кількості голодуючих дітей, проте на лютий 
становище ще більше загострюється, і ми стоїмо перед необхідністю 
скоротити й цей убогий відсоток задоволення”39

І це у губерніях, які включено до урядової програми допомоги го
лодуючим! Населення інших неврожайних місцевостей не мало навіть 
надії на врятування...

“У трьох повітах Одеської губернії після реєстрації з’ясовується 
близько 111 тис. дітей голодуючих, і для того щоб їх забезпечити за 
нормою голодуючих, необхідно мати на чотири місяці запас в 167 тис. 
пудів хліба; але в розпорядженні комісії є всього 31 тис.”, - повідомляв 
у Центральну комісію допомоги голодуючим уповноважений Одеської 
губкомісії Допгол 6 січня 1922 р. Не розраховуючи на державну допо
могу, він благав лише про дозвіл закупівлі продовольства у врожайних 
губерніях, надання позички для організації громадських робіт для го
лодуючих і використання продовольчих ресурсів губернії тільки для її 
населення. Відповідь приголомшувала: уряд зобов’язав Одещину на
діслати 33 тис. пудів у Запоріжжя40.

Одноденна газета “Підсумки і завдання Одеського губкому допо
моги голодуючим” від 1 вересня 1922 р. з гордістю повідомляла про 
виконання цього завдання: “Губкомдопгол спрямував продовольство 
і в голодуючу Запорізьку губ. у кількості 33 тис. пуд.” Але доцільність 
такої допомоги була сумнівною.

Хоча голод в степових губерніях України зростав, центральний 
уряд продовжував викачувати її продовольчі ресурси. Як зазначалося 
у записці секретаря ЦК Допгол ВУЦВК М. Сироти від 28 червня 1922 
р. “Про продовольче становище і боротьбу з голодом у Запорізькій та 
Миколаївській губ.” допомога голодуючим в Україні відзначалася спе
цифічною особливістю -  до березня місяця вся лінія боротьби з голо
дом в Україні може бути охарактеризована як “поволзька”, однак фак

85



тично така ситуація зберігалася до літа 1922 р. Хоча перші безкоштов
ні їдальні громадського харчування Українського Червоного Хреста 
(УЧХ) були утворені в голодуючих Катеринославській, Запорізькій і 
Донецькій губерніях ще у лютому 1922 p.. вони забезпечували 1% тих, 
хто потребував допомоги. У травні місяці мережа безкоштовного гро
мадського харчування збільшилася. В їдальнях УЧХ харчувалося до 
10% голодуючих. В той же час відсоток тих, хто отримував державну 
продовольчу допомогу у Поволжі, досягав від 60 до 80%. Злиденність ресур
сів допомога голодуючим в Україні визначала відсоток тих. хто харчується.

Недалекоглядна соціальна політика уряду поставила під загрозу 
зриву проведення ярої сівби, оскільки, як вказував М. Сирота, “мало- 
постачальність голодуючих губерній УСРР викликала надзвичайну 
смертність виробляючого населення, занепад фізичних сил населення, 
яке не могло провести засівкампанію, загибель та забій робочої худоби, а та
кож поїдання значної частини засівматеріалу, отже, скорочення засівгоющ”41.

Лише наприкінці травня 1922 p., коли продовольчі ресурси в Ук
раїні були остаточно вичерпані, президія ВЦВК відкріпила голодуючі 
російські губернії від Української PCP. Якщо до травня 1922 р. в нев
рожайні райони України надійшло 207 вагонів продовольства (17% 
продмаршрутів, надісланих у неврожайні райони радянських респуб
лік), то з травня по серпень 1922 р. -  1 тис. 448. У цілому розмір про
довольчої допомоги голодуючим УСРР за рахунок республіканських 
коштів становив близько 1,8 млн пудів4-.

Центральний уряд буквально виривав шматки з голодного рота 
українських дітей, аби нагодувати дітей у “червоних столицях” і в По
волжі. Але російські робітники і селяни не винні у тому, що їм поста
чали хліб, заготовлюваний з кров’ю у голодуючих місцевостях України.

Чим же можна пояснити невпинні вимоги центру відвантажувати 
хліб, його небажання враховувати трагічну ситуацію з продовольчим 
становищем самої України? Документальних свідчень, звичайно, бути 
не може. Здається, однак, що більшовицький уряд керувався двома мо
тивами. Перший з них цілком очевидний.

Державна партія почала свою грандіозну соціально-економічну 
програму зі спроб налагодити систему пайкового постачання робітни
ків націоналізованої промисловості. Якби вона не справлялася з на
данням хоча б мінімальних пайків багатотисячним робітничим колек
тивам, останні відмовили б їй у підтримці. Це загрожувало падінням 
політичного режиму у тій кризовій ситуації, що виникла багато в чому 
завдяки настирливим кількарічним спробам створити на руїнах ринко
вого господарства систему комуністичного виробництва й розподілу. 
Голодні, але згуртовані робітничі колективи були набагато небезпеч
ніші для влади, аніж голодуючі розпорошені селяни. Тому перевага 
у продовольчому постачанні завжди надавалася промисловим райо
нам, а не сільській місцевості. Як ми пересвідчилися, у 1922 р. на
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шахтах Донбасу було утворено тримісячний запас хліба, тоді як в се
лах Донецької губернії люди не дістали допомоги.

Другий мотив не лежить на поверхні. Справа в тім, що опорою 
більшовиків були центральні райони колишньої імперії. Охоплені на
ціонально-визвольним рухом окраїни відірвалися від центру, і в них 
утворилися власні уряди, що протистояли Раднаркому. Аби заручити
ся підтримкою населення на контрольованій ними території і викорис
тати цю підтримку на повалення “контрреволюційних” урядів націо
нальних окраїн, більшовики створювали легенду про величезні багатс
тва окраїн, що мають бути використані в інтересах трудящих цен
тральних районів, які справді голодували. Типовий приклад -  промо
ва В. Леніна на Всеросійській нараді відповідальних організаторів з 
роботи на селі, скликаній у червні 1920 р. у Колонному залі будинку 
спілок. Присутні почули від голови Раднаркому такі міркування: “Ми 
гарантовані, що перемога буде скоро, що цілком гарантуємо себе від 
голоду. Ми одержуємо повідомлення від товаришів, які приїздять з да
леких місць, про те, що робиться на окраїнах. Я бачив товаришів, які 
приїхали з Сибіру, товаришів Луначарського і Рикова, які приїхали з 
України. Про багатства цього краю вони говорять з нечуваним здиву
ванням. На Україні годують пшеницею свиней, На Північному Кавка
зі, продаючи молоко, баби молоком споліскують посуд... Але ми ще не 
взяли по-справжньому України, Північного Кавказу і Сибіру. Якщо це 
буде зроблено, ми по-справжньому і добросовісно забезпечимо робіт
ника двома фунтами хліба на день”43.

Насправді Україна 1920 р. не нагадувала нічим місцевостей з мо
лочними ріками і киселевими берегами. Дійсність виглядала інакше: 
нескінченні війни, особливо найбільш руйнівна громадянська, підірва
ли відносний добробут південних губерній імперії, що існував до рево
люції (на відносність цього добробуту не раз вказував й сам Ленін до 1917 р.).

Залишається зробити такий висновок: поведінку центрального 
уряду, який робив все можливе для порятування Поволжя і викачував 
зерно з голодуючого півдня України, не можна назвати ірраціональ
ною. Цей уряд знав, що робив. Українське село було охоплене анти
більшовицьким повстанським рухом, який називали “куркульським” 
або “політичним” бандитизмом. Після завершення війни з Польщею й 
ліквідації військ Врангеля повстанський рух в Україні став першоряд
ною проблемою для влади. Голова Реввійськради Федерації Л.Троць- 
кий 1 грудня 1920 р. запропонував Південному фронту, яким команду
вав М. Фрунзе, цілком зосередитися на розгромі повстанців. “Очищен
ня України від бандитизму, - вказувалося у директиві Реввійськради, - 
і тим самим забезпечення в ній сталого режиму -  є питанням життя і 
смерті для Радянської Федерації та її міжнародного становища”44.

У 1921 р. внутрішні війська разом з найбільш боєздатними части
нами Червоної армії діяльно викорчовували повстанських рух, який
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широким потоком розливався в багатьох українських губерніях. Як 
констатувалося у звіті уряду УСРР VI Всеукраїнському з'їзду рад, за 
цей рік було зроблено у справі замирення села більше, ніж за весь по
передній час. Всеукраїнська ЧК подала відповідну статистику: за 10 мі
сяців було виведено з боротьби різними засобами 444 отамани, в тому 
числі: вбито у боях -  189, розстріляно -  9, заарештовано -  84, добро
вільно з’явилося з повинною і було амністовано -  162. Більша частина 
тих, хто з’явився з повинною, припадає на другу половину року. Чому?

У радянській історіографії стверджується, що повстанський рух 
почав спадати, коли селяни відчули благотворний вплив нової еконо
мічної політики. Але ж методи хлібозаготівель не змінилися у розпач
ливій ситуації голодного року. Переконливіше звучить версія, що вип
ливає з досвіду боротьби найбільш свідомого отамана -  “батька” Нес
тора Махна. Переслідувані кавалерійськими і броньованими частина
ми Червоної армії, махновці зібралися на останню нараду 21 липня
1921 р. в с. Ісаївка Таганрогського повіту, де обговорювалося одне пи
тання: у якому регіоні продовжити боротьбу? “Батько” спробував пе
ремістити базу бойових операцій на схід і зробив рейд по донецьких і 
поволзьких степах. Але в умовах голоду, що наближався, бойова ак
тивність селян зменшилася до нуля. Не підтриманий ніким, Махно зму
шений був повернути тачанки на захід і перетнув спочатку Дніпро, а 
потім Дністер, опинившись у вигнанні в Румунії.

Голод виявився фактором, що ефективніше, ніж каральні експе
диції, втихомирював повстанців. Збагнувши це, центральний уряд до
помагав природі справитися з повстанцями, конфіскуючи злиденні 
продовольчі запаси навіть у селян південних губерній України. Нещад
на хлібозаготівельна політика уряду мала в своїй основі терористич
ний характер. Тоталітарний режим для придушення опору повною мі
рою використовував терор голодом (подібно інституту закладництва, 
або концтабори, що також вперше були використані як інструмент 
державної політики).
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РЕПРЕСІЇ БІЛЬШОВИКІВ У КРИМУ 
(1920 — 1921 РР.).

Упродовж 1917 — 1920 рр. територія Кримського півострова 
була ареною запеклих боїв противників та прихильників більшо
вицького уряду. Тільки у листопаді 1920 р. війська Південного фрон
ту під керівництвом М.Фрунзе перейшли через Сиваш, взяли Пере
коп та остаточно захопили Крим. День 16 листопада 1920 р. у радян
ській історіографії офіційно прийнято вважати днем завершення 
громадянської війни. Насправді ж, війна у Криму продовжувалася й 
далі, але на цей раз — вже з беззбройними.

Після взяття Перекопу війська білих почали від’їжджати з пів
острова. На кораблях союзників до Константинополя було вивезено 
145 тис. 693 чоловік, серед яких військових — до 70 тис. За винятком 
міноносця “Живой”, що затонув, всі інші кораблі прибули до місця 
призначення1.

Кількість тих, хто потрапив до більшовицького полону, в різних 
джерелах оцінюється по-різному. У виданні “Гражданская война в 
СССР” говориться, що за час бойових дій війська Південного фронту 
взяли в полон 52,1 тис. солдат і офіцерів2. За підрахунками кримсько
го вченого В.Брошевана, у полон потрапило 54 тис. 696 врангелівців.

Скільки ж добровольців залишилося в Криму? Якщо загальна 
кількість військових, які перебували у той час в Криму, дорівнюва
ла 200 тис. чоловік, то нескладні арифметичні підрахунки показу
ють: кілька десятків тисяч3.

Один з очевидців подій так розповідав про захоплення міст 
Криму військами Червоної армії: “У понеділок 2 листопада ст. ст. 
1920 р., у Сімферополь стали вступати війська Червоної армії, роз
лючені й обдерті... Увійшовши в місто, солдати накидалися на жите
лів, роздягали їх і відразу, на вулиці, натягували на себе відібраний 
одяг, шпурляючи свою розідрану солдатську нещасному роздягне
ному. Бували випадки, коли той самий громадянин по чотири рази 
піддавався подібному перевдяганню, тому що наступний за першим 
солдат виявлявся ще більш обірваним і спокушався більш цілим одя
гом свого попередника, і т.д. Хто тільки міг із жителів, поховалися 
по підвалах і затишних місцях, боячись попадатися на очі озвірілим 
червоноармійцям. ... Наступного дня, у вівторок, почався грабунок 
винних магазинів і повальне пияцтво червоних. Вина, розлитого в 
пляшки, не вистачало, стали відкривати бочки і пити прямо з них.

Тетяна Бикова
(Київ, Україна)
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Будучи вже п’яними, солдати не могли користуватися насосом і то
му просто розбивали бочки. Вино лилося усюди, заливало підвали і 
виливалося на вулиці. У одному підвалі у вині втонуло двоє черво- 
ноармійців, а по Феодосійській вулиці від будинку виноторговця 
Христофорова тік досить широкий струмок суміші червоного і біло
го вина, і червоноармійці, які проходили по вулиці, черпали з нього 
іноді навіть шапками і пили вино разом із брудом. Командири самі 
випускали вино з бочок, щоб скоріше припинити пияцтво і віднови
ти який-небудь порядок в армії. Пияцтво продовжувалося цілий 
тиждень, а разом з ним і всілякі, часто найбільш неймовірні насильс
тва над мешканцями. Як тільки закінчилося пияцтво, Фрунзе органі
зував владу (Кримревком), міліцію і припинив грабунок”4.

Значного поширення серед червоноармійців та матросів набу
ло насильство над жінками. Кожний матрос мав по 4 - 5 коханок, го
ловним чином з дружин розстріляних та офіцерів, які емігрували. 
Якщо жінка відмовлялася ставати іграшкою — її розстрілювали. 
“Матроси, п’яні й посатанілі від крові, увечері, під час оргій, у кот
рих мимоволі брали участь сестри милосердя, дружини заарештова
них та дружини офіцерів, які виїхали, а також заручниці — брали 
список і ставили хрест проти прізвищ, які їм не подобалися. “Хрес
тики” уночі розстрілювалися...”5.

Виступаючи в Москві на зборах секретарів осередків Москов
ської організації РКП(б) 26 листопада, В.Ленін заявив: “Зараз в Кри
му 300 тисяч буржуазії. Це джерело майбутньої спекуляції, шпигунс
тва, усякої допомоги капіталістам. Але ми їх не боїмося. Ми говори
мо, що візьмемо їх, розподілимо, підкоримо, переваримо”6.

З полоненими “розібралися” шляхом масових розстрілів. 21 лис
топада 1920 р. була утворена кримська ударна група на чолі з заступ
ником начальника особливого відділу Південного та Південно-Захід
ного фронтів Ю.Євдокимовим7.

На нагородному списку Ю.Євдокимова є резолюції кількох біль
шовицьких діячів. Командуючий Південним фронтом М.Фрунзе під
креслював: “Вважаю діяльність т. Євдокимова як таку, що заслуговує 
на заохочення. Через особливий характер цієї діяльності проведення 
нагородження в звичайному порядку не зовсім зручне”8. А ось що на
писав виконуючий обов’язки начальника особливого відділу ВЧК 
С.Дукельський: “Експедицією під керівництвом т. Євдокимова був 
очищений від залишків врангелівців Кримський півострів. Як наслі
док, було розстріляно до 12 тис. чоловік. З яких: до 30 губернаторів, 
більш як 150 генералів, більш як 300 полководців, кілька сотень контр
розвідників і шпигунів. Було попереджено можливість виникнення в 
Криму білих банд”9.

14 листопада 1920 р. реввійськрада Південного фронту прийня
ла постанову, в який зазначалося: “...Утворити Кримревком в скла
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ді: голови — члена РВР Південного фронту Бела Куна, членів: Лідє, 
Гавена, Меметова, Ідрісова, Давидова-Вульфсона” Кримревкому 
були надані необмежені повноваження.

Не всі члени Кримревкому однаково ретельно виконували 
свої обов’язки — і зовсім не тому, що цього не бажали. Багатьом з 
них просто не дозволяли працювати, тому що побоювалися їхньої 
“угодовської зіпсованості” Діяльність С.Вульфсона (Давидова) і 
Ю.Гавена у цьому органі влади взагалі не простежується. Крим
ськотатарські співробітники С.Меметов та С.Ідрісов також були 
фігурами випадковими. Вони не мали “всієї повноти влади”, і пе
ребували в ревкомі лише “для галочки” Незабаром Кримський 
ревком поповнили “більшовичкою з немалим стажем” Розалією 
Землячкою (Залкінд).

Бела Кун одержав телеграму від заступника Л.Троцького в 
Реввійськраді Склянського, в якій говорилося: “Війна продов
житься, поки в червоному Криму залишиться хоча б один білий 
офіцер” Він відреагував на неї досить красномовно: “Троцький 
сказав, що не прийде до Криму поки хоч один контрреволюціонер 
залишиться у Криму. Крим — це пляшка, з котрої жоден контрре
волюціонер не вискочить. Оскільки Крим відстав на три роки у 
своєму революційному русі, ми швидко підвищимо його до загаль
ного революційного рівня Росії...”10.

Кримревком встановив на півострові режим надзвичайного 
стану. Він супроводжувався жорстоким терором, що вражає навіть 
на тлі жахів громадянської війни. Терор був санкціонований ви
щим керівництвом більшовицької партії. Про це свідчать скрупу
льозні звіти Землячки на ім’я І.Крестінського.

Наказ про початок операції віддав 16 листопада 1920 р. голо
ва ВЧК Ф.Дзержинський шифровкою на ім’я начальника особли
вого відділу Південного фронту В.Манцева11. Для загального ке
рівництва акцією до Криму прибув один з більшовицьких лідерів 
Г.П’ятаков.

17 листопада Кримревком ухвалив свій четвертий за рахун
ком наказ, в якому, між іншим, зазначалося: всі іноземні піддані, 
всі особи, що прибули на територію Криму з червня 1919 р. (разом 
з Добровольчою армією), а також “всі офіцери, чиновники воєн
ного часу, робітники в установах Добрармії повинні з’явитися для 
реєстрації в триденний термін. Ті, хто не з’явиться, розглядати
муться як шпигуни, які підлягають вищій мірі покарання за всією су
ворістю воєнного часу”12. Цей наказ особливо багатомовний, тому 
що на той час бойові дії вже закінчилися.

Реєстрація, як незабаром виявилося, означала смерть. Тих, хто 
мав наївність повірити у доброзичливість радянської влади, після ре
єстрації вже додому не відпускали. їх збирали спочатку в солдат
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ських казармах, а потім перевозили до в’язниці. Через декілька днів 
всіх повбивали. Вбивали в тюрмах, вішали на стовпах, розстрілюва
ли в ярах під Сімферополем, топили у морі. Поранених вбивали пря
мо у госпіталях.

Таке творилося по всій території півострова. Про події кінця 
1920 р. у Феодосії очевидець розповідав: “Всі, хто з’явився на реєс
трацію, були відправлені під конвоєм у Віленські казарми і на ко
лишню фабрику Криму, відкіля до 200 чоловік щоночі виводилися 
на мис св. Іллі і розстрілювалися. Трупи кинули у глибокий яр і 
зверху прикрили землею, що обвалилася. Доступ до балки довго 
охоронявся ланцюгом червоноармійців, але дружини декількох 
офіцерів, переодягнувшись злиднями, пробиралися до цього місця. 
Весь шлях до яру засипаний шматками суконь мучеників... Півто
ра місяця кожну ніч виводилося на Чумну гору в Карантину і мис 
св. Іллі по 300 - 400 душ, яких розстрілювали з кулеметів пачками. 
Нещасних роздягали при 20-градусному морозі. Одиницям удало
ся втекти й укритися на горищах, у норах, сараях... Трупи страче
них закопувалися недбало, і вранці собаки розтягували шматки 
м’яса. У грудні страти робилися на Лисій горі. Загальне число пос- 
траждалих — не менше 7 000 - 8 000 чоловік”13.

Прізвища Бела Куна та Розалії Землячки в ті часи у Криму 
стали синонімами терору. Поет М.Волошин розповідав про те, що 
Бела Кун демонстрував йому списки заарештованих, яких прису
дили до розстрілу, і дозволяв йому викреслювати кожне десяте 
прізвище, а одного разу, зі сміхом, викреслив з такого списку пріз
вище самого Волошина*4. На думку того ж М.Волошина, через те
рор, з кожних трьох кримських інтелігентів загинули двоє'л

Так, Кун та Землячка зробили багато для того, щоб у Криму 
“запанувала радянська законність”. Але не слід вважати, що лише 
вони винні в тому, що трапилося. Неабияку роль відіграла й Крим
ська надзвичайка та особливі відділи Червоної армії.

З документів ЧК відомо, що в цей час на території Криму ді
яли різні органи ВЧК: особливі відділи, ТрансЧК, МорЧК і п. Між 
ними існували серйозні протиріччя щодо “сфер впливу” Це було 
пов’язане з тим, що Кримревком не був єдиним координуючим 
центром подібних органів в Криму. Такий центр з’явився лише в 
квітні 1921 р. в особі Кримської обласної ЧК (КОЧК). Відомо, що 
особливі відділи, які проводили політику терору щодо всіх “контр
революціонерів”, були практично зовсім безконтрольними. В діях 
органів ЧК принципи “революційної законності” дорівнювали 
свавіллю. Була поширена система заручників. Донос, навіть не 
підписаний автором, був цілком достатнім приводом для арешту 
як людини, на яку доносили, так і для всієї її родини16.

Разом з ЧК у терорі брали участь частини Червоної армії та її
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особливі відділи. Це виявилося у допомозі проведенню продрозклад- 
ки, в діяльності комендатур, які могли застосовувати й позасудові роз
прави. Є факти прямого зіткнення між ЧК та Червоною армією на 
грунті “різного розуміння своїх владних повноважень"17

Перед чекістами на півострові були висунуті масштабні зав
дання. Умовно їх діяльність можна поділити на два етапи. Перший 
з них — це масовий терор після перемоги над Врангелем, спрямо
ваний проти білих офіцерів та всіх інших “антибільшовицьких 
сил”, котрі знаходилися в той час у Криму. Другий етап — масова 
перевірка сигналів про антирадянську діяльність осіб, котрі про
живали у Криму після вигнання Врангеля. Ці сигнали відразу по
чали надходити у компетентні органі від “пильних товаришів” 
Під перевірку потрапляли особи будь-якого віку, статі та соціаль
ної приналежності.

Так, селянин села Ново-Іванівка Сімферопольського повіту 
Панков за службу в державній сторожі у Врангеля був присудже
ний до перебування в таборі примусових робіт терміном на один 
рік. Така ж доля спіткала його односельчанина Т.Федоряка. Полі
цейського при білих В.Мещерякова в лютому 1921 р. заслали в 
концентраційний табір “на час громадянської війни” За поста
новою колегії Кримської ЧК від 18 лютого 1921 р. домогосподар
ка (з дворян) Лідія Тиха, як неблагонадійна, була вислана в Хар
ків. Її майно підлягало конфіскації.

Зустрічалися й цілком абсурдні підстави для арешту. Лимарю 
Піастро ставили за провину те, що він постачав армію Врангеля 
сідлами й іншими “шкіряними товарами” Однак, на відміну від 
багатьох інших, йому досить повезло, і Піастро звільнили зі стан
дартним формулюванням “за недоведеністю обвинувачень” 19

Р.Землячка на початку грудня 1920 р. підписала документ, в 
якому зазначалося: “Шляхом реєстрацій, облав і т.п. було проведено 
вилучення офіцерів та солдат, які служили у військах Врангеля. Біль
ша кількість врангелівців та буржуазії розстріляна. Наприклад, у 
Севастополі із затриманих під час обшуків 6 тис. чоловік відпуще
но 700, розстріляно 2 тис., решта знаходиться в концентраційних 
таборах (не треба забувати, що родини розстріляних висилалися з 
Криму. -  Авт.). Дії особливих відділів спричинили масу клопотань 
з боку місцевих комуністів — завдяки їх зв’язку з дрібною буржуа
зією — за тих або інших арештованих. Областком вказав на неп
рипустимість масових клопотань і запропонував партійним бюро 
в жодному випадку не давати санкції на подібні клопотання, а, 
навпаки, надати дійову допомогу особливим відділам в їх роботі 
“з остаточного викорінення контрреволюції”20.

Не всі в уряді Криму підтримували спрямованість на масовий
* Дуже цікаво було б упізнати, коли саме закінчилася громадянська війна з 

погляду не істориків, а співробітників ЧК...
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терор. Але нам досить мало відомо про відкрите виявлення невдо
волення. Про невдоволення і розгубленість свідчить, наприклад, 
протокол № 1 засідання бюро Севастопольської парторганізації 
(датований груднем 1920 р.). Серед питань, що розглядалися, є й 
таке: “Про ставлення організації РКП до становища, що створило
ся в місті у зв’язку з арештами та обшуками”. В ході довгих деба
тів було прийнято рішення “провести агітацію серед робітничих 
мас про необхідність викорінення контрреволюціонерів”21. Таким 
чином, наприкінці 1920 р. участь у стратах стала прямою партій
ною директивою.

Кун та Землячка продовжували надсилати реляції в ЦК 
РКП(б), в яких наполягали на тому, щоб “прибрати з Криму всіх 
“м’якотілих” — популярного Ю.Гавена (“через його недостатню 
твердість та стійкість”22), С.Бабахана, І.Фірдевса, першого редак
тора газети “Красный Крым”, колишнього меншовика П.Новиць- 
кого, Л.Немченка та багатьох інших, а замість них прислати з 
Москви “перевірених” товаришів. У керівництві Криму розпочав
ся конфлікт, який закінчився відкликанням Куна та Землячки. 
Важливу роль у цьому відіграв відомий діяч більшовицької партії 
М .Султан-Г алієв.

Ім’я видатного татарського революціонера, більшовика 
М.Султан-Галієва на довгі десятиліття було викреслене з історії. 
Цілковита реабілітація відбулася лише наприкінці 80-х років. Біль
ша частина діяльності Султан-Галієва пов’язана з роботою в Каза
ні та Москві, у Центральному бюро комуністичних організацій на
родів Сходу при ЦК РКП(б), Центральній мусульманській вій
ськовій колегії, Народному комісаріаті у справах національностей. 
В Криму М.Султан-Галієв був лише один раз. Але його приїзд мав 
далекосяжні наслідки.

Незручний та різкий в судженнях (особливо з національного 
питання), Султан-Галієв викликав роздратування у вищих колах 
більшовицького керівництва. Незважаючи на високі посади, він з 
кінця 1918 р. знаходився під негласним наглядом з боку ВЧК. Під 
зручним приводом “вивчити стан справ в Криму”, перед відкрит
тям X з’їзду РКП(б) Султан-Г алієв з мандатом ЦК та Наркомнацу 
був “висланий” з Москви. Дозвіл повернутися в столицю він отри
мав вже після закінчення партійного з’їзду, де серед основних роз
глядалося й національне питання.

За півтора місяця роботи в Криму М.Султан-Галієв не тільки 
детально вивчив стан справ, але й налагодив роботу татарського 
бюро обкому партії, сміливо порушив питання про припинення 
практики червоного терору.

У своїй доповіді М.Султан-Галієв, між іншим, писав: “...Але 
в розвитку радянської роботи, окрім цієї причини, були й інші спе
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цифічні умови, що породили ненормальність її постановки. Пер
шою і дуже великою помилкою щодо цього є надто широке вико
ристання в Криму червоного терору. За відгуками самих крим
ських працівників, кількість врангелівських офіцерів, яких розстрі
ляли по всьому Криму, досягає від 20 до 25 тисяч. Вказують, що 
лише в одному Сімферополі розстріляно до 12 тисяч. Народний 
поговір підносить цю цифру для всього Криму до 70 тисяч... Най
більш кепсько, що було в цьому терорі, так це те, що до розстріля
них потрапляло дуже багато робітничих елементів та осіб, які за
лишилися після Врангеля з щирим та твердим рішенням чесно слу
жити Радянській владі. Особливо велику невибагливість в цьому 
відношенні виявили надзвичайні органи на місцях. Майже нема 
родини, де б хто-небудь не постраждав від цих розстрілів: у того 
розстріляний батько, у цього брат, у третього син і т.д.”23.

Чесна та смілива доповідь М.Султан-Галієва “Про станови
ще в Криму” викликала в Москві ефект бомби, що вибухнула. Сул- 
тан-Галієв порушив неписаний партійний етикет, різко викрив 
свавілля, яке творилося у Криму, назвав прізвища, конкретні фак
ти. Ні про що подібне не згадували М.Фрунзе, М.Бухарін, М.Улья- 
нова, Д.Ульянов, які вже побували в Криму. Про хворобливий 
стан в Криму у весь голос заговорили в наркомнаці та Раді націо
нальностей. Таємне ставало явним.

Пізніше, вже 1923 р. під час обговорення рукопису роману “В 
тупике” вищими політичними керівниками Макс Тартаковський 
підійшов до Дзержинського і сказав йому: “...Офіцери з’явилися на 
перереєстрацію. І почалася кривава бойня без будь-якого сенсу. 
Всіх, хто з’явився, заарештовували, вночі виводили за місто і там 
розстрілювали. Я спитав Дзержинського, для чого все це було 
зроблено? Він відповів:

— Бачите, отут була зроблена велика помилка. Крим був ос
новним гніздом білогвардійщини. І щоб розорити це гніздо, ми 
послали туди товаришів із цілком винятковими повноваженнями. 
Але ми ніяк не могли думати, що вони ТАК використають ці пов
новаження”24.

В Москві, нарешті, усвідомили серйозність ситуації. В Крим 
була надіслана повноважна комісія ВЦВК, РНК та ЦК РКП(б) на 
чолі з Ш.Ібрагімовим. Вивчивши стан справ, на засіданні обласно
го комітету РКП(б) 16 червня 1921 р. Ібрагімов сказав: “В Криму 
не все йде нормальним шляхом. По-перше, надлишки червоного 
терору, що провадився надзвичайно жорстоко. Надзвичайний пе
ребір в Криму надзвичайних органів, які діють порізно, і від цього 
потерпало населення25. Виступаючи на пленумі обласного коміте
ту 22 серпня 1921 р. Велі Ібраїмов* сказав ще відкритіше: “...Уся 
тактика місцевої влади в Криму спиралася на ЧК та Червону Ар
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мію, чим остаточно тероризувалося робітниче та татарське насе
лення”26.

Дані про розміри червоного терору в Криму та кількість йо
го жертв дуже різні. Першим газетні повідомлення про жахи крим
ського терору зібрав та систематизував у 1923 — 1924 рр. член на- 
родно-соціалістичної партії С.Мельгунов. У своїй книзі він наво
дить цифру в 56 тис. чоловік. Кримський історик В.Петров дійшов 
висновку, що мінімальна цифра загиблих, що доводиться, складає
20 тис. чоловік27 Султан-Галієв називає цифру у 70 тис., І.Шме- 
льов говорить про 120 тис. загиблих28.

Мабуть, можна цілком погодитися з В.Петровим у тому, що 
“репресивні заходи не дали бажаних результатів, а, навпаки, загос
трили політичні умови в Криму”29 В травні — червні 1921 р. 
сплеск антибільшовицького збройного руху досяг таких розмірів, 
що майже цілком припинилося автогужове сполучення між повіта
ми30. За словами історика С.Усова, усі “спроби особливого відді
лу ВЧК, Чорноморського флоту, червоних частин під командуван
ням Й.Якіра нейтралізувати дії банд “зелених” закінчувалися про
валом. Дійшло до того, що в Ялту із Сімферополя доводилося до
биратися через Севастополь, морем”31. Подолати цей рух лише 
збройним шляхом більшовицька влада не змогла.

В радянській історіографії подавалася, як аксіома, теза про 
‘‘страшенний розгул “білого” терору на півострові”, завдяки чому, 
начебто, більшовики були вимушені реагувати адекватно. Прове
дене автором дослідження не дозволяє погодитися з цим. Відповід
но до розрізнених і уривчастих свідчень, зібраних винятково лише 
за фондами Державного архіву Автономної Республіки Крим, у 
1918 — 1920 рр. у Криму білими й інтервентами було заарештова
но 1 428 чоловік, з них членів РКП(б) — 289, членів інших партій
— 7; за соціальною ознакою: робітників — 135, селян — 32. Засуд
жено до страти було 281 особу. Зрозуміло, навіть якщо ці дані де
якою мірою занижені, все ж таки вони не йдуть в жодне порівнян
ня з кількістю забитих більшовиками у Криму під час “червоного 
терору”32.

Для того, щоб остаточно зрозуміти масштаби насильств, що 
відбувалися на півострові, наведемо дуже промовисту таблицю. І 
хоча вона виходить за межі хронології нашого дослідження, але 
дає дуже ясну картину того, що саме відбувалося на території 
Кримського півострова протягом як громадянської війни, так і пе
ріоду так званого “мирного будівництва соціалізму в країні”:
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Таблиця № 1.

Чисельність населення в містах Криму.33

№ Міста Кількість 
населення 
1921 р. 

(чоловік)

Кількість 
населення 
у 1917 р. 
(чоловік)

На скільки 
зменшилася чисельн. 
населення за період 
з 1917 р. (чоловік)

1. Сімферополь 89 743 79 072 10 671
2. Севастополь 76 641 74 070 2 571
З.Керч-Єнікале 48 893 36 276 12 617
4. Феодосія 51 000 34 358 16 642
5. Євпаторія 50 000 30 172 19 828
6. Червоноармійськ 30 096 22 671 7 425

(м. Ялта)
7. Бахчисарай 21 232 12 361 8 871
8. Карасубазар 20 000 11 977 8 023
9. Джанкой 5 970 6 095 збільшилось на 125
10. Старий Крим 11 583 5 750 5 833
11. Алупка 7016 3 566 3 450
12. Алушта 9 865 5 520 4 345
13. Вірменський Базар 4 802 2 396 2 406
14. Балаклава 4 871 2 096 2 775
15. Перекоп 1 574 708 866

Всього по містах 433 286 327 088 106 198

Таким чином, ми бачимо, що чисельність мешканців лише міст 
півострова за період з 1917 по 1921 рр. зменшилася більш ніж на 100 
тис. чоловік. Що стосується мешканців сіл Криму, то тут цифри люд
ських втрат, мабуть, значно більші, адже відомі факти про те, що де
які татарські села залишалися зовсім без мешканців.

Надзвичайний стан в Криму був фактично до листопада 1921 р. 
А попереду — наступна трагедія — голод 1921 - 1923 років...
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КАДРИ  ОРГАНІВ Д Е Р Ж Б Е ЗП Е К И  УКРАЇНИ Т А  ЇХ  
ПІДРОЗДІЛІВ Н А  ДОНЕЧЧИНІ Н А  ПОЧАТКУ  

1920-х років

Повноцінне дослідження діяльності будь-якої державної чи 
громадської структури неможливе без знання її кадрового складу. 22 
березня 1922 р. Всеукраїнський Центральний Виконавчий Комітет, 
виконуючи рішення IX Всеросійського з'їзду Рад, видав декрет про 
скасування Всеукраїнської Надзвичайної Комісії (ВЧК) та її органів 
на місцях і проголосив створення при Народному Комісаріаті Внут
рішніх Справ (НКВД) Державного Політичного Управління (ГПУ). 
Функції ГПУ включали такі напрями: приборкання контрреволю
ційних виступів та прийняття заходів щодо вчасного їх попереджен
ня; боротьба зі шпигунством; політичні: охорона кордонів республі
ки; боротьба з контрабандою та переходом кордонів республіки; ви
конання спеціальних доручень президії ВУЦВК та РНК з охорони 
революційного порядку”1. Постало питання скорочення й удоскона
лення структури та кадрового складу цієї установи.

Вивчення кадрового складу працівників органів державної безпе
ки мало декілька напрямів. Перший з них - оприлюднення даних про 
чекістів з метою показу їх злочинної сутності, як учасників політичних 
репресій2. В книзі Ю.Шаповала, В.Пристайка та В.Золотарьова про
ведено глибоке дослідження життя та професійної діяльності таких ке
рівників органів ЧК-ГПУ-НКВД в Україні, як В.Балицький, Ю.Євдо- 
кимов, К.Карлсон3. Другий напрямок дослідження - це зібрання та 
узагальнення даних про окремих осіб, тобто, - відомостей з їх біогра
фій, певних моментів службової діяльності. В.Золотарьов оприлюднив 
деякі відомості з біографій 41 працівників відповідних органів4. В кни
зі “ЧК, ГПУ, НКВД: особи, факти, документи” вперше подано корот
кі дані про 182 (в основному, керівних) працівників ГПУ- НКВД різних 
часів, узагальнені за єдиною схемою5.

Аналіз історіографії зазначеної проблеми дозволяє зробити 
висновок, що практично відсутні роботи, в яких проведено комплек
сне дослідження кадрового складу органів державної безпеки Украї
ни, та її окремих регіональних підрозділів.

В Державному архіві Служби безпеки України зберігається до
кумент Державного політичного управління УСРР^під назвою “Звіт 
про піврічну діяльність (січень - червень 1922 р.” Його було надру
ковано зі скороченнями в № 1/2 журналу “3 архівів ВУЧК, ГПУ,

Володимир Нікольський
(Донецьк, Україна)
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НКВД, КГБ за 1997 р.” 6. З публікації було виключено розділ “Відо
мості особового складу співробітників ГПУ УСРР на 1.07.1922 р.”7. 
Автор мав можливість ознайомитися з цим документом в оригіналі, 
тому при аналізі кадрового складу ГПУ використано саме ці, недру- 
ковані дані, зі справи № 254.

Ми досліджуємо інформацію, що стосується загальних показ
ників по Україні, центральному апарату ГПУ УСРР та Донецькому 
губвідділу.

Згідно зі списком загальна чисельність працівників централь
ного апарату ГПУ УСРР становила 715 осіб, Донецького губвідді
лу та його підрозділів - 442 та загалом по Україні -  11 тис. 112. Ос
тання цифра викликає сумніви через те, що у всіх детальних показ
никах використано зовсім інші дані -  9 тис. 737. Різницю (1375 
осіб), на наш погляд, необхідно віднести до категорії “таємні спів
робітники”, дані по яких відсутні.

Тут необхідно зауважити, що 1922 р. був періодом кардинально
го скорочення чисельності працівників Державного політичного уп
равління. Зокрема, в документі повідомлено “Підготовку до скоро
чення штатів було розпочато в грудні, коли місцевим органам було 
запропоновано провести ретельний перегляд особового складу та 
звільнити 30% співробітників - з числа найменш здібних та непридат
них з тих чи інших міркувань до роботи у  надзвичайних органах”. Да
лі в документі повідомлялося: “В січні та лютому скорочення штатів 
продовжувалося, та на березень загальну чисельність співробітників з 
34000 чоловік (лише гласних) було доведено до 18000 чоловік (разом з 
таємними); внаслідок матеріальної кризи, що зростає, було наказано 
продовжити скорочення, переводячи співробітників, що залишаються, 
по можливості, на колективне забезпечення. За цей період апарати де
яких Губчека було скорочено з 2000 до 300 - 400 (Харків, Миколаїв, 
Одеса, Київ). Внаслідок наступного скорочення штати Губчека 1-ї ка
тегорії (Київ, Одеса, Волинь, Поділля) було доведено до 197 чоловік 
(окрім цензури), Губчека 2-ї категорії (Харків, Донбас, Катеринослав, 
Миколаїв) до 152 чоловік та 3-ї категорії (Полтава, Запоріжжя, Черні
гів, Кременчук) до 117 чол[овік]” 8.

Згідно з піврічним звітом Державного політичного управління 
УСРР (1922 р.) характеристики кадрового складу було складено за 
такими параметрами: 1)загальна чисельність працівників; 2)партій- 
ний стаж; 3)чисельність комсомольців, кандидатів РКП, позапартій
них; 4)стаж роботи в ЧК-ДПУ; 5)освіта; 6)вік; 7)стать; 8)володіння 
іноземними мовами; 9)національність; 10)працездатність; 11)заняття 
до революції; 12)колишні соціальні стани9.

Час вступу до партії більшовиків можна простежити за складе
ною автором таблицею:
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Таблиця 1
№№
п/п

Партійний стаж Працівників 
центрального 
апарату ГПУ 
УСРР

Працівників
Донецького
губвідділу

Загалом 
працівників 
ГПУ по 
Укоаїні

1 До лютневої 
революції 1917 р. 7 4 75

2 Від лютого 
до жовтня 1917 р. 39 31 397

3 з 1918 р. 42 34 475
4 з 1919 р. 48 25 792
5 з 1920 р. 48 59 817
6 з 1921 р. 8 18 342
7 з 1922 о. 8 34

Загалом 192 179 2932

Таким чином, в центральному апараті ГПУ УСРР менше тре
тини працівників були членами більшовицької партії (26,9 %). Серед 
чекістів Донбасу членів РКП було 40,5 %. Загалом по Україні цей по
казник дорівнював 30,1%. Тобто, донецькі працівники ГПУ мали 
значно більший партійний прошарок.

Співвідношення різних категорій за партійним стажем було таким:

Таблиця 2

№№
п/п

Партійний стаж Працівників 
центрального 
апарату ГПУ 
УСРР (%)

Працівників
Донецького
губвідділу
(%)

Загалом
працівників ГПУ
по Україні
(%)

1 До лютневої
революції 1917 р. 3,6 % 2,2 % 2,6 %

2 Від лютого до
жовтня 1917 р. 20,3 % 17,2 % 13,5%

3 з 1918 р. 21,9% 19,0 % 16,2 %
4 з 1919 р. 25,0 % 14,0 % 27,0 %
5 з 1920 р. 25,0 % 33,0 % 27,9 %
6 з 1921 р. 4,2 % 10,1 % 11,6 %
7 з 1922 V. 4.5 % 1.2%

Загалом 100 % 100 % 100 %

З таблиці видно, що співвідношення груп було різним по кате
горіях працівників. Загалом цей ряд мав такий вигляд: Центральний 
апарат: 1)з 1919 р.; 2)з 1920 р.; 3)з 1918 р.; 4) з лютого-жовтня 1917 р.;
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5)3 1921 р.; 6)до лютневої революції. По Донецькому губвідділу - 1)з 
1920 р.; 2)з 1918 р.; 3)з лютого-жовтня 1917 р.; 4)з 1919 р.; 5)з 1921 р.;
6)з 1922 р.; 7)до лютневої революції 1917 р. Загалом по органах ДПУ 
України: 1)з 1920 р.; 2)з 1919 р.; 3)з 1918 р.; 4)з лютого-жовтня 1917 р.; 
5)з 1921 р.; 6)до лютого 1917 р.; 7)з 1922 р.

За нашими підрахунками, відсоток членів РКП загалом по ор
ганах ГПУ України дорівнював 30,1 %. По Донецькому губвідділу 
цей показник був значно більшим - 40,5%, а по центральному апа
рату - меншим як порівняно з загальноукраїнським показником, так 
і з донецьким - 26,9 %.

Відсоток партійців по групах за стажем від загальної чисель
ності відповідних категорій становив:

1 Центральний апарат - а) до лютневої революції -9,3%; б)лю- 
тий-жовтень 1917 р. - 9,8%; в)з 1918 р. - 8,8 %; г)з 1919 р. - 6,1 %; д)з 
1920 г. - 5,9 %; е)з 1921 р. - 2,3 %; є)з 1922 р. - не було;

2)Донецький губвідділ - а)до лютневої революції - 5,3 %; б)лю- 
тий-жовтень 1917 р. - 7,8 %; в)з 1918 р. - 7,2 %; г)з 1919 р. - 3,2 %; д.)з 
1920 р. - 7,2 %; е)з 1921 р. - 5,3 %; є) 1922 р. - 23,5 %.

В органах ГПУ України працювали 269 комсомольців, в тому 
числі: у центральному апараті - 13 (1,8 % від загалу працівників), в 
Донецькому губвідділі - 22 (5% від загалу працівників).

При цьому, у центральному апараті працювали 4,8 % комсо
мольців від загальної чисельності цього прошарку по ГПУ УСРР, в 
органах ДПУ Донбасу цей показник дорівнював 8,2%.

Партійну приналежність працівників Державного політуправ- 
ління України можна узагальнити таким чином:

Таблиця З

№№
п/п

Партійний стаж Працівників 
центрального 
апарату ГПУ 
УСРР 
(чоловік)

Працівників
Донецького
губвідділу

(чоловік)

Загалом
працівників ГПУ 
по Україні

(чоловік)

1 члени РКП 192 179 2932
2 кандидати РКП 1 34 210
3 члени комсомолу 13 22 269
4 позапартійні 485 206 6326
5 невідомо 24 1

загалом 715 442 9737

Співвідношення груп було таким:
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Таблиця 4

№№
п/п

Партійний стаж Працівників 
центрального 
апарату ГПУ 
УСРР

Працівників
Донецького
губвідділу

Загалом
працівників ГПУ 
по Україні

1 члени РКП 26,9 % 40,5 % 30,1 %
2 кандидати РКП 0,1 % 7,7 % 2,2 %
3 члени комсомолу 1,8% 5,0 % 2,8 %
4 позапартійні 67,8 % 46,6 % 64,9 %
5 невідомо 3,4 % 0,2 %

загалом 100 % 100 % 100%

З таблиці видно, що порівняно з центральним апаратом та за
гальними даними по органах ГПУ України, показники партійності 
кадрів Донецького губвідділу були найвищими по всіх групах. Водно
час, по центральному апарату ГПУ вони були меншими навіть порів
няно з загальними даними по Україні.

Стаж роботи в органах ЧК-ГПУ характеризувався такими да
ними:

Таблиця 5

№№
п/п

Час вступу до 
ЧК-ГПУ

Працівників 
центрального 
апарату ГПУ 
УСРР

Працівників
Донецького
губвідділу

Загалом
працівників ГПУ 
по Україні

1 1918 р. 54 24 327
2 перша половина 1919 р. 29 9 297
3 перша половина 1919 р. 24 12 361
4 перша половина 1920 р. 56 53 1128
5 друга половина 1920 р. 92 82 1336
6 перша половина 1921 р. 174 89 1928
7 друга половина 1921р. 129 71 2131
8 перша половина 1922 р. 152 92 2115
9 друга половина 1922 р. 5 9 94
10 невідомо 1 20

загалом 715 442 9737

Ми перевели ці дані у відповідні відносні показники та отрима
ли такі співвідношення:
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Таблиця 6

№№
п/п

Час вступу до 
НК-ГПУ

Працівників 
центрального 
апарату ГПУ 
УСРР

Працівників
Донецького
губвідділу

Загалом
працівників ГПУ 
по Україні

1 1918 р. 7,60 % 5,40 % 3,40 %
2 перша половина 1919 р. 4,10% 2,00 % 3,10%
3 друга половина 1919 р. 3,40 % 2,70 % 3,70 %
4 перша половина 1920 р. 7,80 % 12,00 % 11,60 %
5 друга половина 1920 р. 12,90 % 18,60 % 13,70 %
6 перша половина 1921 р. 24,20 % 20, 10 % 19,80 %
7 друга половина 1921 р. 18,00 % 16,10% 21,80 %
8 перша половина 1922 р. 21,30 % 20,90 % 21,70 %
9 друга половина 1922 р. 0,70 % 2,00 % 1,00%
10 невідомо 0,20 % 0,20 %

загалом 100 % 100 % 100%

По роках це виглядає таким чином:

Таблиця 7

№№
п/п

Час вступу до 
ЧК-ГПУ

Працівників 
центрального 
апарату ГПУ 
УСРР

Працівників
Донецького
губвідділу

Загалом 
працівників 
ГПУ по 
Україні

1 1918 р. 7,60 % 5,40 % 3,40 %
2 1919 р. 7,50 % 4,70 % 6,80 %
3 1920 р. 20,70 % 30,60 % 25,30 %
4 1921 р. 42,20 % 36,20 % 41,60%
5 1922 р. 22,00 % 22,90 % 22,70 %
6 невідомо 0,20 % 0,20 %

загалом 100,00 % 100,00 % 100,00 %

Графічно динаміка процесу вступу до ЧК-ГПУ виглядала так:
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Динаміка вступу до Ч К - Г П У

роки

|—• — Центральний апарат ДПУ —№— Донецький губвідділ —  — <Загалом по Україні |

З діаграми видно, що по центральному апарату, Донецькому 
губвідділу та загалом по всіх підрозділах Надзвичайної комісії та 
Державного політичного управління України поповнення штатів 
відбувалося синхронно.

Національна належність працівників ГПУ була такою:

Таблиця 8

№№
п/п

Національність Працівників 
центрального 
апарату ГПУ 
УСРР

Працівників
Донецького
губвідділу

Загалом 
працівників 
ГПУ по 
Україні

1 росіяни 229 202 4295
2 українці 309 155 2646
3 євреї 103 41 1876
4 латиші 26 17 255
5 німці 7 7 44
6 поляки 19 5 237
7 литовці 3 25
8 білоруси 1 37
9 грузини 2 7
10 вірмени 3 15
11 мадяри 1 12
12 невідомо 22 5 288

загалом 715 442 9737

Графічно співвідношення національних груп у кадровому скла
ді працівників ГПУ виглядає так:
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Національний склад працівників ГІІУ УСРР

З діаграми видно, що загалом по Україні в штатах працівників 
ГПУ переважали росіяни (майже половина кадрового складу), україн
ці становили дещо більше чверті, євреї - приблизно п'яту частку, всі ін
ші національні групи сумарно не досягали 10%.

По Донецькому губвідділу ГПУ національний склад співробіт
ників являв таку картину:

Серед донбаських чекістів за національною належністю були 
такі ж групи, як загалом в органах ГПУ України. Частка українців 
на 8 % вищою за загальноукраїнську. Відповідний показник по євреях 
був нижчим відносно центрального апарату та ситуації по системі 
ДПУ загалом ( на 5,1 % та 10,0 % відповідно).

Національний склад працівників Донецького губвідділу ГПУ



Працівники центрального апарату ГПУ УСРР розподілялися за 
національною приналежністю таким чином:

Як видно з діаграми, співвідношення по національних групах 
центрального апарату П і У України значною мірою відрізнялося від 
загальноукраїнських та донбаських показників. По-перше, сам перелік на
ціональних груп був там значно меншим, ніж у груп, з якими ми зроби
ли порівняння (11 груп по Україні, 9 - по Донбасу, 6 - по центру). По- 
друге, на першому місці за чисельністю були українці (43,2 %), а ро
сіяни займали друге місце (32,00 %). По-третє, частка євреїв була меншою 
відповідного загальноукраїнського показника, але на п'ять відсотків біль
шою порівняно з Донбасом.

Загалом, аналізуючи національний склад працівників Держпо- 
літуправління, можна відмітити, що проценти певних груп були да
лекими від їх часток у загалі населення України. На першому місці 
були росіяни. Українці, за винятком центрального апарату, були на 
другому. Євреї мали значно більше "представництво" в органах дер
жбезпеки. Латиші і поляки також перевищували свої показники по
рівняно з частками в загалі населення.

Освітній рівень співробітників ГПУ характеризувався такими 
даними. Вищу освіту мали 2 % працівників центру, 0,2 % - у Донба
сі та 1,8 % пересічно по Україні. Середню освіту отримали 34,9 % з 
центру, 17,6 % в Донбасі та 28,4 % по Україні. Початкову та домаш
ню освіту мали пересічно 67,2 % чекістів України, 57,7 % центру та 
77,7 % у Донбасі. Неписьменними були 3,5% працівників центру,
3,6 % у Донбасі та 2,3 % загалом по Україні.

У звіті освіту було дещо деталізовано, а саме: виділено такі під
групи: середня загальна та середня спеціальна, початкова загальна та 
спеціальна. Тут показники дещо відрізнялися. По підгрупі середньої
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спеціальної освіти в центрі частка чисельності працівників становила 
34,1 %, в Донбасі - лише 1,8 %, при загальноукраїнському показнику 
5,9 %. Аналогічними були показники по початковій спеціальній осві
ті: центральний апарат - 49,9 %, Донбас - 2,0 %, пересічно по Україні -
7,6 %. Відповідно протилежними були показники загальної освіти. 
Так, по середній: в центрі - 0,8 %, Донбасі - 15,8 %, по Україні - 22,5 %. 
Показники загальної початкової освіти: центр -1,5%, Донбас - 59,7%, по 
Україні - 45,8 %.

Зрозуміло, що нема сенсу порівнювати освітній рівень працівни
ків держбезпеки початку 1920-х років з сьогоденням, кінець 2001 р. То
ді сам загальний рівень освіти населення був низьким. Водночас, наве
дені дані дозволяють виділити таке: значна частина співробітників 
центрального апарату ГПУ мала спеціальну освіту (середню чи по
чаткову), відповідно - 34,1 % та 49,9 %, що загалом становило 84,0 %. 
Цей показник пересічно по місцевих органах держбезпеки становив 
тільки 5,9 % та 7,6 %; по Донбасу, відповідно 1,8 % та 2,0 %. Високий 
рівень спеціальної освіти співробітників центру, на наш погляд, 
можна пояснити професійною необхідністю, з огляду на посадові 
обов'язки, необхідністю координувати діяльність губернських та пе
риферійних органів.

Вікові показники співробітників ГПУ були такими:

Таблиця 9

№№
п/п

Вікові групи Працівників 
центрального 
апарату ГПУ 
УСРР

Працівників
Донецького
губвідділу

Загалом 
працівників 
ГПУ по 
Україні

1 до 18 років 77 32 552
2 18-25 років 318 250 4860
3 26-35 років 234 126 3362
4 36-45 років 59 26 731
5 45-55 років 18 6 185
6 понад 55 років 9 2 47

загалом 715 442 9737

Картина у відсотках:
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Таблиця 10

№№
п/п

Вікові групи Працівників 
центрального 
апарату 
ГПУ УСРР

Працівників
Донецького
губвідцілу

Загалом 
працівників 
ГПУ по Україні

1 до 18 років 10,80% 7,20 % 5,70 %
2 18-25 років 44,40% 56,50 % 49,90 %
3 26-35 років 32,70 % 28,50 % 34,50 %
4 36-45 років 8,30 % 5,90 % 7,50 %
5 45-55 років 2,50 % 1,40% 1,90%
6 понад 55 років 1,30% 0,50 % 0,50 %

загалом 100,00% 100,00 % 100,00 %

З таблиці видно, що по трьох досліджуваних групах частки ві
кових показників тотожні, їх "коливання" не перевищує декількох 
відсотків. Тут простежується лише одна закономірність: найбільший 
відсоток працюючих припадає на вік від 18 до 25 років. Загалом ка
тегорія з 18 до 35 років включала 77,1 % працівників центрального 
апарату, 85,0% чекістів Донбасу та 84,40% пересічно по Україні. 
Достатньо високою була частка співробітників у віці до 18 років (від
5,7 % загалом по Україні до 7,2 % по Донбасу та 10,8 % по централь
ному апарату ГПУ.

Серед працівників держбезпеки переважаючу за статевим показ
ником частку становили чоловіки (центр - 82,2 %, Донбас - 81,0 %, по 
Україні - 83,4 %).

Укладачі звіту виділили дві групи соціально-станових показни
ків: 1) вид занять до революції, 2) колишні стани.

По першій групі було встановлено такі дані:
Таблиця 11

№№
п/п

Групи за видом 
занять до 
революції

Працівників 
центрального 
апарату ГПУ 
УСРР

Працівників
Донецького
губвідцілу

Загалом праців
ників ГПУ по 
Україні

1 робітники 227 189 3500
2 землероби 51 51 1168
3 різні службовці 220 99 3385
4 торговці 3 2 72
5 офіцери та

чиновники 2 31
6 учні 201 101 1461
7 невідомо 11 120

загалом 715 442 9727
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У  відсотках загальна ситуація складалася такою:
Таблиця 11

№№
п/п

Групи за видом 
занять до 
революції

Працівників 
центрального 
апарату ГПУ 
УСРР

Працівників
Донецького
губвідділу

Загалом працівників 
ГПУ по Україні

1 робітники 31,80 % 42,70 % 36,00 %
2 землероби 7,10% 11,50% 12,00 %
3 різні службовці 30,80 % 22,40 % 34,8 %
4 торговці 0,40 % 0,50 % 0,70 %
5 офіцери та

чиновники 0,30 % 0,30 %
6 учні 28,1 % 22,90 % 15,00%
7 невідомо 1,5 % 1,20%

загалом 100,00 % 100,00 % 100,00 %

Значний відсоток колишніх робітників та землеробів є обгрун
тованим внаслідок їх прямого соціального відношення до влади. Су
марно тут були такі показники: центр - 38,9 %, Донбас - 54,2 %, пере
січно по Україні - 48,0 %. Але виконання специфічних службових 
обов'язків в органах держбезпеки обумовило високі відсотки служ
бовців (відповідно, 30,8 %, 22,4 %, 34,8 %). Значну частку колишніх 
учнів (28,1 %, 22,9 %, 15,00 %) можна пояснити саме "революційніс
тю" молоді, або так званою "романтичністю" при "захисті револю
ційних надбань".

Безумовно, цікавими є дані про відношення працівників ГПУ 
до колишніх соціальних станів:

Таблиця 12

№№
п/п

Колишні стани Працівників 
центрального 
апарату ГПУ 
УСРР

Працівників
Донецького
губвідділу

Загалом працівників 
ГПУ по Україні

1 селяни 426 325 5498
2 міщани 239 111 3883
3 дворяни 13 3 100
4 особисті та почес

ні громадяни 22 1 159
5 купці 1 11
6 духовного звання 3 1 20
7 невідомо 12 66

загалом 715 442 9737
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У відсотках це буде:

Таблиця 13

№№
п/п

Колишні стани Працівників 
центрального 
апарату ГПУ 
УСРР

Працівників
Донецького
губвідділу

Загалом працівників 
ГПУ по Україні

1 селяни 59,60 % 73,60 % 56,50 %
2 міщани 33,40 % 25,10% 39,90 %
3 дворяни 1,80% 0,70 % 1,00%
4 особисті та почес

ні громадяни 3,10% 0,20 % 1,60%
5 купці 0,20 % 0,10%
6 духовного звання 0,40 % 0,20 % 0,20 %
7 невідомо 1,70% 0,70 %

загалом 100,00 % 100,00 % 100,00%

З таблиці видно, що переважну частину по всіх структурах ГПУ 
становили особи, яких було віднесено до селянського стану. На друго
му місці були міщани. Цікавим є той факт, що у структурах держбезпе
ки тоді ще працювали окремі представники колишніх станів дворян, 
особистих та почесних громадян, купців та осіб дворянського звання. 
Вони становили невелику частку співробітників ГПУ: по центрально
му апарату загалом 7,0 %, по Донецькому губвідділу -1,3 %, пересічно 
по Україні - 2,6 %. Порівняно більша частка по центральному апара
ту ГПУ, на погляд автора, обумовлена специфікою цієї структури, 
що повинна була планувати і координувати діяльність периферійних 
органів. А це вимагало відповідної освіти та певного досвіду, що, бе
зумовно, були у представників тих соціальних станів. Порівняно 
низька частка по Донецькому облвідділу мала у своїй основі саме 
особливості цього регіону - промислового, з незначними прошарка
ми серед населення колишніх дворян, особистих і почесних грома
дян, купців та осіб духовного звання.

Таким чином, аналіз видів занять працівників ГПУ до револю
ції та належності їх до колишніх соціальних станів показує чітку кла
сову лінію при доборі кадрів працівників органів Державного полі
тичного управління. Наявність "класово чужих елементів" є свідчен
ням початковості етапу становлення карних органів держави проле
тарської диктатури.

Окремо у звіті знаходяться розділи, що певною мірою характе
ризували саме професійні якості працівників ГПУ. Це дані про їх 
працездатність та знання іноземних мов.

Працездатність оцінено по п'яти категоріях. На "відмінно" 
цей показник був у 1,5 % співробітників центру, 13,1 % чекістів
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Донбасу, загалом по Україні дорівнював 4,1%. "Добре" кваліфіку
вали працездатність по центру і губвідділу Донбасу 38,0 % праців
ників, а по Україні - 30,2 %. "Задовільною" була оцінка по центру

18,7 %, Донбасу - 45,3 %, пересічно - 47,0 %. "Незадовільно" було 
оцінено стан працездатності працівників центру - 2,2 % співробіт
ників, Донбасу - 3,6 %, загалом по Україні - 11,5 %. Нез'ясованою 
залишалася працездатність 39,9 % чекістів центрального апарату 
та 7,2 % по Україні.

Як бачимо, у нормальному стані працездатності була переваж
на частина працівників досліджуваних структур. Звіт не конкретизує 
показник працездатності за категоріями працівників - керівних, опе
ративних, технічних тощо. Таким чином, йдеться лише про пересіч
ні, досить неконкретні оцінки. Хоча показник стану працездатності 
"задовільно" не є свідченням оцінки нормальної ситуації, бо робота 
у таких органах вимагала фізичного та психічного здоров'я. А су
марно на "задовільно" (що є синонімом - "посередньо") та "незадо
вільно" оцінено працездатність 20,9 % працівників центрального 
апарату (за умови відсутності даних на 39,6 %), 48,9 % - працівників 
по Донбасу та 58,5 % - пересічно по Україні.

Цікавими є дані про володіння іноземними мовами. У звіті ви
ділено такі мови: англійську, французьку, німецьку, латинську (!), 
італійську, латиську, єврейську, польську, литовську, румунську, 
грецьку та українську (!)

Показники в цьому плані були такими: по центральному апа
рату володіли іноземною мовою (чи мовами) -199 чоловік (27,8 %), 
по Донбасу - 121 (27,4 %), по Україні - 4 тис. 197 чоловік (43,1 %). 
Тобто, дані загалом по Україні були значно більшими, ніж по цен
тральному апарату та Донбасу. Вражає, що українською мовою 
володіли тільки 4,5 % працівників центрального апарату, 6,6 % че
кістів Донбасу та 27,4 % загалом по органах ГПУ України

Конкретно проценти, що характеризують володіння певними 
іноземними мовами мали такий вигляд по окремих структурах ГПУ:

Таблиця 14

№№
п/п

Іноземні мови Працівники центрального апарату 
ГПУ УСРР (%)

1 німецька 34,20 %
2 французька 20,60 %
3 польська 18,10%
4 латиська 11,60%
5 єврейська 8,00 %
6 українська 4,50 %

X. 3-489
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7 англійська 2,00 %
8 румунська 1,00%
9 латинська
10 італійська
11 литовська
12 грецька

загалом 100,00%

Як видно, по центральному апарату ГПУ УСРР найбільша час
тка з цієї категорії працівників володіла німецькою мовою (понад тре
тини). На другому місті були володіючі французькою мовою (п'ята 
частина). Третє місце займали фахівці з польської мови (близько п'ятої 
частини). Латиську мову знали 11,6 %, єврейську - 8 %. По всіх інших 
мовах відсоток був незначним.

Таблиця 15

№№
лу(%)
п/п

Іноземні мови Працівники Донецького губвідді-

1 німецька 24,00 %
2 латинська 19,70%
3 єврейська 15,70%
4 французька 14,90 %
5 грецька 8,30 %
6 українська 6,60 %
7 польська 5,80 %
8 литовська 3,30 %
9 англійська 1,70%
10 латиська
11 румунська
12 італійська

загалом 100,00 %

Таблиця 16

№№ Іноземні мови Загалом працівників ГПУ по Україні(%)
п/п

1 українська 27,40 %
2 єврейська 26,00 %
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3 німецька 14,50 %
4 польська 10,30 %
5 латиська 7,80 %
6 французька 7,10%
7 румунська 2,50 %
8 латинська 1,50%
9 англійська 1,30%
10 грецька 0,80 %
11 литовська 0,50 %
12 італійська 0,30 %

загалом 100,00 %

Цікаво, що українською мовою володіли тільки 4,5 % праців
ників центрального апарату, 6,6 % чекістів Донбасу та 27,4 % зага
лом по органах ГПУ України.

Узагальнення та аналіз кадрової частини звіту дозволяє зроби
ти наступні висновки:

По-перше, відповідні структури Державного політичного уп
равління УСРР у 1922 р. були у стані реформування, обумовленого 
об'єктивною економічною ситуацією, що склалася.

По-друге, кадровий склад чекістів був далеким від потреб “по
літичного захисту держави пролетарської революції”

По-третє, сама технологія реформування спиралася на механічні 
підходи, не враховувала потреб як самих органів, так і суспільства.

По-четверте, кадровий склад працівників ГПУ, який сформу
вався тоді, став базою для подальшого розвитку карних органів. 
Тобто, політичні репресії наступних років проводилися, в основно
му, руками тих, хто працював на початку 1920 - х років.

1 Сборник постановлений и распоряжений Всеукраинского Центрального Ис
полнительного Комитета Советов Рабочих, Крестьянских и Красноармейских де
путатов У1-го созыва (18 декабря 1921 - 10 декабря 1922).- Харьков. - Изд-во ВУ- 
ЦИК. - 1922,- С.9.

2 Бажан О. Слуга, або фрагменти життя генерала Серова // 3 архівів ВУЧК, 
ГПУ, НКВД, КГБ,- 1994.- № 1.- С. 229 - 239; Бурносов В., Нікольський В. Відлун
ня внутрішніх чисток. - У кн.: - Правда через роки.-Донецьк,- 1995.- С.88-90.

3 Шаповал Ю., Пристайко В., Золотарьов В. ЧК-ГПУ-НКВД в Україні: особи, 
факти, документи.- К.: 1997.- С.21-186.

4 Золотарьов В.А. Чекісти 20-х - 30-х: матеріали до біографічного словника // 3 
архівів ВУЧК, ГПУ, НКВД, КГБ.- 1994,- № 1,- С.168-176; 1995.- № 1/2,- С. 334 - 340.

~ Шаповал Ю., Пристайко В., Золотарьов В. Вказана праця.- С.430-581.
6 3 архівів ВУЧК, ГПУ, НКВД, КГБ,- 1997,- № 1/2.- С. 317-383.
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 ̂Державний архів Служби безпеки України (Київ). (Далі: ДА СБУ-(К) - Спр. 
254.- б/н.

° ДА СБУ (К).- Спр. 254.- Арк. 5. (На погляд автора, йдеться про кількість пра
цівників апаратів губернських відділів ДПУ, виключаючи так звану "периферію".)

 ̂ Там само.- Арк. б/н. Таблиці та графіки статті складено та всі підрахунки 
проведено за цим документам.

^  Можливо, йдеться про неукраїнців, які володіли українською мовою.

Василь Шейко 
( Харків, Україна)

ТРАГЕДІЯ УКРАЇНСЬКОЇ ІНТЕЛІГЕНЦІЇ 
В ГОЛОДОМ ОР 1921-1923 років

Проблема геноциду української інтелігенції залишається і на 
сьогодні однією з малодосліджених. З усього різномаїття її аспектів 
особливе місце посідають питання, пов’язані з голодомором та сто
сунками з владою. Якщо питання геноциду інтелігенції України під 
час голодомору 1932-1933 рр. досліджено більш грунтовно, то цього 
не можна сказати про голодомор 1921-1922 рр. До того ж драматич
ні стосунки старої інтелігенції з радянською владою в ті роки вельми 
згубно впливали на її соціально-політичне та матеріальне станови
ще, вели до великих демографічних втрат. Фактично вже в той час 
на долі інтелігенції трагічно відбивалися дії репресивної системи то
талітарного комуністичного режиму, що народжувався. Ось чому, 
на мою думку, є сенс проаналізувати та висвітлити питання трагіч
ного становища української інтелігенції під час голодомору на по
чатку 20-х років XX ст.

Україна на початку 20-х років після імперіалістичної та грома
дянської воєн знаходилась у надто тяжкому становищі. Продукція 
важкої індустрії зменшилася порівняно з 1913 р. у 8 разів і складала ли
ше 12% довоєнного рівня, видобуток вугілля -  22%, посівна площа ско
ротилася на 20%. До того ж посуха, що охопила значну частину Укра
їни, погіршила становище. Врожай пшениці досяг лише 25% довоєнно
го. У республіці почалися голод, епідемії, загальне зубожіння1. Труд
нощі економічні доповнювалися гострою політичною боротьбою різ
номанітних угруповань інтелігенції та різних прошарків населення.

У найбільш незахищеному стані опинилась інтелігенція. Вчите
лі по декілька місяців не отримували заробітної плати. Навіть акаде
міки, як свідчив віце-президент Всеукраїнської Академії наук (ВУ- 
АН) А. Кримський, “по десять місяців не отримували зарплати”2.
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У деяких губерніях півдня України в 1921-1922 рр. нараховува
лися тисячі голодуючих вчителів. В одній тільки Запорізькій губернії 
голодомор охопив близько 1000 вчителів, а в п’яти південних -  до
4 тис. Вчительство вимирало цілими сім’ями. Так, в Очакові під час 
голодомору вмерло 7 вчителів, в Бориславській волості з 22 учите
лів вмерло 8. Взимку 1921-1922 рр. по Катеринославській губернії 
було зареєстровано 20 голодних смертей вчителів, в Мелітополь
ському повіті -  12, Гуляй-Пільському -  7 і п.

Основна маса шкіл після громадянської війни залишилася зруй
нованою. Школи були без палива, освітлення з вікнами без скла. В та
ких умовах загін учительства різко дискваліфіковувався та скорочу
вався -  частина вимерла, частина поповнювала ряди священнослужи
телів або селянства3. Медична інтелігенція теж опинилася у важкому 
стані, бо смертність серед медперсоналу підвищилася втроє - вчетверо, 
що було пов’язано з епідеміями під час голодомору4.

В тяжких умовах головна маса інтелігенції вимушена була пере
дусім займатися пошуком шматка хліба. І менш за все цікавилася мі
тинговою політикою і, звичайно, у виникненні голодомору звинува
чувала владу, вимагаючи від неї допомоги. Так, на початку 1922 р. 
викладачі Одеської державної медичної академії надіслали Цен
тральній Раді доповідну записку, в якій писали, що доведені життям 
до повного зубожіння, “голоду, холоду і повної відсутності одягу та 
білизни -  викладачі Одеської медичної академії протестують проти 
такого відношення влади до вищої школи та її працівників”5.

Слід зауважити, що інтелігенція Одеської губернії особливо 
постраждала під час голодомору. Своєрідним свідченням цього є ма
теріали статей про трагедію російської інтелігенції, що були надру
ковані у варшавських газетах. Вони складалися з листів професорів 
вузів. Так, професор міжнародного права в минулому Одеського уні
верситету, член Російської Академії наук Петро Казанський, дякую
чи закордонним організаціям за допомогу голодуючій інтелігенції 
України, писав, що у нього на утриманні було п’ятеро дітей віком від
5 до 13 років, хвора на туберкульоз дружина, а квартиру чотири ра
зи грабували бандити. “Внаслідок голодування, -  писав він, -  ми вже 
не спроможні більше працювати, як це ми робили раніше (ми вироб
ляли іграшки та ковбасу для продажу на ринок), а професорський 
оклад мізерний і не дозволяє навіть думати про можливість існуван
ня” Професор технологічного інституту Одеси А. Богін у листі спо
віщав про голодну смерть дружини, голодування двох хворих дітей. 
Сам професор і його діти перехворіли на тиф. Подібне було і в листі 
професора Одеського сільськогосподарського інституту інженера 
І. Картанця. “Ось вже два роки, -  писав він, -  ми дивимося на себе, 
як на викинутих із культурного світу; зайняті безперервним тяжким 
трудом для підтримання сім’ї з 7 чоловік, серед котрих я - єдиний
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працівник, живучи постійно в злиднях і бачачи перед собою голодну 
смерть. Вже два роки, як мої діти (від 8 до 14 років) не могли тримати 
книжку в руках, тому що вони повинні були працювати і вести торгів
лю, щоб заробити на життя. Я сам працюю в 4 закладах і минулий мі
сяць я заробив 50 мільйонів карбованців, тобто в 25 разів менше дово
єнного часу, внаслідок чого ми вживаємо останні два роки саму грубу 
їжу і зовсім без хліба, молока, овочів та фруктів. Всі речі, які мали цін
ність, одяг та білизну продали, або вони подерлися. Ми залишились 
тільки в тому одязі, який кожний з нас носить, я продав своє останнє 
пальто. Декілька місяців тому я хворів на тиф, і через грубу їжу хворо
ба повторилась. Тепер захворіла на тиф і дружина”6.

І, звичайно, закордонні посилки, організовані обіди були ма
ленькою надією в морі смут, політичних пристрастей та голодомору. 
Разом з тим ця допомога посилила негативне ставлення інтелігенції 
до радянської влади. А між тим за кордоном розгорнулася кампанія 
з організації допомоги голодуючій інтелігенції. Так, “Товариство ро
сійських лікарів” у Берліні, організація на чолі з М. Грушевським у 
Відні та інші взяли активну участь у допомозі голодуючим України. 
В червні 1922 р., наприклад, робочі та селяни української національ
ності із Вінніпега через закордонне бюро Комітету допомоги голоду
ючим України в Празі вислали 500 американських доларів, зібраних 
спеціально для вчених України17

Становище інтелігенції України під час голоду було жалюгід
ним. Про це свідчать і численні листи інтелігенції в наркомос України 
та Всеукраїнський комітет сприяння вченим (ВУКС). Так, відомий 
професор із Харкова В. Бузескул 15 січня 1922 р. звернувся до ВУКСу 
за допомогою, посилаючись на хворобу, недоїдання, читання лекцій в 
холодних приміщеннях. Ректор Катеринославського фармацевтично
го інституту професор Ю. Несмєлов також у 1922 р. писав про голоду
вання двох дітей, матері, сестри. Сам він з листопада 1921 по листопад
1922 рр. не отримував плати взагалі. Таких прохань інтелігенції Укра
їни про врятування від голодної смерті було чимало. Тільки одна ар
хівна справа містить 408 сторінок, на яких тисячі волань про спасіння 
від голодомору, холоду, зубожіння і безправ’я8

Матеріальні труднощі призвели до того, що заклади культури 
та освіти були переведені на ледь жеврівший місцевий бюджет. Це вик
ликало у тому ж 1922 р. скорочення мережі освітніх закладів на 40% 9. 
Голод, відсутність коштів внаслідок воєн, занепад інтелігенції призве
ли до кризового стану культури та освіти. За даними наркомосу Укра
їни, заклади освіти і культури в 1920-1922 рр. існували без будь-якого 
певного бюджету10. “Народна освіта, охорона здоров’я, соціальне за
безпечення і т. ін., -  з сумом констатував нарком охорони здоров’я Ук
раїни М. Гуревич у жовтні 1921 р., -  переживають зараз важку кризу. 
Ніколи за всі роки революції культурне будівництво не знаходилось у
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такому важкому матеріальному стані, як зараз”1 *.
До того ж до 1921 р. в Україні так і не було поставлене питан

ня про розвиток національної культури, освіти, національної само-с- 
відомості. З іншого боку, початок НЕПу не привів до покращання 
становища ні інтелігенції, ні культури, ні освіти. В таких умовах го
ловна маса інтелігенції не поспішала виступати з гарячим визнанням 
нової влади, нових порядків. А частина інтелігенції висловлювала 
відверто або таємно своє обурення і незадоволення владою в респуб
ліці. Про це свідчать ті політичні організації, які існували у 
1921-1922 рр. легально або підпільно в Україні -  “Національний 
центр” у Харкові, організація Голубовича і “Козацька рада Право
бережної України”, “Київський обласний центр”, “Братерство укра
їнської державності” у Києві, “Волинська повстанська армія” та 
ін.12. Ці організації об’єднували різні кола інтелігенції, незадоволені 
жахливим становищем культури і своїм особистим. Не буде пере
більшенням стверджувати, що незадовільна була кризовим станом 
вся інтелігенція, але до активної дії вдавалася лише найбільш органі
зована її частина. Навіть інженерно-технічна інтелігенція України, 
перед якою відкривалося начебто особливо привабливе поле діяль
ності у зв’язку з оголошеною перебудовою промисловості, вислов
лювала менш відверто і більш таємно своє незадоволення і незгоду з 
новою владою. Так, навкруги “Південноросійського дніпровського 
заводу” об’єдналась науково-технічна інтелігенція, яка була незадо- 
волена становищем у республіці13.

З переходом до НЕПу активізувала свою антивладну діяльність і 
значна частина “Просвіт” Вони були незадоволені політикою влади 
на селі, виступали за вирішення національних питань, проти пролета- 
ризації освіти і культури14. Активізували свою діяльність і різні націо
нальні політичні угруповання, партії, як, наприклад, “Українська ко
муністична партія”, “Група українського набату”, які боролися за 
вплив на інтелігенцію під національними гаслами15. Різко збільшилась 
і кількість різноманітних видань і видавництв, які намагались об’єдна
ти інтелігенцію проти влади на терені всього національного16.

Своєрідно відбивався голодомор та перехід до НЕПу і на бага
тьох школах і вузах, він збігся з початком другого етапу пролетари- 
зації та радянізації вищої школи і шкільного будівництва. Страйки 
професорів та шкільних учителів були тоді звичайним явищем*7.

Слід зауважити, що перехід до НЕПу значна частина інтеліген
ції сприйняла як реставрацію капіталістичних відносин і тому під
тримувала цю політику. Але ця політика знову-таки вилилась як у 
переході частини інтелігенції до ділового співробітництва з радян
ською владою, так і в посиленні боротьби за повернення старих по
рядків капіталістичного устрою. І якщо з економічної точки зору 
НЕП обіцяла покращання злиденного становища інтелігенції, пере
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хід до мирного повоєнного будівництва, і це сприймалося нею пози
тивно, то політична ситуація взаємодії з радянською владою була до
сить гострою і строкатою. Політичні настрої інтелігенції під час голо
домору, переходу до НЕПу та початку періоду мирної відбудови гос
подарства були багатобарвними: визначалися переважно соціальним 
походженням, суспільним та матеріальним становищем в минулому і 
на той час. І все ж таки при всій умовності та багатобарвності серед по
літичних настроїв інтелігенції того часу можна виділити три головних.

По-перше, група інтелігенції, переважно з учительства, яка бу
ла пов’язана з селянськими масами повсякденною буденною працею, 
не покидала школи навіть у найжорстокіші часи випробувань і була 
найбільш збіднілою. Вона у міру зміцнення радянської влади, покра
щання матеріального становища та зменшення впливу національних 
угруповань все більше схилялась до ділового співробітництва з но
вою владою. Проте, слід зауважити, що і ця, найбільш численна гру
па інтелігенції, була неоднорідною. Її міські верстви ще довго чини
тимуть опір радянській владі, вимагаючи вирішення національного 
питання, особливо в галузі освіти.

По-друге, частина, головним чином, найбільш привілейованої 
в минулому і вороже настроєної до радянської влади інтелігенції. Са
ме вона тлумачила НЕП як еволюцію з поступовим поверненням ка
піталістичного ладу або як хитру тактику більшовиків на шляху об
дурення широких мас населення та інтелігенції. У всякому випадку 
вона мала за необхідне активізувати боротьбу за свої ідеали. При 
цьому у виборі форм і методів одностайності не було. Дехто вважав 
за потребу прискорити реставрацію капіталізму шляхом співробіт
ництва з радянською владою, інші оголошували єдиним вірним шля
хом активну протидію новій владі, диктатурі пролетаріату. Саме з 
цієї групи поновлювалися ряди найбільш войовничих, вороже на
строєних до радянської влади політичних угруповань націоналістич
ного спрямування. Чисельність цих груп зменшувалась в міру успіш
ного оголошення і перших кроків українізації культурного життя в 
республіці, а також провалу надій на спалах внутрішньої та зовніш
ньої контрреволюції.

Нарешті, третя група інтелігенції, яка не поспішала з визначен
ням свого ставлення до політичних ідей, НЕПу. Вона зайняла очіку
вальну, нейтральну політичну позицію, була найбільш численною і 
нетривкою в політичному своєму визначенні: кожний раз зі зміною 
обставин виділяла частину своїх прихильників у дві раніш визначені 
групи інтелігенції. їх коливання залежали від багатьох чинників, особ
ливо від економічного, політичного, зовнішнього і внутрішнього ста
новища радянської влади, міжнародних обставин у цілому. Чималий 
вплив на них мали і активно діючі в той час націоналістичні угрупо
вання.
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Отже, голод, перехід до НЕПу, початок повоєнної відбудови в 
Україні стали своєрідним прискорювачем політичної диференціації 
інтелігенції. Зрозуміло, що соціальна багатобарвність інтелігенції да
вала строкату суміш політичних настроїв різних її груп і не обмежу
валася трьома визначеними.

Про вказане вище свідчать численні й різноманітні матеріали 
тих часів. З одного боку, десятки судових процесів над політичними 
організаціями інтелігенції в 1922-1923 pp., з другого -  республікан
ські наради різних загонів інтелігенції, на яких підкреслювалось виз
нання радянської влади і перехід до ділового співробітництва з нею. 
Так, у червні 1921 р. відбулася III Всеукраїнська нарада з освіти, в 
роботі якої взяло участь більше 830 делегатів, працівників освіти і 
культури. У зверненні “До всіх працівників науки і освіти, до всієї ін
телігенції України” містився заклик до творчої роботи в нових умо
вах будівництва культури і освіти та констатувалися позитивні зру
шення у відношеннях радянської влади та інтелігенції. Водночас у 
зверненні наголошувалося, що “навіть серед кваліфікованої інтелі
генції ще не скрізь зникли старі зв’язки і контакти з ворожими радян
ській владі силами та організаціями. Ще дуже часто вимушені впев
нюватись у зв’язках сільського учительства з отаманщиною, банди
тизмом, з організаціями активного куркульства”18. У зв’язку з цим 
слід зауважити, що не все було так чітко визначеним, безсумнівним і 
справедливим. Точилася боротьба за інтелігенцію різних політичних 
угруповань та владних структур. Судові процеси часто-густо вже то
ді були радянізованими, показово-перебільшеними, надто класово— 
загостреними і заздалегідь націлювалися проти інтелігенції. З друго
го боку, націоналістичний чад бандитизму, отаманщина врешті- 
решт теж вели інтелігенцію до загибелі.

Становище інтелігенції, особливо на селі, було жалюгідним, 
злиденним і безправним у той бурхливий і швидкий на розправу час. 
Так, наприклад, пробільшовицьки настроєний завідуючий Київ
ським губвідділом народної освіти Л.Левицький, відвідавши декіль
ка повітів губернії, сповіщав наркому освіти України Г.Гриньку, що 
“враження від повітів залишилось у мене надзвичайно сумне. Радян
ської влади майже ніде не відчувається, червоноармійські частини 
ведуть себе скрізь чисто бандитським образом”19. Це вело до поси
лення бандитизму, підкреслював Л.Левицький. Освітня робота зане
пала, “Просвіти” закривались, їх працювало 30-35%, але і вони все 
зводили, як повідомлялося у звіті, лише “до бандури” “Учительство,
-  продовжував він, -  повністю дезорганізоване і навіть не ставить 
питання про організацію та об’єднання своєї роботи з незаможним 
селянством. Враження таке, що учительська маса спить непробуд
ним сном... Майже кожний вчитель говорить: “Я вчу дітей і готовий 
їх вчити далі, — забезпечте мене, а не більше -  моя хата з краю -  не
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чіпайте мене”20. Вчительство голодувало. Крім того, воно зазнавало 
постійних політичних чисток, що вели до скорочення у деяких губер
ніях до 90% загальної кількості учительства, а всього на Україні бу
ло скорочено з різних причин від 15 до 20% учителів21.

Про складність матеріального становища та політичних нас
троїв інтелігенції в той час свідчить і ректор Київського політехніч
ного інституту в своєму листі до наркома освіти України навесні
1921 р.: “Професорський персонал, не дивлячись на те, що в більшос
ті своїй мало співчуває нам, все ж таки готовий працювати за хліб і 
золото хоч чорту. Більшість із них віддані справі, завдяки любові до 
своєї справи, вони стійко переживають голодовку. В цілому це бід
ний в більшості випадків народ. В головній своїй масі вони потребу
ють співчуття, а не переслідування”22. Водночас ректор наголошу
вав на складності роботи з професурою, бо вона у відповідь заявляє: 
“Я хліба п’ять діб вже не бачив” І не дивно, що влітку 1922 р. про
фесура України виступила за автономію вузів і покращання свого 
злиденного становища. Слід зауважити, що саме в той час радян
ська влада вже вкотре спробувала посилити пролетаризацію вищої 
школи23. Протест та незадоволення політикою влади висловлювали 
як окремі представники, так і угруповання художньої інтелігенції Ук
раїни. У тому ж 1922 р. десятки листів протесту, прохання захисту 
надходили до наркомосвіти України24.

Про розмах політичних виступів інтелігенції проти влади та го
лодомору, свого безправ’я свідчить, наприклад, той факт, що політ- 
бюро ЦК КП(б)У декілька разів змушено було аналізувати цю проб
лему. Так, на засіданні 23 червня 1922 р. було розглянуто питання 
“Про політичні виступи професури” До речі, в постанові з обгово
рення цього питання були намічені заходи з боротьби за приборкан
ня інтелігенції25. Саме після цієї та інших постанов найбільш актив
ні сили протестуючої інтелігенції лишилися роботи або Вітчизни: 
частина з них була насильно переселена в межах України або Росії, а 
решта -  депортована за кордон.

Про складність становища сільської інтелігенції свідчить Всеук
раїнський з’їзд робітників землі, що відбувся у жовтні 1922 р. Голо
ва Раднаркому України X. Раковський, зауваживши, що посівна 
площа зменшилась на 22-25%, а живий інвентар -  на 30-60%, під
креслив важливість налагодження плідного ділового співробітниц
тва з інтелігенцією, від чого, на його думку, залежав успіх відбудови 
народного господарства. Проте більшість виступаючих -  агрономів, 
професорів сільськогосподарських навчальних закладів -  наголоси
ла, що “не можна наказати агроному, бо він і вся його робота -  твор
чість”, а професори підкреслювали, що працювати важко -  холодні 
пусті аудиторії, відсутність коштів, навчальних посібників, зарплат
ні і т. ін.”26. Хоч в декларації з’їзду були присутні оптимістичні на
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строї, однак в цілому підкреслювалось важке матеріальне і невизна- 
чене правове та репресивне політичне становище інтелігенції. Най
більш кваліфікована частина сільських спеціалістів або переїхала в 
місто, або змінила професію-7. Основна маса сільської інтелігенції 
займала очікувальну позицію. І якщо з'явились оптимістичні ногки, 
то здебільш завдяки сприйнято НЕПу, як політики реставрації ка
піталістичних порядків. Складність політичних взаємовідносин ра
дянської влади з інтелігенцією підкреслює попередження на з’їзді 
наркома земельних справ І. Клименка про важкі наслідки для тих. 
хто виступить проти політики влади. Дійсний зміст попередження 
виплив тоді, коли нарком зауважив, що нібито “документально виз
начено зв’язок деяких агрономів Правобережжя з контрреволюцій
ними організаціями”, і що цим займеться червоний суд2**.

Подібна картина спостерігалась і на Всеукраїнському з’їзді ме
дичних працівників, який відбувався у серпні 1922 р. На ньому наголо
шувалося на важкому, злиденному становищі медичної інтелігенції, 
яка страждала не тільки від голодомору, але й від епідемій. Смертність 
у цьому загоні інтелігенції була найбільш поширеним явищем. Водно
час слід зауважити, що медичний персонал за специфікою свого фаху в 
переважній більшості за будь-яких умов не покидав своїх робочих 
місць29. Не можна сказати, щоб радянська влада не розуміла складнос
ті становища і пряму необхідність налагодження з інтелігенцією діло
вого співробітництва. Так, на Всеукраїнській нараді завідуючих гу
бернськими відділами народної освіти в листопаді 1921 р. нарком осві
ти Г.Ф.Гринько підкреслив, що “найважливішою справою в боротьбі 
за освіту є боротьба за працівників освіти. І якщо вам вдасться їх доб
ре забезпечити і закріпити за собою, то тоді перемога освіти забезпе
чена”30. Але біда полягала в тому, що мета “закріпити” інтелігенцію 
за собою, як правило, була пов’язана практично з репресивними, си
ловими методами, хоч проголошувалась ідея налагодження посту
пового добровільного переходу до ділового та ідеологічного співро
бітництва з радянською владою. Так, в рішеннях XII конференції 
РКП(б), яка відбулася в серпні 1922 р., наголошувалось, що “не мож
на відмовлятись від застосування репресій не тільки по відношен
ню до есерів і меншовиків, але й по відношенню до політиканствую
чих верхівок начебто безпартійної буржуазно-демократичної інтелі
генції, яка в своїх контрреволюційних цілях зловживає докорінними 
інтересами цілих корпорацій, і для яких дійсні інтереси науки, техні
ки, педагогіки, кооперації і т.ін. є тільки пустим словом, політичним 
прикриттям”31. Щоправда, в циркулярі ЦК КП(б)У до всіх губкомів 
і губполітосвіт від 22 вересня 1922 р., що був складений за матеріала
ми партконференції, підкреслювалась необхідність чергування про
пагандистських та ідеологічних методів у роботі з інтелігенцією32.

Однак на практиці подібні постанови вели до розпорошення ін-
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теліґенції, зменшення творчих можливостей України. В серпні 1922 р., 
наприклад, в адміністративному, примусовому порядку було вислано 
за кордон 160 найвідоміших і найактивніших представників інтеліген
ції Києва, Москви і Петрограда33. Подібне спостерігалось і в інших 
містах України. Так, у звіті Одеського губкому КП(б)У за вере- 
сень-жовтень 1922 р. підкреслювалось, що внаслідок висилки за кор
дон представників інтелігенції в стані професури спостерігалась роз
губленість, а в деяких колах -  як це було серед лікарів -  відзначалось 
відверто вороже ставлення до радянської влади3л  М.О.Скрипник, 
виступаючи з доповіддю у ЦК КП(б)У на VI Одеській губпарткофе- 
ренції в березні 1923 р., підкреслював, що “Цека партії разом з тим 
прийняв необхідні заходи по виведенню з вищих навчальних закла
дів представників старої професури, які заражали старою ідео
логією, фактичних ідейних противників нашої влади, які там вплива
ли на уми нашої робочої інтелігенції”35. Інтелігенти, які мали необе
режність в якійсь мірі висловити своє незадоволення встановленими 
радянською владою порядками, переслідувалися карними та іншими 
органами. “Нами, -  визнавав М.О.Скрипник, -  проведена енергійна 
чистка учительського персоналу У відношенні вищої школи про
ведена чистка професорського складу, проведена заміна деяких ста
рих професорів новими професорами-комуністами”36. В тій же Оде
сі, як сповіщав губком в ЦК КП(б)У, на початку лютого 1923 р. бу
ло заарештовано декілька сотень інтелігентів, які начебто належали 
до меншовицьких організацій37.

Таким чином, інтелігенція України на початку 20-х років опи
нилася в надзвичайно важкому стані. Після семи років жорстоких 
воєнних випробувань для тих фахівців, які вижили, настали не менш 
тяжкі часи. Голодомор, фактична безправність, репресії як з боку ра
дянської влади, так і з боку націоналістичних, антирадянських сил, 
отаманщини, різних політичних угруповань -  це все, а також склад
не міжнародне становище привели до вимирання, еміграції, деквалі
фікації інтелігентських сил України -  вони зменшувалися кількісно і 
марніли якісно. Гумус нації ледь жеврів, плекаючи руками проти 
брудних потоків жорстокого життя. Нова економічна політика дава
ла хоч і вельми ілюзорну, але надію на краще життя. Попереду інте
лігенцію чекали нові тяжкі випробування.

Так, у 20-ті роки, завдяки політиці українізації, поштовх якій 
дала національно-визвольна боротьба попереднього часу, культура 
в УСРР зробила важливий крок на шляху подолання провінційності 
та комплексу “малоросійства”, органічно включилася у світовий ху
дожній процес, витворювала значні художні цінності. Але нова куль
тура, що опиралася на комуністичні ідеали, утверджувала себе як 
єдино можлива, заперечувала інші духовні цінності, і це призводило 
до трагічних явищ у культурному житті.
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Економічні труднощі, голод, зубожіння мас після закінчення гро* 
мадянської війни викликали незадоволення не тільки селян, а й робіт
ників, що загрожувало політичній основі радянської влади. Труднощі 
доповнювались дискусіями в лавах комуністичної партії. Все це сприя
ло введенню нової економічної політики (НЕПу), що була прийнята на 
X з’їзді РКП(б). На останньому, до речі, комуністи змушені були звер
нути увагу на необхідність рішення національного питання та культу
ри. НЕП створював нові умови і ставив нові завдання і перед інтеліген
цією. В період відновлення народного господарства стара інтелігенція 
залишилась єдиною кадровою силою, яка могла забезпечити виконан
ня важких господарських і культурологічних завдань. У той же час
IX Всеросійський з’їзд Рад (грудень 1921 р.) поставив завдання в ко
роткий термін створити загін фахівців із робітничо-селянського сере
довища у всіх галузях народного господарства.

На початку 20-х років економили на всьому. Особливо постраж
дали школи (як і освіта в цілому). їх мережа з переводом на місцевий 
бюджет, якого здебільшого не існувало, або на самооплатність різко 
скоротилась. “Народна освіта, охорона здоров’я, соціальне забезпе
чення і т.ін., -  констатував нарком охорони здоров’я України М.Гуре- 
вич у жовтні 1921 р., — переживають зараз тяжку кризу”38.

До того часу належать і перші суди над старою інтелігенцією, яка 
не сприймала нову владу і чинила опір. 1921 р. відбулися суди над “На
ціональним центром” у Харкові та над українськими есерами (“Про
цес Голубовича”) в Києві39, 1922 р. у Києві - процес у справі “Козаць
кої ради Правобережної України”40, 1924 р. відбувся процес над орга
нізацією інженерно-технічної інтелігенції -  “Дніпровцями”41. Активі
зували свою роботу проти нової влади націоналістично настроєні 
“Просвіти”, які об’єднували здебільшого сільську інтелігенцію, незадо- 
волену політикою радянської влади42. Розгорнули свою діяльність се
ред інтелігенції проти нової влади і різного роду анархістські угрупо
вання, як, наприклад, “Група українського набату”

І якщо НЕП вів до покращання матеріального становища інте
лігенції, то з економічної точки зору вона приймала його з надією, 
чого не можна сказати про його політичну оцінку. Так, як вже вка
зувалось, частина старої інтелігенції, ядро якої складалось переваж
но з учителів, у міру покращання матеріального становища, вирі
шення соціально-культурних завдань поступово переходила до про
фесійної співпраці з новою владою. Друга частина, представлена 
найбільш привілейованою і реакційною буржуазною інтелігенцією, 
тлумачила НЕП як еволюцію до капіталізму. І, з одного боку, закли
кала допомогти переходу радянської влади до капіталізму, а з друго
го -  до активізації боротьби з новою владою. Чисельність цього за
гону зменшувалась у міру покращання матеріального становища ін
телігенції, перших успіхів радянської українізації, а також провалу
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надій на швидке падіння нової влади від зовнішньої або внутрішньої 
контрреволюції. І, нарешті, третя група старої інтелігенції не поспі
шала визначити свою позицію, додержувалася нейтралітету. Вона 
була найбільш численною і постійно коливалась в залежності від по
казників політичного, культурного і матеріального барометра.

Про активізацію антирадянських настроїв у той час свідчить, 
наприклад, засідання політбюро ЦК КП(б)У 23 червня 1923 р., на яко
му заслуховувалось питання “Про політичні виступи професури”43.

Перехід до НЕПу викликав прискорення диференціації і в сере
довищі емігрантської української інтелігенції, що привело до виник
нення громадсько-політичної течії в її лавах -  “зміновіховства”. Во
но отримало таку назву після публікації збірника “Зміна віх”у Празі
1921 р. Учасники течії тлумачили НЕП як еволюцію радянської вла
ди на шляху до капіталізму. Вони оголосили бажання співробітнича
ти з новою владою з метою прискорення переродження радянської 
держави у буржуазну республіку.

Однак в Україні вказаний процес мав значно менший соціаль
ний резонанс. І це було пов’язано не тільки з геополітичним європей
ським становищем України і надією на зовнішню і внутрішню контр
революцію, а й русифікаторськими, великодержавними поривання
ми “зміновіховців” до “великої” Росії. До того ж введення НЕПу й 
українізація сприяли розтинанню емігрантської інтелігенції, позбав
ленню її підґрунтя в Україні, бо селянство, як політична основа дріб
нобуржуазних кіл інтелігенції, вітало НЕП, а українізація давала на
дію широким колам старої інтелігенції. Користуючись певними змі
нами у настроях інтелігенції, радянська влада і комуністична партія 
почали рішуче переслідувати своїх ідеологічних супротивників з ін
телігенції. Так, за рішенням XII партконференції РКП(б) у серпні
1922 р. в адміністративному порядку було вислано за кордон 160 
професорів із Москви, Петрограда і Києва. М.О.Скрипник, виступа
ючи в Одесі в березні 1923 р., говорив про енергійну чистку вищих 
навчальних закладів та учительського персоналу44.

Водночас слід зауважити, що радянська влада, розуміючи не
обхідність використання старої інтелігенції у будівництві нового сус
пільства, робила кроки, спрямовані на поліпшення становища інте
лігенції у зв’язку з голодом і жебрацьким станом. На це була спрямо
вана постанова радянської України від 30 серпня 1921 р. “Про поліп
шення побуту наукових працівників”, згідно з якою відомим вченим 
та їх сім’ям видавались академпайки. Для реалізації цього було виз
нано за доцільне з жовтня 1921 р. створити Всеукраїнський комітет 
сприяння вченим (ВУКСУ) та його комітетів на місцях. Функції ос
танніх пізніше перейшли до секції наукових працівників (СНП). Вже 
у 1921 р. кількість академпайків складала 8 тис., а 1922 р. скороти
лась вдвічі, тоді як для задовільнення мінімальних потреб Україні
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було необхідно не менше 5 тис. 500 пайків. Вони розподілялись та
ким чином: Харкову -  1175, Києву -  1175, Одесі -  1005, Катеринос
лаву -  310, Поділлю -  130, Полтаві -  90, Чернігову -  85, Волині -  
304Л Пайки отримували й інші загони інтелігенції. Так, наприкінці
1920 р. на 141 тис. членів спілки працівників культури і мистецтва, 
преси було виділено 75 тис. пайків. Академпайки в Києві, наприк
лад, у лютому 1922 р. було розподілено між науково-педагогічною 
інтелігенцією ВНЗ, Академією наук, Академією мистецтв, консерва
торією, Музично-драматичним інститутом ім. М.Лисенка, працівни
ками мистецтва -  разом 104046.

Серед осіб, які отримували академпайки у тому ж 1922 р. по 
місту Києву, наприклад, нараховувалось 95 кращих представників 
художньої інтелігенції. Були такі відомі майстри літератури і мис
тецтва України, як художник О.Богомазов, актор Н.Вершинін, ре
жисер С.Варський, прима балету О.Гаврилова, актор І. Замичков- 
ський, корифеї українського театру П.Саксаганський і М. Занько- 
вецька, хормейстер оперного театру А. Коваліні, соліст опери 
І.Летичевський, актор і режисер А. Лундін, режисер драми 
М.Строєв, оперний диригент Л. ІІІтейнберг та ін.47 Інтелігенція 
Харкова у грудні 1921 р. отримала 1789 академпайків, із них 220 -  
представниками художньої інтелігенції48.

Однак становище інтелігенції було жахливим. У серпні 1922 р. 
бюро Київського комітету сприяння вченим, наприклад, повідомля
ло наркому освіти України, що “професура Києва потребує до себе 
більшої уваги, виснажена повністю голодовками, усілякими хворо
бами на ґрунті голоду і нервових переживань, що серед професури 
Києва було 80% туберкульозних або близьких до цього, що відсут
ність грошей, з одного боку, з другого -  відсутність будь-чого, що 
можна продати”49. Все це привело до прилюдних протестів і незадо
волення у лавах інтелігенції. Про це, зокрема, свідчить лист протес
ту, підписаний 113 представниками науки, літератури і мистецтва від 
1 грудня 1921 р. Серед тих, хто лист підписав, були такі відомі пред
ставники інтелігенції, як М.Сумцов, X. Алчевська, М. Синельников 
та ін.50. У листі, до речі, значна увага приділялась вимозі збережен
ня житлової площі, робочих кабінетів за помірну ціну. Урядові 
структури змушені були розглядати ці питання. І в 1924 р. ВУЦВК 
у березні-квітні прийняли рішення, за яким 12 найбільш заслужених 
працівників літератури, мистецтва і науки отримали особливі приві
леї з вказаних питань. До них, зокрема, належали сім’ї академіків, 
професорів В.Бузескула, В.Тимофєєва, Н.Трінклера, В.Данилевсько- 
го, Х.Алчевської, О.Бекетова та ін.51. Вже у квітні 1925 р. у виділе
них сім’ям інтелігенції 17 будинках проживало 1576 чоловік. їм була 
видана охоронна грамота, що берегла від виселення та зменшення 
площі житла52.1 все ж слід констатувати, що, незважаючи на підви
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щення зарплати, поліпшення житлових і правових умов інтелігенції 
України, її становище, особливо учительства села, ще довгий час за
лишалося важким, а політична орієнтація -  нетривкою. Труднощі 
множились і, як правило, негативною атмосферою стосунків між се
лянством, робітниками з одного боку, та інтелігенцією з іншого. Іс
торично склалося так, що вони були здебільшого по різні боки ідео
логії та політики.

Особливо гостро і болісно складались стосунки між інженерно- 
технічною інтелігенцією (ІТІ) і робочими. Це змусило владні струк
тури приділяти вказаному питанню посилену увагу. Так, Донецький 
губком КП(б)У разом з губернською радою профспілок у листопаді 
1924 р. звернувся до комітетів і членів партії з відкритим листом “Про 
ставлення до спеціалістів” В ньому зверталась увага на неприпусти
мість розповсюдження антиспецівських настроїв, ворожість стосунків 
ІТІ та робочих. “Серед спеціалістів, -  вказувалось у листі, -  більшість 
людей пасивних у питаннях політичних, у стосунках з партійними і 
професіональними організаціями. Вони поки не беруть участі в гро
мадській роботі, зайняті лише виробничими справами. Є активний 
прошарок, який працює з нами. Вони беруть активну участь в профро- 
боті, проводять культурну роботу. Є, нарешті, невелика група, яка яск
раво виражає собою усі пережитки капіталістичних порядків. Вони 
працюють у нас за “сумною необхідністю”, у стосунках з робочими ще 
не відмовились від старих часів”. На гостру потребу налагодження по
зитивних стосунків між ІТІ та робочими вказувала постанова ЦК 
РКП(б) від 18 вересня 1925 р. “Про роботу спеціалістів”

Таким чином, у першій половині 20-х років радянська влада і 
більшовицька партія направили свої зусилля на завоювання на свій 
бік старої інтелігенції, без якої будівництво декларованого соціаліс
тичного суспільства було неможливим. Одночасно було оголошено 
про формування нової, переважно робітничо-селянської інтелігенції. 
Стара інтелігенція, переживши всі жорстокості громадянської війни, 
голоду і розрухи, безправ’я і утисків, з початком періоду відбудови, 
покращання матеріального становища, певною стабілізацією правово
го поля, все більше схилялась до професійного співробітництва з ра
дянською владою, все більше підкорялась професійному поклику і пот
ребам побуту і культури. Поступово інтелігенція змушена була дифе
ренціюватись і політично. Однак про політичні симпатії і тим паче по
літичне співробітництво з новою владою більшості старої інтелігенції 
на середину 20-х років говорити було передчасно і безпідставно.

На початку 1926 р. виробництво в СРСР досягло довоєнного 
рівня. Радянська влада поставила завдання прискорити розвиток 
промисловості і сільського господарства шляхом індустріалізації та 
колективізації. Слід додати, що економіка України відігравала важ
ливу роль у розвитку промисловості СРСР. Так, на 1927 р. республі
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ка давала близько 60% союзного видобутку марганцевої руди, 75% -  
залізної, 70% вугілля і виробництва 70% чавуну. Однак особливе міс
це в індустрії належало вугільній та металургійній промисловості 
Донбасу. І не випадково ЦК КП(б)У в постанові від 19 січня 1929 р. 
підкреслював, що успіхи індустріалізації країни прямо пов’язані з 
ростом вугільної та металургійної промисловості Донбасу.

Реконструкція країни вимагала вирішення питання забезпечення 
народного господарства висококваліфікованими кадрами фахівців. За 
перше десятиріччя радянської влади в СРСР було підготовлено значну 
кількість спеціалістів -  198 тис. з середньою та 340 тис. -  з вищою осві
тою53. Однак радянську владу турбувало те, що на 1928 р. більше тре
тини фахівців народного господарства представляли стару інтеліген
цію, а у вищій школі та наукових закладах, які формували нових спе
ціалістів, вона налічувала майже 60%54.

Особливе місце приділялось інженерно-технічній інтелігенції. В 
резолюції президії Всеукраїнської профспілки (ВУСПС) від 27 сер
пня 1927 р. “По доповіді ВУМБІТ (Всеукраїнське міжсекційне бюро 
інженерів і техніків) про посилення ініціативи й активності спеціаліс
тів у справі індустріалізації країни і раціоналізації виробництва, а та
кож про ті настрої, які мають місце в роботі ІТП” вказувалось, що 
разом з підвищенням активності ІТП серед окремих їх груп були і 
серйозні вади. До них ВУСПС відносив і консерватизм у питаннях 
реконструкції та раціоналізації народного господарства, протекціо
нізм, негаразди у стосунках старої і нової інтелігенції, недостатню 
активність ІТП у різних нарадах і зборах, нерозуміння національної 
політики партії, переоцінку ролі інтелігенції і недооцінку робочих, 
нерозуміння ролі партійних організацій. З боку робочих, як недолік, 
визнавалось негативне ставлення до ІТП. Там же відзначалась і необ
ґрунтованість частих випадків притягнення ІТП до відповідальності за 
стихійні лиха, нещасні випадки, невдачі раціоналізації, необґрунтовані 
нападки у пресі тощо. Виходячи з вищевказаного, президія ВУСПС 
закликала до викорінювання недоліків та активізації ІТП у соціаліс
тичному будівництві, а також перевиховання ІТП55. І не випадково 
Г.Петровський від імені ВУЦВК, вітаючи 3-й Всеукраїнський з’їзд ITC 
(квітень 1929 p.), поставив перед його учасниками питання: “3 ким же 
на сьогодні інженерно-технічна маса? З робочим класом чи з буржуа
зією?”56 Бо це вже пов’язувалось з провокаційним “Шахтинським про
цесом”. ІТП зі свого боку сприймала все це як посилення репресій що
до старої інтелігенції і розгубилась, чекаючи на найгірше. Слід заува
жити, що за перші роки індустріалізації кількість членів інженерно-тех
нічної секції (ITC) значно збільшилась. Якщо у січні 1927 р. в ITC на
раховувалось 22 тис. 637 членів, то у січні 1929 р. -  34тис. 333, тобто 
збільшилось на 51,7%57. Це свідчило про певну активізацію інженерно- 
технічної інтелігенції на ниві професійного співробітництва з владою у
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справі будівництва нового суспільства. Наприкінці 20-х і у 30-ті роки 
проблема співпраці інженерно-технічної інтелігенції з робочим класом 
була однією з ключових для радянської влади.

Таким чином, у даній статті ми розглянули питання взаємозв’яз
ків, співіснування, співпраці старої, вихованої при буржуазному ладі 
Росії інтелігенції з радянською владою і більшовицькою партією в 
процесі побудови ними декларованого нового суспільства. Стара інте
лігенція була тим прошарком суспільства, що володів усім культурним 
багатством, яке виробило людство. У радянської влади не було іншо
го виходу як привернути до себе стару інтелігенцію. В. Ленін постійно 
підкреслював важливість і необхідність використання старих спеціа
лістів разом з підготовкою нових -  із робочих і селян. При цьому він 
наголошував на потребі ліберальної, ідеологічної перемоги, “переви
ховання” старої інтелігенції у процесі побудови соціалізму.

На практиці ж така політика в 20 -  30-х роках привела до мораль
ного знущання, ідеологічного гвалтування, масових провокаційних 
процесів і жорстоких репресій, цькування та фізичної розправи над 
старою інтелігенцією. У другій половині 30-х років інтелігенція вже не 
могла відігравати значної ролі у культурних, економічних і тим паче 
політичних процесах суспільства. Її творчо нейтралізували, репресува
ли і замінили так званою “новою інтелігенцією”
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Юрій Котляр 
(Миколаїв, Україна)

КАНІБАЛІЗМ ПІД ЧАС ГОЛОДУ 1921 -  19£3 років В УКРАЇНІ: 
ІСТО РИ КО -П СИ ХО Л О ГІЧН И И  А Н А Л ІЗ

Голод початку 20-х років XX ст. в Україні визнавався радян
ською владою офіційно. Дослідження проблеми проводилось вже в
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1923 -  1925 роках, до порушеної теми повернулися і в кінці 80-х ро
ків. Однак між цими роками в історичних публікаціях визнавався ли
ше факт голоду. Інколи називалися навіть його причини: посуха, 
наслідки економічної відсталості царської Росії, постійні війни. Мас
штаби голоду, кількість жертв, допомога міжнародних організацій 
переважно замовчувалися або перекручувалися. В кінці 80-х -  на по
чатку 90-х років почали більш широко розглядати питання міжна
родної допомоги голодуючим. Лише в роки незалежної України 
встановлені справжні причини голоду 1921 -  1923 років. Це -  госпо
дарська катастрофа економічної політики “воєнного комунізму”, 
масовий вивіз зерна з України, терор голодом проти селянського 
повстанського руху1.

Голод початку 20-х років, за підрахунками професора М. Гуре- 
вича, різко зменшив кількість вироблення хліба на душу населення, 
порівнюючи з 1913 р. Напередодні Першої світової війни на душу 
населення вироблялося 72 пуди хліба на рік. Вивіз за кордон стано
вив 37 пудів. На їдока залишалось 35 пудів. Восени 1921 р. на душу 
населення вироблялося 6 -7 пудів зерна2. Хронічне недоїдання не 
могло не вплинути на психологічний стан суспільства, що пізніше 
проявився у випадках канібалізму. Голод 1921 -  1923 pp. слід віднес
ти до небувалих в історії людства. Він залишив далеко позаду всі го
лодування часів Бориса Годунова і носив “пандемістичний харак
тер”, оскільки голодувала майже третина населення Росії3.

Найбільше постраждало населення півдня України. До 1 
травня 1922 р. голодувала майже третина жителів Одеської та Ми
колаївської губерній4. Перелік районів, визнаних голодуючими, 
мав такий вигляд: Одеський округ -  16 районів, Миколаївський -  
7, Херсонський -  12, Єлисаветградський -  9 5. Голод почав прий
мати найстрашніші форми. Він знищував моральні принципи та 
заборони, вбивав людину фізично і морально, позбавляв людської 
сутності. Мертві годували живих, свіжі могили розкопували. По
мерлим не було спокою і після смерті. В матеріалах Одеського дер
жархіву зберігається підбірка документів “Записи лікарів -  психі
атрів про людоїдство”6, яка містить картини канібалізму.

Термін “канібалізм” походить від французького “cannibale” -  
людоїд. Побутовий канібалізм практикувався на найдавнішій стадії 
кам’яного віку. Із збільшенням харчових ресурсів він зберігся як ви
няткове, викликане голодом явище. Релігійний канібалізм зберігався 
довше і виявлявся в поїданні різних частин тіла вбитих ворогів, по
мерлих родичів. Він базувався на переконанні, що сила та інші влас
тивості вбитого переходили до по'ідаючого7.

На території України заборона канібалізму всередині колекти
ву, обов’язок ділитися їжею з усіма його членами (харчове табу) за
проваджено ще 50 - 40 тис. років тому8. Випадки людоїдства і торгів
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лі людським м’ясом спостерігалися в Україні ще на початку 
XVII ст. Тим страшнішими виглядають прояви канібалізму на по
чатку XX ст.

Жах голоду привів до появи канібалізму. Кількість випадків 
людоїдства в Одеській губернії точно невідома, проте їх було нема
ло. Миколаївський губздоров зареєстрував 18 подібних випадків: 7 -  
в Дніпропетровському повіті, 8 -  в Херсоні, 3 -  в Миколаївському 
повіті (Горохівка, Богоявленськ). На ґрунті голоду і пов’язаного з 
ним здичавіння людоїдство затьмарило все9

Санітарний лікар Миколаєва В. Коган доповідав про двох дітей, 
які вбили своїх молодших сестер і братів. Це були 15-річна Ганна Ани- 
симова і 14-річний Іван Анисимов із села Горохівка 13 березня 1922 р. 
В Херсоні в будинку вдови Ганни Шевченко була знайдена в горщику 
частина трупу її 7-річного сина. Він помер від голоду, і Шевченко роз
рубала тіло на шматки, збираючись їх зварити. Голова комісії з бо
ротьби із наслідками голоду з Голої Пристані В. Форощук повідомив 
наступне: В селі Чулаківка один із селян зарізав і з’їв свою дружину. 
Знову одружився і з’їв нову дружину. Потім затіяв нове весілля. Він 
звернувся до односельчан з проханням допомоги. В результаті перего
ворів вияснилося, що він -  людоїд. Саме тоді і виникла в селі злочинна 
група чисельністю 18-20 чоловік. Банда була організована братами 
ІІІтригель. Вони виловлювали в степу жінок та дітей і приводили їх до 
людоїда. Він їх вбивав, розчленовував, смажив, їв сам і годував цим 
м’ясом інших злочинців. М’ясо йшло також на соління й ковбасу. Кі- 
нець-кінцем канібалів викрили та заарештували10. Подібне злочинне 
угруповання діяло й біля с.Висунськ на Миколаївщині11.

Лікар Л. Айхенвальд у доповіді “До казуїстики людожерства” в 
Одеській комісії з боротьби із наслідками голоду описує 26 випадків 
людоїдства і 7 -  торгівлі людським м’ясом, що трапилися у 1921 -
1922 рр. на берегах нижнього Дніпра і в Запорізькій губернії12.

На виставці про голод Миколаївського, Херсонського, Дніп
ровського та Єлисаветградського районів в 1922 р. знаходилася в 
числі інших експонатів банка з людським м’ясом (близько 5 фунтів), 
надіслана Дніпровським Допголом. По Запорізькій губернії офіцій
но зареєстровано 50 випадків поїдання трупів і людоїдства13.

Не кращою ситуація була й на Одещині. В с. Дальник селянка 
Феодосія Білова смажила в печі померлого від голоду 12-річного си
на і харчувалася ним на протязі 4 днів14. Відомі випадки вбивства 
матерями своїх дітей, щоб потім їх з’їсти, продаж пиріжків з трупним 
м’ясом15' 16.

Всі наведені страшні факти свідчать про знецінення людського 
життя в умовах становлення тоталітарної системи, падіння моральнос
ті суспільства і поширення злочинності на ґрунті голоду17. Гасло: 
“Життя - копійка” -  показало розпачливе голодування людини18.
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Саме в цей період відбуваються психічні зрушення в деяких 
членів суспільства, коли людина перетворювалася з володаря приро
ди у звіра. Це не просто перехід у стадію первісності (дикості), а на
багато складніше явище.

У аборигенів Австралії існував звичай відрізати куски плоті від 
тіла мертвого воїна і з’їдати їх. Вони вірили, що завдяки цьому від
вага вбитого залишиться в племені. Племена намау з Нової Гвінеї 
вважали, що в тому випадку, коли один чоловік вбив іншого закон
но, тобто під час війни, і поїв його м’яса, то душа жертви ввійде в ті
ло переможця і таким чином посилить його якості як воїна. Звідси і 
пішов поширений у них канібалізм19.

Події ж голоду 1921 -  1923 рр. носили інший характер. Людо
їдство цього періоду -  це зрушення рівноваги народної психіки, бе
зумний крик душі, невтримний рефлекс, зрештою повна відсутність 
відчуття гидування. По Репрєву, не вирішене ще питання, чи є людо
їдство винятковим психозом на ґрунті голоду, чи свідоцтво атавізму 
психіки людини у зв’язку з переходом її на становище тварини. Про
фесор Франк розрізняє у голодуючих три стадії стану психічних ре
акцій: стадія збудження, пригнічення і термінальності20.

Цікаво, що до аналогічних висновків з причини канібалізму в 
культурних країнах прийшов на початку 20-х років XX ст. відомий 
майстер “оповідань жахів” Г. Лавкрафт. В його оповіданнях “Картин
ка в старовинній книзі” та “Повернення до нащадків” змальовано дві 
можливі стадії переходу до споживання людського і тваринного сиро
го м’яса -  психічна аномальність й поступова деградація до рівня тва
рини. Саме він малює портрет психічно хворого людоїда: “Довга бо
рода майже повністю закривала його обличчя . На високий лоб па
дало пасмо сивого волосся. Блакитні очі, налиті кров’ю, дивилися гос
тро і очікуюче, одягнений був в купу лахміть, з-під яких виглядала па
ра важких чобіт. Його неохайність перевершувала всякий опис”21.

З медичної (психіатричної) точки зору, голод дуже сильно 
впливає на центральну нервову систему. Сіра речовина мозку втра
чає до 30% своєї ваги під впливом хронічного голодування. За Пав- 
ловим, мозок страждає від голодування найбільше -  він руйнується. 
Як відмічає Франк, психічна сфера голодуючих знаходиться під 
впливом страшенної депресії, що сприяє розладнанню координації 
психічних елементів. Увага повністю поглинається внутрішніми від
чуттями. Гриньов звертає увагу на те, що для всіх функцій при голо
дуванні характерний пригнічений стан22.

Погіршення загального психологічного стану суспільства можна 
ще пояснити постійними війнами, що супроводжувались насильством 
і знищенням людей, високою смертністю під час епідемій: “іспанки”, 
холери, тифу23. Всі ці фактори зменшили у свідомості народу цінність 
життя. Звичайно, ці причини прямо не зв’язані з проявами людоїдства,
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проте мають опосередковане значення.
Московський психіатр Розенштейн, вивчивши ряд матеріалів з 

людоїдства, дійшов висновку, що канібалізм проявився у найменш 
цінних з психологічного і соціального боку, елементів.

Людоїди -  найчастіше інтелектуально нерозвинені люди. У та
ких натур під впливом голодування наступає особлива фаза стану 
свідомості з тупістю і переважанням елементарних відчуттів (голод, 
ситість). Як було визначено, - більшість людоїдів - звичайні селяни, 
які раніше не страждали ніякими формами психологічних хвороб. 
Проте були поставлені у виняткові зовнішні умови, що примусили 
цих людей займатися антилюдськими діями.

Певний відсоток серед канібалів періоду 1921 -  1923 рр. займали 
і психічно нездорові люди. Акти людоїдства у їх виконанні носили 
рефлекторний характер. Саме серед таких суб’єктів (алкоголіків, епі
лептиків, з уродженими дефектами психіки) спостерігались випадки 
садизму і некрофілії. Людоїдство серед дітей -  складний результат пе
редусім дитячого голоду, безпритульності й психічної дефективності24.

Викликають увагу факти, що велика кількість людоїдів були жін
ками, які повинні уособлювати милосердя25. Це можна пояснити тим, 
що крім всіх вищеназваних причин, на жінці завжди висів “Дамокло- 
вий меч” турботи про інших членів сім’ї, їх побут і харчування. І тому, 
коли в домі лежав труп когось із членів сім’ї, то виникала дилема: “Чи 
віддати його на з’їдення червам (поховати), чи рідному батькові, чоло-' 
вікові, дітям?” Інколи ця дилема вирішувалася на користь останніх. “Я 
народила сина, я його й зарізала”, - говорила одна мати-людоїдка26.

Явище канібалізму під час голоду 1921 -  1923 рр. мало істори- 
ко-психологічний характер. Тоталітарна система, що зароджувала
ся, своїми діями спричинила страшенне голодування, яке в свою чер
гу змінило психічний стан українського селянина, штовхнуло деяких 
його представників на антилюдські вчинки. Людоїдство в Україні не 
носило релігійного характеру і не повернуло суспільство до стану 
дикості. Канібалізм не був спадковим, і як явище завершився із за
кінченням голоду. Зрозуміло, що це явище перехідне і викликане 
важкими тимчасовими умовами. На жаль, воно знову повторилось 
під час голодомору 1932 -  1933 рр., коли тоталітарна система вирі
шила повністю знищити селянина-власника.

1 Голод 1921 -  1923 років в Україні: 36. док. і матер. /Відп. ред. С. Кульчиць- 
кий. -  К.: 1993; Кульчицький С. Комунізм в Україні: перше десятиріччя (1919 -  
1928) -  К.: 1996; Веселова О.М., Марочко В.І., Мовчан О.М. Голодомори в Укра
їні, 1921 -  1923, 1932 -  1933, 1946 -  1947: Злочини проти народу. -  К.: - Нью-Йорк: 
2000.

135



С.24.
З Державний архів Одеської області (Далі: ДАОО). -  Ф.Р. -  701. -  Оп.1 -  

Спр.ІО^.а -  Арк.28.
 ̂Там само.

І ДАОО. -  Ф.Р. -  702. -  Оп.1 -  Спр.44 -  Арк.89.
° ДАОО. -  Ф.Р. -  702. -  Оп.1 -  Спр.102.а -  Арк.1 -  69.
' Советский энциклопедический словарь / Гл. ред. А. Прохоров. -  М., 1985. 

-С . 537.
® Залізняк Л.Л. Первісна історія України. -  К..: 1999. -  с. 69.
 ̂ Шитюк М.М. Миколаївщина в голодних 1921 -  1923 роках // Матеріали II 

Миколаївської обласної краєзнавчої конференції ‘‘Історія. Етнографія. Культура. 
Нові дослідження.” -  т. II. -  Миколаїв: 1997. -  с.78.

І** Чунихин В. Пять фунтов человечины. Кошмар голода и разрухи на Ни- 
колаевшине 20-х годов. // Николаевские новости. -  1998. -  14 октября.

^Музей історії с. Висунськ Березнегуватського р-ну Миколаївської обл.. -  
1нв. № 537.

1- Веселова О.М. Марочко В.1.щ Мовчан О.М. -  Вказ. праця. -  С. 37.
13 Год борьбы с голодом. 1921 -  1922. -  Харьков. 1923. -  С.30.
14 Голод 1921 -  1923 років в Україні. -  С. 206.
5 -16 ДАОО. -  Ф.Р. -  702. -  Оп.1 -  Спр.102а -  Арк.13-14; 65.

1' Голод 1921 -  1923 рр. на Півдні України (за фондами ЦДАВО України) // 
Архіви України. -  1993. - № 4-6. -  С.40.

ДАОО. -  Ф.Р. -  702. -  Оп.1 -  Спр.102а -  Арк.16.
1' Фрэзер Дж. Золотая ветвь. Дополнительный том. -  М. -  К.: 1998. -  С.393. 
у  Голод 1921 -  1923 років в Україні. -  С. 205.
1̂ Лавкрафт Г.П. Полное собрание сочинений. -  Т.2 -  М.: 1993. -  С. 490. 

Голод 1921 -  1923 років в Україні. -  С. 213.
Шайкин И.Н ., Сидоренко А.Е. Лечебница в степи. (История Березнего- 

ватской больницы). -  К.: 1997. -  с. 23.
ДАОО. -  Ф.Р. -  702. -  Оп. 1 -  Спр. 102а -  Арк.66.

~  Там само. -  Арк. 65.
Голод 1921 -  1923 років в Україні. -  С. 215.

~ Гуревич М .Б. Голод и сельское хозяйство Украины. -  Харьков: 1923. -

Микола Дорошко 
(Київ, Україна)

ПАРТІЙНІ ЧИСТКИ ЯК ЗА С ІБ  ЛІКВІДАЦІЇ 
О П О ЗИ Ц ІЇ В КП (б)У  в 20 -  30-ті роки X X  ст.

Більшовицька партія “нового типу” з її централізованою побу
довою, культом вождів, залізною організаційною та ідеологічною 
дисципліною стала досконалим інструментом завоювання політич
ної влади в Росії після Лютневої революції 1917 р.

Проголосивши т.зв. “диктатуру пролетаріату”, більшовики 
поставили за мету відсторонити від участі в політичному житті будь- 
які інші політичні партії і встановити однопартійну систему. Однак, 
деякий час після жовтня 1917 р. вони змушені були залучати до уп
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равління країною представників т.зв. “дрібнобуржуазних” або наці
ональних партій, зокрема, есерів, меншовиків, Бунду тощо. Таку си
туацію керівництво РКП(б) вважало тимчасовою, продиктованою 
гострим дефіцитом управлінських кадрів. Тільки-но більшовики 
встановили контроль над основними регіонами колишньої імперії, 
вони тут же розірвали стосунки з тимчасовими союзниками. Як нас
лідок, більшовицька партія з урядової перетворилася на державну.

В Україні, де вплив більшовиків впродовж 1917-1919 рр. зали
шався незначним, КП(б)У теж уклала блок з низкою лівих партій. 
Остаточне зміцнення більшовицької влади у 1920 р. дозволило 
КП(б)У розгорнути процес ліквідації союзницьких партій шляхом 
залучення до своїх лав “кращих елементів” цих партій. Саме в такий 
спосіб була ліквідована найбільш масова в Україні партія “лівого” 
спрямування -  Українська комуністична партія (боротьбистів), яка 
допомогла більшовикам утвердитися в республіці.

Досвід, набутий більшовиками у справі поглинення своїх полі
тичних супротивників, надалі неодноразово використовувався ними у 
боротьбі з партійними функціонерами, які ставали в опозицію до пар
тійного курсу правлячої партії у 20-30-ті роки, тобто в період остаточного 
утвердження партійної диктатури в СРСР.

Курс на зміцнення партійної єдності та внутріпартійної дисцип
ліни, офіційно закріплений резолюцією X з’їзду РКП(б) “Про єдність 
партії”, ініційованою Леніним, виключав будь-які прояви інакомис
лення. З цього часу головним засобом досягнення монолітності пар
тійних рядів стають партійні чистки. Вони перетворюються на ле
гальний засіб, що відтепер використовується всесильним партапара- 
том для розправи з потенційними “ворогами народу” Особливо 
жорстоко і цинічно московський партійний центр проводив бороть
бу з інакомислячими в КП(б)У -  українській філії РКП(б).

Відомо, що відновлення державного центру УСРР відбувалося 
з величезними труднощами, які ускладнювались ще й тим, що Мос
ква в обхід ЦК КП(б)У відряджала своїх партпрацівників в Україну 
і, по суті, дезорганізувала його роботу. Причиною такого становища 
було те, що ЦК КП(б)У не мав у своєму складі ні впливових політич
них фігур, ні розгалуженого апарату, оскільки центральне партійне 
керівництво не бажало створювати в Україні авторитетний центр 
влади. Тому у міру опанування Україною ЦК РКП(б) налагоджував 
зв’язки безпосередньо з губерніями в обхід ЦК КП(б)У. Тим самим 
ЦК РКП(б), на думку членів політбюро ЦК КП(б)У того періоду
А.Бубнова та Г.Пятакова, фактично зруйнував комуністичний центр 
в Україні, не допускаючи до керівництва “більш або менш самостій
них комуністів, зв’язаних з революційним рухом на Україні і здатних 
проводити політичні директиви ЦК РКП(б), враховуючи всі складні 
обставини місця і часу”*.
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Така ж кадрова політика проводилася і після відновлення у кін
ці 1919 р. державного центру. Особливо виразною вона стала після 
того як КП(б)У уклала політичний союз із партіями боротьбистів та 
борбистів (останні походили з українського відгалуження загально- 
російської партії лівих есерів). Розуміючи неминучість залучення 
представників цих партій до керівних структур псевдодержави для 
надання їй національного забарвлення, керівництво РКП(б) жорс
тко дозувало представництво у вищому ешелоні влади УСРР бо
ротьбистів і тих більшовиків, яких відносили до категорії “націонал- 
комуністів”. Прибічники централізаторської лінії побоювалися, що 
в УСРР відбудеться консолідація сил, які прагнутимуть реальної не
залежності. Тому поряд із дозуванням складу керівних органів УСРР 
у 1920 р. Москва (вперше в історії партії більшовиків !) організувала 
чистку наявних в Україні керівних кадрів, переважно національної 
інтелігенції, залучивши до її проведення органи ЧК.

Приводом до проведення чистки стала ситуація з виборами но
вого складу ЦК КП(б)У під час ІУ Всеукраїнської партконференції 
(березень 1920 р.), коли делегатами було забалотовано весь список 
РКП(б) на чолі з Християном Раковським. Такий перебіг подій був 
викликаний тезами ЦК РКП(б) про доцільність всеохоплюючої мілі
таризації праці, підготовленими Л.Троцьким.

Група керівників КП(б)У, зокрема, Т.Сапронов -  секретар 
Харківського губкому КП(б)У, Я.Дробніс - секретар Полтавського 
губкому, Рафаїл (Р.Б.Фарбман) - секретар ЦК КП(б)У та інші висту
пили проти надмірної централізації керівництва і авторитарності, за 
колегіальність у вирішенні господарських питань і т.ін. Особливо 
різкій критиці було піддану кадрову політику ЦК РКП(б), який над
силав своїх уповноважених в Україну без відома ЦК КП(б)У. Так, 
делегат Бик заявив, що “ЦК КП(б)У -  це тільки фікція, тільки вивіс
ка... Члени ЦК відкликалися без усяких на те причин, а на їх місце 
посилались “призначенці”. Інший делегат, Лапонін, уточнив, що ЦК 
КП(б)У -  “не фікція, а ширма, якою прикривався ЦК РКП(б)”2.

Особливо різкій критиці кадрову політику ЦК РКП(б) піддав 
один з керівників ЦК КП(б)У того часу Я.Яковлєв (Епштейн). Він на
голосив на тому, що з Москви направлялися переважно недосвідчені й 
низької моралі кадри. “До нас направляли цю сарану,- відзначив він,- 
покидьків Російської Комуністичної партії, яка заповнювала всі пори 
нашого радянського організму і прижилась для того, щоб краще поїс
ти на Україні, і при першому ж гарматному пострілі утікала...”3. Сек
ретар ЦК КП(б)У С.Косіор у заключному слові визнав справедливість 
такої оцінки кадрів, однак конференція завершилася обранням до 
складу ЦК КП(б)У товаришів, які не були рекомендовані ЦК РКП(б). 
Прибічники лінії ЦК РКП(б) на чолі з ХРаковським відмовилися від голо
сування і покинули приміщення.
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Оскільки КП(б)У не була самостійною, а була лише части
ною РКП(б) із статутними правами на рівні губернської організа
ції, політбюро ЦК РКП(б) призначило замість новообраного ЦК 
КП(б)У Тимчасове бюро ЦК у складі 13 осіб на чолі з С.Косіо- 
ром. До його складу увійшли і два колишні боротьбисти -  В.Бла
китний та О.Шумський.

Бунт в КП(б)У придушувався швидко і рішуче. Вже 17 квітня
1920 р. ЦК КП(б)У фактично розформував Полтавський губком 
КП(б)У на чолі з Я.Дробнісом -  колишнім бундівцем, членом біль
шовицької партії з 1906 р., фундатором і першим керівниким міс
цевих органів КП(б)У на Полтавщині4. Але, якщо Дробніса на
правляють до Харкова, то переважну більшість його однодумців 
ЦК РКП(б) взагалі відкликає з України, а сюди оргбюро ЦК 
РКП(б) у травні-серпні 1920 р. надсилає понад 950 відповідальних 
партійних працівників з Росії, більше 200 з яких отримали призна
чення на партійну роботу не нижче посади відповідального пра
цівника повітового масштабу.

Разом з місцевими працівниками, які зберегли вірність центру, 
посланці Москви влітку 1920 р. розгорнули роботу з перереєстрації 
всього складу КП(б)У. Результатом цієї чистки стало масове виклю
чення з рядів КП(б)У “неугодних”. Так, наприклад, Харківська міська 
парторганізація зменшилася на 1,9 тис. членів (до перереєстрації в її 
рядах налічувалося 6,5 тис. комуністів)5. Всього Тимчасове бюро ЦК 
КП(б)У відмовило в перереєстрації більш ніж третині членів партії.

Знешкодивши опозицію у власних лавах, КП(б)У поступово лік
відувала небезпечну для більшовицької диктатури багатопартійність. 
Зокрема, у березні 1920 р. ЦК КП(б)У змусив Українську комуністич
ну партію (боротьбистів) прийняти рішення про самоліквідацію, “зао
хотивши ” її керівництво високими посадами в компартійно-держав- 
ному апараті УСРР. Близько чверті боротьбистів на підставі індивіду
альних заяв було прийнято до лав КП(б)У, але восени 1920 р. під час 
перереєстрації державна партія звільнилася від більшої їх частини. Та
ка ж доля спіткала і нечисленну (близько 7 тис. 700 членів) партію бор- 
бистів, яку КП(б)У поглинула у червні 1920 р.6

Після усіх здійснених з боку ЦК РКП(б) заходів комуністичний 
центр в УСРР перестав серйозно непокоїти керівництво державної 
партії, але й надалі “рука Москви” твердо скеровувала кадрову політи
ку в Україні, провідником якої виступав обліково-розподільчий відділ 
ЦК КП(б)У, створений у квітні 1919 р.

Як відомо, періодичні чистки є однією з найсуттєвіших ознак 
тоталітарного режиму. Без них він не здатний ні функціонувати, ні 
існувати. Система чисток є приреченням цього режиму, а носії систе
ми -  невільниками цієї закономірності. Проведення періодичних 
партійних чисток в радянській державі є ще одним підтвердженням
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цієї жахливої закономірності. Практика партійних чисток (1921, 
1924, 1925, 1929 і 1933 рр.) продемонструвала, що чистки були зав
жди пов’язані з великими змінами у політиці партії.

Вперше про необхідність чистки партійних рядів більшовиць
кі лідери заговорили на УІІІ з’їзді РКП(б) в березні 1919 р., проте 
громадянська війна і відсутність в структурі центральних органів 
партії авторитетного контролюючого органу дещо затримали її 
практичне проведення. Більш того, IX конференція РКП(б) у ве
ресні 1920 р., прийняла рішення, в якому містилося застереження, 
що “будь-які репресії проти товаришів за те, що вони мають іншу 
думку з тих чи інших питань, вирішених партією, неприпустимі”7

Однак Ленін задля досягнення показного однодумства і зміц
нення своїх позицій в партії готовий був знехтувати будь-яким 
партійним рішенням, а тому наполегливо проводив лінію на очи
щення організації від незгодних з генеральним курсом партії (таку 
лінію поведінки не лише перейняв, але й суттєво “вдосконалив” 
послідовник Леніна Й.Сталін). На тій самій конференції Ленін іні
ціював створення Контрольної комісії РКП(б), яка мала здійсню
вати нагляд за чистотою партійних рядів.

X з’їзд РКП(б) (березень 1921 р.) конкретизував основне зав
дання новоствореної структури і поклав на контрольні комісії, які 
створювалися в республіках, краях, областях, губерніях та окру
гах, функції охорони єдності та авторитету партії, боротьби з бю
рократизмом, кар’єризмом, зловживанням службовим станови
щем, а також порушеннями програми, статуту РКП(б) і товарись
ких стосунків всередині партії, розповсюдженням чуток та інсину- 
ацій, що підривали єдність та авторитет партії. Таким чином, Цен
тральна Контрольна комісія РКП(б), а саме таку назву вона отри
мала після X з’їзду партії, з одного боку перетворювалася на сво
єрідне знаряддя терору по відношенню до інакомислячих в рядах 
партії, з іншого -  слугувала за своєрідне “пугало” для тих пред
ставників компартійно-державної номенклатури, які, м’яко кажу
чи, порушували загальноприйняті для цієї своєрідної касти “пра
вила гри”

Проведення першої широкомасштабної партійної чистки 
санкціонував X з’їзд РКП(б). Передовсім,- писав В.Ленін,- вона 
була спрямована проти тих колишніх меншовиків, які “вступили 
до партії пізніше початку 1918 р.” і яких, на думку вождя, “треба б за
лишити в партії, приблизно, не більш як одну соту частину .. .”8.

В УСРР спектр “неблагонадійних” був ширший -  колишні 
боротьбисти, борбисти, опозиціонери в лавах самої державної 
партії тощо. Між іншим, чистка 1921 р. торкалася не лише небла
гонадійних членів партії, але й позапартійних працівників держав
них установ. Для її проведення ЦК КП(б)У створив у серпні 1921 р.
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Всеукраїнську комісію для перегляду і чистки партії і, відповідно, 
т.зв. “трійки” на місцях.

Перша загальнопартійна чистка в РКП(б) розпочалася в жов
тні 1921 р. під контролем “Центральної перевірочної комісії” на 
чолі з В.Залуцьким. Результатом чистки стало виключення з лав 
державної партії 24% її членів, проте повного відлучення від керів
ної роботи колишніх меншовиків не сталося, оскільки вони й нада
лі відігравали досить помітну роль у внутріпартійному житті 
РКП(б).

З рядів КП(б)У в результаті чистки 1921 р. було виключено 
21 тис. 260 комуністів або 21,7% від загальної кількості членів пар
тії. Серед основних причин виключення фігурували: негідна пове
дінка -  у 31,6% випадків, порушення дисципліни -  у 27,3%, “чужий 
елемент”- у 19,9 %, посадові злочини -  у 10,6 % випадків. Найгрун- 
товніше “каток” чистки пройшовся територіями Одеської, Кре
менчуцької та Київської губерній, де відсоток “вичищених” склав 
відповідно 44,6, 27,6 і 25,3%. Найбільш масових репресій зазнали 
представники інтелігенції -  з партії було виключено більше 7 тис. 
її представників, що складало 47% від загальної кількості “вичи
щених”9.

Промосковське керівництво КП(б)У використало чистку
1921 р. і як засіб максимального послаблення позицій в компартій
но-державному керівництві України колишніх боротьбистів. Так, 
восени 1922 р. був знятий з посади наркома освіти Г.Гринько, який 
намагався здійснювати директиви ЦК РКП(б) і ЦК КП(б)У 1919 р. 
про українізацію. Ще раніше, у грудні 1921 р. на УІ конференції 
КП(б)У до нового складу ЦК не були обрані ні О.Шумський, ні 
В.Блакитний (Еллан), які були членами ЦК попереднього складу, 
а О.Шумський був ще й членом політбюро ЦК. В.Блакитний не 
потрапив до ЦК КП(б)У, ймовірно, за те, що напередодні конфе
ренції випустив брошуру під назвою “КП(б)У і шляхи її зміцнен
ня”, в якій писав (у дусі директив ЦК РКП(б)) про необхідність 
очищення КП(б)У “від міщанських шкурницьких елементів, які 
прилипали до влади, а не до комунізму”. Ці “елементи” мали вели
кий вплив у КП(б)У, і В.Блакитний своєю брошурою наставив їх 
проти себе. Шумського не було обрано до складу ЦК як колиш
нього боротьбиста, бо після чистки понад 4 тис.членів УКП(б), 
прийнятих до лав КП(б)У, уціліло лише 118 осіб.

Чистка 1921 р. переслідувала далекосяжні цілі, оскільки ви
ключення з лав партії означало не лише відлучення від партійної 
годівниці, але й позбавляло виключеного легальної можливості 
висловлювати свої погляди в межах існуючої політичної системи. 
Виключення з партії, провіщала інструкція ЦК РКП(б) 1923 р., “є 
вищою мірою покарання”, оскільки воно означає “громадянську і
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політичну смерть для виключеного”10.
Інструкція 1923 р. лише підтверджувала циркулярний лист від 

21 жовтня 1919 р., в якому йшлося про значення та наслідки для 
кожного комуніста виключення зі складу РКП(б), і циркуляр ЦК 
РКП(б) “Про подвійну відповідальність комуністів”, опублікова
ний 18 серпня 1921 р. в “Известиях ЦК РКП(б)” Суть документів 
полягала в тому, що справа члена партії мала розглядатися спо
чатку партійним судом і лише в тому разі, коли останній застосо
вував до звинувачуваного комуніста вищу міру партійного пока
рання - виключення з лав державної партії -  справа передавалася 
для провадження цивільного судочинства.

Зважаючи на те, що із запровадженням нової економічної по
літики перед більшістю населення відкрилися два шляхи соціаль
ного “просування”: або стати успішним, багатим буржуа, або ж за
безпеченим і привілейованим чиновником, більш перспективним і 
привабливим (що й підтвердила історія) в умовах радянської дій
сності все ж видавався останній. Тому безпечніше й надійніше бу
ло опинитися в когорті тих, перед якими, завдяки членству у лавах 
державної партії, відкривалися заманливі кар’єрні перспективи.

Новий державний аппарат утворювався стихійно, про що
1922 р. говорив і вождь революції. В результаті відбувся поділ вла
ди і управління, утворилася соціальна група номенклатурних пра
цівників -  партійно-державна бюрократія. Її творцем цілком спра
ведливо вважається Й.Сталін, який поступово, крок за кроком, 
цей керівний прошарок добирав, плекав і виховував. Щоб зрозумі
ти процес формування нової, сталінської еліти, слід пригадати, що 
цьому передувало.

Зауважимо, що після утвердження більшовицької влади, яке 
супроводжувалось встановленням монопартійної системи, в пері
од “воєнного комунізму” утворилася диктатура партії, яка у соці
альному відношенні була диктатурою верхівки революційної інте
лігенції, що вважала себе авангардом суспільства. За В.Леніним, 
“виходить справжнісінька олігархія”, бо “жодне важливе політич
не або організаційне питання не розв’язується жодною державною 
установою в нашій республіці без керівних вказівок Цека партії”1 *. 
Але тоді більшовицька влада ще стверджувала, що диктатура пар
тії є тимчасовою, своєрідною “виховною” диктатурою, яка відім
ре, як тільки буде подолано “історичну відсталість”, і маси вияв
ляться досить зрілими до комуністичного самоврядування. До ре
чі, деякі суспільні сфери, наприклад, культура, частково духовне 
життя залишались поза безпосереднім державним диктатом. В са
мій більшовицькій партії зберігались відмінності в думках і прак
тика широких дискусій. Однак дух самоорганізації і незалежної со
ціальної ініціативи знизу зазнавав все більших утисків.
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Для управління громіздким державним і господарським ме
ханізмом потрібна була численна ієрархія професійних чиновників
-  управлінців. В період “воєнного комунізму” бюрократія перетво
рилася на потужний, самовідтворюваний суспільний прошарок, 
який зрісся з частиною революційної верхівки, почали утворюва
тися функціонально-корпоративні, відомчі та регіональні угрупо
вання. Саме з їхнього боку “революційну олігархію” очікував 
удар. Збулось те, про що попереджав італійський анархіст Е.Мала- 
теста 1920 р.: “Ленін, Троцький та їх товариші ... готують урядові 
кадри, які будуть служити тим, хто прийде пізніше, щоб присвоїти 
революцію і задушити її. Так повторюється історія -  диктатура Ро- 
бесп’єра відправляє на гільйотину його самого і відкриває дорогу 
Наполеону”12.

Загальновідомо, що роль Наполеона в радянській історії ви
конав Сталін. Його головною опорою у боротьбі за владу в партії 
і державі став виплеканий ним апарат. Завоювання апарату влади 
Сталін розпочав із підпорядкування собі Робітничо-Селянської 
інспекції (РСІ), відомства, яке згідно з ленінським задумом мало 
контролювати усі ланки державного апарату. Сталін, який 1919 р. 
був призначений на посаду наркома РСІ, використав його для 
зміцнення свого становища у партії і державі, а згодом перетворив 
наркомат на свою опору в боротьбі з внутріпартійною опозицією. 
Тому, коли тяжкохворий В.Ленін вже не міг впливати на перебіг 
подій, і в керівництві партії розпочалася запекла боротьба за вла
ду, Й.Сталін та виплеканий ним апарат зустріли ці події у всеоз
броєнні. Тепер генсек ЦК міг сміливо спиратися у боротьбі за вла
ду на створену ним бюрократичну структуру, яка з легкої руки 
М.Восленського увійшла до наукового обігу під назвою “номен
клатура”

Зрозумівши, що Сталін та його найближче оточення зосере
дили у своїх руках усі найважливіші важелі впливу у справі прий
няття кадрових рішень, 15 жовтня 1923 р. Л.Троцький та його при
бічники виступили із “заявою 46-ти”, в якій йшлося про те, що ре
жим фракційної диктатури, який склався в партії, “пережив сам се
бе”, партія поділена на “секретарську ієрархію”, партійних фун
кціонерів, що добираються згори, і на масу рядових членів, які 
практично не беруть участі у партійному житті. Автори “заяви” 
закликали до встановлення “товариської єдності та внутріпартій
ної демократії”, і, як наслідок, отримали рішення ЦК РКП(б) про 
проведення нової чистки партійних рядів, формально спрямованої 
на очищення партії від дрібнобуржуазного елемента, реально -  на 
виявлення усіх прибічників Л.Троцького ї знешкодження їхнього 
впливу в партії та державі.

Чистка 1924 р. відбувалася, в першу чергу, в партійних осе
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редках господарських та управлінських установ, а також у вищих 
навчальних закладах. Її мета -  під виглядом чистки від ненадійних 
елементів звільнити партію від інтелігентних, критично мислячих 
особистостей та від студентської молоді, яка виявляла симпатії до 
лівої троцькістської опозиції в партії.

В УСРР вістря цієї кампанії також було спрямоване на чистку 
апаратів тих губерній, де на думку партійного центру зберігалося 
найширше представництво вихідців із інших партій. Зокрема, це 
стосувалося Одеської парторганізації, де за словами тодішнього 
секретаря губернського комітету партії М.Хатаєвича 40% відпові
дальних працівників були саме вихідцями з т.зв. дрібнобуржуаз
них партій13.

Наступного, 1925 р., чистка проходила головним чином у 
сільських осередках у зв’язку зі збільшенням “куркульських” еле
ментів на селі й приєднанням до них деяких сільських комуністів. 
Саме від цих партійців і намагалися звільнитися.

І все ж бажання вищого партійного керівництва позбутися т.зв. 
“попутників” не було основною причиною чисток 1924-1925 рр., адже 
остаточне утвердження монопартійності в СРСР на початку 20-х ро
ків, досягнуте за допомогою державних каральних органів, свідчи
ло про те, що опозиція існуючому курсу, якщо й могла утворити
ся, то лише в середовищі державної партії, точніше -  серед пред
ставників т.зв. “ленінської старої гвардії”, яка катастрофічно втра
чала вплив на прийняття найважливіших питань державного жит
тя, в той час як позиції Й.Сталіна та його найближчого оточення 
невпинно зміцнювалися. Розвитку цієї тенденції сприяла також 
відносна стабілізація внутрішнього життя в країні, що позначило
ся на становищі та статусі номенклатурних працівників, переваж
на більшість яких саме в цей період отримала доступ до владних 
важелів та привілеїв, з ними пов’язаних. Це були сталінські вису
ванці, які, як зазначав Л.Троцький, отримали осілість і перекона
лися, що переведення з одного місця роботи на інше, з однієї сфе
ри діяльності до іншої, стали скоріше винятком, а не правилом. 
Вони “перестали дивитися на призначення як на тимчасові, нетри
валі і майже випадкові. Питання про призначення стало пов’язува
тися з питанням про особисте життя, про умови життя сім’ї, про 
кар’єру”14.

Саме з цього часу новий вождь номенклатури виступає в 
якості її організатора, розподілювача і вихователя. Він, на думку 
Л.Троцького, добирає людей за ознакою їх ворожості або байду
жості по відношенню до його (Сталіна) противників, учить їх, як 
організувати свою владу на місцях, як добирати співробітників, 
користуватися їх слабкими сторонами, протиставляти один одно
му тощо. Й.Сталін розподіляє найбільш престижні посади, визна
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чає розмір вигоди функціонера, добирає склад контрольних комі
сій, які, з одного боку, мають жорстоко переслідувати інакомисля
чих, з іншого -  дивитися крізь пальці на зловживання, яких при
пускаються віддані генеральному секретареві чиновники. В такий 
спосіб формується нова привілейована каста, пов’язана круговою 
порукою своїх інтересів.

Витіснити з керівного ядра партії т.зв. “стару гвардію” вож
дю номенклатури допомагали вищі посадовці ВЧК-ГПУ, в руках 
яких були зосереджені досьє на усіх більш-менш впливових діячів 
партії та радянської держави. Така практика була започаткована 
ще В.Леніним і була успішно апробована ним, зокрема, в Україні 
у 1920 р., коли за допомогою органів ЧК було здійснено “лагідне 
знищення” (термін С.Кульчицького) союзницької партії бороть
бистів. Досьє на своїх опонентів генсек використав як засіб їхньої 
дискредитації. Як наслідок, вже 1925 р. переважну більшість ком
партійно-державної номенклатури складали чиновники, які в пер
шу чергу були зацікавлені в призначеннях, підвищеннях, пільгах та 
привілеях, і які під політичним реалізмом розуміли турботу про 
власні інтереси.

Від самого початку проведення партійних чисток до складу 
спеціальної контрольної комісії в обов’язковому порядку делегу
валися член ЦКК і представник ВЧК-ДПУ, але якщо представниц
тво ЦКК у складі комісії випливало з її призначення та було логіч
ним продовженням її функціональних обов’язків, то присутність у 
складі комісії відповідального працівника Чека диктувалася праг
ненням цієї структури закріпити за собою право втручатися в усі 
сфери суспільного життя. Своєю попередньою діяльністю ВЧК за
рекомендувала себе не лише як орган з боротьби з контрреволю
цією, спекуляцією та службовими злочинами, але й як структура, 
що з червня 1918 р. виконувала функцію боротьби з політичними 
опонентами державної партії.

Оскільки остаточне знищення організованої політичної опози
ції режиму в особі партій лівих есерів та меншовиків навесні 1921 р. 
співпало з виникненням значної організованої опозиції всередині 
партії більшовиків, органи ВЧК автоматично продовжували “бо
ротьбу” з політичними опонентами т.зв. генеральному курсу тепер 
вже всередині РКП(б). Попри те, що особливий статус органів ЧК 
в системі партійної диктатури не був закріплений ні документаль
но, ні в законодавчому порядку, він (цей статус) був наріжним ка
менем у практичній діяльності головного карального органу нової 
влади.

Незалежне положення ВЧК в структурі органів влади неми
нуче породжувало серед її працівників комплекс безкарності, а це, 
в свою чергу, викликало певний спротив з боку інших контролю
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ючих структур. Показовим у цьому відношенні є епізод, що харак
теризує стосунки ВУЧК з ЦКК КП(б)У 1921 р. Секретар ЦКК 
КП(б)У С.Покко мав великі неприємності через те, що виключив з 
партії за грубе порушення “комуністичної і пролетарської моралі” 
декількох працівників ЧК, за яких клопотав сам голова ВУЧК 
В.Манцев. Останній, приміром, звернувся до ЦК КП(б)У з прохан
ням “знайти управу” на ЦКК, лінія поведінки якої по відношенню до 
ЧК, на його думку, “розходиться з лінією ЦК”15.

Використання партією органів ВЧК для встановлення пара
лельного контролю над суспільством ставило чекістів у цілком 
особливе, незалежне становище по відношенню до місцевих, у то
му числі й республіканських, органів влади. Це давало змогу мос
ковському партійному центру мати ще один важіль впливу на ре
гіони.

НЕП збільшив роль і функції бюрократичних апаратів. Но
вий суспільний прошарок, який піднявся в період революції і 
привласнив собі її плоди, прагнув тепер необмеженого панування 
і відсторонення від влади прихильників “виховної диктатури” За
пекла боротьба за владу, що розгорнулася в 20-ті роки, ще більше 
зміцнила угруповання Сталіна, яке мало найбільше опертя в апа
раті.

1929 р. Сталін, спираючись на підтримку бюрократії, здій
снив “великий перелом” і одноосібно захопив владу. Слідом за 
цим було встановлено тоталітарний режим, що потребував нових 
чисток. Перед суцільною колективізацією й наступом на куркуля 
Й.Сталін прагнув позбутися поміркованих елементів у партії, тому 
чистка 1929 р. була спрямована, в основному, проти бухарінсько- 
го ухилу в партії. Протягом 1929-1931 рр. з лав ВКП(б) було вик
лючено близько 250 тис. членів, переважна більшість яких належа
ла до т.зв. “правого ухилу”

Шукаючи відповідь на питання про причини поразки усіх по
літичних опонентів Сталіна, - від Троцького до Бухаріна, вислови
мо припущення, що усі вони зазнали поразки через те, що не мог
ли звернутися до суспільства, минуючи партію, оскільки це супере
чило її організаційним принципам. Сталін у будь-який момент міг 
направити усю силу підконтрольного йому апарату проти усіх сво
їх політичних опонентів. Не міг цей всесильний аппарат виступити 
лише проти свого вождя. Не дозволяла політична кон’юнктура і та 
обставина, що апаратні працівники добиралися за ознакою особистої 
відданості керівникові.

Ліквідувавши усі т.зв “ухили” та “опозиції” своєму “велико
му перелому”, Сталін не зустрів тепер у партії сил, які могли б чи
нити спротив його політиці, в країні. З цього часу він отримав не
обмежені можливості у проведенні кампаній широкомасштабних чисток
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і репресій в країні.
Рішення про наступну чистку ЦК ВКП(б) прийняв 10 грудня

1932 р. Вказуючи на характер і мету чистки, секретар ЦК ВКП(б) 
Л.Каганович у промові на московському міському партактиві 22 
травня 1933 р. зазначив, що “в процесі чистки партія повинна 
звільнитися від:

1) класово чужих і ворожих елементів, які шахрайськи проліз
ли в партію;

2) відкритих і прихованих дворушників;
3) порушників залізної дисципліни партії;
4) переродженців, що зрослися з куркулем і буржуазією;
5) бюрократів, кар’єристів та шкурників “16.
Партійна чистка в Україні, згідно з вказівкою Д.Мануїль- 

ського, що прибув з Москви на допомогу П.Постишеву -  другому 
секретареві ЦК КП(б)У, повинна була пройти також під знаком 
найжорстокішої боротьби з національним ухилом, усіма вихідця
ми з колишніх національних небільшовицьких партій, партійними 
працівниками в галузі культури й українізації, а також з теорети
ками національного питання, які буцімто відхилилися від ленін
сько-сталінського вчення. На практиці це означало, що виключен
ню з партії підлягали співпрацівники та послідовники наркома ос
віти М.Скрипника, усі колишні боротьбисти, укапісти, політичні 
емігранти із Західної України (члени КПЗУ), вихідці із інших укра
їнських партій, тобто ті сили, які надавали КП(б)У національного 
забарвлення.

Сталін розумів, що для остаточного підкорення республікан
ських філій ВКП(б), треба було фізично знищити всі національні 
комуністичні кадри, які органічно виросли з національно-визволь
ного руху даного народу, незалежно від того чи належали ці кад
ри до “старої ленінської гвардії” (як скрипниківці в Україні), чи бу
ли вони вихідцями з різних течій націонал-комунізму (наприклад, 
боротьбисти й укапісти в Україні). Тому на початку 30-х років бу
ло здійснено чистки, розгроми, майже стовідсоткове фізичне зни
щення урядів і центральних комітетів компартій національних рес
публік. Першою в цьому переліку стоїть Україна.

Точні дані чистки 1933 р. в УСРР не були опубліковані, але на 
основі матеріалів про найважливіші партійні форуми, доповідей 
вождів та інформації в пресі, можна дійти висновку, що в резуль
таті чистки та т.зв. перевірки документів, що йшла слідом за нею, 
зі складу КП(б)У були виключені майже всі колишні боротьбисти, 
укапісти, бундівці, західноукраїнські комуністи-емігранти, меншо
вики, есери, троцькісти.

В результаті чистки 1933 р. та масових репресій, що настали 
слідом, чисельність КП(б)У зменшилась майже вдвічі. Станом на

10* 489 147



квітень 1937 р. в КП(б)У перебувало на обліку 296 тис. 643 кому
ністи, що на 253 тис. 790 осіб менше, ніж було на 1 січня 1933 р. 
Між іншим, в КП(б)У залишилось лише 8,2 % тих, хто вступив в 
партію до 1920 р.17

Чистки в Україні набули нечуваних масштабів, а їх наслідки 
стали справжньою трагедією для українського народу. Сталінські 
репресії в Україні дали привід Л.Троцькому, якого важко запідозрити 
в симпатіях до України, висловити думку про те, що “ніде утиски, чис
тки, репресії та всі види бюрократичного хуліганства не набували такого 
вбивчого розмаху, як на Україні, в боротьбі з могутніми підгрунтовими прагнен
нями українських мас до більшої свободи і незалежності”1®.

Пояснюється таке наджорстоке ставлення до України з боку 
московського партійного центру насамперед тим, що загроза для 
правителів СРСР йшла, в першу чергу, з України, яка за своїми еко
номічними і людськими ресурсами практично не поступалася іншим 
національним республікам разом взятим (за винятком Росії). 
Пам’ятали в Кремлі і про те, що радянській Росії довелося в 1917-
1920 роках тричі завойовувати Україну. Тому навіть український 
субцентр власної влади становив для центру серйозну небезпеку.

Коли Кремль перебував у нестабільному стані “колективного 
керівництва”, тоді кожен з претендентів на роль вождя бажав зару
читися вагомою підтримкою української периферії, і, відповідно, ра
дянська Україна мала з цього певний зиск. А коли вождь у Москві 
визначався, на перший план висувалася потенційна загроза україн
ського сепаратизму. У цьому випадку Україну очікували превентив
ні репресії. В епоху сталінської диктатури, що тривала чверть століт
тя, український народ було піддано нечуваному терору з боку дер
жави, що коштував йому мільйони втрачених людських життів. Нас
лідки тих жахливих часів відчуваються й дотепер.

1 Центральний державний архів громадських об’єднань України. (Далі: ЦДАГО 
України).- Ф.1.-Оп.20.-Спр.130.-Арк.72.

2 Пиріг Р.Я. ІУ конференція КП(б)У // Сторінки політичної історії України,- 
К.:1990.-С.134.

3 Там само.
4 ЦДАГО України.-Ф, 1 .-Оп.20.-Спр. 152.-Арк.88.
5 Пиріг Р.Я. Указ.праця.-С.135.
6 Кульчицький С.В.УСРР в добу “воєнного комунізму”.-К.:1994.-С.70.
7 Коммунистическая партия Советского Союза в резолюциях и решениях съездов, 

конференций и пленумов ЦК.-М.: 1953.-Ч.1.-С.509.
8 Ленін В.І. Повн. зібр.творів.-Т.44.-С. 115.
9 ЦДАГО України.-Ф. 1-Оп.20.-Спр.349.-Арк.2,4.
10 Там само.-Спр.1640.-Арк.87.
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11 Ленін В.І. Повне зібр. творів.-Т.41 .-С.29.
12 Цит. за: Дамье В.В. Тоталитарные тенденции в XX веке // Мир в XX веке.-М.: 

2001.-С.75.
13 ЦДАГО України.-Ф.І.-Оп.20.-Спр.1800.-Арк. 123.
14 Див.: Троцкий Лев. Сталин.-М.: 1996.-Т.2.-С.133.
15 ЦДАГО України.-Ф.1.-Оп.6.-Спр.24.-Арк.72,74.
16 Каганович Л. О чистке партии II Правда.-1933.-1 июня.
17 Бабко Ю.В. Партійне будівництво на Україні у 1933 -1937 рр.-Львів: 1971.- 

С.125.
18 Цит. за: Камінський А. В полоні традиційного великодержавництва // Сучас- 
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Микола Шитюк, Валентина Шкварець
(Миколаїв, 

Україна)

КАРАЛЬНІ З А Х О Д И  П РО ТИ  П РЕДСТАВН И КІВ Н А - 
Ц Ю Н А Л ЬН И Х  М ЕН Ш И Н  У П ІВД ЕН Н И Х  О БЛ А С 

Т Я Х  УКРАЇНИ В 20-30-х  роках X X  ст.

Південь України -  багатонаціональний регіон. З давніх-давен тут 
проживали болгари, греки, молдавани, євреї, білоруси, вірмени, лати
ші, румуни, поляки, німці, серби та люди інших національностей.

Поряд з масовими репресіями проти українців, росіян, німців, по
ляків масові репресії торкнулися і цих народів. Репресивно-каральна 
система вишукувала серед представників різних національностей шпи
гунів всіляких іноземних розвідок, ворогів, які наносили “шкоду ра
дянській державі” і з якими необхідно було розправитися. Тому не ви
падково в архівах тепер знаходяться тисячі кримінальних справ грома
дян, нині реабілітованих, що розповідають про трагічну долю пред
ставників різних народів, націй, які штучно були притягнуті тогочас
ною системою до вкрай жорстокої відповідальності та знущань.

Ідеологія репресій у їх початковому варіанті була сформульо
вана Й. Сталіним 5 листопада 1927 р. під час прийому делегації 
іноземних робітників: “Ми - країна, оточена капіталістичними дер
жавами. Внутрішні вороги нашої революції є агентурою капіталістів 
всіх країн. Капіталістичні держави представляють собою базу і тил 
для внутрішніх ворогів нашої революції. Воюючи з внутрішніми во
рогами, ми ведемо боротьбу з контрреволюційними елементами всіх 
країн. Судіть тепер самі, чи можна обійтись при таких умовах без ка
ральних органів типу ОДПУ”1.

Саме в цих словах приховувалося підгрунтя тих страшних по
дій, що розгорнулися в другій половині 30-х років.
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У архівах зберігся документ, що детально розповідає про меха
нізм, організацію і проведення заходів за директивами НКВС2. На
чальник Московського УНКВС С.Ф. Реденс, засуджений 1940 р. до 
розстрілу, власноручно у зізнаннях 14 червня 1939 р. повідомляв: 
“Робота за наказами про розгром шпигунських гнізд серед націо
нальностей, які не входять у Радянський Союз (поляки, латиші, ес
тонці, греки й ін.). Операція отримала назву “альбомної”, яку прово
дили методами, що інакше, як шкідницькими, я назвати не можу. 
Сам порядок винесення вироків за цими “альбомними” справами 
був встановлений досить і досить примітивно, який допускав можли
вість творити будь-які беззаконня, не боячись бути пійманим. Цей 
порядок був таким: на аркуші паперу, на лівому боці, потрібно було 
писати біографічні дані заарештованого, на правій -  суть справи. З 
центру увесь час вимагали писати покоротше, т.б. звинувачується 
матеріалами, показанням, сам признався, зміст злочину, шпигунс
тво, диверсія, терор, які дії заарештований здійснив і які мав завдан
ня. У центрі всі ці справи, зшиті для зручності в альбоми по 100 ар
кушів, направлялися на адресу Цесарського і в 3-й відділ Мінаєву за 
підписом начальника управління і прокурора, розгляд цих справ 
проходив просто злочинно. На початку операції Цесарський і Міна- 
єв за декілька годин розглядали по 500-600, а то й 1000 справ, їх рі
шення було кінцевим. Коли ж почала надходити велика кількість 
альбомів, тоді вони розподіляли між собою альбоми, і кожен окремо 
визначав міру покарання. Як правило, 95% була вища міра покаран
ня. Потім писали протокол і давали на підпис Єжову. Єжов, як неод
норазово я сам бачив, їх не читав, відкривав останню сторінку і зі 
сміхом запитував Цесарського, скільки тут ..., підписував, не читаю
чи, там ще стояв підпис Вишинського. Як підписував прокурор, чи 
перевіряв він щось, я не знаю, але можу сказати, ніяких змін він ніко
ли не вносив. Таким чином вирішувались справи, а з місць ішли три
вожні сигнали про найнедопустиміші збочення як у арештах, так і 
при веденні слідства, надходили дані про масові арешти без будь- 
яких підстав. Були начальники, в яких зізнавались в шпигунстві 
100%. Єжов, бачачи, якого напряму набуває операція, замість того, 
щоб зупинити злочинну роботу, весь час слав телеграми з наказами, 
де посилити удар, посилити арешти, прямо говорячи, що область 
відстає... Мінаєв, Цесарський прямо говорили: ось такі області да
ють таку кількість, а ви відстаєте, потрібно натиснути, ось в інших 
областях всі зізнаються, а ось ви працювати не вмієте. Бачачи такий 
натиск з боку Єжова і апарату, я, в свою чергу, натискав на апарат -  
більше арештів. У той же час операції набули таких розмірів, що аль
боми почали надходити у величезній кількості, і тоді ще більше 
спростили розгляд цих справ, почали роздавати альбоми начальни
кам відділів на тисячі заарештованих, і начальники відділів одноосо
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бово вирішували долю заарештованих, і Єжов, не читаючи, підпису
вав готові протоколи, те ж саме, на жаль, робив і Вишинський. Коли 
деякі начальники запитували Єжова, чи не можна прокуратуру попе
редити, щоб вона не прискіплювалась, то Єжов, сміючись, відповів, 
що прокурори увійдуть у трійки, а що стосується санкцій на арешти, 
то вони їх будуть давати тоді, коли вже будуть проведені арешти, і, 
дійсно прокурори отримали вказівку давати наступну санкцію, 
скарг від населення не розглядати, а відповідь давати таку: “Чекай
те листа” Вся ця робота трійки і альбомів була побудована так, щоб 
викликати незадоволення населення”...3

Отже, можна назвати більш-менш точну кількість жертв репресій 
відносно єврейського населення півдня України. За свідченням
О.П. Данильченка, значна частина єврейського населення прагнула 
під приводом виїзду на південь переселитись в міста Північної Таврії 
та Криму. Так сформувались досить багаточисленні єврейські общини 
у містах -  торговельних центрах та морських портах півдня України -  
Одесі, Миколаєві, Херсоні, Катеринославі, Судаку, Керчі та ін. Разом 
з тим, у другій половині XIX ст. на Миколаївщині, Херсонщині, Єли- 
саветградщині та Маріупольщині виникло 38 єврейських землероб
ських колоній із населенням понад 42 тис. чоловік, з’явилися єврейські 
землеробські поселення і в Криму, переважно у його північній степовій 
частині, зокрема, неподалік від Джанкою та Перекопу, заселені пересе
ленцями Вітебської, Гомельської, Волинської губерній.

Чимало кримінальних справ розповідають про так звані “злочи
ни” представників єврейської національності, що проживали на півдні 
України. Перші політичні процеси проходили після листопадового 
1929 р. пленуму ЦК ВКП(б), коли розпочалася суцільна колективіза
ція. Куркулями були названі мешканці єврейської колонії Єфінгар на 
території Баштанського району Миколаївщини: Ю.І.Бейлін, М.Ф.Бей- 
сік, А.С.Абрамович, М.Я.Лейзер, Б.Ю.Фельдман. Органи НКВС заа
рештували їх 22 листопада 1937 р. за участь у підпільній контрреволю
ційній куркульській організації, за намагання “розвалити порядок в 
колонії”, дискредитувати її керівників. Уже через 7 днів трійка НКВС 
Миколаївської обл. винесла їм вирок -  10 років ВТТ.

Кримінальні справи тих жахливих років свідчать, що чимало 
жителів єврейської національності Миколаївщини проходили у 
сфабрикованих слідчими справах за належністю до різних іноземних 
розвідок: грецької, румунської, болгарської, естонської, фінської та 
ін. Так, нібито за шпигунську діяльність на користь англійської роз
відки був заарештований мешканець Миколаєва Л.М.Маргеліс, яко
го особлива нарада засудила до розстрілу. За належність до іран
ської розвідки був заарештований у 1937 р. С.Я.Памбук. Рішенням 
трійки його було засуджено до 10 років4.

Проходили представники єврейської національності і під час
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проведення операції з ліквідації “військово-фашистської змови” 
Так, органи НКВС заарештували командира дивізіону 15-ї стрілець
кої дивізії М.С.Кравцевича, якого звинуватили у контрреволюційній 
роботі, намаганні фашизувати Червону армію, у проведенні таємних 
нарад, на яких він закликав боротися проти існуючого ладу в СРСР.

Єврейське колонізаційне товариство (ЄКТ) органи НКВС зви
нуватили у шпигунстві на початку 30-х років. Єврейські колонії бу
ли у незрівнянно кращому становищі, ніж українські колективні гос
подарства, що ледь животіли, не маючи у більшості випадків необ
хідної техніки і ремонту, господарських споруд, кваліфікованих 
спеціалістів, на відміну від єврейських, що відчували постійну мате
ріальну і фінансову допомогу, співчуття з-за кордону. Це викликало 
підозру і лють з боку державних і партійних структур. На думку пра
цівників НКВС, закордонна допомога грала роль троянського коня. 
Єврейські поселення не відчували дефіциту будівельних матеріалів, ос
кільки останні безперервно надходили з-за кордону. Місцеве населен
ня терпіло хронічний голод на будівельні матеріали. Підступами між
народного сіонізму пояснювався і факт ігнорування абсолютною біль
шістю єврейських колоністів колективізації. Місцеві поселенці запису
валися у колгоспи вкрай неохоче, що після відомої постанови ЦК 
ВКП(б) “Про боротьбу з викривленням партійної лінії у колгоспному 
русі”, з єврейських колгоспів вийшло 80% селян. Однак це лише зміц
нювало позиції “борців із сіонізмом”

До тюремних камер НКВС потрапив O.A. Фегін -  завідувач 
Миколаївської переселенської контори ЄКТ. Дуже швидко праців
ники НКВС зшили білими нитками кримінальну справу і вчинили 
суд швидкий та неправий. 11 квітня 1938 р. трійкою НКВС Дніпро
петровської обл. О. Фегін був засуджений до розстрілу. У сіоніст
ській антирадянській діяльності був звинувачений агроном колгоспу 
“Красний Кавказ” J1.M. Годлевський, його брат М.М. Годпевський, 
завідувач кафедри бджільництва Кримського сільгоспінституту.

У 1938-1939 рр. ЄКТ та інші організації подібного профілю бу
ли ліквідовані остаточно. Громадян іноземних держав примусово 
вислали за кордон, а своєї країни -  репресували. У телеграмі НКВС 
УРСР №83921 наказувалося місцевим органам “Негайно перегляну
ти всі обліки і розробки по сіоністах, заарештувавши антирадян- 
ський сіоністський актив. Про проведені заходи і результати слідс
тва доповісти до 3 січня 1938 р.”

Операція по сіоністах зводилася до “викриття” знову-таки усіля
кої “контри”, “шкідництва”, “шпигунства” і п. “В цьому неважко пере
конатись, - стверджує В. Глигач, - простеживши ряд справ з “очищен
ня” партії від людей “з минулим” єврейського походження. В колиш
ніх архівах КПУ зберігаються протоколи засідань комісій партійного 
контролю при обкомі КП України, на яких розглядалися пропозиції з
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реабілітації комуністів, виключених з партії у роки репресій. Так. заві
дувач відділом кадрів Херсонської швейної фабрики Ф.М.Меєрович 
була притягнута до кримінальної відповідальності за участь у контрре
волюційній організації троцькістів. ведення підривної діяльності, спря
мованої на зрив стаханівського руху. У серпні 1937 р. Меєрович була 
засуджена до 5 років вислання у Казахстан, проте вже в 1938 р. її було 
засуджено до вищої міри покарання, хоча жодного пункту звинувачен
ня вона не визнала5.

Виконроба будконтори комунального відділу Херсонського 
міськвиконкому Й.М.Файнгольда виключили з партії в 1937 р. як 
троцькіста-дворушника, який, ‘'виступаючи на зборах робітничих 
колективів, позитивно відгукувався щодо активних троцькістів, дис
кредитував Комуністичну партію та її політику”.

Трагічно склалась доля і члена ВКП(б) С.Й. Ножницького, 
який до арешту працював начальником політвідділу радгоспу “Си
васький борець” Новотроїцького району на Херсонщині. Його зви
нуватили в антирадянській троцькістсько-терористичній організації, 
до якої він залучав нових членів і проводив шкідницьку роботу, 
спрямовану на розвал сільськогосподарського виробництва. Підста
вою до його розстрілу стали “зізнання” у тому, що він славословив 
заарештованих і засуджених на той час Тухачевського і Якіра.

Завідуючого херсонської контори “Укрдеревзбут” А.Л. Резнікова 
звинуватили також у сіонізмі. Резидентом сіоністської розвідки було 
названо С.Д. Стамблера -  працівника Херсонської промартілі 
“Укрм’ясорибконсерви”, звинуваченого у наклепах на партію, сталін
ську конституцію, розвал культурно-масової роботи в промартілі. Рі
шенням особливої трійки УНКВС при Херсонському міськвідділі 
НКВС С.Д.Стамблера було засуджено до розстрілу.

1937 р. працівниками НКВС була сфабрикована справа про рес
публіканський центр “Бунд”, за якою були заарештовані завідуючий 
кафедрою Одеського університету Л.М. Абрам, секретар Калініндорф- 
ського райпарткому КП(б)У Н.Г. Лурьє, письменник Д.М. Ман, заві
дуючий відділом нацменшин ЦВК УРСР П.А. Красний, бухгалтер-ре- 
візор Д. Шнидр. У звинувачувальному вироку говорилося, що в Укра
їні проживає ряд колишніх діячів єврейської національної партії, які 
пов’язані між собою і проводять активну контрреволюційну діяль
ність. Притягнуті зі справи були названі шпигунами іноземних розві
док і проводили, мовляв, “активну ворожу” діяльність. Слідство ніби
то встановило, що за завданням іноземних розвідувальних органів у 
своїй ворожій діяльності блокувалися з учасниками інших контррево
люційних організацій в СРСР°.

Не припинялися репресії з боку радянської влади проти єврей
ської інтелігенції, за, наприклад, викладання івриту, що набули на
вального характеру за часів сталінізму. Наприкінці 20-х років теза

153



про необхідність боротьби проти капіталізму з’єдналася з тезою про 
загострення класової боротьби. У конкретних історичних умовах ста
лінізму наступ на права єврейських, як і усіх інших народів, був зумов
лений цілим комплексом причин. Антисемітизм поволі ставав одним із 
головних напрямків політики Сталіна спочатку у внутрішній боротьбі, 
а потім у внутрішній і зовнішній політиці. Сталінізм фізично знищував 
кращу частину єврейської інтелігенції, і фактично на початок 50-х ро
ків було зупинено всякий вияв єврейського життя на терені України.

У другій половині 30-х років особливо масового характеру 
набули репресії проти грецького населення в Україні, а також під
даних Греції, які в силу різних причин опинилися на території рес
публіки. У досліджуваний період органами НКВС було прийнято 
ряд нормативних документів, спрямованих на посилення репресій 
серед греків. Так, наказом наркома внутрішніх справ Єжова за № 233 
передбачалося проведення широкомасштабної операції “з розгрому 
шпигунсько-диверсійних контингентів”, які складалися з греків, 
латвійців та інших народів.

Цілеспрямоване переслідування греків за національною прина
лежністю розпочалося з 11 грудня 1937 p., коли нарком внутрішніх 
справ СРСР М.Єжов підписав директиву № 50215, у якій обґрунто
вував необхідність застосування каральних заходів проти представ
ників грецької національності. Після цього місцеві органи НКВС от
римали від наркома внутрішніх справ У PCP І. Леплевського ліміт 
“на арешт 5000 греків” Розпочалася широкомасштабна операція, в 
результаті якої на півдні України було репресовано 772 мешканців 
грецької національності, з них засуджено до розстрілу 246 7.

Про те, що репресії були спрямовані саме проти греків, най
більш яскраво свідчить характер звинувачень, що були пред’явлені 
громадянам цієї національності. Відповідно до директиви 50 тис. 
215, найбільша кількість засуджених звинувачувалася в участі у 
грецьких шпигунських, націоналістичних, контрреволюційних, ди- 
версійно-повстанських організаціях, в антирадянській агітації і про
паганді, звинувачення у пропаганді фашизму.

У директиві говорилось, що органами НКВС розкрита широка 
сітка шпигунсько-терористичних, антирадянських і націоналістич
них організацій греків, які ставили за свою мету відторгнення райо
нів, де переважало грецьке населення, і створення на їх територіях 
буржуазно-фашистської держави.

Авторами в архівах управлінь служби безпеки України у Мико
лаївській і Одеській обл-х знайдені протоколи засідань Особливої на
ради НКВС і прокурора СРСР, а також особливих трійок при УНКВС 
цих областей. Працівника Одеського заводу “Січневого повстання”, 
грека Афанасія Аристидимовича Августопуло, особливою нарадою 
при народному комісарі внутрішніх справ СРСР було засуджено до
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10 років BTT. Підставою для такого вироку стало “проведення” анти- 
радянської агітації, листування з родичами, що проживали за кордо
ном. Учительку, гречанку за національністю, Н.Г.Гойлову, з міста Кі- 
лія Одеської обл. засудили до 10 років ВТТ за проведення антирадян- 
ської пропаганди серед школярів, а її колегу С.Х.Будуриса за таким са
мим звинуваченням -  до розстрілу. Продавця магазину “Укрм'ясозбу- 
ту” К.М.Янопуло за розкладницьку ворожу діяльність серед населення 
засудили до 10 років, за таку ж діяльність чоботаря М.І.Кефалутуса 
-до  розстрілу8. Жертвами незаконних репресій були колгоспники і од
ноосібники, робітники і голови колгоспів, вчителі і журналісти. Вив
чення архівно-слідчих справ на засуджених дозволило виявити певну 
традицію -  більшість жертв була з сімей заможних раніше селян.

Торкнулася України також фабрикація загальносоюзної спра
ви “Націоналістичної організації греків Радянського Союзу” Зага
лом у 1937-1938 рр. по т.зв. “грецькій лінії” було заарештовано 5 тис. 
474 громадян. Переважна більшість їх отримала вищу міру.

18 червня 1944 р., відповідно до постанови ДКО № 6100, все 
грецьке населення одночасно було вислано з Кримського півостро
ва. У вагонах для перевезення худоби греки, як і інші народи, вигна
ні з Криму, були відправлені до Сибіру, на Урал, у Середню Азію, 
щоб забули свою мову, культуру, свою батьківщину Крим.

За Уральським хребтом ті, хто поборов цей тяжкий шлях, стали 
називатися “спецпоселенцями”, т.б. позбавленими громадянських 
прав, перш за все права на свободу пересування. їм були вказані місця 
для поселення, і ніхто не міг порушити указ “про межу осідлості”, за 
порушення якої призначалася найвища кара.

Проте й після реабілітації 1956 р. їм не можна було повернути
ся на батьківщину, у Крим, не надавалося ніякої матеріальної допо
моги і компенсації за знищене житло.

Латиське населення у помітних кількостях з’явилось на півдні Ук
раїни після громадянської війни. Це були переважно бійці латиської 
дивізії, багато з них після її розформування залишилися жити і працю
вати у Катеринославі, Олександрівську, Миколаєві, Одесі, Каховці, 
Мелітополі. Дехто з них, одержавши землю, оселився на Лівобережжі 
України, поблизу Каховки, Чаплинки і Херсона.

Невелика кількість естонців проживала в Одесі та Одеській гу
бернії. Найбільшим естонським поселенням у Криму, що існувало з 
середини XIX ст., було село Джурчі, засноване переселенцями з Яр- 
вамааського повіту Естонії.

У грудні 1937 р. нарком НКВС СРСР “витворив” “латиську 
операцію” У обласні управління НКВС була розіслана телеграма за 
№50499, де говорилося: “Пропонується протягом 48 годин зібрати, 
перевірити і подати відомості щодо латиських офіційних установ і 
організацій на території республіки, краю, області. Повідомити дис
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локацію пунктів концентрації латишів, цифрові дані про кількість 
керівників, членів правління й активу в окремих установах та орга
нізаціях. Підготувати арешти всіх керівників та активістів по цих 
пунктах концентрації латишів, а також раніше врахованих латись
ких шпигунів, перебіжчиків і антирадянського активу. Операцію 
стосовно всіх цих категорій активу попередньо провести в один день 
з подальшим розвитком по типу польської операції'’.

Так, “агентами латиської розвідки” на території Миколаївщи- 
ни виявилися відомі партійні діячі, політемігранти, працівники пра
воохоронних органів, інженерно-технічні працівники. Саме в “ла
тиській справі” були заарештовані і засуджені до розстрілу секретар 
Одеського обкому партії Є.І. Вегер, перші секретарі Вознесенського 
і Очаківського райкомів партії П.П.Капост і Я.І.Іонас, прокурор 
Миколаївського району 1.1. Крумін, директор Миколаївського сіль
ськогосподарського банку В.К. Преде й ін. У обвинувачення їм слід
чі поставили те, що вони - члени латиської шпигунської організації, 
вели постійно цілеспрямовану підривну роботу в сільському госпо
дарстві, важкій промисловості, активно сприяли розкладу і послаб
ленню Червоної армії, постійно інформували іноземні держави Лат
вію і Німеччину про стан господарства і оборони СРСР, вели шкід
ницьку роботу для підриву могутності Радянського Союзу. Органі
зовували в Україні бойові групи, намагалися підняти і очолити по
встання, спрямоване на повалення радянської влади, відторгнення 
України від УСРР, з наступною її фашизацією. Рішенням народного 
комісара внутрішніх справ СРСР Єжова і прокурора Союзу СРСР 
Вишинського від 5 лютого 1938 р., протокол № 115, члени групи бу
ли засуджені по першій категорії9.

Перших секретарів Вознесенського і Очаківського райкомів 
партії на Миколаївщині П.П.Капоста і Я.І.Іонас співробітники 
НКВС заарештували 14 грудня 1937 р. на робочих місцях, у службо
вих кабінетах. Приводом до арешту стала телеграма з НКВС, що піз
ніше увійшла в історію, як латиська операція. Вже 16 грудня було 
прийнято рішення Одеського обкому партії про виключення їх з лав 
комуністів. У обвинувачувальному висновку слідчі НКВС стверджу
вали, що ще в 1936 р. перший секретар Очаківського райкому партії 
Ян Іонас заснував контрреволюційну латиську організацію, до якої 
завербував першого секретаря Вознесенського райкому П.П.Капос
та. Організація чисельно зростала, і до неї були завербовані перший 
прокурор Херсонського р-ну 1.1. Крумін, директор Миколаївського 
сільськогосподарського банку В.К. Преде, інструктор ЦК КП(б)У 
І.Н. Краснін. На думку слідчих, всі вони були активними учасника
ми латиської шпигунської організації, постійно вели цілеспрямовану 
підривну роботу в сільському господарстві, важкій промисловості, 
активно сприяли розкладу і послабленню Червоної армії. Головною
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метою організація ставила інформувати іноземні держави -  Латвію і 
Німеччину про стан господарства, оборони СРСР, вели шкідницьку 
роботу з метою повалення радянської влади, готували терористичні 
акти проти керівників ВКП(б). Звичайно, такі “тяжкі” звинувачення 
могли для звинувачених означати лише вищу міру. Рішенням особ
ливої наради всі учасники організації були засуджені до розстрілу.

Литовське населення проживало головним чином в містах 
Одеської, Миколаївської, Катеринославської та Донецької губерній. 
Кількість їх, за різними джерелами, різнилася, не перевищуючи 
10 тис. чоловік10. У період репресій, за особистими підрахунками ав
торів, до кримінальної відповідальності було притягнуто 112 чоло
вік, з них засуджено до розстрілу - 43.

Архівна справа, що знаходилася в архіві Херсонського управ
ління служби безпеки, розповідає про ворогів з села Старошведське 
Бериславського району, шведів за національністю, А.П. Аноса, 
1.1. Утаса, Г.Е. Утаса, І.Х. Гінаса та Я.А. Германа. Органи НКВС бу
ли “переконані”, що цими громадянами була створена шведська 
контрреволюційна націоналістична організація, до складу якої вхо
дили куркулі. Ще у 20-ті роки в селі була створена єдина в Україні 
шведська національна сільська Рада, яка пізніше, у 30-х роках, зро
била перший крок у “викритті ворогів” У сільрадівських довідках 
на жителів села говорилося, що це “неблагонадійні” жителі, які ви
конували злочинні плани. Вони створили організацію контрреволю
ціонерів, націоналістів.

Звинувачувальний вирок, винесений 17 вересня 1938 р., ствер
джував одне: у селі Старошведське ще з 1929 р. діяла ворожа органі
зація, яка не тільки вчинила першу еміграцію шведського населення, 
але й готувала другу, вела контрреволюційну пропаганду, захищала 
капіталістичний лад, дискредитувала радянську дійсність. Члени ор
ганізації листувалися із закордоном, передавали різні відомості, ін
формацію, отже, займалися шпигунством.

Усіх їх особлива нарада при УНКВС Миколаївської обл. 27 ве
ресня 1937 р. засудила до розстрілу.

Дуже часто представників однієї національності звинувачували 
членами контрреволюційних шпигунських організацій зовсім інших 
держав. Так, молдаванів Д.В.Ватреяна, І.І.Аціна звинуватили аген
тами польської розвідки, членами повстанської контрреволюційної 
організації. За постановою трійки УНКВС вони були розстріляні. 
Серба С.І.Атанасевича звинуватили у проведенні шкідницької робо
ти, спрямованої на зрив стаханівського руху, мовляв, займався по
шуками антирадянськи настроєних людей для їх вербування в анти- 
радянську організацію. За агентурними відомостями, він нібито був 
“завербований сербською розвідкою для розвідувальної роботи на 
території СРСР”. Хорвата Гинко Осиповича Бондаловича каральні
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органи звинуватили в шпигунській діяльності на користь іноземної 
розвідки: “Знаходячись на навчанні в комуніверситеті нацменшин у 
Москві, був учасником троцькістського контрреволюційного угру
повання. Проживаючи в СРСР, мав зв'язок з Кремичем, Сандан- 
ським і Мироновим.” Усе це дало підставу трійці УНКВС Одеської 
обл. засудити його до розстрілу. Механіка пивоварного заводу з 
Херсону Є.Є. Вадона, француза за національністю, органи НКВС 
заарештували 19 серпня 1937 р. Слідчі звинуватили його у зв’язках з 
польською та німецькою шпигунськими організаціями. Незважаючи 
на категоричні заперечення Є. Вадона про належність до цих органі
зацій, трійка НКВС Миколаївської області від 2 листопада 1937 р. за
судила його до 10 років заслання, де він і помер11.

У середині 20-х років у зв’язку з підготовкою до виділення чесь
ких адміністративно-територіальних одиниць було проведене спеці
альне обстеження їх населених пунктів, що дозволило уточнити чи
сельність чеського населення і його розселення. Разом з цим на пів
дні, в Одеському, Первомайському, Херсонському, Мелітопольсько
му, Маріупольському та Бердянському округах, нараховувалося 8 
чеських сіл з населенням близько 20 тис. чоловік.

На мешканців чеської національності посилювався не лише по
літичний, а й економічний тиск. Наприклад, на мешканців села Бо- 
гемки Врадіївського р-ну Миколаївщини.

У період масових сталінських репресій до кримінальної відпо
відальності було притягнуто 172 чехів, із них засуджено до розстрілу 
48 чоловік.

Молдавани на півдні України проживали переважно в Одеській 
губернії вузькою смугою вздовж лівого берега Дністра. їх кількість 
становила: в Одеському окрузі -  102 тис., Первомайському -  20 тис., 
Єлисаветградському -  14 тис., Миколаївському -  11 тис. чоловік. їх 
було піддано репресіям, на основі підрахунків - 1939 чоловік, у тому 
числі розстріляно 527.

Одну зі значних національних груп півдня України становили 
болгари, які в 20-х роках, в основному, проживали досить компактни
ми масивами у сільських місцевостях Одеської та Катеринославської 
губерній. Всього в 20-30-ті роки був репресований 1721 представник 
болгарської національності. З них до розстрілу засуджено 402 чолові
ки. Так, болгар Д.С.Кондулова і І.В.Каталова із Ізмаїльського району 
Одеської обл. заарештували у липні 1941 р. як куркулів, що не хотіли 
вступати до колгоспу. Іншого болгарина звинуватили в проведенні ан- 
тирадянської пропаганди й агітації серед населення.

Репресії проти представників кримсько-татарської національ
ності розпочалися ще в 20-ті роки. У цей час в Криму відбувся роз
гром “правого ухилу” в партійній організації і профспілках. Відбув
ся великий політичний процес -  так звана “справа Велі Ібрагімова”,
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що був головою Кримського ВЦВ в 1924-1927 рр. В. Ібрагімова зви
нуватили в антирадянській діяльності, у зв'язках з націоналістични
ми організаціями. У 1928 р. його розстріляли. Справа Ібрагімова 
відкрила собою цілу серію переслідувань серед частини кримсько-та
тарського народу, в основному, службовців й інтелігенції. Проти ба
гатьох службовців державного апарату кримсько-татарської націо
нальності висувалися надто сумнівні звинувачення в належності до 
підпільного комітету партії “Мілліфірка” У пресі навіть “прижився” 
термін “мілліфірківщина”, що означав, серед іншого, тактику про
никнення в апарат радянської влади для дискредитації її соціальної і 
національної політики, проповіді пантюркізму, татарського буржу
азного націоналізму.

Як і в інших місцях, суцільна колективізація в Криму, де ком
пактно проживало татарське населення, проводилася адміністратив
ними методами і нерідко супроводжувалась активним опором части
ни селянства, терором проти активістів, підпалами і потравами 
угідь. Обстановка ускладнювалась для більшовиків наявністю різно
го роду релігійно-культових традицій серед кримсько-татарського 
населення, що мало найбільшу вагу серед сільських мешканців. Про
те в 1931 р. місцева влада рапортувала про завершення суцільної ко
лективізації в Криму12.

Наприкінці 1928 р. органами ОДПУ була сфабрикована так 
звана справа “Султан-Галієвської контрреволюційної організації”, 
що виникла на хвилі штучної боротьби проти націонал-уклонізму. 
28 липня 1930 р. комісія ОДПУ прийняла постанову зі справи так 
званої “Султан - Галієвської контрреволюційної організації”. До від
повідальності було притягнуто 77 чоловік. Серед них - представники 
усіх соціальних верств: селяни, робітники, службовці, студенти, як 
комуністи, так і безпартійні, за національністю, в основному, татари 
і башкири. У числі притягнутих до криміналу був і Ібрагім Дерен 
Айєрли -  голова Раднаркому Криму. 29 травня 1929 р. Ягода напра
вив доповідну записку до президії ЦК ВКП(б) О. Ярославському і 
ЦК ВКП(б) Л.Кагановичу “Про антипартійну і антирадянську ді
яльність К. Мухтарова, А. Єнбаєва, Г. Мажурова, Р. Сабирова,
І.Фирдевса, О.Дерен-Айєрли на предмет вирішення питання про по
дальше перебування їх в лавах ВКП(б) і притягнення їх до відпові
дальності”. Так була розпочата справа “Султан-Галієвської конт
рреволюційної організації” Членам організації було поставлено у 
вину створення контрреволюційної організації, що ставила своїм 
завданням проведення терору і збройного повстання, висунення 
програми створення Туринської держави, намагання розчленувати 
Радянський Союз. Партколегія ВКП(б) виключила усіх з партії і під
дала репресіям.

Проте найбільш розповсюдженими методами політичних реп
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ресій серед татарського населення залишались масові депортації, 
проведені в 40-х роках.

Так, у період Другої світової війни у щойно звільненому від фа
шистів Криму була проведена суцільна депортація татарського насе
лення та представників інших національностей, що населяли півос
трів. 13 квітня 1944 р., ще за місяць до визволення, наркомати внут
рішніх справ і державної безпеки прийняли спільну постанову “Про 
заходи з очищення території Кримської АРСР від антирадянських 
елементів”. Уже 14 квітня 1944 р. Л. Берія надіслав наркому внутріш
ніх справ Криму Сергієнку і наркому державної безпеки Фокіну на
каз №00419-00137, для здійснення якого було виділено 20 тис. військ 
НКВС, 2 тис. автомобілів, 1500 т бензину.

10 травня 1944 р. Берія у доповіді Сталіну відзначив: “Врахову
ючи зрадницькі дії кримських татар проти радянського народу й ви
ходячи з небажаності подальшого проживання їх на прикордонній 
ділянці Радянського Союзу, НКВС СРСР виносить на ваш розгляд 
проект рішення ДКО про виселення усіх татар з території Криму”13.

Отже, війна і воєнна обстановка допомогли виявити, що не все 
населення “палало любов’ю” до радянського державного ладу. Чи
мало громадян різних національностей, до 1 млн чоловік, стали ак
тивними пособниками фашистських загарбників. Ці фактори Сталін 
зумів використати у своїх цілях для відстоювання ідеї про постійне 
загострення класової боротьби з просуванням до соціалізму. Репре
сивні заходи розглядалися ним і його оточенням, як неодмінна умо
ва нормального функціонування і зміцнення влади. Наявність неро
сійських національностей на околицях ставала небажаною. Водно
час з’являлася можливість одержати додаткову дешеву робочу силу і 
спрямувати її в інші регіони країни для використання в екстремаль
них умовах. Розбиратися у тому, хто був “ворогом”, а хто -  “своїм”, 
для лідерів тодішнього режиму не мало сенсу, хоча сил і засобів у 
них для цього вистачило б.

Операція з виселення кримських татар розпочата 18 травня 
1944 р., через місяць після звільнення Криму, була завершена 20 
травня о 16 год. дня. З території Криму було виселено 180 тис. 14 чо
ловік, крім того, було мобілізовано 6 тис. татар призовного віку. А 
всього з Криму було вивезено 191 тис. 44 громадян татарської наці
ональності. Під час переселення кримських татар, як відзначив у сво
єму звіті представник НКВС СРСР у Криму Бровченко, на півостро
ві додатково було виявлено 396 німців, 32 румуни, 21 австрієць, 1 
угорець, 7 фіннів. У червні-липні 1944 р. з Криму були депортовані 
ще 48 тис. 154 чоловік, з них 15 тис. 40 греків, 12 тис. 422 болгар, 
9 тис. 621 вірмен, італійці, румуни, представники інших національ
ностей — 1119 чоловік.

У цей же час із сусідньої Херсонської обл. було виселено
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8 тис. 597 кримських татар. Дослідник А. Куркчи вважає, що в доро
зі, що тривала місяці, першої ж зими загинуло 45% від усієї кількос
ті переселених. “Ніхто, - пише він, - не вів обліку ні загиблих, ні по
хованих, тільки пам’ять старих людей ще утримує спогади про місця 
заслань кримських татар*’ К

Один з очевидців, Іачей Ахаєва-Бекерова, 1934 р. народження, 
так розповідає про ці події: “За день чи два до 18.05.1944 р. ходили по 
домівках і переписували склад сімей. Було 4 години ранку, коли почув
ся стук у двері. Мама подумала, що прийшли до офіцера, що кварти
рував у нас, покликала його. Але він відповів: “Це вас прийшли висе
ляти з Криму” На збори дали 15 хвилин. Тато - інвалід, а у мами хво
ре серце. Поки ми, діти, приводили їх до тями, час йшов. 1 нас почали 
виштовхувати автоматами з дому. Тато спитав: “За що?” “Хамма та- 
тарларчи кочирамиз Сибірча, Уралча”, відповів один із солдатів, 
який був узбеком. І нам стало страшно. Вивели нас на тютюнове поле. 
Під’їхали “Студебеккери” Більшу частину речей нам наказали вики
нути. Мама, плачучи, сказала офіцерові, який квартирував у нас, що 
ми нічого не встигли взяти. Коли підійшли до свого дому, то побачи
ли на дверях великий замок”

Депортація кримсько-татарського населення зі своєї етнічної 
території -  один з найжахливіших злочинів тоталітарного сталін
ського режиму. Це злочин проти людяності, проти демократії, про
ти свободи. Насильницьке переміщення кримсько-татарського наро
ду, корінного народу України, із споконвічної батьківщини до Се
редньої Азії та інших місцевостей Радянського Союзу супроводжу
валося його тотальним пограбуванням. Фактично конфісковувалося 
усе рухоме й нерухоме майно депортантів. Кожній родині дозволя
лося взяти з собою, як це обумовлювалося постановою ДКО від 11 
травня 1944 р., лише особисті речі, одяг, побутовий інвентар, посуд 
та харчі вагою до 500 кг.

Слід пам‘ятати, що в 1944 р. конфіскації підлягала не тільки 
особиста власність, включаючи приватні будинки, присадибні ділян
ки, сади, городи, надвірні будівлі, худобу та птицю. Від кримсько
татарського народу була відчужена й та частка його майна, котра ще 
в ході колективізації стала “кооперативною власністю”, а також ве
ликі матеріальні цінності, зароблені ним у державних промислових 
та сільськогосподарських підприємствах15.

14 грудня 1944 р. вийшов Указ президії Верховної Ради РРФСР 
про перейменування районів і районних центрів Кримської АРСР, 30 
червня 1945 р. розформовано саму Кримську АРСР, реорганізовано 
її в Кримську область РРФСР.

У результаті каральних заходів проти національних меншин 
України було депортовано понад 700 тис. представників нацменшин 
України, завдано непоправної шкоди мові, культурі, звичаям, тради
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ціям цих народів, знищено, заслано на тривалі терміни до ВТТ, де
портовано в інші республіки сотні тисяч громадян, відірваних від 
рідних домівок, частина з яких загинули у засланні. Було сфальсифі
ковано тисячі неіснуючих ворожих організацій, витворених уявою 
слідчих НКВС. Протягом десятиліть ці люди були покриті серпан
ком забуття. Лише наприкінці XX ст. вдалося дізнатися про їх гірку, 
в переважній більшості трагічну долю.

Тепер Україна наодинці, без участі інших держав СНД, ро
бить все можливе для відновлення справедливості, повернення і об
лаштування депортованих на своїй Батьківщині.
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Валентин Шкварець, Микола Шитюк
(Миколаїв, Україна)

Т Е Р О Р  П РО ТИ  ГРОМ АДЯН  
ПОЛЬСЬКОГО П О Х О Д Ж ЕН Н Я  Н А  ПІВДНІ 

УКРАЇНИ у 20-30-ті роки X X  ст.

Серед національних меншин, які проживали в Україні, поляки 
за переписом 1926 р. посідали четверте місце -  476,4 тис. чоловік, в 
тому числі в Одеській області -  27 тис. 277 і, у Херсонській -  4 тис. 
7002, у Миколаївській -  12 тис. 369 чоловік3.

Невдала для СРСР радянсько-польська війна, польсько-ні- 
мецьке зближення на початку 30-х років, згортання політики “укра
їнізації” призвели до кардинальних змін у долях польських мешкан
ців України. Вони поряд з іншими національними меншинами пот
рапили під прес масових сталінських репресій. Вивчення документів 
архівів управлінь Служби безпеки України південних областей, а та
кож спеціальних картотек із фондів науково-редакційної групи “Ре
абілітовані історією” дає можливість провести дослідження для виз
начення соціально-демографічної характеристики жертв політичних 
репресій і серед представників польської національної меншості.

Звинувачення, що висувалися проти поляків, можна поділити 
на умовні групи: ідеологічну - 37,2%, диверсійну - 28,3% і ворожу ді
яльність у складі організацій - 33,5% 4.

З 1925 р. в районах, де переважало польське населення, за пос
тановою РНК УРСР від 29 серпня 1924 р., почали виділяти польські 
національні сільські ради. Переважна більшість національних сіль
ських рад і районів виникла в західних областях, на Поділлі. Проте 
мало місце їх створення і на півдні України. Так, на території Вели- 
колепетиського та Нижньосірогозького районів Херсонської обл. ді
яли 3 польські сільради, де проживало 1930 поляків, у селі Киселівка 
Снігурівського р-ну Миколаївської обл., де проживало 11 тис. 369 
поляків, також була створена своя сільрада5.

Проте більшість польських мешканців компактного прожи
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вання не мала своїх національних рад.
Створення польських сільрад ставило метою якомога швидше 

й досконаліше втілити на практиці більшовицьку політику соціаліза
ції, залучити на бік радянської влади численні маси селян-поляків.

Найважливішим завданням у роботі серед національних мен
шин вважалося впровадження у життя директив комуністичної пар
тії з індустріалізації й масової колективізації, викорінення залишків 
капіталізму й націоналізму. У культурному будівництві головна ува
га зверталася на ідеологічний зміст, “подальше зміцнення класової 
свідомості робітників”

Ця політика зустріла масове невдоволення робітників, селян, 
широких верств населення, у тому числі й польського. Архівні доку
менти зберегли колишні таємні дані про масове обурення поляків 
політикою більшовиків, різноманітних виступів селянства проти ко
лективізації, проти закриття, руйнування й опоганення костьолів.

25 лютого 1929 р. політбюро ЦК ВКП(б) надіслало до респуб
лік директиву про боротьбу з терціярськими організаціями, які, мов
ляв, були “однією з головних опор польського куркульства й агентів 
польського фашизму” Незадоволення польського населення радян
ською владою викликало запровадження з кінця 20-х років єдиного 
сільськогосподарського податку та насильницької колективізації.

Замість того, щоб подолати хлібозаготівельну кризу економіч
ними заходами, радянська влада стала на шлях розбійницького ви
лучення сільськогосподарської продукції у селян.

З кінця 20-х років розгорнувсяся еміграційний рух польського 
населення України до Польщі. Офіційні радянські джерела, за свід
ченням Т.Єременко6, кваліфікували цей рух, як “антирадянський”, і 
здебільшого родинам, які подавали заяви на виїзд, відмовляли. Реп
ресивними органами радянської влади всі потенційні емігранти бра
лися на особливий облік. Тому потік офіційних заяв зменшився, зате 
набули масового характеру нелегальні втечі до Польщі цілими роди
нами, -  як поляків, так і українців.

Політика радянської влади щодо польської національної мен
шини в Україні у 30-ті роки дещо відрізнялася від політики першої 
половини 20-х років, проте була логічним продовженням втілення в 
життя за всяку ціну комуністичної догми побудови соціалізму.

На початок 30-х років у республіці тривала колективізація. Во
на супроводжувалася широкою пропагандистською кампанією. Га
зети вміщували матеріали про успіхи колгоспів, підкреслювали пере
ваги колективного господарства перед індивідуальним. Проте на 
шпальти газет не потрапляв матеріал, якою ціною був виконаний 
план здачі пшениці державі, і скільки польських родин було вислано.

До сіл суцільної колективізації в 1931 р. було віднесено і Кисе- 
лівку Снігурівського р-ну на Миколаївщині. Насильницька колекти
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візація, що призвела до розпаду селянського суспільства, зрівняла 
усіх у злиднях, зруйнувала господарства, волюнтаристська аграрна 
політика, -  це все причини страшного, небаченого в історії людства, 
лиха 30-х років -  голодомору. Комуністична партія та створена нею 
радянська влада стали на шлях геноциду, війни проти власного народу.

Польське населення України переважно проживало на селі, во
но сповна пізнало трагедію голоду, як і українці та інші народи.

Як показує аналіз, національна політика радянської влади що
до польської меншини на селі повністю і остаточно провалилася. 
Поляки-селяни не підтримали колективізації і боролися проти неї 
всіма доступними методами. Не сприяла проведенню колективізації 
створена за вказівкою зверху і система польських сільрад. Не в змо
зі замінити притаманну полякам-селянам тягу до землі та приватної 
власності на комуністичні догми суспільної власності, радянська 
влада почала з середини 30-х років ліквідовувати польські сільські 
ради в Україні. Причому, насамперед велася політика знищення 
польських національно-територіальних одиниць.

Масові “чистки” та репресування польського населення широ
кого розмаху набувають з 1933 р. ЦК КП(б)У на пленумі у листопа
ді 1933 р. розглянув питання про проведення та нові завдання націо
нальної політики в Україні. У резолюції на доповідь С.В. Косіора з 
цього питання підкреслювалося, що польські національні сільради, 
колгоспи, школи, інститути “засмічені польськими фашистськими 
елементами”, тому потрібно “провести заходи до чистки цих органі
зацій від ворожих елементів”7.

У 1933-1935 pp. в Україні партійні організації за допомогою 
НКВС фабрикували та успішно “розкривали” численні справи 
“контрреволюційних шпигунських організацій” Так, у 1934 р. до 
відповідальності був притягнутий працівник Миколаївського судно
будівного заводу ім. Марті С. Стражинський, як член польської ор
ганізації військової (ПОВ), який нібито завдавав шкоди радянській 
владі та працював на користь “Великої Польщі”. Виявилося, що він 
“зривав оборонні замовлення”, був зв’язаний з членами ЦК НМ 
ВУЦВК В.Скарбеком, Теодором, Вишневським. Він “оперативно” 
був звільнений з роботи і пізніше репресований8.

Перші тривожні симптоми, що засвідчили початок нового ета
пу в обмеженні прав і свобод національних меншин, спостерігалися 
вже в 1934-1935 pp., коли політбюро ЦК КП(б)У, керуючись загаль
нополітичною лінією, прийняло ряд рішень, спрямованих на ліквіда
цію здобутків, досягнутих у період реалізації політики коренізації.

У першу чергу згадані обмеження стосувалися польської націо
нальної меншини, що, як уже відзначалося, була однією з найбіль
ших в Україні, особливо на Поділлі. 20 вересня 1935 р. політбюро 
ЦК КП(б)У схвалило постанову “Про польські сільради”, в якій го
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ворилося: “В зв'язку з масовою засміченістю польськими націоналіс
тами керівного складу національних польських сільрад -  запропону
вати Київському і Вінницькому обкомам спільно з органами НКВС 
провести чистку як колишніх, так і нині існуючих польських сільрад 
від націоналістів та інших антирадянських елементів.

Замінити керівний склад в польських сільрадах радянськими 
людьми, а в колишніх польських сільрадах, і в тих, що будуть реор
ганізовані, висунути на керівну роботу українців”9

На початку грудня 1934 р. у наркома внутрішніх справ України 
В.Балицького відбулася нарада з приводу “оздоровлення” прикордон
ної смуги. За кілька місяців до наради, 15 березня, НКВС УСРР здій
снив операцію з вилучення 10 тис. 769 чоловік зі 140 районів Київської, 
Вінницької, Одеської областей і Молдавської АСРР Заарештовані то
ді рекрутувалися за політичними та соціальними ознаками10.

У документах чекістів є вичерпні дані про технічний бік депор
тації. Вона здійснювалася у досить “м’якій формі” На відміну від 
розкуркулень 1929-1931 рр. населення сповіщалося за 10 днів до ван
таження в ешелони. У кожному ешелоні передбачалися вагони для 
худоби і вантажу, а також вагон для команди, вагон-ізолятор, вагон- 
кухня. Ті, хто працював у колгоспах, одержали платню за трудодні 
грошима і продуктами.

Депортація 1935 р. здійснювалася у межах України. Покидаю- 
чи свої будинки, переселенці одержували в східних областях респуб
ліки садиби колгоспників, які померли від голоду 1932 - 1933 рр.11

Після 1936 р. депортації припинилися, але репресії інших форм 
проти поляків тривали. Підозра у шпигунстві була для репресування 
достатньою причиною -  іншої й не шукали. А чекісти мало не в кож
ному представникові нацменшин бачили потенційного шпигуна.

У 30-х роках репресії за національною ознакою стали не менш 
поширеними, ніж репресії за соціальним походженням. Запровадження 
з 1933 р. внутрішніх паспортів для несільського населення із знамени
тою “п‘ятою графою”, що вказувала національність, допомагало ста
лінській тоталітарній машині здійснювати репресивну національну по
літику. На заключному етапі Другої світової війни Сталін різко збіль
шив масштаби депортацій за національною ознакою як усередині кра
їни, так і на контрольованій території за межами СРСР.

Небезпечно стало належати до польської національності. Чи
мало людей її стали приховувати. Так, наприклад, 16 грудня 1935 р. 
секретаріат ЦК КП(б)У на прохання Одеського обкому партії звіль
нив з посади директора Каїрської МТС Рєніча, виключеного з партії 
за невірні відомості про національність -  виявився поляком, до того 
ж був політемігрантом, та ще й дозволяв собі критично ставитися до 
офіційних повідомлень щодо обставин смерті С.М. Кірова12.

У 20-х роках в Україні почали створюватися радянські школи,
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де навчання велося польською мовою. Таких шкіл в 1924-1925 нав
чальному році в Україні працювало 255, де навчалося 14 тис. 606 уч
нів, у тому числі в Херсонській окрузі - 4 школи, де вчилися 223 уч
ні, в Миколаївській - 2 і 177, Одеській - 3 і 495 учнів13.

Докорінна реорганізація торкнулася і польських національних 
шкіл. 20 грудня 1935 р. політбюро ЦК КП(б)У схвалило постанову, 
якою констатувалася наявність у республіці “штучно створених 
польськими націоналістами національних шкіл”

Окреме доручення отримали М.М. Попов та В.А. Балицький, 
яких зобов’язували “замінити всіх учителів-націоналістів в поль
ських школах і польських комплектах українських шкіл радянськи
ми вчителями”14.

Вплив “класово-ворожих віянь” виявила республіканська адмі
ністрація й у деяких польських школах. Так, під час перевірки одесь
кі школярі запитували: “Чому нас не пускають до Польщі? Ми хоче
мо туди, там наша влада.” Старшокласники подекуди нищили пор
трети Сталіна та інших “вождів”, а під час уроків заявляли, що “на
ші досягнення -  це облуда, що радянська влада грабує село” та ін. 
Такі настрої і, як наслідок, відповідні висловлювання, що відобража
ли реальний стан справ у країні, набули поширення не лише серед 
учнів польських навчальних закладів15.

В Одесі упродовж 1932-1933 рр. були ліквідовані польські тех
нікум механізації сільського господарства, вечірня робітнича школа, 
занепала робота на підприємствах, розвалилася діяльність поль
ського клубу16.

Після розв’язання в СРСР у 30-ті роки антипольської пропаган
дистської кампанії, офіційних заяв про небезпеку з боку польських 
“фашистів”, закривалися за постановами партійного керівництва 
польські школи, вищі і середні навчальні заклади, наукові та куль
турні установи. Протягом 1934-1938 рр. було видано ряд постанов17, 
що поставили крапку в існуванні польських навчальних закладів в 
Україні. їх переводили спочатку на навчання українською, а пізніше
- російською мовами.

Пошуки польських “фашистів”, як і загалом репресивні акції що
до “ворогів народу”, були зумовлені й тісно пов’язані з тоталітарно- 
адміністративними методами здійснення внутрішньої політики -  мілі
таризації економіки, колективізації села, боротьби з релігією тощо.

Заяви про небезпеку з боку польських та інших “фашистів” по
єднувалися із закликами до масових “чисток” установ, що здійсню
вали роботу серед національних меншин.

Репресивні акції щодо національних меншин супроводжували
ся інтенсивною пропагандистською кампанією. Радянсько-партій
ний актив, “пропагандисти” з НКВС із маніакальною наполегливіс
тю намагалися формувати “образ ворога” “Логічним” наслідком
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такої соціально-психологічної установки щодо поляків та німців ста
ли і певні конкретні “заходи”, діапазон яких був величезний: від 
арештів та депортацій із місць компактного проживання до “чис
ток” національних установ або просто звільнення з роботи пред
ставників певних національних груп.

У 1935 р. під час “перевірки партійних документів” усі громадяни 
польської та німецької національності були звільнені з великих обо
ронних підприємств України. Причому, це стосувалося всіх -  від уп
равлінського апарату до прибиральниць, комуністів і безпартійних. 
Фабрикувалися й численні справи “шпигунських” організацій, що 
складалися з поляків та інших контрреволюціонерів.

У доповіді народного комісара внутрішніх справ республіки 
В.А.Балицького у вересні 1935 р. “Про виявлення в Україні розгалу
женої мережі “Польської організації військової” і зв’язок цієї органі
зації з окремими особами з польської секції Комінтерну” йшлося 
про майбутні заходи і дії щодо її знешкодження18.

У квітні 1934 р. ДПУ УСРР “була викрита і ліквідована розгалу
жена контрреволюційна організація під назвою “Польська організація 
військова”, що проводила шпигунську, диверсійно-повстанську і шкід
ницьку роботу, а також готувала інтервенцію польських військ для від
торгнення України від Радянського Союзу до складу буржуазної феде
рації під протекторатом Польщі”19.

За схемою органів ДПУ, “Польська організація військова”, 
мовляв, мала струнку і розгалужену організаційну структуру. Всесо
юзний центр “ПОВ”, що знаходився спочатку у Києві, потім у Мін
ську і, нарешті, у Москві, на думку слідчих, очолював колишній ге
неральний секретар Комуністичної партії Польщі, кандидат у члени 
президії Комінтерну, завідувач польським сектором Інституту Мар- 
кса-Енгельса-Леніна Ю.В.Сохацький-Братківський20.

У Києві керівна роль організації “ПОВ” була відведена колиш
ньому члену ППС, члену КП(б)У з 1919 р. Б.В. Скарбеку21.

Радянсько-партійна пропагандистська машина методично 
формувала образ ворога, звинувачувала польське населення Украї
ни у “шпигунстві”, “шкідництві” Взірцем теоретичної думки у цьо
му плані стала теза про “шкідництво різних націй”, проголошена 
О. Шліхтером у 1937 р. на XIII з‘їзді КП(б)У. У першу чергу до шкід
ницьких націй були віднесені німці і поляки. Від боротьби з окреми
ми ворогами соціалізму радянська влада і комуністична партія пе
рейшли до боротьби з цілими націями.

Спочатку здійснювалася ліквідація польських сільських рад, 
Польського національного району, згодом закриття польських 
шкіл, середніх та вищих навчальних закладів, знищення польських 
наукових та культурних установ, боротьба з “польськими фашиста
ми” та ворогами, репресії проти кращих представників польського
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населення, а потім -  депортація з України людей польського поход
ження.

Водночас зазначимо, що поляки були першими з національних 
меншин, які зазнали жорстоких переслідувань. Образно назвав 
М.Іванов польське населення Радянського Союзу “першим покара
ним народом”22.

Як видно із звинувачувальних вироків, український центр ПОВ 
керував також рядом обласних. Активізуючи роботу в даному на
прямку, місцеві органи НКВС доповідали керівництву республіки 
про викриття та ліквідацію в регіоні розгалуженої системи “ПОВ”

11 серпня 1937 р. НКВС СРСР видав наказ за №00485, у якому 
ставилося завдання “розгромлення антирадянської роботи поль
ської розвідки і диверсійно-повстанської низівки “ПОВ -  Польської 
організації військової” Наказ супроводжувався листом М. Єжова, у 
якому “викривалися” нечувані злочини “фашистсько-повстанської і 
терористичної діяльності польської розвідки в СРСР”

Наказ зобов’язував місцеві органи держбезпеки протягом 
трьох місяців (20 серпня - 20 листопада 1937 р.) здійснити широку 
операцію щодо цілковитої ліквідації місцевих організацій ПОВ. 
Арешту підлягали: а)виявлені в процесі слідства й до цього часу не 
розшукані найактивніші члени ПОВ за долученим списком; б) усі 
військовополонені польської армії, які залишилися в СРСР; в) пере
біжчики із Польщі, незалежно від часу переходу їх в СРСР; г) політ
емігранти та політобмінені з Польщі; д) колишні члени ППС та ін
ших польських антирадянських політичних партій; е) найбільш ак
тивна частина місцевих антирадянських націоналістичних елементів 
польських районів”23.

Як проходила польська операція, видно із доповідної НКВС Ук
раїни, надісланої до народного комісаріату внутрішніх справ СРСР. У 
ній зазначалося, що вже на 1 листопада 1937 р. в Україні по польській 
лінії заарештовано 19 тис. 30 громадян. З цієї кількості завершено 
справ на 7 тис. 69 чоловік, з них засуджено до розстрілу 4 тис. 88524.

Репресивно-каральна операція щодо поляків тривала і нас
тупного року. Під приводом боротьби з польською контрреволю
цією в Україні було засуджено близько 50 тис. громадян польської 
національності.

У контрреволюційну польську націоналістичну організацію, 
“викриту” в 1937 р. в Миколаєві, входили росіяни Іванов І.В. і Цвєта- 
єв Н.П., німець Окс Г.А., поляки Ляхович В.І., Злочевський Д.І., ук
раїнець Вдовиченко Т.І., молдаванин Матвєєв В.Г. Усіх їх тогочасна 
система звинуватила в шпигунській діяльності, проведенні контррево
люційної агітації та належності до “ПОВ” і засудила до розстрілу25.

Ще одну шпигунську організацію ПОВ, що складалася з 9 де
портованих поляків, викрили миколаївські чекісти. Всіх їх -  Квят-
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ковського Й.У., Колбу І.Ф., Васютинського Ф.С., Єзерського Й.Ф., 
Станіславського У.Ф., Загребського I.A., Мировського 1.1., Соро- 
чинського Й.С. тогочасна феміда засудила до розстрілу26. Всього в 
Миколаєві було виявлено 8 військових польських організацій, всі 
учасники їх були засуджені до розстрілу.

На території Кривоозерського р-ну Миколаївщини була “вик
рита” контрреволюційна націоналістична шпигунська організація, 
яку створив ксьондз Лаврецький 1.1. Організація займалася підрив
ною і шкідницькою діяльністю у колгоспах і медицині, провадила 
збір грошей на утримання костьолу і його працівників. Усі 14 учас
ників організації за вироком трійки УНКВС по Одеській області бу
ли розстріляні27

Ворожу польську організацію, що існувала в селі Щербані Воз- 
несенського р-ну Миколаївщини в кількості 37 чоловік чекісти зви
нувачували у спробі розвалити колгосп, у намаганні на випадок вій
ни з Польщею підняти в селі повстання”^8.

Майстра залізничної станції Голта в Первомайську поляка 
Ю.І. Сливу розстріляли за те, що він серед працівників депо “прова
див” антирадянську агітацію і вихваляв умови життя в капіталістич
ній Польщі, зводив наклеп на Радянський Союз29

Масовим (типовим) прикладом може бути справа скотаря села 
Іванівни Арбузинського р-ну Миколаївщини Анасевича Ф.Т., заа
рештованого органами НКВС в 1937 р. за систематичну контррево
люційну націоналістичну агітацію і намагання перейти нелегально 
кордон з Польщею30. З матеріалів звинувачувального висновку вид
но, що слідчим у вину Анасевичу Ф.Т. ставилося “листування з поль
ським консулом, передача в листах за кордон рідним даних шпигун
сько-контрреволюційного характеру про СРСР”

Незважаючи на те, що винним у пред’явленому звинуваченні 
Ф.Т. Анасевич себе не визнав, трійка УНКВС по Одеській обл. засу
дила його за статтями 54-6, 54-10 КК УСРР до розстрілу.

Відомого в Херсоні журналіста-фотокореспондента Олександра 
Петражицького органи НКВС “зробили” запеклим агентом панської 
Польщі, розвідником, прихвостнем пана Пілсудського. Тому й не див
но, що за рішенням трійки він був розстріляний. Лише в 1966 р. Олек
сандру Петражицькому повернули чесне ім’я31.

У справі “ПОВ” нерідко проходили не лише поляки, а й громадя
ни інших національностей -  українці, німці, литовці та інші. Всього 
протягом 1937-1938 рр. в Україні органами НКВС “по польській лінії” 
було заарештовано 56 тис. 516 осіб, з них 4 тис. 467 -  поляків32.

їм, як правило, інкримінувалося, що “членами ПОВ проводила
ся широка полонізація українського населення, штучно збільшувалася 
кількість поляків в УРСР. Члени організації пролізли до лав Комуніс
тичної партії й поступово захоплювали вирішальні ділянки “польської
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партійної та радянської роботи”
Члени організації вели активну шпигунську, диверсійну, те

рористичну і повстанську роботу з метою повалення диктатури 
пролетаріату в Україні, відторгнення УСРР від Радянського Сою
зу і захоплення її польським імперіалізмом.”

Аналіз звинувачувальних висновків у справах “Польської орга
нізації військової”, що лягли в основу доповіді в ЦК КП(б)У В.А. Ба- 
лицького, дозволяє зрозуміти основні тактичні і стратегічні цілі їх без
посередніх організаторів.

По-перше, йшлося про відверту компрометацію діячів Поль
ської комуністичної партії, Комуністичної партії Західної України, 
що у документах ВКП(б) і виконкому Комінтерну характеризували
ся не інакше, як “агенти буржуазних розвідок”.

По-друге, акцент на активізацію націоналістичних сил дозволяв 
швидше подолати наслідки політики коренізації, що на практиці вия
вилася нічим іншим, як вдалим тактичним і ідеологічним маневром ви
щого політичного керівництва на деякий час для зміцнення своїх сил 
перед майбутнім новим наступом.

Незважаючи на те, що масові операції проти “Польської орга
нізації військової” здійснювалися практично з початку 20-х років, 
найбільш трагічні події, пов’язані з репресіями серед польського на
селення, розгорнулися у зв’язку із суворо таємним наказом народно
го комісара внутрішніх справ СРСР М. Єжова, № 00485, від 11 сер
пня 1937 р.

Особливою масовістю і жорстокістю вони вирізнялися з напа
дом Німеччини на Польщу та в перші роки Другої світової війни.
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Шаповал Юрій 
(Київ, Україна)

ГПУ-НКВД В УКРАЇНІ У 20  —  40-ві роки X X  ст.: 
РОЛЬ, МІСЦЕ, Ш ЛЯХИ  ПОДАЛЬШ ОГО  

ДО СЛ ІДЖ ЕН Н Я

6 лютого 1922 р. Всеросійський Центральний Виконавчий Ко
мітет у Москві вирішив скасувати Всеросійську Надзвичайну Комі
сію (Всероссийская Чрезвычайная Комиссия — ВЧК) і створити при 
НКВД РСФРР Державне Політичне Управління (Государственное 
Политическое Управление — ГПУ). На ці зміни відреагували і в 
Харкові, тодішній столиці Української Соціалістичної Радянської 
Республіки (УСРР): постановою Всеукраїнського Центрального Ви
конавчого Комітету (ВУЦВК) від 22 березня 1922 р. скасовувалась 
Всеукраїнська надзвичайна комісія з боротьби з контрреволюцією, 
спекуляцією та посадовими злочинами і її місцеві органи (російська 
абревіатура — ВУЧК). При НКВД УСРР було організовано Держав
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не політичне управління УСРР, місцевими органами якого були йо
го губернські відділи, що створювались при губернських виконко
мах і діяли на підставі особливого положення, затвердженого прези
дією ВУЦВК.

Голова ГПУ УСРР, (а ним став тоді колишній голова ВУЧК, 
відряджений в Україну ще 1919 р. московський чекіст В.Манцев, яко
го розстріляють 1938 р.) за узгодженням з ГПУ РСФРР був повно
важним представником останнього в Україні. Йому підпорядковува
лись особливі та транспортні відділи, які повинні були вести бороть
бу зі злочинами в армії і на транспорті в межах території УСРР, а та
кож війська ГПУ в Україні.

Розпочата реформа офіційно мала на меті трансформувати ор
гани безпеки з тимчасових та надзвичайних у такі, які б включались 
через наркомат внутрішніх справ у загальну систему тодішньої ко
муністичної державності. Не випадково голова ГПУ водночас став і 
наркомом внутрішніх справ. Діяльність ГПУ повинна була проходи
ти під наглядом прокуратури, що створювалась. Однак саме з цього 
моменту, як зауважує, зокрема, колишній впливовий чекіст (він, до 
речі, народився в Україні і тут розпочав кар’єру) Павло Судоплатов, 
"ГПУ повинно було стати основним джерелом інформації для всіх 
рівнів радянського керівництва"1.

Так воно і сталося. З метою систематичного видобуття інфор
мації чекісти створювали мережу інформаторів у кожному колекти
ві. Ось що говорилося про принципи вербування інформаторів в од
ній із суворо секретних директив-інструкцій з агентурної роботи: 
"Взагалі слід враховувати, що зазвичай наші об'єкти йдуть на вер
бовку тільки шляхом певного тиску на них в результаті використан
ня наявних обставин. Спроби вербувати "на авось", що практику
ються часто, у більшості випадків закінчуються невдачами. Як пра
вило, не слід зловживати викликами на вербовку тих взятих на облік, 
на яких немає компрометуючих матеріалів або не виявлено таких да
них, які сприяли б успішній вербовці"2.

15 листопада 1923 р. було створено Об'єднане державне полі
тичне управління (Объединенное государственное политическое уп
равление — ОГПУ) при Раді Народних Комісарів (РНК) СРСР, го
ловою якого став Ф.Дзержинський. В УСРР відповідно до москов
ських реформ 13 серпня 1924 р. ВУЦВК та Раднарком УСРР затвер
дили положення про ГПУ УСРР. Було закріплено, що ГПУ заснову
ється при РНК УСРР, а його Голова (він же уповноважений ОГПУ 
СРСР) входить до складу уряду з правом вирішального голосу. ГПУ 
повинно було виконувати всі завдання ВУЦВК і РНК УСРР, а у сво
їй оперативній діяльності керуватися директивами та розпоряджен
нями ОГПУ СРСР. Нагляд за справами, що їх відкривало ГПУ 
УСРР, повинен був здійснювати Прокурор УСРР через спеціально

173



призначеного з цією метою помічника в межах, обумовлених окреми
ми законодавчими актами. Головою ГПУ УСРР з серпня 1923 р. був 
Всеволод Балицький, а в листопаді того самого року він став членом 
Колегії ОГГТУ СРСР. З березня 1924 р. він очолив і НКВД УСРР.

Офіційно основними напрямками роботи чекістських органів 
були такі: збирання інформаційних відомостей про все, що могло 
впливати на політичне життя, але, головним чином, про ставлення 
різних категорій населення до політики, здійснюваної комуністич
ним режимом; ретельний контроль за опозиційними партіями, анти
комуністичними елементами з метою ліквідації противників режиму; 
недопущення заколотів, повстань, будь-яких опозиційних виступів; 
боротьба із саботажем, спекуляцією, посадовими злочинами; бо
ротьба з бандитизмом в різних формах; боротьба зі злочинами в 
економічній сфері.

Чекісти в цілому успішно впоралися з цими завданнями. Особ
ливо гострим було протистояння з повстанським рухом, широко 
розповсюдженим в Україні. Так, за відомостями ВУЧК, у вересні
1921 р. в Україні діяли 64 загони, в яких перебувало 3 тис. 277 пов
станців. До кінця 1922 р. влада вела боротьбу зі 111 організованими 
формуваннями загальною кількістю 2 тис. 634 особи. На 1 квітня
1923 р. в Україні діяло 26 окремих збройних загонів загальною чи
сельністю 168 осіб. До лютого 1924 р. залишилось 21 угруповання. 
Лише у березні 1926 р. ГПУ констатувало, що політичного банди
тизму в Україні немає.

Органи безпеки в Україні завжди діяли під жорстким контро
лем московського центру. В Україні Всеукраїнську надзвичайну ко
місію (Всеукраинская чрезвычайная комиссия — ВУЧК) було ство
рено 3 грудня 1918 р. На початку 1919 р. організуються надзвичайні 
комісії у тодішніх губерніях України відповідно до постанови біль
шовицького уряду України "Про всеукраїнську, фронтову і місцеві 
надзвичайні комісії". А вже 23 липня 1919 р. спеціальною постано
вою ВЧК ВУЧК було скасовано . Це обумовлювалось низкою фак
торів, серед яких одним з головних було прагнення постійно і реаль
но контролювати ситуацію в Україні з боку московського керівниц
тва, розставляти своїх людей на вирішальних ділянках. З того часу 
кадрові переміщення, всі принципові питання діяльності органів без
пеки в Україні розв'язувались тільки за згодою або за прямими ди
рективами ленінсько-сталінського керівництва.

Симптоматично, що досить рано органи заявили, що не будуть 
дозволяти будь-кому, крім партії, здійснювати контроль за своєю 
діяльністю. У зв’язку з цим — приклад. Багато у колишній комуніс
тичній історіографії написано про те, як над ВЧК нею здійснювала 
контроль Робітничо-селянська інспекція. Проте дійсність була ін
шою. Це, зокрема, засвідчує наказ № 11 від 4 березня 1921 р. по Цен
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тральному управлінню надзвичайних комісій з боротьби з контрре
волюцією, спекуляцією та посадовими злочинами (Центральное уп
равление чрезвычайных комиссий по борьбе с контрреволюцией, 
спекуляцией и преступлениями по должности — ЦУПЧРЕЗКОМ) 
при Раді Народних Комісарів УСРР (створено 17 березня 1920 р.). В 
одному з його параграфів читаемо: "Вважаючи, що Чека є бойовим 
органом диктатури пролетаріату, особливо важливим в умовах за
гостреної громадянської війни, що громадянська війна потребує 
швидкої й нещадної розправи з ворогами Радянської влади, Робітни- 
чо-селянська інспекція у своєму нагляді над можливими злочинами 
окремих агентів Чека повинна особливо стерегтися того, щоб не зро
битись опорою невдоволеного міщанства, яке готове буркотіти з 
приводу роботи ЧК..."3

Проте "буркотіти з приводу роботи ЧК", в арсеналі діяльності 
якої були такі антилюдяні методи, як взяття закладників, масові 
розстріли тощо, виявилося досить важко. Ця установа вміла прихо
вувати свої дії під маскою таємниці й державної необхідності. До то
го ж вона узгоджувала свою роботу з партійними органами, висту
пала знаряддям останніх у розв’язанні важливих для становлення ко
муністичного режиму проблем. Не даремно Ф.Дзержинський повто
рював: "ЧК повинна бути органом Центрального Комітету, інакше 
вона виродиться в охранку або орган контрреволюції"4.

Таким чином, з самого початку поставлені партією у винятко
ве становище, органи ЧК-ГПУ ніби отримали "індульгенцію" за на
явні та евентуальні "гріхи" Альянс з партійними органами і готов
ність підміняти їх у певних ситуаціях, ореол секретності, створення 
іміджу органу, що вдається до будь-яких методів винятково у дер
жавних інтересах, нарешті, можливість без обмежень використову
вати важелі насильства (що виправдовувалось "державними інтере
сами") — все це ставило чекістів в особливе становище. Зміцнення 
цієї тенденції було пов'язане насамперед з діяльністю В.Балицького, 
який очолював ГПУ-НКВД в Україні (з невеликою перервою) до 
травня 1937 р., а потім був репресований. Саме з його ім'ям пов’яза
не і формування негативного ставлення до всього українського як до 
джерела "контрреволюції".

Більшовицькі органи безпеки розглядали українців як потен
ційно небезпечну масу, завжди, незалежно від декларованої офіційно 
партією політичної лінії, ретельно збирали компрометуючий матері
ал проти тих, хто виявляв симпатії чи співчуття до ідеї української 
самостійності або навіть просто ідентифікував себе українцем чи ук
раїнкою. Збереглися численні спеціальні доповіді ЧК-ГПУ-НКВД 
про настрої серед різних категорій населення України, а окремо по 
особливо уважно відстежуваній чекістами категорії — "української 
шовіністично настроєної інтелігенції". Цей матеріал практично не
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вивчений. Тим часом він має неабияке значення, оскільки засвідчує: 
чекісти в Україні ніколи не ідентифікували (і навіть не прагнули іден
тифікувати) себе з місцевим населенням. Вони завжди відчували себе 
якоюсь "третьою силою", що "обслуговувала" націоналістично на
лаштованих "тубільців"

Найпоказовішим у зв^язку з цим є період 20-30-х років. Про
ілюструю це на прикладі. Йдеться про суворо засекречений службо
вий обіжник з грифом "Цілком таємно. Передруку не підлягає. Збе
рігати нарівні з шифром під відповідальність начальника органа 
ГПУ"(такий гриф можна знайти на багатьох внутрішніх службових 
документах ЧК-ГПУ-НКВД), віддрукований у кількості 75 примір
ників. Він з’явився у самий розпал здійснення більшовицької політи
ки "українізації" у вересні 1926 р. До речі, доба "українізації", що на
лежить до першої фази сталінського панування в Україні (до 1934 p.), 
як правило, випадає з поля зору сучасних дискутантів про сталінізм 
і тоталітаризм в Україні.

"Українізація" була складовою частиною "коренізації" — полі
тики в галузі національних відносин, прийнятої значною мірою під 
тиском "націонал-комуністів" та на вимогу В.Леніна X (березень
1921 р.) та XII (квітень 1923 р.) з'їздами РКП(б). Ця політика виходи
ла з того, що більшовицька влада ніде на окраїнах не була корінною, 
а тому належало "вкорінюватись" Було декларовано, що царська 
Росія експлуатувала неросійські народи, і у спадщину від неї СРСР 
дістав фактичну економічну і культурну нерівність між російським і 
неросійськими народами. З цього випливала необхідність прискори
ти розвиток неросійських республік. Передбачалась їх індустріаліза
ція, підготовка кадрів з представників корінних національностей, 
поширення освіти рідними мовами, розвиток національних культур, 
видавничої справи тощо. Оголошувалось, що партія має поборюва
ти як російський шовінізм, так і місцевий націоналізм, але спочатку 
головний акцент було зроблено на необхідності боротьби з 
великодержавним (російським) шовінізмом.

Політика "коренізації" зробила вплив на розвиток неросій
ських народів тодішнього СРСР, оскільки на практиці означала де- 
русифікацію. Не дивлячись на те, що "українізація" була неоднознач
ним і доволі специфічним явищем, вона була сприйнята представни
ками інтелігенції. В першу чергу тими, які прагнули навіть в рамках 
бутафорської більшовицької державності підтримувати національні 
традиції. Не варто переоцінювати наслідки "українізації", але не слід 
водночас ігнорувати її здобутки, до яких можна віднести розквіт 
мистецтв, особливо літератури, театру, музики, кінематографу, ши
роке розповсюдження письменності та освіти всіх рівнів, утворення 
профільних установ з вивчення гуманітарних, природничих та тех
нічних наук.
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Оцінюючи цю добу, професор Григорій Грабович зауважує: "З 
багатьох джерел видно, що в очах широкої публіки такі інституції, 
як Українська Академія наук, набули надзвичайно високого автори
тету. Таке ставлення до гуманістики могло в принципі стати пара
дигмою національного відродження в цілому, бо ж тогочасний гума
нітарний дискурс, хоч і перевантажений авторитарною, волюнта
ристською риторикою, міг бути (принаймні за своєю зовнішньою 
формою) дискурсом хай не відкритого, а все ж нетоталітарного сус
пільства. Попри всі труднощі цієї доби, ми бачимо в ній справжнє 
громадянське суспільство (інша річ, в совєтській державі воно не ма
ло жодного шансу на виживання) — суспільство, засноване на справ
ді патріотичному, україноцентричному консенсусі, де формальна 
ідеологія підпорядкована ширшому усвідомленню національних 
завдань..."5.

Не випадково "українізація" викликала опір російських шовініс
тів, в тому числі з вищого партійного керівництва. Ставлення Сталіна 
до цієї політики було амбівалентним, бо вона стимулювала національ
ну самосвідомість великих та малих неросійських народів, а тим самим 
їх прагнення до реального суверенітету. Для московського керівництва 
набули небезпеки реальні національно-культурні процеси у різних ре
гіонах. Було санкціоновано боротьбу з різного роду "національними 
ухилами" та проявами "буржуазного націоналізму", під які неважко бу
ло підвести навіть ортодоксальних більшовиків, які сповідували відда
ність національним традиціям і патріотизм.

Така лінія диктувалася переходом до політики прискореної ін
дустріалізації, (що вимагало централізації влади), посиленням 
націоналістичних настроїв серед неросійських народів, спричинених 
асиміляційною політикою радянізації та форсовано-примусовою ко
лективізацією, яка ознаменувалася жахливим шедевром сталінської 
соціально-демографічної інженерії - голодом початку 30-х років.

Радикальна зміна партійної лінії на "коренізацію" відбулася між 
XVI (1930) і XVII (1934) з’їздами ВКП(б). Протягом 1930 — 1934 рр. в 
усіх неросійських республіках було розгорнуто чистку місцевих кому
ністів і безпартійної інтелігенції, знищено значну частину кадрів, які 
виховувались під час "коренізації". А коли, власне, розпочалася 
контрукраїнізація? Довгий час дослідники вважали таким початком
1933 рік, боротьбу з так званою скрипниківщиною, тобто з наслідками 
чергового "національного ухилу", лідером якого було оголошено ко
лишнього наркома освіти УСРР Миколу Скрипника (під тиском брех
ливих обвинувачень він покінчив життя самогубством 7 липня 1933 р.).

Недоступні раніше документи засвідчують, що протидію політи
ці "українізації" було започатковано значно раніше. Причому до цьо
го прямо була причетна комуністична спецслужба. 4 вересня 1926 р. 
заступник Голови ГПУ УСРР Карл Карлсон, помічник начальника
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Секретного відділу (СВ) Ошер Абугов і тимчасово виконуючий 
обов’язки начальника 1-го відділення СВ Борис Ковельський підпи
сали службовий обіжник під назвою "Про український сепаратизм" 
Пафос цього важливого документа полягає, власне, в тому, що він 
орієнтував на збір всебічної інформації про прихильників "україніза
ції", насамперед з числа представників "правої" української інтелі
генції, тобто середовища українських інтелектуалів, зокрема, тих, 
хто повернувся (або ще хотів повернутися) в Україну під впливом 
декларованої "українізації" В листі названо найбільш небезпечні, з 
точки зору ГПУ, осередки українства, які використовували умови 
"українізації" у своїх розрахунках. В першу чергу це — Українська 
автокефальна православна церква (УАПЦ), "могутній оплот націо
налізму і чудове агітаційне знаряддя", Веукраїнська академія наук 
(ВУАН), яка "зібрала навколо себе компактну масу колишніх при
мітних діячів УНР"6.

Докладно було проаналізовано ситуацію на селі, умови почат
ку індустріалізації, тенденції в середовищі української еміграції. І все 
це завершено висновком про те, що "на роботу по українській гро
мадськості необхідно звернути найсерйознішу увагу"7! Підкреслити 
зростання активності "ворожих нам соціальних і політичних про
шарків"8.

Отже, ГПУ задовго до відкритого наступу на "українізацію" 
розгортало власну контрукраїнізацію, готуючи в такий спосіб ком
промат проти всіх, кого чекісти вважали "небезпечними" для кому
ністичного режиму паралельно з офіційними деклараціями партій
них керівників9.

У тому самому 1926 р., коли з’явився згаданий документ, у по
літичному звіті IX з’їзду КП(б)У Л.Каганович, який очолював у 1925
— 1928 рр. ЦК КП(б)У, відповів на обвинувачення Карла Каутсько- 
го в тому, що більшовики засвоїли мистецтво політичної поліції кра
ще, ніж суть вчення Карла Маркса. "Ми, — підкреслював Л.Кагано- 
вич, — не сперечаємось, що дійсно навчилися мистецтву політичної, 
як він висловився, поліції, що ГПУ у нас працює вельми непогано, і 
якби Каутський потрапив до нас, то ми надали б йому повну мож
ливість в цьому переконатись особисто. На цей рахунок ми не спере
чаємось, бо Каутський не знає, що організація ГПУ не тільки не про
тистоїть, а й цілком випливає з вчення Маркса, бо ніхто інший як 
Маркс перший висунув ідею диктатури пролетаріату, як ідею жорс
ткої диктатури, що придушує всякий спротив експлуататорських 
класів та їхніх лакеїв"1®.

Характерно, що на незаконність методів придушення "експлу
ататорів" вказували самі керівники ЧК. Це відбив, зокрема, наказ 
№ 2 по ЦУПЧРЕЗКОМу від 15 січня 1921 р., підписаний В.Манце- 
вим. Тут зазначалося: "За останній час спостерігається, що деякими
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надзвичайними комісіями і особливими відділами у боротьбі з 
контрреволюційними та іншими організаціями застосовується т[ак] 
зв[аний] метод входження чи введення в акт організації своїх агентів 
з метою висвітлення й встановлення дій як окремих осіб, так і всієї 
організації. І здавалося б, що при застосуванні цього методу роль 
агента повинна була б обмежуватись розвідувальною роботою, але 
часто агенти з ролі пасивної, спостережної, що кладе край злочинам, 
переходять до активних дій, займаючись створенням організації 
(Підкреслено. - Авт.), згуртуванням окремих осіб організації і часом 
підштовхуючи пасивний антирадянський елемент і обивателя до ак
тивної роботи. А старші товариші, відповідальні керівники, див
ляться на такого роду роботу крізь пальці і заохочують, вводячи цю 
тактику у принцип (Підкреслено. - Авт.)”11-

Зрозуміло, в наказі засуджувалася такого роду практика і під
креслювалося, що гонитва за викриття організацій, "роздмухування 
справ або створення організації, хоча б з метою відкриття підозрю
ваного заколоту — злочинні, бо такого роду діяльність веде до пев
ного виродження наших революційних органів Надзвичайної бо
ротьби у старі, жандармські, розшукні відділення”12.

Одначе політична кон'юнктура виявилась сильнішою: "справи" 
та "контрреволюційні" організації росли як гриби, фабрикувались з 
розмахом, особливо коли з огляду на певну політичну кон'юнктуру 
потрібно було "затаврувати" представників тієї або іншої політич
ної категорії, "націоналістичної інтелігенції", "шкідників" і навіть 
представників певної національності. Разом з тим чекістські доку
менти, зокрема, накази, свідчать, що свавілля, казнокрадство, злов
живання владою, прояви аморалізму були постійними супутниками 
всієї історії існування органів ЧК-ГПУ-НКВД. Про це не згадувала 
колишня офіційна історіографія в СРСР, що була зацікавлена в ро
мантизації органів безпеки.

Тому важливо деконструювати міфи про чекістів, сказати прав
ду про насильницькі методи, які вони застосовували у 20-ті роки 
проти мирного населення. Наприклад, про систему заручників, за
проваджену за ініціативою В.Леніна, який у серпні 1918 р. запропо
нував брати або призначати заручників у кожному хлібному повіті з 
метою одержання "надлишків" хліба.

В Україні було розроблено спеціальні інструкції Постійної вій
ськової наради, відповідно до яких до числа заручників брали тих, 
хто користувався популярністю і авторитетом всього села, щоб все 
село почувало себе відповідальним за них. Перш за все ця система 
використовувалась для того, щоб примусити селян виконати плани 
здавання державі хліба. Так само використовувалася кругова пору
ка, що запроваджувалась у "неблагонадійних районах". Крім іншого 
тут карали ще й за недонесення. Ще один метод — введення інститу
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ту відповідачів. Згідно з секретною інструкцією відповідачі призна
чалися у великих населених пунктах з розрахунку один від кожних ЗО 
хат, у селах і хуторах — від 10 хат.

В інструкції про порядок призначення відповідачів, затвердже
ною Постійною нарадою 26 липня 1922 р., містилася рекомендація 
виконавцям шляхом терору ставити відповідачів в такі умови, коли 
вони стають інформаторами більшовицької влади і ворогами банди
тів. Дати можливість відповідачам купити собі життя видачею бан
дитів, замінюючи розстріл заручництвом. Вимагалося створювати 
на селі умови, коли бандити і відповідачі будуть боятися доносів з 
боку незаможних. Передбачалося, що за донос до фонду Комітету 
незаможних селян (КНС), як винагорода, потрапить половина кон
фіскованого майна "куркуля" Існував ще інститут п'ятихатників і де- 
сятихатників, тобто відповідачів одного від 5 і 10 хат заможних се
лян. В разі провини відповідачів нещадно розстрілювали.

Процитую справжні унікальні документи, що їх вимагали чекіс
ти від "відповідачів" Як правило, це були анкета і підписка. Ось 
приклади таких документів із села Городище Луганського повіту:

" Анкета.
Фамилия Батюшин.
Имя Анисим.
Отчество Федоров.
Время рождения 75 лет.
Уроженец Донецкой губ., Луганского уезда, Городищенской 

волости.
Семейное положение Жена 60 лет, дети 39 лет, 40 лет.
Национальность Русский.
Род занятий Хлебороб.
Имущественное положение Дом, 3 штуки быков, одна корова, 

3 шт. овец, 1 сеялка, 1 веялка, 1 плуг, две бороны.
Прежняя судимость Под судом не был.

Подпись ответчика За свою неграмотность ставлю три 
креста 1923 г. 5 дня апреля.

Сотрудник отделения Донецкого Губернского Отдела ГПУ по 
Луг[анскому] уез[ду] Игнатов.

Подписка
Я, ответчик за появление грабежей и бандитизма в пределах 

села Городище Луганского уезда Батюшин Анисим Федорович, даю 
настоящую в том, что указанное обязываюсь без ведома Отделения 
ДГО ГПУ Луг. уезда никуда не давать в случае появлення в селе 
Городище грабежей и бандитизма отвечаю по всем строгостям
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законов Соввласти, в чем й расписываюсь.
За неграмотность ставлю три креста.
Сотрудник отделения Донецкого Губернского Отдела ГПУ 

Луганского уезда Игнатов" 13.

Всі ці заходи разом із розстрілами, затриманнями, арештами 
дали свої результати: масовий опір режимові було придушено.

Важливою функцією ГПУ в Україні була підготовка політич
них процесів за наперед підготовленим сценарієм. Першим з них в 
Україні став процес над членами колишнього найпотужнішого 
конкурента більшовиків — Української партії соціалістів-револю- 
ціонерів (УПСР) у травні 1921 р. Цей процес почали готувати з 
1920 р., і він відомий ще під назвою "справа Голубовича" (від іме
ні колишнього прем'єр-міністра Української Народної Республіки 
(УНР) Всеволода Голубовича). Всі обвинувачення мали політич
ний характер і були підпорядковані глобальному задуму "затавру
вати" цілий уряд — уряд Української Народної Республіки (за ук
ладення миру з німцями у 1918 р., організацію повстанської діяль
ності, за Варшавську угоду 1920 р. тощо).

Матеріали з цієї справи збирали чекісти, а В.Балицький очолю
вав за рішенням політбюро ЦК КП(б)У від 29 березня 1921 р., спеці
ально створену комісюК 9 квітня того самого року він доповів на 
засіданні політбюро про підготовку процесу. В ухвалі цього вищого 
партійного органу було "підказано", як готувати обвинувальний 
акт: "В обвинувальному акті відзначити зв'язок з бандитами та бі
логвардійцями, як на Україні, так і за кордоном"15. 17 травня 1921 р. 
своїм рішенням політбюро ЦК КП(б)У чітко дає зрозуміти, якого са
ме змісту повинен набути процес: "Процес використати, щоб дати 
характеристику поведінки української інтелігенції"16.

Вироки у справі колишніх членів ЦК УПСР виявилися м'якими. 
Влада демонструвала свою "гуманність", хоча на початку 30-х років 
дехто з учасників цього процесу знов буде "клієнтом" ГПУ у зв'язку 
зі сфабрикованою справою "Українського національного центру", і 
тоді вже їхній життєвий фінал буде трагічним. До речі, свідками на 
процесі були В.Затонський, колишні члени УПСР П.Любченко, 
О.Шумський, І.Кулик, В.Еллан-Блакитний, Ю.Мазуренко. Лише
В.Блакитний помре власною смертю. Решта діячів, (які належали до 
лівого крила УПСР, а згодом створили партію "боротьбистів", що 
1920 р. увійшла до КП(б)У і передала їй значну кількість провідних 
політичних, а особливо культурницьких сил), хоча вони й посідати
муть позиції у комуністичному істеблішменті, будуть знищені. Олек
сандр Шумський, у 1924 — 1927 роках — нарком освіти України, бу
де оголошений лідером "національного ухилу" (разом з письменни
ком Миколою Хвильовим і економістом Михайлом Волобуєвим).
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На початку 1927 р. його усунуть з посади і відправлять працювати у 
Росію. 1933 р. він буде заарештований, перебуватиме на Соловках, 
потім на засланні у Красноярському краї. 1946 р., коли повертати
меться в Україну, його вб'ють за особистим розпорядженням Сталі
на і Кагановича1'

У передмові до стенограми процесу 1921 р., виданої окремою 
книжкою, прямо підкреслювалось, що "київський процес був свого 
роду останньою підсумковою рискою, підведеною історією під ідей
ним розвалом, гнилизною і розкладом української "самостійниць
кої" інтелігенції"18.

Це була неправда, оскільки таку "підсумкову риску" більшо
вицька влада підводитиме ще не раз, допоки не досягне головної ме
ти — знищення або деморалізації найбільш визначних представни
ків української інтелігенції. Звертає на себе увагу і те, що "процес 
Голубовича" відбувся до відомого московського процесу над соціа- 
лістами-революціонерами 1922 р. По суті в Україні вперше відпра
цьовувалась "модель" показового політичного фарсу, покликаного 
показати, що соціалісти не мають права на існування, що лише ко
муністи здатні керувати країною.

На початку 20-х років українську інтелігенцію, як і російську, 
намагалися "поставити на коліна" не лише за допомогою політико- 
ідеологічного викриття. Коли у 1922 р. за кордон з більшовицької 
Росії було депортовано групу інтелектуалів, серед них були і пред
ставники України. 23 червня 1922 р. політбюро ЦК КП(б)У, обгово
ривши питання "Про політичні виступи професури", запропонувало 
наркомату освіти та ГПУ "застосувати як один з репресивних захо
дів проти активістських елементів професури висилку за межі феде
рації"19.

До 3 серпня 1922 р. українська частина списку була підготовле
на ГПУ. До неї увійшли 77 осіб, серед них 47 працівників вищих нав
чальних закладів (з них 32 професори), представники Харкова, Киє
ва, Катеринослава, Одеси, Кам'янця-Подільського. Цей список був 
схвалений ЦК КП(б)У та ВУЦВК). 9 серпня 1922 р. цей "список ан- 
тирадянської інтелігенції, складений ГПУ України", було розгляну
то і затверджено на засіданні спеціальної комісії ЦК РКП(б) в Мос
кві. В ніч з 17 на 18 серпня відбулись арешти20.

Водночас чекісти вважали, що українська еміграція може із зах
ватом сприйняти нове інтелектуальне поповнення, ще більш згурту
ється, і тоді ГПУ буде значно складніше вести роботу з її дезоргані
зації. Цю думку підтримали у ЦК КП(б)Уь секретар якого (це був 
Д.Лебідь) 7 вересня 1922 р., доповідаючи И.Сталіну, В.Куйбишеву 
та В.Молотову про арешти, писав, що висилати українських профе
сорів за кордон взагалі недоцільно, оскільки там і так склалося до
сить потужне емігрантське угруповання, і звертався з проханням об
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межитись висилкою у віддалені райони СРСР21. У підсумку багато 
кандидатів на висилку за кордон так і залишились кандидатами. Се
ред них були, зокрема, і одні з головних дійових осіб на майбутньо
му процесі "Спілки визволення України" — Сергій Єфремов і Воло
димир Чехівський. При цьому ГПУ ініціювало ухвалу в січні 1923 р. 
політбюро ЦК КП(б)У про проведення чергової "чистки" вищих 
навчальних закладів "від політично шкідливих та антирадянських 
елементів"22.

ГПУ і партійне керівництво були переконані в необхідності са
ме показових процесів, оскільки вони дозволяли сигналізувати інте
лігенції, що може трапитись з тими, хто бодай подумки протистоїть 
владі. Такі процеси демонстрували, що джерелом труднощів є не по
літика режиму, а дії відвертих чи латентних ворогів. 1924 р. відбувся 
новий показовий процес — "Київського обласного центру 
дії"("КОЦД"). Його учасниками стали представники так званої змі- 
новіховської інтелігенції, тобто частини старої інтелігенції, яка за 
умов нової економічної політики (НЕПу) відмовилась від конфрон
тації з більшовиками. Найбільш відомим був академік Микола Васи- 
ленко (в період правління гетьмана Скоропадського, — міністр на
родної освіти). 1921 р. його обрали президентом Української акаде
мії наук, але більшовицький Раднарком України його не затвердив, 
з огляду на минуле.

За справою "КОЦД" 1923 р. заарештували понад 100 осіб, але 
чекісти за відсутністю доказів "злочину" змушені були звільнити ба
гатьох: офіційно за справою проходило 26 чоловік, а засудили лише 
18.По суті справа "КОЦД" була потрібна її організаторам для того, 
щоб показати — неприпустима будь-яка незгода з владою, навіть у 
думках, адже ті, кому приписували участь у "КОЦД", власне, нічого 
не зробили, все обмежувалось критичними розмовами23. Хоча серед 
інших вироків були і розстріли, їх замінили 10-річним засланням, а 
М.Василенко, за клопотаннями представників наукової громад
ськості, 1925 р. був звільнений.

Загострення соціально-економічної ситуації наприкінці 20-х 
років стимулювало невдоволення і спротив у найширших верствах 
населення, насамперед серед селянства. Характерно, що вони викли
кали появу опозиції і серед самої партійної інтелігенції, навіть серед 
комуністичних керівників. В Москві у сталінському оточенні склада
лася думка про те, що ці внутрішні труднощі у поєднанні з низкою 
криз у міжнародних відносинах послаблюють позиції СРСР, сприя
ють активізації "шкідницьких", "контрреволюційних", а особливо 
націоналістичних сил. На це було вирішено реагувати, тим більше, 
що чекісти перманентно постачали відповідну "інформацію до роз
думів". Не випадково саме наприкінці 20-х років постійно виника
ють "справи", в центрі яких опиняються представники інтелігенції,
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які працювали у промисловості, сільському господарстві. Саме на 
них режим списує всі недоліки і наслідки власної авантюристичної 
політики. Тут, скажімо, достатньо згадати відому "Шахтинську 
справу" 1928 р., на процесі якої таврували "старих спеців". Того са
мого року Сталін закликав шукати "шахтинців" у всіх сферах сус
пільства.

Зрозуміло, не могли забути про українських "буржуазних наці
оналістів", які вже давно були в агентурній розробці. "Розрахувати
ся" з ними було вирішено без зайвої дріб'язковості, за великим ра
хунком: розпочалася підготовка грандіозного політичного спектак
лю — процесу у справі "Спілки визволення України" ("СВУ"). І знов 
(як і у випадку з українськими есерами 1921 р.) це мав бути не прос
то суд, а суд над цілим періодом національно-визвольної боротьби 
українського народу. Окремі підсудні, яких дбайливо добирало 
ГПУ, мали символізувати цей період і його філософію.

Основними діючими особами на процесі, що проходив у Хар
ківському оперному театрі з 9 березня по 19 квітня 1930 р., були 45 
осіб. Ще 700 (а не 400, як вважалось раніше) чоловік було заарешто
вано невдовзі у зв'язку з цією справою, а всього, за деякими підра
хунками, під час та після процесу "СВУ" було заарештовано, знище
но або заслано понад 30 тис. осіб.

У такому вигляді, як це подавалося у 1929 — 1930 рр., "СВУ" не 
існувало. Підтверджується це багатьма секретними службовими доку
ментами ГПУ, недоступними раніше. Насамперед стало відомо, що у
1928 р. ГПУ завербувало кількох молодих людей, яким було запропо
новано входити в контакт з "націоналістично настроєними" особами, 
подаючи відповідну інформацію. Саме ці молоді люди були серед тих, 
кого заарештувало ГПУ в період з 18 травня по 18 червня 1929 р. у Ки
єві. їхні свідчення використали, щоб примусити студентів М.Павлуш- 
кова і Б.Матушевського свідчити проти віце-президента ВУАН акаде
міка С.Єфремова, заарештованого у липні 1929 р., та інших майбутніх 
учасників процесу.

В грудні 1929 р. підготовка процесу "СВУ" вступає у вирішаль
ну фазу. Тоді в надрах ГПУ з'являється низка документів, що надхо
дять до ЦК КП(б)У, ЦК ВКП(б) та ОГПУ СРСР. З ними знайомить
ся особисто Сталін. Деталі процесу "СВУ" узгоджувалися з москов
ським керівництвом, хоча ГПУ УСРР пропонувало і свою "драма
тургію" процесу24.

Отже, розробляючи справу "СВУ", ГПУ підводило базу для 
наступних тотальних погромницьких акцій, що будуть масово запо
чатковані у 1932 — 1933 рр. Саме тоді Сталін вирішив остаточно по
кінчити з "українізацією". Це не було випадковістю, оскільки усунен
ня О.Шумського з посади наркома освіти (який де-факто відав сфе
рою культури, науки, національних відносин) не принесло бажаних
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результатів: М.Скрипник жорстко критикував свого попередника, а 
при цьому виступав ревним захисником української культури, уто
пічно вірячи у можливість синтезу просякнутих інтернаціоналізмом 
комуністичних ідей з національним відродженням.

Однак інакше думали у Москві. 14 грудня 1932 р. Сталін разом 
з В.Молотовим підписав постанову ЦК ВКП(б) і Раднаркому СРСР 
у зв'язку з проведенням хлібозаготівельної кампанії. Разом з тим цей 
документ вимагав "правильного проведення українізації" в Україні й 
поза її межами, в регіонах, де компактно мешкали українці. Доку
мент також містив категоричну вимогу боротися з петлюрівськими 
та іншими "контрреволюційними" елементами. По суті це означало 
смерть "українізації" 15 грудня 1932 р. Сталін і Молотов підписали 
телеграму-директиву аналогічного змісту для місцевих керівників. 
24 січня 1933 р. з'явилась постанова ЦК ВКП(б), якою передбача
лись кадрові зміни в більшовицькому керівництві України і за якою 
на посаду другого секретаря ЦК КП(б)У призначили Павла Пости- 
шева, діяча, якому сталінське керівництво доручило шукати вихід із 
ситуації, що склалася у зв'язку з голодом, а також остаточний по
гром українського відродження.

Об'єднаний листопадовий (1933 р.) пленум ЦК і ЦКК КП(б)У 
прийняв за доповіддю Постишева резолюцію, в якій було записано, 
що "в даний момент головною небезпекою є місцевий націоналізм, 
що поєднується з імперіалістичними інтервентами"25. Цей "даний 
момент" розтягнувся на роки і означав послідовне винищення інте
лектуальних сил в Україні, погром в системі науки і освіти. Причому 
цього разу репресивна хвиля зачепила і комуністичну інтелігенцію, 
тих, хто ще вчора трощив "націоналістів", а сьогодні сам був оголо
шений ворогом системи, якій віддано слугував.

В цей період найбільш ефективно спрацював той "вибуховий" 
матеріал, що його роками накопичувала більшовицька таємна полі
ція не тільки проти тих, кого вважала потенційним або реальним во
рогом, а й проти вчорашніх адептів системи. Ось чому за такими 
справами, як "Український національний центр" (1932), "Українська 
військова організація" (1933, 1938), "Об'єднання українських націо
налістів" (1934), "Контрреволюційна боротьбистська організація" 
(1935, 1937), "Українська контрреволюційна націоналістична органі
зація" (1936) та ін. проходили вже не тільки представники україн
ської інтелігенції, а й діячі з партійного і державного керівництва. 
Разом з іншими вони почали інтенсивно "українізувати" Соловки, 
Сибір, Середню Азію.

Про підґрунтя багатьох терористичних акцій початку 30-х ро
ків тепер стало відомо значно більше, ніж раніше, завдяки розшука
ним нещодавно матеріалам, що стосуються українців-в'язнів Солов- 
ків, одного з найсуворіших таборів доби комуністичного панування.
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Сталося так, що 1997 р., коли виповнилося шість десятиріч з часу ма
сових соловецьких розстрілів, працівники ДА СБУ, Центру історич
ної політології Інституту політичних і етнонаціональних досліджень 
НАН України і співробітники із Санкт-Петербурзького науково-ін
формаційного центру "Мемориал" об'єднали свої зусилля у з'ясуван
ні нових обставин загибелі в'язнів з України. Відряджена СБУ пошу
кова група привезла із Архангельська та з Соловків цікаві і цінні ма
теріали, що увійшли до тритомного науково-документального ви
дання "Остання адреса"26.

У зв'язку із згаданими справами окреслимо ще одне питання, 
що потребує дослідження. Йдеться не про вигадані чекістами органі
зації, а про реальні, такі, які насправді існували. Збереглося чимало 
матеріалів, що підтверджують: опір більшовицькій владі, зокрема, в 
Україні, мав зовсім не міфічний характер, а тому використання ЧК- 
ГПУ-НКВД комуністичним режимом у своїх політичних розрахун
ках ніби легімітизувалось розкриттям і знищенням тих сил, які на
справді боролися з режимом.

Наприклад, у 1924 — 1925 рр. групою молодих людей, переваж
но студентів (В.Артеменко, І.Шумигора, В. і А. Басович, М.Поліщук- 
Савченко, Л.Недерський, М.Кулінич та ін.), було створено Українську 
національно-козацьку партію (УНКП). Її члени серед інших докумен
тів підготували навіть демократичну Конституцію Української респуб
ліки. УНКП було викрито, а 1927 р. розстріляно В.Артеменка та І.Шу- 
мигору, решту учасників також було піддано репресіям27.

1929 р. у Києві було викрито підпільну організацію "Комітет 
визволення України" ("КВУ"). Серед її організаторів — також пере
важно представники інтелігенції, серед яких М.Левицький, В.Бонда
ренко, Б.Бондаренко, М.Брацлавський, В.Іщенко, Т.Дем'янчук, 
М.Ніколаєв, Марія Леонтович, Н.Павлушкова (племінниця академі
ка С.Сфремова) та ін. Члени "КВУ" підготували і розповсюдили 
"Заклик до всіх пригнічених Московщиною людей України, в якому, 
зокрема, підкреслювалось, що прийшов час "будувати власне життя. 
Час прийшов піклуватися про свободу рідного краю. Хай живе са
мостійна Україна!"

За умов тотального доносительства про існування "Комітету" 
стало відомо ГПУ, і того самого 1929 р. відбувся погром; в липні 
троє учасників "КВУ" були розстріляні, а решта (крім Н.Павлушко- 
вої, звільненої за дивних обставин) отримали різні терміни ув'язнен
ня28. Діяльність такого роду організацій може бути темою окремого 
дослідження.

Позначимо ще одну тему, що не порушувалась дослідниками у 
минулі роки. Як засвідчують документи, під час більшовицької но
вої економічної політики чекістські органи, виховані за умов грома
дянської війни, відчули не просто дискомфорт, а серйозну небезпеку
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для себе. В першу чергу НЕП змінила фінансово-економічне стано
вище "карающего меча революции" Це, зокрема, зафіксувала довід
ка "До питання про становище органів ГПУ УСРР", підготовлена у 
січні 1923 р. і підписана В.Балицьким. Найпевніше цей документ був 
складений для Москви, а копію надіслали до ЦК КП(б)У. "Нова еко
номічна політика, — зазначалось в документі, — що погіршила стан 
значної частини органів, які перебували на держпостачанні, відбила
ся надзвичайно негативно і на становищі органів Держполітуправ- 
ління. Позбавившись реальної підтримки інших державних організа
цій, що постачали нас предметами першої необхідності для секретної 
роботи до "НЕПа" і які цілком відмовили нам в цій допомозі після 
переходу на самоокупність; введені у твердий бюджет, що цілком не 
відповідає реальній потребі, органи ГПУ змушені скоротити темп і 
характер роботи в тих областях, де це є, з точки зору захисту Респуб
ліки, прямим злочином"29.

Вказуючи на проблеми ГПУ, В.Балицький торкнувся скоро
чення "чисельності центрального органу і підвідомчої йому перифе
рії", відзначив, що на 1 січня 1922 р. було 21 тис. 970 чоловік гласних 
співробітників, а на 1 липня 1923 р. — 9 тис. 737 чоловік30. В цьому 
ж документі названо чисельність гласних і таємних співробітників 
ГПУ — 16 тис. чоловік31. Цікаво й те, що констатувалась "масова 
втеча"32 співробітників із ГПУ, а серед них членів партії: на 1 січня 
1922 р. комуністів в органах було 7 тис. 812 чоловік, а на 1 липня то
го самого року -  3 тис. 427 чоловік. "Таким чином, писав В.Балиць
кий, — за першу половину 1922 р. із органів ГПУ пішли понад чо
тири тисячі членів партії... Оскільки ця тенденція, викликана голов
ним чином поганим матеріальним становищем, не локалізована, а у 
наступних місяцях збільшилась, перед органами ГПУ стоїть, як черго
ве й першорядне завдання, припинити зменшення загальної кількості 
членів партії, тобто вжити всіх заходів до поліпшення побуту й мате
ріального становища співробітників ГПУ"33. І такі заходи було здій
снено. В свою чергу чекісти ретельно відпрацьовували приділену їм 
увагу і одержані, завдяки партії, привілеї, матеріальні пільги. 26 червня 
1925 р. на закритому засіданні політбюро ЦК КП(б)У В.Балицький до
повідав про роботу ГПУ. За його доповіддю ухвалили рішення про 
зміцнення матеріального становища чекістів і про виділення додатко
вих коштів на "інформативну та контрдиверсійну роботу"34.

Характеризуючи стан комуністичних органів держбезпеки за 
умов нової економічної політики, автор відомої книжки "Червона 
інквізиція" Борис Левицький зауважував:" Позаду був "романтич
ний терор", розпочинався етап бюрократичного скерування теро
ристичних заходів"35.

Цей бік діяльності ГПУ-НКВД в Україні ще належить розкри
ти. І тут неможливо обійтися без висвітлення діяльності тих осіб, ру

187



ками яких чинився терор. В цьому напрямку зроблено важливий 
крок. У 1997 р. вийшла друком книжка "ЧК-ГПУ-НКВД в Україні: 
особи, факти, документи"^. Крім іншого, вона містить біографічні 
нариси про кількох впливових чекістів, які працювали в Україні, а 
також майже 200 коротких довідок про чекістів різного рівня. Тут є, 
зокрема, нариси про Всеволода Балицького, Ізраїля Леплевського, 
який був наркомом внутрішніх справ У PCP з червня 1937 по січень 
1938 pp. Останнього ненадовго змінив Амаяк Кобулов. З січня 1938 р. 
обов'язки першого секретаря ЦК КП(б)У почав виконувати Микита 
Хрущов. За наказом М.Єжова від 25 січня 1938 р. (цим самим нака
зом І.Леплевського було призначено начальником 6-го відділу ГУГБ 
НКВД СРСР) НКВД УРСР очолив Олександр Успенський. У листо
паді того самого року він інсценував самогубство і зник із Києва, пе
реховувався в Архангельську, Калузі, Муромі, а в квітні 1939-го був 
розшуканий, заарештований у м. Міасс Челябінської області. 27 січ
ня 1940 р. Військова Колегія Верховного суду СРСР засудила його 
до розстрілу. Після О.Успенського наркомом внутрішніх справ Ук
раїни було призначено Івана Серова. Саме названі особи, а також, 
зрозуміло, представники партійно-державного керівництва, серед 
яких в першу чергу слід назвати Станіслава Косіора (очолював ЦК 
КП(б)У у 1928 — 1938 роках), Павла Постишева, Миколу Попова, 
Андрія Хвилю, Володимира Затонського, Микиту Хрущова та ін., 
реалізовували настанови московського керівництва щодо здійснен
ня "великого терору" в Україні.

Аналізуючи репресивні акції в Україні, німецький дослідник 
Д.Поль цілком слушно ставить питання про кількісний вимір цих ак
цій. Він пише: "Для всього радянського неселення існують приблиз
ні оцінки, за якими до кінця 1938 р. 5 % в той або інший час було під
дано арештам; в Україні ця частка подібно могла б бути також висо
кою. Після перебрання Берією керівництва всесоюзним НКВД масо
ві вбивства були зменшені, хоча в Україні фаза терору тривала до 
початку Другої світової війни"37. Гадаю, що цю думку можна під
тримати, особливо якщо врахувати факт інкорпорації Західної Ук
раїни Радянським Союзом у вересні 1939 р. і те, що тут було розпо
чато "соціалістичні перетворення", що мали переважно насильниць
кий характер і тривали до вторгнення нацистів у червні 1941 р.

Звернімося до статистики. Вона свідчить, що у другому півріч
чі 1935 р. порівняно з першим півріччям цього ж року кількість 
справ, що їх розглядали спецколегії обласних судів в Україні, збіль
шилась на 95,9 %. Переважна більшість засуджених проходила за об
винуваченнями у "контрреволюційній" та "троцькістській" агітації38.

За офіційними відомостями, 1935 р. в Україні було заарештова
но 24 тис. 934 осіб, у 1936 — 15 тис. 717; у 1937 — 159 тис. 573' у 1938
— 108 тис. 006; у 1939 — 12 тис.; у 1940 — близько 50 тис. осіб^9. Зро
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зуміло, для того, щоб уявити загальну картину репресій, до цих цифр 
слід додати кількість ув'язнених у внутрішніх тюрмах НКВД (а вони 
були перевантажені), проаналізувати смертність у таборах (за деякими 
даними, у 1936 р. вона становила 2 %, у 1937 — 1938 роках — 6-7 %), 
додати кількість репресованих селян (тільки під час колективізації з 
України було виселено 1,2 млн чоловік), померлих від голоду 1932 — 
1933 років (а це щонайменше 3-4 млн), а також депортованих.

Підсумовуючи, слід відзначити, що органи ГПУ-НКВД у 
досліджуваний період, як засвідчують документи і факти, відігравали 
значну і специфічну роль у підкоренні і у перетворенні України на пе
риферію "червоної імперії" Разом з тим цілком очевидно, що поруше
ні питання ще потребують додаткової уваги, спеціальних досліджень, 
заснованих на солідній документальній базі, всебічному аналізі істо
ричного матеріалу. Зрозуміло, що цього неможливо досягнути без зіт
кнення думок, без серйозної полеміки, а тому необхідна концептуаль
на і методична дискусія щодо історії Україні у 20-40-ві роки. Така дис
кусія назріла, і її цілком логічно було б провести з тими, хто » Україні 
та інших країнах не на дилетантському, а на професійному рівні вивчає 
сторінки української історії доби тоталітаризму.
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Василь Паліюк 
(Миколаїв, Україна)

СП ЕЦ И Ф ІКА РОЗГЛЯДУ СУДАМ И СПРАВ  
У П ЕРІО Д ТО Т А Л ІТ А РИ ЗМ У  

(20-50-т і роки X X  ст.)

Конституція України, прийнята 28 червня 1996 р., визначивши 
головним обов'язком держави утвердження й забезпечення прав та 
свобод людини, істотно змінила роль і місце суду в системі держав
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них органів, поширила його юрисдикцію на всі правовідносини у 
державі та закріпила основні засади судочинства в умовах здійснен
ня правосуддя незалежним судом. Однак, в історії нашої держави суд 
не завжди міг в повному обсязі забезпечити захист прав та свобод 
людини.

Створення незалежного суду
в Українській Народній Республіці

1 листопада 1917 р. Центральна рада проголосила III Універ
сал. На політичній арені виникла Українська Народна Республіка 
(Далі: УНР), яка скасувала смертну кару і гарантувала “свободу сло
ва, друку, віри, зібрань, союзів, страйків, недоторканості особи і 
мешкання, право і можливість уживання місцевих мов у зносинах з 
усіма установами” В Універсалі визнавалося, що: “суд на Україні 
повинен бути справедливий, відповідний духові народу”, і ставилося 
завдання перед Генеральним секретарством судових справ: “зробити 
всі заходи до упорядкування судівництва і привести до згоди з прав- 
ними поняттями народу”1.

Після цього, за доповіддю секретаря Центральної ради М. Єремі- 
єва Мала Рада УНР затвердила законопроект, відповідно до якого 
“суд на Україні твориться іменем Української Народної Республіки”2. 
В свою чергу, 2 грудня 1917 р. був прийнятий закон “Про утворення Ге
нерального суду”, а ЗО грудня того ж року закон “Про заведення апе
ляційних судів”. В прийнятті цих законів активну участь брали члени 
Малої Ради УНР, адвокати С. Крупнов та І. Скловський 3

На підставі наведених законів 2 квітня 1918 р. відбулися вибо
ри генеральних суддів. В першому етапі були обрані М. Пухтин- 
ський, П.Ачкасов, О.Бутовський, М.Радченко, О.Хруцький, Ф.Попов,
С.Шелухін, Г.Шіянов, а згодом П. Яценко, М. Василенко, К. Товкач,
А. Марголін і М. Чернявський. Серед них на особливу увагу заслуго
вує С. Шелухін, оскільки в лютому - квітні 1918 р. він був міністром су
дових справ УНР, а в лютому - листопаді 1918 р. сенатором, голо
вою мирної делегації на переговорах з РСФРР. В 1919 р. викону
ючий обов'язки міністра судівництва УНР, член української мир
ної делегації в Парижі**. Після цього були обрані і члени Київсько
го апеляційного суду.

Як свідчать проведені дослідження, нові апеляційні суди діяли 
в основному, згідно з правилами, встановленими раніше для судових 
палат, але з деякими відмінностями. їх членами були рівноправні 
судді, обрані Центральною Радою. Порядкування в кожному депар
таменті здійснював один із судців, який обирався зібранням усіх суд
дів на три роки, а до виборів призначався генеральним секретарем 
юстиції*.
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Аналізуючи законодавчу й організаційну діяльність Централь
ної Ради, П. Шевчук приходить до слушного висновку про те, що: 
“протягом досить незначного часу існування УНР цей державний 
орган постійно працював над створенням і забезпеченням повноцін
ного функціонування власної української судової системи та вироб
ленням із цією метою законодавчої бази для утвердження судової 
влади як однієї з рівноправних гілок державної влади” 6.

Однак історія, як відомо, повернула все по-своєму. 29 квітня 
1918 р. був останній день існування Центральної Ради УНР.

Суди в період тоталітаризму

В початковий період існування радянської влади, безпосеред
ньо після революції 1917 р. і до кінця 1918 р., основним джерелом ра
дянського права були декрети Всеросійських з'їздів Рад, ВЦВК, ВРК, 
ВНК, накази народних комісарів, акти місцевих Рад тощо.

При цьому, ще до перемоги жовтневої революції В. Ленін чіт
ко визначив майбутність всієї законодавчої політики радянської 
держави, заявивши, що “...етично все, що служить її укріпленню і 
зміцненню” 1. А тому диктатура пролетаріату, трансформована 
поступово в диктатуру однієї партії, вже у своєму генетичному ко
ді передбачала насильство як засіб досягнення політичних і еконо
мічних цілей. Цього не приховув і сам засновник соціалістичної 
держави, який в багатьох своїх працях стверджував, що наукове 
поняття диктатури означає не що інше, як нічим не обмежену, нія
кими законами, ніякими абсолютними правилами владу, що спи
рається безпосередньо на насильство.

Така ж ідея звучала і у виступах інших відомих партійних і дер
жавних діячів. Зокрема, М. Бухарін писав, що “...пролетарський 
примус, в усіх своїх формах, розпочинаючи з розстрілів і закінчуючи 
трудовою повинністю, є, як парадоксально це не звучить, методом 
вироблення комуністичного людства з людського матеріалу капіта
лістичної епохи...”8.

Зазначена вище ідеологія вождів пролетарської революції знай
шла своє відображення і в джерелах радянського права. Так, в дек
реті Ради народних комісарів (Далі: РНК) від 28 листопада 1917 р. 
“Про арешт вождів громадянської війни проти революції” офіційно 
вводився термін “вороги народу”9. А інструкція народного комісара 
юстиції (Далі: НКЮ) від 19 грудня 1917 р. “Про революційний три
бунал...”, прямо спираючись на ідеї В.Леніна, зазначала, що “міру 
покарання революційний трибунал встановлює, керуючись обстави
нами справи і велінням революційної совісті”10.

В цей же період стала формуватися система караючих органів, 
які стали реальною опорою для новоявлених владних структур.
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Наприклад, за пропозицією Ф.Дзержинського при Петроградському 
військово-революційному комітеті 21 листопада 1917 р. була створена 
комісія з боротьби з контрреволюцією, до складу якої увійшли 
М.Скрипник, І.Флеровський, Г. Благонравов, А. Галкін, В. Трифонов. 
Аналогічні слідчо-юридичні відділи створювались на місцях при 
Військово-революційних комітетах

Вищевказані органи мали стати дієвим механізмом для наве
дення правопорядку в країні, припинити дії погромників, мародерів, 
кримінальних злочинців, їх діяльність вже з перших років була зорі
єнтована на придушення політичної опозиції, яка визначалась тоді 
популярним терміном “контрреволюція” Сам В. Бонч-Бруєвич в 
розквіті своєї політичної кар'єри не без гордощів пригадував, як ке
рований ним комітет винищував одну за одною контрреволюційні 
організації12.

Звичайно, що радянський уряд не хотів постати перед усім ци
вілізованим світом як провідник і захисник ідеї насилля. Тому одним
із перших документів, прийнятим РНК, був декрет про суд № 1. Він 
був опублікований в Робочій газеті 24 листопада 1917 р., хоча про 
його існування на місцях довідалися лише в січні 1918 р. Цей декрет 
скасовув існуючий суд царської Росії та утворював новий пролетар
ський, який мав відрізнятися від попереднього, капіталістичного су
ду, як зазначалось в тогочасних виданнях, своїми гуманними прин
ципами 13. За ним був прийнятий декрет про суд № 2.

Однак, важко повірити в щирість цих намірів, оскільки вже
7 грудня 1917 р. РНК схвалила постанову про утворення Всеросій
ської надзвичайної комісії з боротьби з контрреволюцією і сабота
жем, яку очолив Ф.Дзержинський. При цій комісії утворювалися 
революційні трибунали-органи правосуддя, які спрямовували 
свою судову репресію також проти контрреволюції. Більш того, ре
волюційні трибунали підміняли підсудність місцевих судів, порушу
ючи при цьому права громадян. Так, наприклад, в Брянському рево
люційному трибуналі 95% справ розглянуто трибуналами, хоча це 
була підсудність місцевих судів, в Борисоглебському - 82%, в Єлець- 
кому- 69%14.

Нормативною базою, на підставі якої існували революційні три
бунали, став відповідний декрет від 4травня 1918 р. А29травня 1918р. при 
Центральному виконавчому комітеті (Далі: ЦВК) утворюється рево
люційний трибунал для розгляду важливих справ15. Першою справою, 
що була розглянута цим трибуналом і поклала початок суворим реп
ресіям, - це справа з обвинувачення колишнього командуючого Бал
тійським флотом адмірала Щастного. В ніч на ЗО травня 1918 р. він був 
затриманий та одразу ж засуджений до розстрілу. Вирок привели до 
виконання, оскільки помилування відхилено на президії ЦВК.

Таким чином, до середини 1918 р. існувало два судових органи:
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загальні (місцеві) суди та революційні трибунали. Останні, про що 
свідчить наведене, відрізнялись від перших “караючим мечем”

Щоб вирівняти це становище на користь репресій, 20 липня 
1918 р. в газетах був надрукований декрет про суд № 3. Він надавав 
загальним (місцевим) судам право притягувати до кримінальної від
повідальності у вигляді позбавлення волі на термін 5 років та керу
ватися при цьому декретами радянської влади і “соціалістичною 
правосвідомістю”16. За декретом, 23 липня 1918 р. була прийнята 
інструкція НКЮ “Про організацію і дії місцевих народних судів” В 
ній зазначалось, що організаційне та кадрове забезпечення судів 
покладається на місцеві органи. За вимогами інструкції на посаду 
судді повинні призначатися (обиратися) особи, які мали навички 
партійної (більшовицької) роботи. За нею суддям заборонялося по
силатися на царські закони. Справи вирішувалися лише на підставі 
декретів, а в разі їх відсутності за основу для вирішення спірних пра
вових питань використовувалась не всім зрозуміла філософська ка
тегорія “соціалістична правосвідомість”17.

Така подвійна судова система існувала в Росії до 1922 р.
Щодо України, то, захопивши владу, більшовики розпочали 

створювати державний механізм, чільне місце в якому належало ка
ральному апарату, що створювався та функціонував на основі прого
лошених жовтневою революцією загальних принципів доцільності на 
кшталт російських. Вже на початковій стадії більшовицької інтервен
ції в Україні створювалися тимчасові надзвичайні форми радянської 
влади: революційні штаби, революційні “трійки”, “шістки”, “сімки” та 
“дев'ятки”18.

Насадження більшовицької державності в Україні тісно повяза- 
но з організацією нової правової системи, яка б відповідала потре
бам імперії. Замість знищених нормативних актів правотворчої ді
яльності УНР розповсюджувались законодавчі акти Російської дер
жави. Російське право стало важливим знаряддям знищення націо
нальної державності в Україні і закріплення розгалуженої системи 
органів влади та управління Російської неоімперії.

З 1917 по 1953 роки радянський апарат державної безпеки мав 
право позасудової розправи, і його руками розбиралося понад 50% 
всіх справ. Замість вказаних в 1917 р. двох судових органів до кінця 
1950 років діє близько тридцяти19.

Постановою РНК від 5 вересня 1918 р. “Про червоний терор” 
офіційно вводяться терміни: “терор”, “концтабори” і втілюються в 
жорстокій практиці з частим зверненням до вищої міри покарання
-  розстрілу. В постанові РНК від 30 липня 1918 р. “про набатний 
дзвін” формуються ще два нововведення, що звучать так: “...замі
шані особи відповідають перед революційним трибуналом нарівно 
з головними винуватцями”, а “замах на здійснення ... діяння кара
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ється як здійснення діяння” 20
Боротьба із злочинністю здійснювалась шляхом утвердження 

беззаконня на місцях. Так, в доповнення до виїцевикладеного, 
Одеська Рада в одній з постанов наголошувала, що “...віднині спій
маний на місці злочину розстрілюється тут же, а спійманий під час 
облави розстрілюється без суду і слідства”21. В свою чергу, всім Ра
дам Донбасу за розпорядженням центру пропонувалося притягати 
осіб, які поширюють провокаційні чутки, до відповідальності як 
“контрреволюціонерів”, а винних в самочинних обшуках, арештах 
та реквізиціях “розстрілювати на місці”22.

Кримінальні репресії відігравали важливу роль у “боротьбі за 
хліб”. У телеграмі народного секретаріату Одеської Ради від 20 люто
го 1918 р. з цього питання говорилось: “...всі приховувачі-спекулянти 
підлягали арешту та відданню до революційного суду як вороги наро
ду і революції та каратимуться з усією суворістю аж до конфіскації 
всього майна та направленням на примусові роботи” 23.

Наслідком “боротьби за хліб” стала нестача продуктів харчуван
ня, що спричинило загибель тисяч людей від голоду в 1921 - 1923 рр. у 
південних областях України 24.

У вересні 1918 р. було введено в дію постанову ВЦВК “Про пе
ретворення радянської республіки у військовий табір” В ній оголо
шувалась загальна трудова повинність. Всі громадяни повинні були 
беззаперечно виконувати будь-яку роботу, пов’язану з охороною 
країни, доручену їм радянською владою25. Цілком було закономір
но, що при втіленні в життя цієї постанови кількість таборів щороку 
зростала. Так, станом на листопад 1919 р. в країні був 21 табір і 
16 тис. в'язнів, до листопада 1920 р. число таборів виросло до 84, а 
в’язнів в них до 59 тис.26.

За прикладом Росії в Україні створювались надзвичайні комі
сії. При них також діяли революційні комітети, які, порушуючи 
права людей, здійснювали арешти, обшуки та мали право на поза- 
судову розправу. Однак, на відміну від Росії, Всеукраїнський рево
люційний комітет “пішов” далі в знущанні над своїм народом. А 
саме: 2 лютого 1920 р. він довів місцевим органам свою постанову 
“Про застосування вищої міри покарання -  розстрілу до активних 
контрреволюціонерів на Україні” В ній зазначалось, що: “...передба
чені заходи для Російської Федерації не можуть бути здійснені в межах 
України, оскільки умови, загрожуючі існуванню радянської влади, на 
Україні, ще не ліквідовані...”^7.

Викладене вище свідчить про те, що на той час в Україні не бу
ло законодавчого визначення загальних (міських) судів, які б на за
конних підставах розглядали справи. Разом з тим, існували органи, 
які підмінювали діяльність судів, чим порушували права та свободи 
людей в Україні.
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В 1922 р. розпочинається другий етап координації радянського 
права. За короткий час приймаються кримінальний та цивільний ко
декси. Згодом приймається кримінально-процесуальний та цивіль
но-процесуальний кодекси, що регулюють діяльність суду при роз
гляді відповідних справ. В 1922 р. були створені обласні колегії адво
катів, які надавали юридичну допомогу громадянам та активно їх 
захищали в суді. На підставі цього громадяни все частіше звертали
ся за захистом своїх прав в нотаріальні контори, до адвокатів та без
посередньо в суд28.

Однак не все було гаразд з цими законами. Зокрема, процесу
альне законодавство не було достатньо повним та стабільним, за що 
воно неодноразово попадало під критику29. Становище ускладню
валось низьким рівнем освіти судових кадрів. До 1927 р. лише чет
верта частина суддів мала юридичну освіту, а вищу лише 2% 30.

Верховний суд РСФРР замість того, щоб позбавлятися цих не
доліків, в 1927 р. направляє в районні суди інструктивний лист № 1. 
В ньому він зазначив, що: “при розгляді справ суд може піти далі, 
ніж це передбачено буквою закону, якщо це вимагають інтереси дер
жави”31. А на нараді судово-прокурорських працівників, що відбу
лася в 1929 р., була прийнята резолюція, яка в якості основного гас
ла в роботі судів закріпила положення: “...найменше процесуальної 
форми, а більше класової суті”32.

В свою чергу, реорганізації зазнала і адвокатура. Діяльність про
фесійних адвокатів, юристів за освітою, підмінювалась громадськими 
захисниками. Кошти, що спочатку призначались для обласних колегій 
адвокатів, використовувались НКЮ не за призначенням. Все частіше 
професійним адвокатам не дозволяли брати участь в судових засідан
нях для захисту прав підсудних33. При таких обставинах значно погір
шився розгляд в судах кримінальних та цивільних справ34.

Теорія А. Вишинського про “царицю доказів” більше всього 
завдала шкоди таким класичним судовим принципам, як принци
пу невинуватості особи; змагальності сторін в суді; незалежності 
суддів тощо. За цією теорією в основу обвинувачувального вироку 
суду покладалось визнання особою своєї вини. Це значно спрощу
вало процедуру досудового слідства та розгляду судових справ. 
Саме це призводило до порушення прав людини на справедливий, 
незалежний судовий захист її прав. По-перше, слідчі застосовува
ли катування відносно невинних осіб з метою “вибити” з них приз
нання своєї вини. Серед недозволених засобів впливу на невинних 
були направлені психічні (обман, залякування тощо) та фізичні 
(карцери, клопові бокси, голод, холод і п.) знущання. Досліджую
чи цю проблему особисто, як політично засуджений, та отримав
ши інформацію від інших засуджених, О.Солженіцин звів у групи 
засоби впливу, яких виявилось більше тридцяти. Страшно ще й те,
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що в таємних інструктивних листах із центру “визнавались” всі за
соби отримання доказів35.

По-друге, саме такі вказівки дали підстави для збільшення кіль
кості засуджених осіб до позбавлення волі. Разом з тим зменшува
лось застосування судами такого виду покарання, як штраф. Про це 
відмічалось у відповідних наукових працях36.

Сплановане Й. Сталіним вбивство С. Кірова відкриває новий 
етап репресивного законодавства. Так, 1 грудня 1934 р. виходить 
постанова ЦВК СРСР “Про порядок ведення справ про підготовку і 
здійснення терористичних актів”, у відповідності з якою попереднє 
слідство в цих справах обмежувалося 10-денним терміном. Обвину
вачуваний акт вручався звинуваченому за добу до розгляду справи. 
З процесу виключались “сторони” прокурор і адвокат. Касаційне 
оскарження і навіть подання клопотань про помилування в цих 
справах не допускалось, а вирок - розстріл виконувався негайно піс
ля його винесення. У таких справах зводилось нанівець значення ад
вокатури. Таку ж негативну роль відігравала Особлива нарада при 
НКВС, яка розглядала справи без адвоката37.

В 1934 р., напередодні чергового етапу великого червоного теро
ру, відбувається перегрупування сил репресивно-каральної систе
ми. За рішенням від 2 лютого 1930 р. створюються суди - трійки 
при обласних державних політичних управліннях (Далі: ОДПУ). 
Постанова ЦВК СРСР від 10 липня 1934 р. включає ОДПУ в 
НКВС і створюється Особлива нарада при НКВС, що діяла до 1 
листопада 1953 р. Суди - трійки при НКВС організовуються 25 ве
ресня 1935 р., а 20 вересня поточного року з'являються суди-двій- 
ки, що діяли до 17 вересня 1938 р. 38.

В стінах НКВС УРСР народжувались документи, що вража
ють неприхованим цинізмом. Наприклад, чого варта доповідна за
писка наркома внутрішніх справ України І. Леплевського, написа
на ним у вересні 1937 р. народному комісарові внутрішніх справ 
СРСР Генеральному комісарові державної безпеки М. Єжову. В 
ній зазначається, що: “у відповідності до Вашого наказу № 00147 
про операцію щодо куркулів, кримінальних злочинців та інших 
кримінальних елементів для України було встановлено ліміт по І 
категорії - 8 тис. чоловік і по II категорії 20 тис. чоловік. За моїм 
клопотанням від 5 вересня ц.р. ліміт першої категорії був Вами 
збільшений на 4 тис. 200 чоловік.

З початку операції, продовжує він, до 27 вересня ц.р. обласни
ми трійками на Україні в цілому було засуджено 23 тис. 158 чоловік, 
за першою категорією 5 тис. 458, за другою 137 тис. чоловік.

Таким чином в межах затвердженого ліміту трійки найближчи
ми потому днями розглянуть справи на решту 9 тис. 842 чоловік (за 
першою категорією 2 тис. 742, за другою на 7 тис. 100”)39.
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Розгортається “велика чистка” в хід йдуть секретні директиви, 
розпорядження, відомі лише вузькому колу осіб. До них, наприклад, 
належить таємна директива наркома внутрішніх справ СРСР№ 123 від 
липня 1935 р. “Про вислання звільнених за статтею 58 у віддалені ра
йони СРСР” та 383 списки, затверджені Й. Сталіним, на відомих пар
тійних і державних діячів, які підлягали “викриттю” і розстрілу40.

Таким чином, десятки мільйонів людей, про що частково гово
рить офіційна статистика та більш- детальні наукові дослідження41, 
стали жертвами репресій. “Червоний терор”, про що відмітив відомий 
історик Тарас Гунчак, мабуть, найтрагічніша сторінка в історії нашо
го багатостраждального народу. За числом жертв цей період набагато 
перевищує будь-які суспільні катаклізми попередніх часів, а скільки на 
його рахунку понівечених людських душ -  про це вже не дізнається ніхто.

На завершення слід відмітити, що в розвитку законодавства ос
нов радянської держави, діяльності суду з 1917 до початку 1950-х років 
прослідковуються певні закономірності. По-перше, ідеологія рево
люційної боротьби і витікаючої звідси логіки “революційної за
конності” стали основою всіх законодавчих актів. Тому законопо
ложення базувались на таких ключових поняттях: вороги народу і 
революції; терор; концтабори; покарання за велінням революцій
ної совісті; презумпція невинності; покарання за недонесення; зво
ротна сила законів тощо.

По-друге. В історії розвитку соціалістичної держави спостеріга
ється паралельне існування двох судів офіційного, у вигляді народ
них судів, обласних та Верховного суду, й неофіційного - революцій
ні трибунали, суди -трійки, суди - двійки, ОДПУ при НКВС і п.

По-третє. Одночасно йшов розвиток і двох видів законодавства -  
показового у вигляді конституції, кримінальних й інших кодексів, об
народуваних законів тощо, й фактично діючого - підзаконних актів, сек
ретних листів, директив, інструкцій.

По-четверте, “пролетарське правосуддя”, як правило, завершу
валось не над конкретними людьми (вони були лише жертвами), а 
над доволі невизначеними образами, символами, явищами. Засуджу
вали “класово ворожі елементи”, “націоналізм”, “міжнародну бур
жуазію” тощо, але в особі певних, конкретних представників.

Становлення незалежного суду 
в Україні

Початок процесу створення в Україні дійсно незалежного суду 
було покладено прийняттям Верховною Радою України в липні 1991 р. 
Декларації про державний суверенітет України і проголошенням у 
ній розподілу державної влади на законодавчу, виконавчу та судову.
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Важливим політико-правовим актом на шляху втілення у жит
тя принципу розподілу влади стала постанова Верховної Ради Укра
їни від 28 квітня 1992 р. “Про концепцію судово-правової реформи в 
Україні”, де вперше зроблено спробу дати визначення судової влади 
як системи незалежних судів, які здійснюють правосуддя в установ
леному законом порядку.

Конституція України щодо захисту прав і свобод людини пе
редбачила, що: правосуддя здійснюється виключно судами (ст. 124); 
створення надзвичайних та особливих судів не допускається (ст. 
125); права і свободи людини і громадянина захищаються судом 
(ст. 55); кожен має право оскаржувати дії чи бездіяльність органів 
державної влади та право на відшкодування моральної шкоди (ст. 
56), розмір якої визначається лише судом42. Основним Законом на
шої держави вперше передбачено утворення Конституційного Су
ду України, діяльність якого має бути надійною гарантією забезпе
чення конституційного контролю в державі.

Для належного виконання покладених на суди функцій вони по
требують відповідного забезпечення: фінансового, правового, кадро
вого, інформаційного тощо. Але непроста економічна ситуація в Укра
їні не дозволяє державі виконувати це завдання повною мірою. В дея
ких випадках це приводить до порушення конституційного принципу 
незалежності суддів. Так, наприклад, у справі про фінансування судів 
рішення Конституційного Суду України від 24 червня 1999 р. визнано 
такими, що не відповідають вимогам частини першої статті 126 та час
тини першої статті 130 Конституції України, положенням статті 19 За
кону України “Про Державний бюджет України на 1999 р.”, оскільки 
вона не передбачає належних видатків з Державного бюджету України 
на утримання судових органів України43.

І все ж навіть у таких умовах суди спрямовують свою роботу на 
належний захист прав людини.

Висновок

Беззаперечно, що історичний досвід нашої держави має позитив
ні уроки (наприклад, створення незалежних судів в УНР) та негативні 
(наприклад, існування спеціальних судів, судів - трійок тощо). Однак 
цей досвід матиме не тільки суто історичне, а й практичне значення для 
українських правників і законодавців у справі розбудови і вдоскона
лення в життя незалежного суду в Україні.
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Олександр Рубльое 
(Київ, Україна)

ВИКРИТТЯ 
"АГЕНТУРИ ПОЛЬСЬКОГО ФАШИЗМУ" В УССР: 

"СПРАВА "ПОЛЬСЬКОЇ ВІЙСЬКОВОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ" 
1933-1934 рр. 

МЕТА, МЕХАНІЗМ ФАБРИКАЦІЇ, НАСЛІДКИ

Політика більшовицької влади щодо польського етносу УССР 
у 1920-х -  на початку 1930-х років мала двоїстий характер. З одного 
боку, комуністична адміністрація, переслідуючи насамперед пропа
гандистські цілі, всіляко заохочувала (аж до адміністративного тис
ку й звинувачень у нерозумінні нагальних завдань “ленінсько-сталін- 
ської національної політики”) розвиток національної культури й са
моврядування польського населення Наддніпрянської України. З ін
шого -  те ж саме партійно-державне керівництво СССР та УССР 
прагнуло обмежити цей розвиток жорсткими рамками офіційної іде
ології, витворити “польську пролетарську культуру” у штучних, ін
кубаційних умовах окремих національних районів, сільрад, мережі 
польських радянських середніх та вищих шкіл й наукових установ (у 
протиприродному відриві від національного “материка” -  Поль
ської держави), а у спонтанній ініціативі самого польського населен
ня, яка не санкціонувалася згори, бачило “контрреволюцію”, “анти
радянщину”, “підступи пілсудчини” та ін.

Тим не менше, у 20-ті роки репресії щодо поляків СССР і УССР 
не набули характеру масових акцій. До того ж, силові структури, за
арештувавши того або іншого католицького священика чи рядового 
громадянина польської національності й звинувативши його, скажі
мо, у шпигунстві на користь Польщі (у переважній більшості випад
ків не маючи на це жодних підстав, хоча зрозуміло, що поодинокі ви
падки збирання розвідувальної інформації з боку польських спец-
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служб і окремих дипломатів мали місце в дійсності), діставали мож
ливість -  в разі потреби (досить часто саме вона й спричиняла 
арешт) -  обміняти його у польських колег на членів КПП чи її авто
номної складової -  КПЗУ, засуджених польськими судами за проти
державну діяльність. Так, 15 квітня 1929 р. політбюро ЦК КП(б)У, 
розглянувши питання про обмін політв’язнів, доручило голові ГПУ
В. А. Балицькому “поставити в Москві питання про обмін засудже
них у Польщі активних робітників на засуджених нами польських 
контрреволюціонерів” *.

Традиційним об’єктом уваги репресивних структур совєтської 
України упродовж 1920-х років було римо-католицьке духовенство, 
яке зазнавало постійних переслідувань влади і мало усталений статус 
тих самих “польських контрреволюціонерів” Поставивши завдання 
ліквідації цієї конфесії, режим робив тоді ставку на підривні, прово- 
кативні й розкольницькі методи 2. У січні -  лютому 1930 р. ГПУ 
УССР кинуло за грати понад 30 ксьондзів Житомирської і 
Кам’янець-Подільської дієцезій, серед них апостольського адмініс
тратора Я. Свідерського, деканів Я. Левинського і Я. Ладиго та ін. 
Більшість із них у травні -  червні 1930 р. були засуджені до ув’язнен
ня у виправно-трудових таборах.

Матеріали слідства, що стосувалися 31 обвинуваченого -  20 
костьольних активістів та 11 душпастирів, було об’єднано у “Спра
ву про польську контрреволюційну і шпигунську організацію на 
Правобережній Україні” Її розглянула за зачиненими дверима над
звичайна сесія Верховного суду УССР 21-27 червня 1930 р. Судовий 
процес у Харкові завершився винесенням суворого вироку майже 
усім обвинуваченим 3.

Але відверте й масштабне переслідування кліру й віруючих 
РКЦ у підсовєтській Україні розпочинається лише з 1930-х років і 
наприкінці десятиріччя спричинює цілковиту ліквідацію в УССР іє
рархії цієї конфесії.

Об’єктом пильної уваги репресивних органів упродовж 1920-х 
років була й польська інтелігенція УССР. Влада вбачала у представ
никах інтелектуальної еліти польського етносу потенційних против
ників більшовицької адміністрації попри їх декларативну лояльність 
до режиму та вимушену обставинами совєтизацію/комунізацію. Аби 
відстежувати внутрішнє життя й настрої польської інтелігенції, впли
вати на неї у потрібному напрямі, ГПУ насаджувало у цьому середо
вищі таємну агентуру (“секретних співробітників” -  “сексотів”), зао
хочувало внутрішні тертя, розпалювало ворожнечу у колективах, 
сповідуючи відомий принцип -  “divide et impera”.

Важливим об’єктом таємних спостережень була 11-а “трудова” 
польська школа у Києві, яка разом з Польським педагогічним техні
кумом розташовувалася у будинку по Рильському провулку № 10.
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Так, 17 червня 1928 р. таємний співробітник “Озоліна” (одна з учи
тельок) інформувала ГПУ: “Если взять в общем всех педагогов поль
ской школы, то ничего предосудительного не видно, но, изучая их 
ближе, замечается много отрицательного [...]. У нас есть два солид
ных педагога: Вержанский и Якимович, которые работают добросо
вестно, но настроение [их] антисоветское и ужасно религиозное. 
Каждое воскресенье и любой праздник они аккуратно посещают 
костел. Я узнала от родителей своих детей, что Вержанский и Яки
мович никогда не станут советскими, так как большевики здорово 
залили им сала за шкуру [...]. Интересный и подозрительный тип -  
это Рудницкая. Она, кроме школьной работы, активное участие при
нимает в месткоме, вечно бегает и суетится, иногда даже домой не 
является, но в этой суете что-то скрывается, ее очень трудно расшиф
ровать, так как она большой дипломат. Все-таки у нее проскальзы
вает иногда какая-то ирония и что-то враждебное к Соввласти [...]. 
Вообще Рудницкую нужно изучить и проследить за ней [...]. В бли
жайшем будущем представлю более подробный доклад о польском 
комбинате в целом”

Крім таємних співробітників, у творенні фантомних “контррево
люційних організацій” ГПУ УССР активно сприяли й добровільні по
мічники з місцевих комуністичних функціонерів -  поляків. До них на
лежав, зокрема, й директор Київського польського педтехнікуму у 
1926-1930 рр. Василь Шмідт. Його виступи 1928-1929 рр. у польсько- 
мовних виданнях Києва та Москви під псевдонімами -  “Аіеквапсіег”, 
“Зшіасіоту”, “Біагу ргасошпік” та ін. -  з “більшовицькою критикою” 
колег-педагогів та місцевих комуністів-поляків створювали негатив
ний імідж керівництву київської школи № 11 та її педагогічному колек
тиву. Після низки перевірок, ініційованих В. Шмідтом, восени 1929 р. 
з посади директора 11-ї школи було усунуто Ядвігу Шумович, одну з 
чільних діячок польської совєтської школи.

Наприкінці 1930 р. -  на початку 1931 р. відбулася пробна реп
ресивна акція ГПУ УССР щодо польських педагогів Києва: 1 грудня 
1930 р. було ув’язнено видавничого працівника, багатолітню співро
бітницю польських установ Софію Галькевич; 12 січня 1931 р. -  учи
тельку 11-ї школи Діонісію Штурц; 13 січня за грати потрапили учи
телька 11-ї школи Ванда Демченко, викладач школи фабрично-за- 
водського учнівства № 4 Болеслав Селенко та швейцар міського бу
динку народної освіти Юліан Чая; 14 січня -  викладач фізики Київ
ського польського педтехнікуму ім. Ф. Кона Казимир Вержанський, 
домогосподарка Марія Закржевська-Леонтович, учителька 11-ї шко
ли Людвіга Рудницька (та сама -  “интересный и подозрительный 
тип” з повідомлення сексотки ГПУ) та колишня (1920-1929) дирек
торка 11-ї школи, на той час педагог школи ФЗУ № 63 Ядвіга Шу
мович. 15 січня список заарештованих польських педагогів поповни
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ла Яніна Мошинська-Шнель, вихователька дитячого будинку № 4 й 
за сумісництвом лекторка біології й хімії Київського медичного тех
нікуму.

Усім ув’язненим інкримінувалося чітко не окреслене обвинува
чення у “препятствовании советизации школы, воспитании учащих
ся в польском шовинистическом духе, в интересах польской госу
дарственности” 4.

І хоча репресивний апарат стверджував, що “органами ГПУ за 
последние годы раскрыты были ряд дел по обвинению учителей 
польских школ в проведении под руководством, исходящим из 
Польши, воспитания польской молодежи в национально-патриоти
ческом духе, воспитания в советских школах преданных сынов поль
ского буржуазного государства” 5, “слідству” “добыть материалов 
для предания суду вышеуказанных лиц не представилось возмож
ным”. Згідно з ухвалою від 22 липня 1931 р. з-під варти були звільне
ні Я. Мошинська-Шнель, М. Закржевська-Леонтович, Б. Селенко, В. 
Демченко, Д.Штурц та К. Вержанський 6. Невдовзі було звільнена
С. Галькевич (29 серпня), Л. Рудницьку та ін.

Провал сфабрикованої “справи польських педагогів” 
1930-1931 рр. спричинила, очевидно, поведінка самих обвинувачу
ваних. Частина з них, як, наприклад, С. Галькевич чи Л. Рудницька, 
взагалі не визнали за собою жодних “контрреволюційних провин” 
Інші ж ув’язнені, “поступливіші” щодо вимог “слідства”, так і не по
дали переконливих доказів власної “антисовєтської діяльності”, пе
ресипаючи “свідчення” такими, наприклад, пасажами: “Никакой 
контрреволюционной группы или организации я не знала и не знаю” 
(Д.Штурц, 8 січня 1931 р.) 7.

“Підвела” ГПУ й “керівник” віртуальної антисовєтської орга
нізації польських викладачів Києва -  Я. Шумович, яка спершу пого
дилася визнати власну “контрреволюційну роботу” на педагогічній 
ниві, але вже заявою від 21 січня 1931 р. спростувала свої попередні 
“свідчення”: “Настоящим заявляю, что [...] сознательная контррево
люционная работа по воспитанию польской молодежи в духе пре
данности Польше имела место и проводилась по 1922 г. В дальней
шем сознательной контрреволюционной работы не было. Были от
дельные контрреволюционные по своему содержанию ошибки [...]. 
Мои заявления и писанные мною показания в части признания, что 
я вела контрреволюционную работу в последние годы -  не соответс
твуют действительности, ибо сгустила краски, желая скорее закон
чить дело. Это моя ошибка” 8.

Ще категоричніша Шумович у зверненні до слідчого -  якогось 
“товариша Шмальця” (березень 1931 р.): “Вы пытаетесь меня убе
дить, что я контрреволюционер, вредитель, активно действующий 
против советской власти. Вы требуете показаний -  пусть отзывы о
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моей работе и моя чистосердечная исповедь будут Вам ответом! Ес
ли нет -  я требую доказательств своей контрреволюционной дея
тельности и строгой проверки имеющихся материалов [...]. Ваш долг
-  раскрыть истину, а если я в этом ошибаюсь, то помните: физичес
ки растоптать меня Вы можете -  я в Вашей власти, но “духовно” -  не 
торжествуйте, это Вам не удастся! Глубокое сознание моей невинов
ности, которого у меня никакие “материалы” отнять не могут, помо
жет мне по-большевистски пережить эту кривду и стойко вынести 
все последствия моего осуждения” 9.

Попри заперечення ув’язненою інкримінованих їй “злочинів” 
та об’єктивну їх відсутність, Судова трійка при Колегії ГПУ УССР 
20 серпня 1931 р. вирішила вислати Я. Шумович на п’ять років до 
російського м. Курська 10. Відтоді сліди колишньої директриси 11-ї 
польської школи Києва загубилися. Принаймні нам, попри усі зусил
ля й неодноразові запити у Державному архіві СБУ, так і не пощас
тило дізнатися про її подальшу долю. З великою ймовірністю можна 
стверджувати, що після відбуття покарання вона (згідно з обов’язко
вими приписами репресивних органів) оселилася в якійсь російській 
глушині, де й була вдруге ув’язнена 1937 р. й через якийсь тиждень -  
другий убита відповідно до наказу наркома внутрішніх справ СССР 
№ 00485 від 11 серпня 1937 р. 11

“Справа польських учителів” 1930-1931 рр. завершилася, на 
перший погляд, цілковитим фіаско працівників Київського опера
тивного сектора ГПУ УССР. Заарештовані педагоги (завдяки, оче
видно, втручанню тоді ще впливових польських функціонерів-кому- 
ністів, зокрема, Болеслава Скарбека) були звільнені й повернулися 
до праці на попередні місця роботи (!).

Втім, перебування під вартою й методи “слідства” не могли не 
завдати шкоди психіці ув’язнених. Очевидно, цей “виховуюче”-заля- 
куючий вплив “попереджувального” арешту могли зарахувати собі 
до активу київські чекісти.

Сексот ГПУ “Вуйт” характеризував Л. Рудницьку невдовзі після 
звільнення (1932): “Последний арест и пребывание в ГПУ и ДОПРе 
произвели на нее особенное впечатление, перекрасили ее политичес
кую физиономию. Еще так недавно ярая “эндечка”, большая патри
отка, безусловно религиозная и антисоветски настроенная граждан
ка -  стала теперь воистину неузнаваемой. В данное время это стоп
роцентная советская гражданка, ссылающаяся каждые пять минут в 
разговоре и в своей работе (автор нескольких учебников на польязы- 
ке) на генеральную линию партии, на Сталина, Ленина и т.п., пишу
щая в обработанной ею хрестоматии для Трудшколы -  целые гимны 
и оды в честь ГПУ (“мы в руках пролетариата”, “верный страж рес
публики”, “незаменимое оружие в руках рабочего класса” и т. д. и т. 
д.), бросающая громы и молнии не только на контрреволюционеров,
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но на любого оппортуниста, “загибщика” и т. п.”
Таємний інформатор висловлював сумнів у такій раптовій со- 

вєтизації Л.Рудницької: “В связи с этим “перерождением” возникает 
вопрос, поскольку оно искренне и правдиво? Моё глубочайшее 
убеждение, что это чистенькая ложь, “охранная грамота”, рассчи
танная на излишнее доверие и мягкотелость некоторых из наших то
варищей, занимающих ответственные руководящие посты на так на
зываемой польской работе [...]. Это лишь неизбежная в данный мо
мент маска, роль раскаянной грешницы -  завоевать доверие. Впро
чем, такую же маску одели в данное время и многие другие, покаяв
шиеся Марии Магдалины, вроде С. Галькевич, Василевской, Чер- 
нецкой и т. п.

Я лично никогда им не верил, не верю и не поверю, как бы ис
кусно они ни играли роль переродившихся советских гр[ажданок], 
советских учительниц и воспитательниц нашей молодежи -  все их 
помыслы, мечты и чаяния направлены на Запад, по ту сторону гра
ницы, вся эта “советская” идеология шита белыми ниточками [...]. И 
еще одно обстоятельство. Прежде довольно-таки болтливая Рудниц
кая, в данное время стала более молчаливой и, кроме общественно- 
советских изречений -  редко что-нибудь от нее услышишь. В разго
воре (в частности, на политическую тему) -  чрезвычайно осторожна 
и сдержанна, не то, что раньше [...]. Рудницкая сильный и последова
тельный тип убежденного недруга СССР. Тип горячей и преданной 
польской патриотки”

Отже, попри звільнення за браком доказів групи польських педа
гогів Києва, репресивні органи продовжували відстежувати їхні нас
трої, накопичувати на них “компромат”, вичікуючи лише слушної на
годи. Чекати довелося недовго.

Ситуація кардинально змінилася на початку 30-х років. Сталін
ський тоталітарний режим зміцнів, ліквідувавши будь-яку офіційну 
опозицію всередині країни, в тому числі ослабивши голодомором 
1932-1933 рр. наймасовішу антикомуністичну соціальну верству -  се
лянство, яке зазнало мільйонних втрат. Рівночасно прихід до влади у 
Німеччині А. Гітлера маркував появу серйозної потенційної загрози 
експансіоністським планам Сталіна з боку іншого тоталітарного вож- 
дя/фюрера, так би мовити -  колеги-суперника. Тому й не дивно, що 
практично синхронно -  у 1933-1934 рр. -  розгортаються й поступово 
набирають обертів репресії проти німецької меншини УССР.

Здавалось би, поляки у совєтській Україні на противагу німцям 
убезпечені від репресій та переслідувань з огляду на суттєве покращан
ня совєтсько-польських взаємовідносин у цей період. Як відомо, 25 
липня 1932 р. між СССР та Польщею було підписано договір про не
напад, згідно з яким обидві сторони зобов’язувалися взаємно утриму
ватися від будь-яких агресивних дій чи нападу одна на одну, як окремо,
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так і спільно з іншими державами 12. З липня 1933 р. СССР і його сусі
ди (Польща, Румунія, Туреччина, Персія, Афганістан, Естонія та Лат
вія) підписали у Лондоні конвенцію щодо визначення агресії, в якій 
констатувалося, що всі держави мають рівні права на незалежність, 
безпеку, захист своєї території й вільний розвиток власного державно
го устрою 13. З нагоди підписання конвенції міністр закордонних справ
II Річпосполитої Ю.Бек заявив: “Конвенція є логічним наслідком серії 
політичних актів, котрі служать базою для все більш сприятливого 
розвитку польсько-совєтських відносин” 14

Втім, у тоталітарній комуністичній державі політика зовнішня 
й політика внутрішня були незалежними одна від одної. Тимчасова 
“відлига” у стосунках з II Річпосполитою відбувалася синхронно із 
запровадженням жорсткішого курсу щодо польського етносу всере
дині СССР. Пояснювалося це політичними міркуваннями: більшо
вицький режим, формально не відкидаючи пропагандистських гасел 
20-х років із закликами до “світової революції”, фактично вже відій
шов від учорашнього, значною мірою декларативного, інтернаціона
лізму з тим, аби перейти на прагматичні рейки побудови казарменого 
соціалізму “в одній країні” На авансцену політичного життя стрімко 
виходить ледь підфарбований інтернаціоналістською риторикою ім
перський, великодержавницький російський шовінізм з його тяжінням 
до уніфікації/русифікації життя держави. Як наслідок -  оголошується 
“націоналістичним збоченням” учорашня політика “коренізації” вза
галі й “українізації” зокрема. Одночасно оманлива більшовицька так
тика щодо поєднання “національної форми” з “соціалістичним зміс
том” все виразніше підмінюється довгостроковою стратегією сполу
чення російського/російськомовного за формою з імперським змістом.

14 грудня 1932 р. з’явилася знакова постанова ЦК ВКП(б) і РНК 
СССР “Про хлібозаготівлі на Україні, Північному Кавказі та у Захід
ній області” Та не про самі лише хлібозаготівлі йшлося у ній. Доку
мент наголошував, що “замість правильного більшовицького прове
дення національної політики у ряді районів України, українізація про
водилася механічно, без урахування конкретних особливостей кожно
го району, без старанного підбору більшовицьких українських кадрів, 
що полегшило буржуазно-націоналістичним елементам [...] створення 
свого легального прикриття, своїх контрреволюційних осередків і ор
ганізацій” ЦК КП(б)У і Раднаркому України “пропонувалося” “звер
нути увагу на правильне проведення українізації” 15.

Згадка у цій ухвалі про “легальне прикриття контрреволюційних 
осередків і організацій” дала зручне універсальне знаряддя совєтській 
таємній поліції, яким вона послуговувалася у найближчі роки при фаб
рикації численних “справ” українських, польських, німецьких та інших 
“контрреволюційних організацій”, які в якості такого “прикриття” ви
користовували, мовляв, будь-що -  від дитячих садочків до ЦК КП(б)У.
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15 грудня 1932 р. Й.Сталін і В.Молотов надіслали телеграму до 
ЦК республіканських компартій, крайкомів і обкомів, голів РНК, 
край- та облвиконкомів з вимогою терміново припинити “україніза
цію'’ у районах РСФСР, Середньої Азії та Казахстану, де компактно 
проживало українське населення. Синхронно зупинилася “україніза
ція” і в самій, охопленій голодом УССР.

Самогубство 7 липня 1933 р. Миколи Скрипника -  лідера “ук- 
раїнізаційної” політики, який опікувався також національно-куль
турним будівництвом етнічних меншин України, -  рельєфно відок
ремлює “великий перелом” у національній політиці сталінщини.

У цьому ж 1933 р. відбуваються кардинальні зміни й у долі 
польського населення України.

У доповідній записці Культпропу ЦК КП(6)У “Яро роботу се
ред польських трудящих мас УСРР" (8 вересня 1933 р.) зазначалося: 
“Занепад роботи серед польських трудящих, брак більшовицької 
пильності за умов загостреної класової боротьби й зростання актив
ності куркульських, клерикальних, націоналістичних елементів, 
агентів польського фашизму, посилювали вплив буржуазно-націо
налістичних елементів на польських трудящих”

За стандартними фразами про “класово-ворожі” й “шкідниць
кі” елементи виразно вимальовуються реальні труднощі, з якими 
стикалася комуністична влада у своїй національно-культурній полі
тиці щодо польського (та й не лише польського) населення УСРР.

Розглянувши 13 жовтня 1933 р. стан справ з “роботою серед 
польських трудящих мас УСРР”, оргбюро ЦК КП(б)У визнало йо
го незадовільним, ухваливши у місячний термін “розробити та на 
затвердження Політбюро ЦК конкретні заходи для забезпечення рі
шучого перелому та посилення роботи серед польських трудящих 
України”. Відділам ЦК КП(б)У доручалося “зміцнити склад поль
ських робітників, які працюють на ланках культурного фронту 
(клубних робітників, вчителів та ін.)” та “на керівних посадах в кол
госпах, сільрадах, райвиконкомах” 16. Отже, увімкнули “зелене світ
ло” кадровому перетрушуванню польських працівників. Назовні це 
подавалося, як піклування про “зміцнення проводу національно- 
культурним будівництвом серед польських трудящих України”, не
обхідність викриття окремих “контрреволюційних” та “антирадян- 
ських” елементів.

Отже, відповідаючи на замовлення кремлівського керівництва й 
на тлі драматичних подій голодомору 1932-1933 рр., ГПУ -  НКВД 
сфабрикували справу так званої “Польської Організації Військової” 
(“ПОВ”), запозичивши назву у реальної організації часів Першої сві
тової війни, що припинила свою діяльність у 1921-1922 рр. ^М озаїч
на картина “митців” з НКВД мала окремі реальні фрагменти. Решта ж
-  створення і діяльність “ПОВ” після польсько-совєтської війни 1920 р.
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на терені СССР, насамперед в Україні, мета й плани так званих “пео- 
вяків” -  було вигадкою. Але для польського населення УССР ця “вір
туальна реальність” обернулася жахливою дійсністю. Обвинувачення 
у приналежності до “Польської Організації Військової” відтоді й до 
кінця 1930-х років стають зручною матрицею, якою залюбки послугу- 
валася сталінська таємна поліція у репресіях проти польської люднос
ті СССР/УСсРР.

На підставі виявлених нами матеріалів, висловимо припущення, 
що винайденню/відновленню саме такої форми звинувачення у “конт
рреволюційних злочинах” як приналежність до “ПОВ” несамохіть пос
прияла ветеранська громадськість й преса II Річпосполитої з її акцен
тованою, хоча й зрозумілою, увагою до ювілейних урочистостей
1932-1933 рр. з нагоди пам’ятних дат в історії військових формацій (ле
гіонів, “ПОВ”) відроджуваної в роки Першої світової війни Польської 
держави. Невеликі хронікальні замітки й ширші статті, численні спога
ди та інтерв’ю на цю тему (в тому числі й Ю. Пілсудського) займали 
почесне місце на шпальтах тодішньої польської преси 18.

Під час нетривалої “відлиги” у совєтсько-польських відносинах 
до згаданих урочистостей у II Річпосполитій виявився причетним (звіс
но, несамохіть) й сталінський режим. У вересні 1932 р., наприклад, 
СССР передав Польщі для перепоховання прах капітана 2 полку поль
ських легіонів Рудольфа Брандиса, який поліг у бою під Каневом 19

Очевидно, що все це й наштовхнуло комуністичну таємну полі
цію на думку повернутися на “польській ділянці” своєї репресивної 
діяльності до призабутих часів початку 1920-х років, коли ЧК -  ГПУ 
жорстоко поборювало реальну “Польську Організацію Військову”, 
захопивши (і переважно стративши згодом) на Волині понад 100, а в 
самому лише Києві понад 200 “пеовяків” 20. Але тепер, за браком ре
альних членів “ПОВ”, ГПУ УССР використовувало вигадану прина
лежність до неї як зручну формулу обвинувачення. Нагадаємо, що 
під час групової “справи” 1930 р. римо-католицьке духовенство ос
каржувалося лише у нечітко окресленому “вихованні віруючих у  
польському патріотичному дусі”; польським педагогам у 1930-1931 
рр. інкримінувалося таке ж невиразне “перешкоджання совєтизацїї 
школи, виховання учнів у  польському шовіністичному дусі, в інтере
сах польської державності”. Проте ані ксьондзам, ані польським 
учителям на той час не закидалася приналежність або співучасть у 
діяльності нелегальної “ПОВ”

Навіть у грудні 1930 р., коли ГПУ УССР нібито викрило у рес
публіці всеукраїнську організацію, яка провадила “підготовку всеук
раїнського збройного повстання”, що мало розпочатися рейдом 
“петлюрівських партизанських загонів із Польщі”, торуючи таким 
чином шлях іноземній інтервенції, міфічна організація дістала кос
трубату назву -  “Шпигунсько-диверсійно-повстанська контррево
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люційна організація II відділу польського Головного штабу” 21.
Очевидно, що з точки зору “зручності” використання в “опера- 

тивно-чекістській роботі”, лаконічна назва “ПОВ” мала значні перева
ги і, крім того, й звучала як постріл. Відтак стандартне звинувачення у 
приналежності до “Польської Організації Військової” стає ледь не єди
ним річищем, по якому спрямовуються репресії тоталітарного режиму 
проти польської людності УССР.

Отже, у 1933-1934 pp. за причетність до “ПОВ” на Правобереж
ній Україні лише Київським обласним управлінням ГПУ УССР було 
заарештовано 114 осіб, з яких 70 дістали різні терміни ув’язнення або 
були страчені, а решта -  44 -  звільнені за недоведеністю складу зло
чину (що, зрозуміло, не давало гарантій від репресій в подальшому). 
За іншими даними, до травня 1937 р. органами Управління держав
ної безпеки НКВД УССР у “справі” “ПОВ” було ув’язнено 225 осіб 
(не рахуючи одинаків), з яких двох стратили, а 211 дістали різні тер
міни таборів та заслання. Втім, вважаємо, що ці дані істотно примен
шені і не відображають повної картини репресивних дій у “справі” 
“Польської Військової Організації” Так, лише зі “справи” так зва
ної Подільської філії “ПОВ” загалом “проходило” 511 осіб, які були 
запідозрені у приналежності до організації чи заарештовані.

8 липня 1933 р. керівник ГПУ УССР В. Балицький надіслав сек
ретареві ЦК ВКП(б) Й. Сталіну та заступнику голови ОГПУ Г. Яго
ді меморандум про перші кроки його відомства щодо викриття в Ук
раїні “Польської Військової Організації”: “Нами раскрыта и ликви
дируется “Польская Военная Организация” (“ПОВ”), проводившая 
широкую шпионскую и контрреволюционную националистическую 
работу на Украине [...]. Созданная в свое время ПИЛСУДСКИМ и 
возрожденная им после майского переворота -  “ПОВ” за последние 
годы развила большую активность в своей работе. Нами пока арес
товано 22 участника организации [...].

По их показаниям, работой “ПОВ” руководит центр, который 
находился раньше в Киеве, затем в Минске, а сейчас в Москве.

Центр имеет сектора: Сектор “А” -  ведет националистичес
кую и религиозную пропаганду, вредительскую и разложенческую 
работу в культурных учреждениях, связанных с польским населени
ем, а также широкую вербовку в организацию.

Сектор “В” -  занимался организацией политического, эконо
мического и военного шпионажа, в особенности в пограничных ра
йонах.

Сектор “С” -  прямого действия, в задачу которого входит ор
ганизация диверсий, порча связи и транспорта и создание в погра
ничной полосе массовых эмиграционных настроений, с целью под
держания там напряженного состояния”.

Далі повідомлялося, що при центрі “ПОВ”, мовляв, діють “тех
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нічний відділ”, що відповідає за зв’язок з польськими консульствами 
та Генеральним штабом Польщі, переправи на кордоні, фінансуван
ня тощо; “Бюро інформації”, що забезпечує контроль і спостережен
ня за нелегальною “Українською Військовою Організацією”, а так
же постачає за кордон відомості про ситуацію на селі УССР та нас
трої компартій Польщі й Західної України та ін.

Балицький інформував Москву, що вже “викрито” осередки 
“ПОВ” у Житомирі, Бердичеві, Проскурові, Білій Церкві, Кам’янці- 
Подільському, Шепетівці та в Мархлевському районі... 22.

Схема “підривної діяльності” “ПОВ”, за “оперативно-чекіст
ською” версією була приблизно такою. Для обґрунтування непоруш
ності тогочасних кордонів Польщі, доведення історичних прав на ук
раїнські землі (йшлося про кордони Польщі 1772 р.) та створення по
тужної людської бази, спроможної взяти збройну участь під час май
бутньої війни проти СССР й діяти у тилу РСЧА, -  “ПОВ” нібито роз
горнула через свої осередки активну роботу щодо полонізації україн
ського населення, штучного завищення кількості поляків в УССР, не
обгрунтованого створення польських адміністративних і культосвітніх 
інституцій, керівництво якими захоплювали члени “ПОВ” Стверджу
валося, що найвизначніші “пеовяки” “пролазили з шкідницькою ме
тою” до компартії, захоплюючи вирішальні ділянки “польської партій
ної й радянської роботи”.

Таким був стислий зміст “орієнтування” по “контрреволю
ційній польській роботі”, що у 30-х роках розсилався Управлінням 
держбезпеки НКВД УССР усім керівникам обласних управлінь, 
округових відділів НКВД, начальникам особливих відділів вій
ськових корпусів Київського та Харківського військових округів, 
командирам прикордонних загонів НКВД УССР. Отже, кожний з 
керівників цих підрозділів націлювався (“орієнтувався”) на поси
лені пошуки “пеовяків”, а знайшовши (за відсутності таких -  вига
давши) їх, мав збагатити надіслану згори схему місцевим матеріа
лом. Відтак упродовж 30-х років у республіці сфабриковано де
кілька “справ” так званих “обласних центрів ПОВ”

“Теоретична” частина згаданого “орієнтування” як інтродук
ція включалася до обвинувальних висновків у “справах” абсолют
ної більшості осіб, заарештованих за причетність до “ПОВ” у
1933-1934 pp. (з незначними відмінностями). З огляду на його важ
ливість подаємо цей вступ повністю мовою оригіналу: “Органами 
ГПУ раскрыта и ликвидирована контрреволюционная организа
ция, именовавшаяся -  Польская Военная Организация С‘ПОВ'’), 
вела активную шпионскую, диверсионную, террористическую и  
повстанческую работу, с целью свержения диктатуры пролетари
ата на Украине, отторжения УССР от Советского Союза и  захва
та ее польским империализмом.
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Созданная в 1915 г. ПИЛСУДСКИМ, “ПОВ” с 1918 г. развер
тывает на территории УССР, особенно на Правобережье, широкую 
шпионскую, повстанческую и диверсионную работу, являющуюся 
составной частью подготовки похода польских помещиков и буржу
азии на Украину и оккупации Правобережья 1920 г.

В целях маскировки своей работы и создания легальной базы 
для своей деятельности “ПОВ” широко практикует вливание своих 
активных членов в ряды коммунистической партии.

Следствием установлено, что еще в 1919 г. при руководящем 
участии членов “ПОВ” была создана в Киеве так называемая Поль
ская рабоче-крестьянская коммунистическая партия, через которую 
проникли в ряды КП(б)У руководящие кадры “ПОВ”

Следствием также установлено, что организация широко прак
тиковала внедрение своих членов в компартии Польши и Западной 
Украины, которые проводили в рядах этих партий провокаторскую 
работу, а потом, под видом политэмигрантов, перебрасывались в 
СССР -  для шпионской диверсионной работы, пополняя кадры 
“ПОВ” на территории Советского Союза.

Оправившись после ликвидации органами ЧК в 1921 г., “ПОВ” 
налаживает организационные связи, перестраивает свои ряды и вос
станавливает деятельность организации.

Следствием установлено, что деятельность организации осо
бенно активизируется после майского, в 1926 г., фашистского пере
ворота ПИЛСУДСКОГО.

Организация развернула широкую шпионскую, диверсионную, 
террористическую, вредительскую и повстанческую работу, имея ос
новной своей задачей подготовку интервенции со стороны Польши 
и поднятие вооруженного восстания в момент интервенции.

Опираясь на польские национальные и культурные учрежде
ния, которые служили легальным прикрытием деятельности органи
зации и базой концентрации ее основных кадров, “ПОВ” разверну
ла широкую работу по насаждению ячеек организации в Киеве и на 
периферии, особенно в пограничной полосе. “ПОВ” работала под 
руководством Н-го Отдела Польгенштаба, поддерживая системати
ческие связи с закордоном через посредство польских дипломатичес
ких представительств в СССР, путем посылки специальных курье
ров и по каналам связей, которыми располагали члены организа
ции, проникшие в ряды партии и занимавшие ответственные госу
дарственные должности”.

Далі обвинувальний висновок містив відомості про конкретну 
“контрреволюційну, терористичну, шпигунську діяльність” певної 
особи, якій інкримінувалася приналежність до “ПОВ”

В узагальнюючому “Обвинительном заключении по делу конт
рреволюционной шпионской организации, именовавшейся “Поль
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ская Организация Воєнна” (“ПОВ”)”, підписаному у квітні 1934 р. 
головою ГПУ УССР В. Балицьким, не була забута й сфабрикована у 
1930-1931 рр. “справа” польських педагогів Києва. У шостому роз
ділі документа -  “Контрреволюційна шкідницька робота на куль
турному фронті” згадувалося: “С целью охвата своим влиянием, для 
подготовки кадров контрреволюционной, националистически нас
троенной молодежи, которая могла быть использована в момент 
восстания, ПОВ насаждала в польских школах в качестве учителей 
своих членов [...]. Польская школа в Киеве № 11 являлась базой 
крупной повяцкой ячейки во главе с активным старым членом ПОВ 
Шумович. Ячейка школы втягивала в организацию молодежь, дер
жала связь с Польшей, занималась переправой нужных людей через 
кордон и т.п. Эта ячейка объединяла значительные силы польского 
контрреволюционного учительства Киева ”

І далі, переходячи до “філософського” узагальнення “контррево
люційної діяльності” педагогів польських шкіл загалом, у документі 
категорично стверджувалося: “Проникнув в школы в качестве препо
давателей, члены ПОВ вели работу по националистическому воспита
нию польской молодежи старших групп (16-17-летнего возраста)” 23.

Таким чином, на підставі наявного матеріалу, можна зауважити, 
що репресіям за вигадану приналежність до “ПОВ” піддавалися, на
самперед, активісти польської роботи в СССР/УССР, тобто партійні, 
совєтські, редакційно-видавничі, культосвітні працівники, заангажо- 
вані до проведення “коренізації” серед польського населення й будів
ництва “польської пролетарської культури”

“Справа” польських педагогів Києва 1930-1931 рр. слугувала 
для ГПУ зручним репресивним прецедентом, а фактично реабіліто
вані з неї учителі були першими кандидатами на арешт. Так, 10 квіт
ня 1933 р. Особливе відділення Київського обласного відділу ГПУ 
УССР на підставі того, що Л.Рудницька “польская патриотка, бывшая 
воспитанница осужденной за контрреволюционную деятельность Шу
мович; семья Рудницкой выбыла при ее содействии в Польшу, куда са
ма стремится выехать”, ухвалило завести на неї “справу-формуляр” й 
взяти на облік як “польську активістку” 13 червня 1933 р. було випи
сано ордер № 201 на арешт Л. Рудницької...

Методи “слідства” були традиційними: свідчення ув’язнених із 
запереченням інкримінованих їм “злочинів” не оформлялися прото
колами. Так, у кримінальній справі тієї ж Рудницької наявна лакуна, 
що охоплює чотири місяці перебування під вартою -  з червня по 
жовтень 1933 р. 24 Лише 28 жовтня 1933 р. колишній лектор Київ
ського польського педінституту Л.Рудницька, звертаючись до коле
гії ГПУ УССР, нарешті декларувала: “Желая искренне и чистосер
дечно покаяться перед Советской Властью и совершенно новым че
ловеком вернуться к труду и работать в интересах нового социалис
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тического общества -  признаю себя виновной в том, что я, являлась 
членом контрреволюционной организации ПОВ [...]. Целиком и ре
шительно рву с контрреволюцией и прошу Советскую Власть и ор
ганы ГПУ дать мне возможность искренним и преданным трудом 
оправдать перед Властью и обществом совершенные мною преступ
ления и ошибки. Подробные и полные показания о контрреволюци
онной деятельности организации ПОВ и своей лично деятельности 
дам дополнительно” А

У справі С.Галькевич зберігся рапорт керівництву співробітни
ків Київського обласного відділу ГПУ про знищення їхньою “підо
пічною” щойно складеної заяви з визнанням своєї приналежності до 
“ПОВ”: “18 сентября с[его] г[ода] в процессе допроса обвиняемой 
Галькевич Софьи Казимировны, последней было написано заявле
ние на имя коллегии ОГПУ, в котором она сообщала, что является 
членом польской к[онтр]р[еволюционной] организации и хочет дать 
подробные показания о проведенной ею к[онтр]р[еволюционной] де
ятельности, но вскоре, изменив почему-то это решение, -  заявление 
порвала”26. Потрібну для слідства заяву С. Галькевич написала ли
ше місяць потому -  21 жовтня 1933 р. 2'

Одним із перших за приналежність до “Польської Організації 
Військової” був репресований активний діяч “коренізації” поляків в 
Україні Болеслав Скарбек, колишній керівник Польського бюро 
(Польбюро) ЦК КП(б)У, директор Інституту польської пролетар
ської культури при ВУАН у Києві 28.

7 серпня 1933 р. В. Балицький повідомляв Й. Сталіну та Г. Яго
ді: “У процесі подальшого слідства у  справі “Польської Військової 
Організації” [...] все більше з ’ясовується роль Зав. Польсекцією Чер
нігівського обкому КП(б)У СКАРБЕКА як одного з основних й най
старіших керівників цієї організації в Україні [...]. Вважаю за необ
хідне СКАРБЕКА арештувати”

На противагу позапартійним жінкам Л. Рудницькій та С. Гальке
вич, які “тримали паузу” упродовж трьох -  чотирьох місяців, відкида- 
ючи інкриміновані їм “злочини”, дисциплінований комуніст Б. Скар
бек вже 19 серпня 1933 р. (четвертого дня після арешту) склав потріб
ну заяву: “Будучи арестованным органами ГПУ, я проанализировал 
все свое прошлое и пройденный мною путь. Заявляю, что арест счи
таю совершенно правильным. В партию я вошел, не изжив полнос
тью мелкобуржуазной и националистической идеологии, с остатка
ми пепеэсовских традиций. Именно это и толкало меня на путь конт
рреволюционной практики: 1) Предупреждения в 1919 г. [...] пеовяц- 
кого подполья о предстоящем провале; 2) Работая в Зафронтбюро, 
благодаря необеспеченности условий сохранности конспиративных 
документов, я допустил пропажу (кражу) списка товарищей, рабо
тавших в польском подполье, что закончилось провалом ковельской
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организации и расстрелом ряда коммунистов; 3) Отсутствия дол
жного реагирования на проявления работы контрреволюционных 
элементов; 4) Предоставления возможности использовать меня как 
ширму и ходатая за враждебные элементы; 5)В процессе моей пар
тийно-советской работы покровительствовать враждебным элемен
там; 6) Это, наконец, привело к тому, что я дал возможность внед
риться в аппарат враждебным элементам, которые вели свою конт
рреволюционную работу.

Одновременно я считаю необходимым заявить в порядке аб
солютного политического разоружения, что наряду со всеми указан
ными выше проступками наибольшим является то, что я не вскрыл 
известные мне пеовяцкие остатки. Констатируя изложенное, заяв
ляю, что приму все меры к наиболее полному вскрытию совершен
ных мною преступлений, а также к выявлению контрреволюцион
ной работы других лиц, для чего приступаю к даче добровольных 
откровенных показаний” 29

На ХШ пленумі Виконкому Комінтерну наприкінці 1933 р. сек
ретар ЦК КП(б)У М.М.Попов, тавруючи “агентуру польського фа
шизму” в України, яку, мовляв, викрили органи диктатури пролета
ріату, зазначив: “Серед цієї агентури виявилися деякі “комуністи” з 
Польщі, наприклад Скарбек, який [...] був агентом польських фа
шистів. Він був заарештований в серпні 1933 р. [...], перебуваючи в 
момент свого арешту на роботі завідувача чернігівського культпро- 
ла”30. Нарком освіти УСРР В.Затонський повідомляв на листопадо
вому об’єднаному пленумі ЦК і ЦКК КП(б)У 1933 р.: “В деяких інс
титутах, як, приміром в Інституті польської культури, залишився не- 
заарештований лише один комуніст. Весь склад інституту від дирек
тора до судомойки був підібраний цілковито “одностайно” Серед 
них дехто мав партквиток в кишені, дехто не мав, але всі вони були 
членами контрреволюційної організації” 31.

Особливість акцій проти польського населення України 1933 р. 
полягала, зокрема, у тому, що справа так званої “ПОВ” розгортала
ся паралельно із справою “УВО” -  “Української Військової Органі
зації” (також сфабрикованою ГПУ УССР). Умовні учасники остан
ньої переважно були етнічними українцями -  уродженцями Східної 
Галичини. Вони не лише володіли польською мовою (що само по со
бі вже було підозрілим в очах більшовицької влади), але й листува
лися зі своїми родичами у “буржуазно-поміщицькій Польщі” Отже, 
крім “української націоналістичної роботи” їм закидалася й належ
ність до “агентури польської розвідки” 32. У слідчих матеріалах ви
никло й відповідне формулювання -  “блок польської й української 
контрреволюції” в УССР. “Ми знаємо, що українська націоналіс
тична контрреволюція провадила свою підривну роботу в тісному 
союзі з польськими буржуазно-націоналістичними елементами, які
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викриті в справі “Польської військової організації" (ПОВ)"--, -  про
голошував на II з ’їзді КП(б)У той же В.Балицький.

Починаючи з 1933 р., хвилі репресій щодо польської нацмен
шини УССР наростають. Наприкінці 1933 -  на початку 1934 рр. бу
ло сфабриковано “справу” Вінницького (Подільського) обласного 
центру “ПОВ”, за якою було засуджено 52 особи, переважно місце
вих культосвітніх працівників. Скарга до “Головного прокурора 
СССР із спецсправ тов.Когана”, одного з засуджених -  А. Григоро
вича 34 -  дозволяє простежити, як фабрикувалася неіснуюча місцева 
організація “ПОВ”, зазирнути до “технологічного цеху” слідства.

Заарештований 4 листопада 1933 р., він спочатку вперто відки
дав висунуті проти нього звинувачення, аргументовано доводив їх 
абсурдність. Тоді почався психологічний тиск на в’язня. Слідчий 
запропонував А.Григоровичу схему-конспект, за якою той мав роз
повідати про свою участь у Вінницькій “ПОВ” Підключили й тих 
заарештованих, які вже співпрацювали зі слідством. Коли новопри
булий потрапив до камери, його привітали вигуком: “Ось і заплано
ваний воєвода “ПОВ” з ’явився, зараз вже справа підеГ. Сусіди по 
камері миттєво подали товаришеві по недолі перелік Вінницького 
осередку організації й накреслили план, що, про кого і як слід писа
ти у зізнаннях. Психологічна обробка тривала під акомпанемент на
гадувань, що Григорович - член партії, отже, людина політично сві
дома, якій слід розуміти, що йдеться про допомогу у політичній ак
ції, спрямованій проти Польщі, що це державна необхідність тощо.

Після того, як А. Григорович під тиском слідства врешті-решт 
дійшов висновку, що фабрикація справи обласної “ПОВ” є “політич
ною демонстрацією великої державної ваги” й згодився давати пот
рібні свідчення, його звели з іншими в’язнями для узгодження зіз
нань. При цьому траплялися трагікомічні випадки. Так, суперечки 
виникли щодо часу утворення “осередку ПОВ” у Бердичеві. Тамтеш
ній “провідник” стверджував, що ініціював це створення Григоро
вич 1930 р. “Коли я почав заперечувати, -  згадував останній, -  що
1930 р. це ніяк не могло відбутися, почали торгуватися й зупинилися 
на 32 році” Інший підсудний -  Я. Гольд 35 -  “розвів таку теорію у 
своїх зізнаннях, що треба заарештувати майже всіх поголовно” Як 
зазначав А. Григорович, “тоді нас посадили до однієї камери, де ми 
писали два дні поспіль. Коли я прочитав його свідчення, я сказав йо
му: “Слухай, Гольд, нащо ти брешеш, адже ти член партії?” Він мені 
сказав: “Невже ти такий дурень, не зрозумієш, у чому справа. Адже 
все це дипломатія, політичний вексель (?!) Польщі” ” 36

У такій атмосфері, якщо не дружньої, то принаймні творчої 
співпраці (ледь не за системою Станіславського) відбувалося слідс
тво й фабрикувалася справа Вінницького (Подільського) центру 
“ПОВ” наприкінці 1933 р. -  на початку 1934 р.
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Історія зберегла прізвище особи, яка спрямовувала слідство у 
справі цієї міфічної організації, “утворювала” її осередки по містах і 
містечках області, розсаджувала в’язнів по камерах так, щоб ті, хто 
не зізнався, були у товаристві осіб, які співпрацювали зі слідством. 
Та ж людина стежила за узгодженістю зізнань арештованих, турбу
валася, щоб “пеовяки”, які, за сценарієм, мали бути знайомі не один 
рік і здійснити спільно чимало “контрреволюційних акцій”, врешті 
зустрілися й познайомилися (якщо не були до того часу знайомі) хо
ча б у кабінетах слідчих чи камерах ГПУ Цим “режисером” був ви
конуючий обов’язки начальника Секретно-політичного відділу 
(СПВ) Вінницького обласного ГПУ Соломон Брук 37.

Коли А. Григорович потрапив до кабінету керівника СПВ, пер
шими словами господаря були: “Якщо Ви заарештовані органами 
ГПУ, слід бути маленьким’' Це треба було розуміти так: Ви не у се
бе на роботі, а в ГПУ, отже, слухайте і виконуйте, що скажуть.

“Заявляю, що ніколи не перебував в організації ПОВ й осіб, які 
належать до такої, не знаю. Я був найпідступнішим чином спровоко
ваний, -  наголошував А. Григорович. -  Я підписував неправду. Я да
вав свідчення прокурору невірно. Я визнаю себе винним у тому, що я, 
як член партії, не мав мужності по-більшовицьки вдарити по всій цій 
брехні перед прокурором. Я не вмів себе відстояти й довести не лише 
ГПУ, але й партії, що я не контрреволюціонер, і що я вважаю найбіль
шою своєю помилкою, припущеною мною на 56-у році мого життя”

Завершувалася апеляція словами: “Несамохіть питається, що за 
правосуддя, невже органи ГПУ повірили всій цій неправді, й зараз 
усі поголовно нарікають, що ця система -  вигадка [...]. Працівники 
ГПУ поставилися до цього по-бюрократичному, суто формально, не 
розбираючи, хто винний, хто невинний [...]. Партія про це не знає, а 
треба, щоб партія знала. Такі методи роботи слідства дискредиту
ють партію та органи ГПУ.

Я прошу Вас розібрати мою справу, повернути мене до лав робіт
ничого класу, з якого я вийшов, надати мені можливість продовжува
ти працювати разом з усіма трудящими СРСР й вести остаточну кла
сову боротьбу за побудову соціалізму. Я знемагаю у неволі вже шість 
місяців. Сил більше немає[...]”38.

Лук’янівська в’язниця, в якій 20 квітня 1934 р. склав вищезгадану 
заяву А. Григорович, стала місцем зустрічі засуджених “пеовяків”. Для 
багатьох із них саме тут настав момент істини, коли з’ясування подро
биць кожної індивідуальної “справи” й мотивів подання неправдивих 
свідчень уможливило (принаймні частково) реконструкцію механізму 
фабрикації “справи” “Польської Військової Організації” в УССР.

Так, Чеслав Снадський (до арешту 7 липня 1933 р. -  заступник 
директора Польського педагогічного інституту у Києві) згадував 23 
березня 1956 р.: “После окончания всего дела в 1934 г., когда нас всех
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перевели из внутренней тюрьмы ГПУ в Лукьяновскую тюрьму для 
отправки этапом, во время прогулки[...] я встретился с Политуром, 
а позже с Добжинским. Оба они до ареста были крупными партий
ными работниками [...], а после ареста по делу так называемой 
“ПОВ” они были главными творцами всех показаний по этому делу. 
Политура и Добжинского я спросил в упор, правда то, что они писа
ли, что существовала контрреволюционная организация у нас среди 
коммунистов. Оба они твердо мне заявили, что все это ложь, выдум
ка и что все сфабриковано по заданиям следователей ГПУ

Я их пристыдил, что как же они, старые коммунисты, не высто
яли, сдались и стали писать чушь, погубив себя и многих молодых 
преданных коммунистов. Оба они мне ответили, что если бы они не 
дали этих показаний, их бы расстреляли, но что хуже всего, что ис
калечили бы на всю жизнь, а главное, что им тоже внушили, что это 
нужно для партии.

В Лукьяновской тюрьме я оказался в одной камере с Модзелев- 
ским, Кржижевским, Ильницким и другими [...]. Все они мне то же 
самое сказали, что Политур и Добжинский, что написали на себя и 
других лиц ложь” 39.

У Лук’янівській в’язниці Ч. Снадський зустрів і групу привезе
них з Вінниці засуджених у “справі” Подільської філії “ПОВ” своїх 
знайомих -  колишнього завідуючого польбюро Вінницького окруж
кому КП(б)У -  А.Григоровича (автора вищезгаданої заяви), викла
дача математики Пакульського: “Но еще больше было мое удивле
ние, когда я узнал [...], что под нажимом и угрозами следователей 
они также понаписывали на себя всякой лжи, аналогичной нашей, и 
в том числе много всякой фальши понаписывали и на меня, сделав из 
меня чуть ли не вождя Винницкой областной контрреволюционной 
организации” 40.

У своїй заяві до голови Комісії партійного контролю при ЦК 
ВКП(б) М.Єжова (sic!) з Карагандинського табору НКВД від 24 сер
пня 1935 р. та в свідченнях під час реабілітації Ч. Снадський доклад
но з’ясував, яким чином “слідство” змусило особисто його до неп
равдивих зізнань і, зокрема, якою була техніка їх написання: “Аби 
визначити вигадані завдання контрреволюційної організації, Бори
сов (слідчий. -  Авт.) дав мені доповідь Косіора на пленумі ЦК 
КП(б)У (20 листопада 1933 р. -  Авт.), де він викладав сутність 
“УВО” Я використав у своїх свідченнях характеристику “УВО” зі 
змінами для “ПОВ”, зокрема, відторгнення України від СССР та ін
ші моменти. Крім цієї доповіді, я зі свідчень Козиндо (аспірант Київ
ського польського педінституту. -  Авт.) переписав питання викрив
лення національної політики партії і Совєтської влади. Про збиран
ня відомостей для передавання за кордон, про зв’язки з контррево
люційними організаціями інших міст і т.д. диктував особисто Бори-
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сов. Таким чином під диктовку Борисова була зістряпана політична 
програма, що її було покладено в основу мого обвинувачення” 41.

Після низки арештів у 1933 р., й наступного року тривали ареш
ти визначних і рядових “пеовяків”, тобто відомих керівників і звичай
них собі функціонерів національно-культурної роботи серед польської 
людності УССР. Так, 2 квітня 1934 р. за приналежність до “ПОВ” бу
ло ув’язнено і невдовзі засуджено колишнього співробітника Польбю- 
ро ЦК КП(б)У Йосипа Теодора42; 13 грудня того ж року за гратами 
опинився колишній заступник голови ЦКНМ при ВУЦВК, “хрещений 
батько” Мархлевського району Ян Саулевич 43.

Методи “слідчої роботи”, внаслідок яких було сфабриковано 
“справу” “ПОВ” викривалися у низці заяв до державних і партійних 
органів, які надходили з таборів від засуджених “пеовяків”. Біль
шість таких звернень так і залишалися без відповіді. Але одній з та
ких заяв судилася інша доля.

З лютого 1936 р. в’язень Біломорсько-Балтійського комбінату 
НКВД СССР Бронислав Берг в Управлінні ББК на станції Медвежа 
Гора написав звернення до Генерального секретаря ВККІ Г. Димитро
ва, яке починалося так: “Я колишній член ВКП(б) і компартії Польщі 
[...]. Понад 5 років я сидів у в’язницях фашистської Польщі за при
належність до КПП. Від 1927 р., тобто після приїзду до СССР, я 
працював переважно на керівних роботах у редакціях польських 
газет у Києві, Проскурові, Москві й маю низку добрих відзивів про 
мою роботу ЦК КП(б) України й Вінницького обкому партії. У те
перішній час я перебуваю у Медвежегорському виправно-трудово- 
му таборі, куди мене заслали на 5 років [...] за нібито “контррево
люційну діяльність”, що її я проводив”

Одначе заявник звертався до Г. Димитрова не в особистій справі, 
а з “надзвичайно важливого питання”, яке стосувалося КПП: “Як Вам 
відомо, упродовж останніх двох років було заарештовано в Україні 
кількасот комуністів та безпартійних поляків, в тому числі дуже бага
то політемігрантів з Польщі. Арештованих, в тому числі й мене, обви
нувачують у приналежності до польської контрреволюційної організа
ції “ПОВ” (так звана група Скарбека)”44. Далі скаржник змальовував 
специфічні методи “слідства” у “справі” “ПОВ”, відомі йому з власно
го досвіду та від колег-в’язнів: “Т.”, туберкульозного, добу тримали у 
ванні з холодною водою, погрожували розстрілом; “Д.” допитували 
“конвейерною” системою три доби поспіль, не виводячи з кабінету для 
прийому їжі, відправлення фізіологічних потреб, не дозволяли спати 
та ін.; “П.” подав брехливі свідчення, що є членом Вінницької облас
ної “ПОВ”, й разом з іншими такими ж “пеовяками” підтвердив ці 
вигадки перед наркомом внутрішніх справ УССР В. Балицьким. За
явник із зрозумілих мотивів, аби не “підставляти” товаришів, не на
зивав їхніх прізвищ, вживаючи натомість криптоніми.
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“Тов. Дмитрієв (тобто Димитров. -  Авт.), це далеко не все, що 
мені відомо з цієї справи, але ж я знаю тільки частину цієї справи [...],
-  наголошував в’язень. -  Це правда! [...] Група слідчих НКВД УССР, 
використавши геройський мундир чекістів (sic!), шляхом викорис
тання неприпустимих методів допитів, штучно створила цю справу.

Які результати? Брутально порушена революційна законність, 
брутально викривлена ленінська національна політика, дискредито
вані сотні кращих активістів, комуністів-поляків, підло обмануте ке
рівництво КП(б) України, створено таку провокаційну справу, що 
дрейфусіада та азефщина залишилися далеко позаду”

Б.Берг просив Г.Димитрова довести зміст його листа до відома 
Політбюро ЦК ВКП(б), наголосивши насамкінець: “Дорогий тов. 
Дмитрієв. Цю справу знають вже багато людей, й тому вона потре
бує швидшого реагування, аби вона не набула форми серйозної ком
прометації партійних і совєтських органів” 45.

Г.Димитров переадресував скаргу кандидатові у члени ВККІ 
М.М.Попову, який, у свою чергу, як секретар ЦК КП(б)У звернувся за 
поясненнями до відповідного відомства. Відповідь не забарилася. Під
готував її 20 лютого 1936 р. начальник Особливого відділу УГБ НКВД 
УССР і КВО старший майор державної безпеки М. Алєксандровський. 
Її головним змістом була турбота про заплямовану честь “геройського 
мундира чекістів”: “1. Заява Берга, неправдива й наклепницька, розра
хована на провокування партійних інстанцій.

Перебуваючи під слідством, Берг писав аналогічні заяви. Ці за
яви розбиралися Спеціальною] Прокуратурою. БЕРГ допитувався, і 
йому давалися очні ставки з іншими арештованими у присутності 
Прокурора.

У даній заяві він бере на себе роль “захисника” усіх засуджених 
у 1933 р. контрреволюціонерів у справі “ПОВ”.

2. Методи слідства, зазначені БЕРГОМ, ніколи не застосовува
лися й не могли застосовуватися (sic!) [...].

4. Народний Комісар Внутрішніх Справ України тов. БА- 
ЛИЦЬКИИ ніколи арештованих по Вінницькій групі “ПОВ” не 
приймав і їх не бачив”.

Завершувалася відповідь-відписка категоричним резюме: “У 
даному випадку ми безумовно маємо справу з непримиренним воро
гом, який намагається будь-якими методами “врятувати станови- 
ще”” 46...

Після спалаху репресивної активності 1933-1935 pp., здавалося 
б, репресії проти польського населення УССР почали вщухати. 25 
липня 1936 р. Організаційне бюро ЦК КП(б)У, розглянувши стан 
партійної роботи й культурного обслуговування у районах і селах з 
польським і німецьким населенням, визнало незадовільною роботу у 
цьому напрямку Одеського, Дніпропетровського, Київського й Він
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ницького обкомів партії, керівництву котрих закидалася “втрата пиль
ності” у викритті “ворожої агентури” Партійні органи цих областей 
зобов'язувалися,“не послаблюючи пильності й рішучої боротьби щодо 
викриття й ліквідації решток польсько-німецької фашистської агенту
ри, зосередити увагу на проведенні повсякденної масово-політичної 
роботи й культурному обслуговуванні основної маси національних 
меншин польської й німецької національності” 47

Відтак, здавалося б, репресії й вишукування “пеовяків” мали 
вщухнути. Проте так не сталося -  за 1935-1936 pp. насувалася доба 
Великого терору -  1937-1938 pp.

Для розуміння механізму репресій проти польської людності 
в Україні (як і в цілому по СССР) принципове значення має “Опе
ративний наказ наркома внутрішніх справ СССР № 00485” від 11 
серпня 1937 p., підписаний Генеральним комісаром держбезпеки 
М. І. Єжовим і розісланий на місця для виконання. Наказ, а також 
долучений до нього закритий лист “Про фашистсько-повстанську, 
шпигунську, диверсійну, пораженську й терористичну діяльність 
польської розвідки в СССР” (№59098 від 11 серпня 1937 р.) ініціюва
ли масові репресії проти польського населення України48.

Наказ зобов’язував місцеві органи держбезпеки упродовж 20 
серпня -  20 листопада 1937 р. здійснити операцію щодо цілковитої 
ліквідації місцевих організацій “ПОВ”. Арешту підлягали: “А) вияв
лені в процесі слідства й до цього часу не розшукані найактивніші 
члени ПОВ [...]; б) всі військовополонені польської армії, які зали
шилися в СССР; в) перебіжчики із Польщі, незалежно від часу пере
ходу їх в СССР; г) політемігранти та політобміняні з Польщі; д в о 
дишні члени ППС та інших польських антирадянських політичних 
партій; е)найактивніша частина місцевих антисовєтських націона
лістичних елементів польських районів ”49.

Наказ НКВД СССР № 00485 містив і такий пункт: “Припинити 
звільнення із в ’язниць і таборів засуджених за ознаками польського 
шпигунства, у  яких закінчується термін ув ’язнення. Про кожного із 
них подати ма]теріал для розгляду на Особливу нараду НКВД 
СССР” 50. Це означало новий термін позбавлення волі, а часто й 
розстріл.

Загалом упродовж 1937-1938 pp. в Україні органами НКВД по 
“польській лінії” було заарештовано 56 mue. 516 осіб (з них 44 тис. 467 
поляків), з яких 39 mue. 644 особи (70%) засуджено до різних термінів 
ув’язнення або ж розстріляно. Загальна ж кількість заарештованих в 
Україні у  цей час становить 267 тис. 579 осіб 51.

1938 р. було остаточно ліквідовано в Україні й ті навчальні зак
лади національних меншин, які ще жевріли. Кардинальне значення в 
цьому відношенні мали два рішення урядових органів УССР (складені, 
зрозуміло, за московськими зразками): постанова Ради Народних Ко
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місарів УССР і ЦК КП(б)У “Про обов'язкове вивчення російської мо
ви в неросійських школах України”(20 квітня) й постанова РНК УССР 
“Про реорганізацію особливих національних шкіл, технікумів, Одесь
кого німецького педагогічного інституту і особливих національних 
відділів і класів у школах, технікумах і вузах УРСР" (29 червня 1938 p.).

У постанові ЦК КП(б)У “Про реорганізацію національних 
шкіл в Україні” (10 квітня 1938 p.), що передувала згаданому рішен
ню РНК УССР від 29 червня, йшлося: “Перевіркою встановлено, що 
вороги народу -  троцькісти, бухарінці й буржуазні націоналісти, які 
орудували в НКО УРСР, насаджували особі (sic!) національні ні
мецькі, польські, чеські, швецькі, грецькі й інші школи, перетворюю
чи їх в очаги (sic!) буржуазно-націоналістичного, антирадянського 
впливу на дітей.

Практика насаджування національних шкіл завдавала величез
ну шкоду справі правильного навчання і виховання, відгороджувала 
дітей від радянського життя, позбавляла їх можливості приобщатись 
(sic!) до радянської культури і науки, не давала можливості надалі 
набувати освіту в технікумах, вищих учбових закладах.

Виходячи з рішення ЦК ВКП(б), політбюро ЦК КП(б)У визнає 
недоцільним і шкідливим дальніше існування особих національних 
шкіл, особих національних відділів та класів при звичайних радян
ських школах ”52.

Очевидно, що репресивне цідило “оперативного наказу № 00485” 
“відфільтрувало” й прирекло на смерть тисячі невинних людей. Тим 
паче були приречені ті, хто вже колись зазнавав арешту за приналеж
ність до “агентури польського фашизму” Так, звільнений 1931 р. піс
ля перебування під вартою у “справі” польських педагогів 23 серпня 
1937 р. знову був затриманий Болеслав Селенко, тоді викладач Київ
ського залізничного технікуму. 29 жовтня його у позасудовому по
рядку прирекли на страту й невдовзі убили.

Уражені “троцькістами й бухарінцями”, “агентами іноземних 
розвідок”, особливо важких втрат зазнали “особі національні 
польські” (та інших етнічних меншин) навчальні заклади. Не була 
обійдена “увагою” НКВД й 11-а польська школа м. Києва. 30 ве
ресня 1937 р. за ґратами опинилася вчителька цієї школи Валенти
на Гурська. 22 жовтня її засудили до вищої міри покарання й стра
тили 1 листопада 1937 р. 12 квітня 1938 р. був ув’язнений викладач 
історії СССР цього ж навчального закладу Степан Шиманський. 7 
жовтня його засудили до страти й 14 жовтня 1938 р. убили у тому ж Би- 
ківнянському лісі під Києвом, що і його колегу В. Гурську. У тій самій 
Биківні була страчена 7 грудня 1937 р. й співробітниця редакції газети 
“Gios radziecki” Ядвіга Мошинська...

Сучасник, тодішній київський старшокласник, зафіксував ці ста
лінські етнічні “зачистки” на ще підсвідомому рівні, як певні зовнішні
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лише ознаки ще невідрефлектованих змін: першими раптово зникли з 
міського життя... китайці, за ними прийшла черга деполонізації: “Так 
само непомітно виселили, а значною мірою просто пересаджали за об
винуваченням у шпигунстві, київських поляків. Просто раптом зникли 
з тумб і стендів афіші польського театру” 53

Таким чином, була перекреслена будь-яка робота з етнічними 
меншинами на території України. Офіційно Сталін взяв курс на від
родження великодержавницької політики царату 54. Однією з жертв 
цієї брутальної зміни курсу тоталітарної комуністичної держави у 
національному питанні й стала польська людність УССР.
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1' Докладніше див.: NaiKcz Т. Polska Organizacja Wojskowa 1914-1918. -  Wrociaw; 

Warszawa; Krakyw; Gdacsk; Jyd'i, 1984. -  257 s. З новітньої польської літератури див., 
напр.: Pepiocski A. Wvwiad Komendy Naczelnej POW-III na Ukrainie (1919-1920) //  
PrzwWod Wschodni. - f .  V, z. 2 (18). -  Warszawa, 1998. -  S. 299-335.

Див., напр.: Васгпон>ж, czionkowie POW -  Wschyd //  Gazeta Polska. -  1932. -  14 
wrzehbnia. -  Nr. 255. -  S. 4; Eile H. Lis-Kula: Z okazji odsioniKcia pomnika w Rzeszowie w 
dn. 18 b. m. //  Gazeta Polska. -  1932. -  16 wrzehbnia. -  Nr. 257. -  S. 3; Kawaikowski Al. 
Wielka miodofbDtc: [n>. p. pik. Lis-Kula] // Gazeta Polska. -1932. -1 8  wi-zewnia. -  Nr. 259. -  S. 
1; Wackowicz M. Ратіксі Lisa-Kuli / /  Татїе. -  S. 3; Kaden-BandrowskiJ. MiodowotcLisa-Kuli 
// Татїе; Wackowiczowa Z. Usmiech Lisa-Kuli //  Татїе. -  S. 4; Ibw iK to  bohatera: P. 
Prezydent Rzplitej odsioniipomnik w. p. puik. Lisa-Kuli w Rzeszowie / /  Gazeta Polska. -1932.
-  19 wrzehbnia. -  Nr. 260. -  S. 1; Lipicski W. Jyzef Piisudski о POW, Legjonach і о Akcie 5
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listopada: Fragment z nieznanego wywiadu и Marszaika Pilsudskiego //  Gazeta Polska. -  
1932. -  11 listopada. -  Nr. 313. -S .  1, Kurzeja B., dr. POIV; W czternast№ rocznicK odzyska- 
nia Niepodlegiohbci //Siowo Polskie (Lwyw). -  1932. -  12 listopada. -  Nr. 311. -  S. 5; Zjazd 
Peowiakyw: Pierwszy dziec ohrad //  Gazeta Polska. -  1932. -  20 listopada. -  Nr. 322. -  S. 
4; Drugi dziec obrad і zamkniKcie zjazda delegatyw POIV// TamYe. - 2 1  listopada. -  Nr. 323. 
- S .  1; Walny Zjazd Zw. Peowiakyw //Siowo Polskie. -  1932. -  23 listopada. -  Nr. 322. -  S. 
4; Walne zgromadzenie b. czionkyw POW Wschyd //  Gazeta Polska. -  1933. -  8 stycznia. 
Nr. 8. -  S. 4; Walne zgromadzenie b. czionkyw POW Wschyd KN 111: Dziih akademja vv sali 
Rady Miejskiej / /  Gazeta Polska. -  1933. -  17 lutego. -  Nr 48. -  S. 8; Akademja POW  
Wschyd K. N. 3 / /  Gazeta Polska. -  1933. -  18 lutego. -  Nr. 49. -  S. 4: PiKtnasta rocznica 
Raracczy / /  Tamïe. -  S. 5: Wackowicz M. Praca kobiet vr POW -  Wschyd / /  TamYe: Lipicski 
W. Raraccza w przekroju historji / /  Gazeta Polska. -  1933. -  19 lutego. -  Nr 50. -  S. 3: W 
piKtnast№ rocznicK Raracczy: Przebieg wczorajszych uroczystowci vv s toi icv / /  TamYe. -  S. 8: 
20 lutego. -  Nr. 51. -  S. 3: Zgromadzenie b. czionkyw POW Wschyd KN 3 //  Gazeta Polska.
-  1933. -  19 lutego -  S. 8: Walne zgromadzenie POW Wschyd KN 3: Dnigi dziec obrad //  
TamYe. -  20 lutego. -  S. 3 H oidратіксі polegivch Yoinierzy POW // Gazeta Polska. -  1933.
-  16 czerwca. -  Nr. 164. -  S. 2; etc.

Див.: Sprowadzenie z Rosji zwiok n>. p. kpt. Brandysa II Gazeta Polska. -  1932. -  15 
wrzefcbnia. -  Nr. 256. -  S. 4

Mitzner P. Widmo POW // Karta: Niezaleïne pismo historyczne (Warszawa). -  1993. 
.11.- S .  22.

ДА СБУ, ф. 6, on. 1, спр. 67093-ФП, т. 11, арк. 1-10.
22 Там само, колекція документів.
23 Там само. - Ф. 13. - On. 1. - Спр. 2. - Арк. 120-121.
24 У слідчій справі ще однієї уявної учасниці «ПОВ» -  С. Галькевич (потрапила за ґра

ти 28 липня 1933 р.) -  зберігся рапорт оперуповноваженого М. Чорткова заступнику на
чальника Київського облвідділу ГПУ Галицькому від 31 серпня (місяць після арешту 
Галькевич!) з прикметною згадкою: «За час слідчої роботи над арештованою Гальке
вич С. К. -  свідчення її не фіксувалися, проте, частина її свідчень, абсолютно поки не 
щирі, заслуговує нашої уваги» (далі переповідалися окремі моменти біографії ув’язне
ної! (ДА СБУ, ф. 6, on. 1, спр. 60830-ФП, т. 8, арк.4) (виділення наше. -  О. P.).

і;5 ДА СБУ, ф. 6, on. 1, спр. 60830-ФП, т. 45, арк. 4.
26 Там само, т. 8, арк. 13.

Там само, арк. 19.
2° Скарбек (ІІІацький) Болеслав Володиславович (В. Skarbek/Szacki/) (1888-1934)

-  уродженець м. Кузнецька, дворянин за походженням, член ВКП(б) з 1917 р. Один з ор
ганізаторів Польського соціалістичного об’єднання у Харкові (1917). У 1917-1918 pp. -  
член Харківської Ради робітничих і солдатських депутатів, завідуючий культурно-освіт
нім відділом Комісаріату в польських справах у Харкові. У 1919 р. член редколегії газет 
«Komunista Polski», «Glos komunisty», керівник польської секції Федерації іноземних ко
муністичних груп в Україні, редактор її газети «Sztandar Komunizmu», один із засновни
ків київської групи Комуністичної робітничої партії Польщі. У вересні 1919 р .-  січні 1921 
р. -  голова Закордонного бюро ЦК КП(б)У та керівник польського відділу Реввійськради 
Західного фронту. Згодом: зав. Польбюро АПВ ЦК КП(б)У, зав. польбюро Київського ок
ружкому КП(б)У, редактор газети «Пролетарська правда» (Київ), заст. редактора газет «Si- 
erp» (Харків, 1926-1927) та «Trybuna radziecka» (Москва). З 1929 р. знову у Києві: редак
тор газети «Киевский пролетарий», зав. відділом Окружкому КП(б)У, директор Інституту 
польської пролетарської культури при ВУАН. З жовтня 1932 р. -  завідуючий культпроп- 
відцілом Чернігівського обкому КП(б)У. Заарештований 15 серпня 1933 p., 19 серпня виз
нав свою «приналежність» до ПОВ. Як «керівник» українських «пеовяків» рішенням Ко
легії ОГПУ СССР від 9 березня 1934 р. засуджений до розстрілу. Страчений 3 червня того ж року. 
Реабілітований ухвалою Військової колегії Верховного Суду СССР від 27 лютого 1958 р.
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2  ̂Державний архів Чернігівської обл., ф. 8840, он. З, спр. 3297, арк. 8-8 зв.
Попов М. М. Про боротьбу з націоналізмом // Більшовик України. -  1934. -  № 

1. -  С. 86. Заарештували Б. Скарбека за преферансом -  піл час товариської вечірки у 
першого секретаря Чернігівського обкому КП(б)У. Перед тим, як піти назавжди, 
колишній лідер комуністичної роботи з поляками УССР ще встиг кинути «шефові»: 
«Тут якесь непорозуміння. Я піду, аби все це з'ясувати. Ти за мене не хвилюйся, я 
собою партію не можу заплямувати».

31 ЦДАГО України, ф. 1, он. 1, спр. 422, арк. 59 зв.
32 Докладніше про фабрикацію «справи» «Української Військової Організації» в 

УССР див.: Рубльов О. С., Черненко Ю. А. Сталінщина й доля західноукраїнської інте
лігенції (20—50-ті роки XX ст.). -  К., 1994. -  С. 104-130, 288-298; Рубльов О. С  Репре
сивний режим в Україні, 1930-ті роки: Справа «Української Військової Організації» 11 
Історія Укриши: Маловідомі імена, події факти: 36. ст. / Редкол.: П. Т. Тронько (відп. 
ред.) та ін. -  К., 1999. -  Вин. 9. -  С. 169-184; та ін.

33 XII з’їзд Комуністичної партії (більшовиків) України, 18-23 січня 1934 p.: Сте" 
ногр. звіт. -  [Харків], 1934. -  С. 120.

34 Григорович Андрій Якович -  нар. 1878 р. у с. Труси, Станіславського повіту 
(Східна Галичина). Колишній член РСДРП (меншовиків), член РКП(б) з 1918 р. На мо
мент арешту працював інспектором у польських справах Вінницького обласного відді
лу народної освіти. 26 лютого 1934 р. Судовою трійкою при Колегії ГПУ УССР засуд
жений до п’яти років таборів. За обвинувальним висновком, очолював Подільську ор
ганізацію ПОВ, організовував «повстанські і шпигунсько-розвідувальні кадри на По
діллі», провадив шпигунську діяльність на користь Польщі, яку постачав військово- 
розвідувальним матеріалом. Згадану заяву з відмовою від своїх зізнань написав 20 квіт
ня 1934 р. на етапі -  під час перебування у Лук’янівській в’язниці Києва.

У слідчій справі відсутні матеріали додаткової перевірки скарги А. Григоровича, 
проте відомо, що постановою Судової трійки при НКВД УССР від 13 жовтня 1935 р. 
вирок щодо нього було переглянуто й зменшено термін позбавлення волі -  з п’яти до 
трьох років таборів.

35 Гольд Яків Абрамович ( 1894 -  1937 ?) -  уродженець м. Станіслава (Східна Га
личина, нині -  Івано-Франківськ), єврей. На час арешту у 1933 р. Вінницьким обласним 
відділом ГПУ УССР -  інспектор відділу праці Мархлевського райвиконкому Київської 
обл. 26 лютого 1934 р. Судовою трійкою при Колегії ГПУ УССР засуджений до трьох 
років таборів. Реабілітований.

36 ДА СБУ, ф. 6, on. 1, спр. 37955-ФП, т. 2, арк. 86-98.
З' Брук Соломон Соломонович ( 1896-193 8) -  уродженець м. Рудні, Смоленської 

обл., єврей. У 1933-1934 pp. -  тво нач. СПВ Вінницького облвідділу ГПУ УССР, з лю
того 1934 р. -  нач. відділення СПВ ГПУ УССР. Згодом -  помічник нач. 4-го відділу УДБ 
НКВД УССР. 11 липня 1937 р. заарештований та звинувачений в участі у «троцькіст- 
ській змові в органах НКВД». Визнав себе винним, але згодом відмовився від цих свід
чень. 8 лютого 1938 р. рішенням Прокурора та НКВД СРСР засуджений до розстрілу 
(Див. про нього також: Наше минуле: Журнал незалежної історичної думки за ред. С. 
Білоконя. -  К., 1993. -  М І  (6). -  С. 121-128).

38 ДА СБУ, ф. 6, on. 1, спр. 37955-ФП, т. 2, арк. 97.
39 Там само, спр. 60830-ФП, т. 10а, арк. 470-471.
40 Там само, т. 103, арк. 203 зв.
4J Там само, 10а, арк. 462.
42 Теодор Йосип Борисович (1900-1937) -  нар. 7 вересня 1900 р. у Варшаві, єврей. 

За фахом журналіст. Служив у РСЧА (1920-1921), зокрема, був співробітником польської 
воєнної секції Політуправління командування військ України та Криму; працював секре
тарем українсько-російської делегації у змішаній Українсько-російсько-польській комісії
І 4 3-4N9 225



у справах репатріації у Харкові (1921-1923). Член КП(б)У з 1923 р. Закінчив 
Харківський інститут народного господарства. У 1924-1926 pp. -  зав. Центральним 
польбюро НКО УССР; у 1926-1929 pp. -  інструктор, заст. зав. Польбюро АПВ ЦК 
КП(б)У; у 1929-1933 pp. -  відп. редактор газети «Серп»; з травня по листопад 1933 р. -  
інструктор з нацменроботи Культгіропу ЦК КП(б)У. Із листопада 1933 р. до січня 1934 р.
-  головний редактор Державного видавництва дитячої літератури у Харкові. У лютому 
1934 р. за «замовчування зв'язку з викритими пеовяками» виключений з КП(б)У. Під час 
слідства визнав себе активним учасником ПОВ з 1924 p., свідчив, що спотворював 
політику партії у питанні про колективізацію у Мархлевському районі і цим штучно 
підбурював польське населення проти совстської влади, а на видавничій роботі -  
гальмував публікацію й поширення радянської літератури і підручників польською 
мовою, натомість просував стару націоналістичну літературу. 21 травня 1934 р. Судовою 
трійкою при Колегії ГГІУ УССР засуджений до п’яти років таборів. Рішенням Трійки при 
НКВД УССР від 29 березня 1936 р. засланий до Казахстану на решту терміну відбуття 
покарання. Працював на малярійній станції в Алма-Аті. 7 серпня 1937 р. заарештований 
вдруге УДБ НКВД УССР й етапований до Киева, де «визнав», що під час слідства 1934 р. 
приховав свою шпигунську роботу на користь Польщі. Постановою НКВД та Прокурора 
СССР від 1 жовтня 1937 р. засуджений до вищої міри покарання, 4 жовтня -  страчений. 
Реабілітований 16 травня 1958 р. Військовим трибуналом КВО.

Саулевич Ян Домінікович (1897-1937 ?) -  нар. 20 березня 1897 р. у садибі Ого' 
родники, Двінського повіту, Вітебської губ., у родині дрібного шляхтича, який 1908 р. 
придбав фільварок Гаспарі у Курляндській губ. (Латвія). Закінчив Двінське реальне учи“ 
лище (1914), навчався у Харківському сільськогосподарському інституті (з перервою: 
1914-1922). З травня 1917 р. -  член «Польського соціалістичного об’єднання» у Харкові,
з серпня -  член ППС-лівиці. Наприкінці 1917 р. повернувся до Курляндії, брав участь у 
насаджуваних там органах совєтської влади. У 1919-1920 pp. -  у РСЧА. Після демобілі' 
зації у листопаді 1920 р. відновився в інституті, який закінчив 1922 р. Наступного року 
став аспірантом цього ж вузу. Член КП(б)У з 1924 р.

Один із зачинателів і керівників роботи з національними меншинами (насамперед 
поляками) України: з 1923 р. -  співробітник відділу національних меншин НКВД УССР, 
у 1924-1930 pp. -  член, заступник голови ЦКНМ при ВУЦВК. Згодом -  працівник Нар- 
комзему УССР (1930-1934). На момент арешту -  начальник відділу Крайового земельно
го управління у м. Саратові (залишив Харків після того, як 10 жовтня 1934 р. його виклю
чили з партії «за втрату класової пильності й змикання із шкідницькими елементами» 
в апараті Наркомзему УССР). Під час слідства визнав свою належність до ПОВ, але наго
лошував, що вже давно відійшов від контрреволюційної діяльності, оскільки бажав чесно 
працювати. 8 червня 1935 р. Спецколегією Київського обласного суду засуджений до де
сяти років таборів. Покарання відбував в Усть-Печорському таборі, де, ймовірно, й був 
страчений у 1937 р. Реабілітований 26 квітня 1990 р. Судовою колегією з кримінальних 
справ Верховного Суду УССР.

44 ЦДАГО України, ф. 1, оп. 20, спр. 6828, арк. 2.
4^ Там само, арк. 4.
4° Там само, арк. 5.
47 Там само, оп. 7, спр. 424, арк. 108.
4® Текст наказу та закритого листа див.: З архівів ВУЧК-ГПУ-НКВД-КГБ. -  1997. -  

№ 1/2 (4/5). -  С. 15-44.
49 3 архівів ВУЧК-ГПУ-НКВД-КГБ. -  1997. -  № 1/2 (4/5). -  С. 16.

Там само. -  С. 17.
51 Рубльов О., Репринцев В. Репресії проти поляків в Україні у 1930-ті роки // З 

архівів ВУЧК-ГПУ-НКВД-КГБ. -  1995. -  № 1/2 (2/3). -  С. 146; див. також: Pietmw N. Polska 
operaeja NKWD // Karta. -  1993. -  Nr. 11. -  S. 24-43.

Цит. за: Національні відносини в Україні у  X X  ст.: 36. док. і матеріалів /
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Упоряд.: М. І. Панчук (керівник) та ін. -  К., 1994. -  С. 236.
^  Маркуючи ці зміни, часопис Instytutu Badac Spraw Narodowotbcionych (Варшава) 

відзначав: « Wszystkie tefakty tb\viadcz№ o dokony\\vj№cym siKzwrocie vv soxvieckiejpolityce 
narodowoibciowej. Sens tego zwrotu polega na dostosowaniu саіоіьсі i'ycia duchowego і poli- 
tycznego republik narodowoььсіоwych do imifikacji pcicstwowej wprowadzonej pi'zez nowM 
konstytucjK so\\ieck№. SamodzielnothJtc narodowa nawet w tym ograniczonym ujKciu, ktyre 
giosii Lenin, a wine, ie kultura kaidego narodu poxvinna Ьуж narodow№ co do formy і коти- 
nist\'czn№ co do frefbei -  nie пііеььсі six w ramach zrefonnowanego przez Stalina systemu 
son ieckiego. Z formuiy tej pozostaje jedynie je j dniga сікььж, natomiast narodowe formy kul- 
tury proletariackiej ulegajNQ likwidacji, ustKpuj№c miejsca rosyjskim. Jest to powryt do znanej 
tezy Waganiana і Bucharina o specjalnym posiannictwie kultury rosyjskiej, kt)ra w ich ujK
ciu jest w'iaihciwNokultur№rewolucyjnNy іproletariackMf» (Див.: Kfowalewski] M., dr. Sowiecka 
polityka narodowoibciowa vv roku 1937 // Sprawv Narodowotbciowe. -  1937. -  № 4/5. -  S. 
506-507).

Віктор Прилуцький 
(Київ, Україна)

РЕП РЕСИ ВН І З А Х О Д И  П РО ТИ  МОЛОДІ В УСРР  
У П ЕРІО Д Ф О РМ УВАН Н Я ТО ТАЛ ІТА РН О ГО  ЛАДУ  

(1920 — 1936 рр.)

Утвердження в радянській Україні тоталітарного ладу супровод
жувалося придушенням будь-якої опозиції існуючій владі, постійними 
репресіями проти її дійсних та вигаданих противників. Оскільки чима
ло молодих людей були незгодні з політикою більшовицького режиму 
та намагалися чинити їй опір, саме молодь стала однією з головних 
верств, стосовно якої спрямовувалися репресивні заходи.

1920 — 1921 рр. УСРР стала ареною широкомасштабного анти
більшовицького селянського руху. Однією з головних рушійних сил се
лянського опору була молодь. Недаремно на Всеукраїнській партійній 
нараді у травні 1921 р. голова уряду УСРР Х.Раковський, аналізуючи 
склад “банд”, наголосив, що більшість їхніх членів — це молодь. Вис
тупаючи в тому ж місяці на III з’їзді КСМУ, він звернув увагу делега
тів на велику небезпеку, що загрожує з боку молоді1.

Сотні молодих людей — бійців повстанських загонів та учасни
ків підпілля стали жертвами більшовицького терору. 15 грудня 1921 р. 
чекісти вбили отамана Голого (Трохима Бабенка) - одного з найві- 
доміших ватажків Холодного Яру. 9 лютого 1923 р. під час спроби 
підняти збройне повстання у Лук’янівській в’язниці у Києві загинув 
інший холодноярський отаман Ларіон Завгородній. 7 вересня 1921 р. 
у Катеринославі більшовиками було вбито Віру Бабенко — зв’язко-
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ву українських повстанських штабів.
У лютому 1921 р. виїзна сесія Кременчуцького губревтрибуна- 

лу розглянула справу трьох молодих людей, яких звинуватили у 
контрреволюційній діяльності. Двадцятирічний Іван Мельник — 
уповноважений з організації комнезамів, “використовуючи своє служ
бове становище, агітував проти Радянської влади, шпигував на ко
ристь банд". Дев'ятнадцятирічна Улита Уварова, мешканка м. Черкас, 
“підтримувала зв’язки з бандами і сприяла їхнім операціям”. Михай
ло Потеляхін, 21 року, перебуваючи на посаді воєнкому Вергунів- 
ської волості, “вирішив вступити в переговори з бандитами з метою 
потім обеззброїти міліцію і відкрито перейти на бік банд для зброй
ної боротьби з Радянською владою”2.

В 1921 р. в Брацлавському повіті на Поділлі з колишніх укрюсів- 
ців, які.перейшли до комсомолу, склалася “контрреволюційна” органі
зація. Її очолював сімнадцятирічний учень технічної школи Григорій 
Глушко. Тоді ж у Немирові було створено аналогічну групу, яку очо
лював секретар місцевого комітету комсомолу. Вона налічувала 10 чо
ловік, встигла налагодити зв’язок із закордоном. Обидві організації 
розгромили чекісти, більшість їх членів — розстріляли.

У тому ж, 1921 р., в Білоцерківському повіті у справі “Козачої 
Ради”, яка мала за мету організувати збройне повстання проти біль
шовиків, органи ЧК заарештували секретаря Блощинського волко- 
му КСМ Гаращенка — колишнього кюсівця. “Петлюрівську” групу 
було викрито також у Вінницькій організації комсомолу3.

Перехід до нової економічної політики, каральні акції та терор 
голодом допомогли правлячому режиму справитися з повстанським 
рухом в Україні, який у другій половині 1921 р. різко пішов донизу. 
Однак і в роки НЕПу серед молоді було чимало людей, що намага
лися виступати проти більшовицької політики. Насамперед, це чле
ни небільшовицьких молодіжних об’єднань (УКРЮСу, РСДСРМ, сі
оністських організацій тощо). Проти них в першу чергу й були спря
мовані репресивні заходи з боку владних структур. Правлячий ре
жим доклав чимало зусиль, щоб ліквідувати небільшовицькі моло
діжні об’єднання, постійно переслідував їх членів.

У вересні 1923 р. були заарештовані всі учасники Ірпінської 
конференції молодіжної меншовицької спілки РСДСРМ. Як було в по
дальшому встановлено, їх виказав провокатор, що проник у Петрог
радську групу. Хоч він і не брав участі у роботі конференції, але знав, 
де і коли вона повинна була відбутись.

Провал конференції завдав удару, від якого молодіжні мен
шовицькі організації не змогли оговтатись, оскільки за гратами 
опинилися найактивніші і найобдарованіші працівники. Всі вони 
були доставлені спочатку в Київське ДПУ, а потім до Москви, де 
були засуджені на три роки ув’язнення у Соловецькому таборі
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особливого призначення.
У 1923 — 1924 рр. органи ДПУ в Україні заарештували 64 

членів РСДСРМ. Усього з 1922 до 1926 рр. було репресовано 85 
молодих меншовиків. Внаслідок “систематичних безперервних 
репресій” (так характеризувало свої дії само керівництво ДПУ) до 
середини 1925 р. на території УСРР не лишилося жодної організа
ції і навіть групи РСДСРМ.

Активний опір політиці більшовицького режиму чинили члени 
найбільш масових в УСРР небільшовицьких молодіжних об’єднань
— сіоністських (ЦСЮФ, СВОСМ, Гашомер-Гацоїр та інших).

Зрозуміло, що діяльність сіоністських молодіжних організацій 
викликала підвищену увагу з боку каральних більшовицьких орга
нів. Тільки з 1 січня по 1 вересня 1926 р. ДПУ УСРР заарештувало 
681 молодого сіоніста. 196 з них було відправлено у заслання4.

1925 р. ДПУ заарештувало 85 чоловік у так званій “справі 
анархістів Полтавщини”. Це були молоді люди віком від 18 до 23 ро
ків, здебільшого незаможники, які жили в селах і містах колишньої 
Полтавської губернії.

Підбиваючи підсумки у боротьбі з молодіжними анархістськими 
групами, чекістське керівництво констатувало: “Цього вдалося досяг
нути виключно силами ДПУ, шляхом насадження досвідченої агенту
ри і ретельним керівництвом нею. Агентура зосереджує у себе майже 
всі зв’язки, завдяки чому вся література проходить через нас і не дохо
дить до рядових членів. Більш того, нам вдається так спрямовувати ді
яльність окремих активних анархістів, що сама анархістська течія в 
очах рядових членів постає в негативному світлі, чим молодь у значній 
мірі відвертається від подальшого залучення до активної роботи”5.

Як відзначало ДПУ УСРР, приблизно з 1924 р. в республіці 
спостерігався процес організаційного оформлення “шовіністичних” 
груп і гуртків. Так, у Кам’янець-Подільській ліспрофшколі група мо
лоді, яку очолював Іван Наливайко, дійшла висновку про доконечну 
потребу боротьби з радянською владою за ідеали Української На
родної Республіки. Юнаки почали озброюватися і вирішили в своїй 
діяльності застосувати терористичні методи. Групу, яка практично 
нічого не встигла зробити, було ліквідовано в 1925 р. Приблизно та
ких самих поглядів дотримувалися й учасники молодіжної групи, що 
діяла в Роменському окрузі. Вони висували своїх людей до складу 
сільрад, агітували проти комуністів6.

Улітку 1926 р. ДПУ заарештувало кількох членів “Українсько
го селянського об’єднання” Ця організація була створена групою 
кубанських українців — студентів Київського інституту народної ос
віти і мала прихильників серед вихованців інших вузів міста.

У 1925 — 1926 рр. у Києві діяла так звана Українська національ- 
но-козацька партія (УНКП), до складу якої входили молоді люди, пе
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реважно студенти (В.Артеменко, І.Шумигора, В. та А.Басовичі, М.Ку- 
лінич, Л.Недарський, М.Поліщук-Савченко та інші). Її члени написали 
статут УНКП, програми з різних питань життя держави і навіть Кон
ституцію Української республіки. УНКП було викрито, всім її членам 
пред’явлено звинувачення у створенні і участі у контрреволюційній ор
ганізації. 10 чоловік опинилися на лаві підсудних. За вироком надзви
чайної сесії Київського окружного суду від 17 жовтня 1927 р. Василя 
Артеменка та Івана Шумигору було розстріляно. Ще п’ятеро членів 
УНКП засудили до різних строків позбавлення волі7

Досить часто проти заарештованих молодих людей висувалося 
звинувачення у тероризмі, яке згодом стане ключовим при проведен
ні репресій каральними більшовицькими органами.

Як повідомлялось у документі ДПУ УСРР, група учнів пер
шої Харківської торговельно-промислової школи дішла висновку, 
що єдиним засобом боротьби з владою є здійснення терористич
них актів проти відповідальних працівників, насамперед — В.Чу
баря, тодішнього голови Раднаркому УСРР, що ніс, на їхню дум
ку, головну відповідальність за всі ненормальності існуючого в 
республіці режиму. Всі четверо членів “Бойової групи Ленінської 
Комуністичної Спілки Молоді” (так називалася та група) були у 
1925 р. заслані в Соловецький табір.

У червні 1925 р. органи ДПУ заарештували групу молоді, яка, 
за їхнім зізнанням, готувала замах на голову ВУЦВКу Г.Петров- 
ського. Під час арешту в них було вилучено 2 бомби, обріз, наган та 
іншу зброю8.

Наведені нами приклади свідчать, що репресії проти молоді не 
припинялися і в період НЕПу. Головним чином вони були спрямова
ні проти членів небільшовицьких молодіжних об’єднань, що висту
пали проти політики тоталітарного режиму.

Основним репресивним заходом стала адміністративна висил
ка за межі УСРР. В 1923 р. більшовицькі каральні органи разом з 
цим почали широко застосовувати ув’язнення в адміністративному 
порядку, тобто без суду, строком до трьох років. Людей карали без 
юридичної аргументації обвинувачення, без наведення обгрунтова
них мотивів і доказів.

Зміна курсу сталінського керівництва наприкінці 1920-х років, 
перехід до політики воєнно-комуністичного штурму супроводжувався 
поширенням репресивної політики у тому числі у ставленні до молоді.

Свідченням цього є різке збільшення кількості виявлених орга
нами ДПУ “антирадянських” організацій і груп молоді. Відтворити 
справжню картину опозиційного молодіжного руху надзвичайно 
складно. Більшість джерел про діяльність “антирадянських” угрупо
вань ще й досі залишаються недоступними для широкого загалу дос
лідників. Ті ж документи, що пощастило знайти автору, навряд чи
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можна вважати достатньо повними і об'єктивними.
Наведемо лише деякі з численних прикладів.
На хуторі Південна Долина Попаснянського району Артемів- 

ського округу органи ДПУ заарештували групу молоді, “поставив
шу за мету створення чогось на зразок селянської спілки” їх звину
ватили в тому, що вони вербували нових членів, підкреслюючи при
гнічення селян податками; намагалися придбати зброю; намітили 
пограбувати касу, райміліцію9.

Каральними більшовицькими органами в квітні 1929 р. було 
розкрито і заарештовано молодіжну троцькістську групу у комуні 
К.Маркса Доманівського р-ну Первомайського округу. Її члени от
римували із Москви “антирадянські” листівки і літературу, яку роз
повсюджували серед комунарів та селян навколишніх сіл. Вплив цієї 
групи поширювався далеко за межі комуни10.

Тоді ж ДПУ заарештувало 7 студентів старшого курсу Черні
гівського сільськогосподарського технікуму, яких було звинувачено 
у створенні “контрреволюційної петлюрівської” групи “Товариство 
визволення селян” ГЇ. В березні 1929 р. на нараді в ЦК ЛКСМУ пові
домлялося, що за даними ДПУ серед значної частини студентства іс
нує глибоке невдоволення і навіть угруповання по цілому ряду окру
гів. У Харкові, Києві, Чернігові, Кам’янець-Подільському “ворожі” 
сили об’єдналися в угруповання, що налічують в 5 — 7 інститутах по 
ЗО чоловік, яких “іноді доводиться заарештовувати, так як діло дохо
дить до зв’язку з закордоном”12.

Весною 1930 р., виступаючи на нараді в ЦК ЛКСМУ, голова 
ДПУ В.Балицький повідомив, що лише у 1929 р. за участь в “анти- 
радянських” організаціях і групах було заарештовано 2 тис. 221 юна
ків і дівчат13.

Проведення насильницької колективізації, розкуркулення, нас
туп на Церкву надзвичайно загострили політичну ситуацію на селі, 
поставили його на межу громадянської війни. Тільки з 20 лютого по
2 квітня 1930 р., за даними ДПУ, в УСРР відбулося 1716 селянських 
виступів. Найбільше ними були охоплені західні округи, перш за все 
Шепетівський — 251 виступ14.

Значна частина молоді (і не тільки заможної) виявила помітну 
активність під час антиколгоспних виступів. Як повідомляли місцеві 
комсомольські керівники, в Тульчинському окрузі молоді селяни, 
особливо дівчата, виступали на боці “волинщиків” В Проскурів- 
ському окрузі в усіх “волинках”, демонстраціях, процесіях була дуже 
активна польська молодь15. В оперативних повідомленнях ДПУ 
УСРР досить часто в ролі “бунтівників” виступає натовп “жінок і 
молоді” або “жінок і підлітків”

Крім масових селянських виступів, (хвиля яких до квітня 1930 р., 
в основному, спала), опір правлячому режиму набував й інших
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форм. Помітну роль у ньому відігравала молодь. Не припиняється 
діяльність “антирадянських” молодіжних угруповань. У Меліто
польському окрузі їх було виявлено в Ново-Троїцькому та Генічесь- 
кому р-нах16. В Кішенському р-ні Кременчуцького округу ДПУ лік
відувало українську “контрреволюційну” організацію молоді. За да
ними каральних більшовицьких органів її завданням було розпов
сюдження контрреволюційних відозв, антирадянська агітація і під
готовка збройного повстання. Програмною метою: утворення Укра
їнської держави на зразок УНР і створення селянських спілок.

У ніч на 22 лютого у с. Мерефі Краснокутського р-ну на Хар
ківщині було заарештовано групу молодих селян, яким інкримінува
лася підготовка нападу на арештантське приміщення у м. Красний 
Кут і створення “банди”1'. У березні у Дунаєвецькому р-ні 
Кам’янець-Подільського округу органи ДПУ заарештували членів 
“контрреволюційної” організації молоді на чолі з вчителем та секре
тарем комсомольського осередку. їх звинуватили в прагненні “пова
лення радвлади через повстання і утворення в Україні демократич
ної народної республіки”18.

По селах і містах республіки розповсюджувалася значна кіль
кість листівок, спрямованих проти політики правлячого режиму. 
Тільки з 1 березня по 7 травня 1930 р. органи ДПУ УСРР вилучили 
372 листівки у 1048 примірниках19. Чимало з них було адресовано 
молоді. В багатьох випадках у авторстві “антирадянських” листівок 
підозрювалися юнаки та дівчата. Чимало з них були заарештовані. В 
с. Веселе Межівського р-ну Дніпропетровського округу за “антира- 
дянський” вірш заарештовано троє молодих людей. В с. Грузьке Би- 
шевського р-ну у 16-річного юнака було вилучено 22 примірники 
листівок, ще 50 він встиг розповсюдити. В Ізюмському окрузі був за
арештований колишній комсомолець І.Дубовий — автор “антира- 
дянського” звернення20.

Про активну участь молоді у боротьбі з більшовицьким режи
мом свідчать матеріали політкомісії з розгляду слідчих справ. Знач
на частина засуджених до розстрілу — молоді люди. Так, Д.Ники- 
тюк (20-ти років) і В.Симолюк (21-го року) із с. Сморсики на Жито
мирщині звинувачувалися в тому, що “брали активну участь у “во
линці” проти колективізації у березні 1930 р., забили голову та чле
на колгоспу”. До вищої міри покарання було засуджено також 10 се
лян віком від 20 до 27 років с. Тарасівка Зінківського р-ну Полтав
ського округу, яким інкримінували вбивство активіста, знищення 
колгоспного майна через підпал. Такий самий вирок отримали 16,19 
та 20-річні юнаки з Глухівського р-ну того ж округу, звинувачені в 
тому, що “тероризували населення та організували вбивство сіль
ських активістів”21.

Насильницька колективізація і розкуркулення привели до де
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зорганізації і деградації сільськогосподарського виробництва. Кри
за колгоспного ладу в УСРР позначилася на хлібозаготівлях 1932 р. 
Партійно-державне керівництво вимагало від комсомолу спрямува
ти всі зусилля на боротьбу за виконання хлібозаготівельного плану.

Було багато випадків, коли молодь, у т. ч. комсомольці, вис
тупали проти злочинної хлібозаготівельної політики, не хотіли 
брати участь в пограбуванні селян.

Правлячий режим пояснював небажання комсомольців брати 
участь у його злочинах проти українського села засміченістю лав 
комсомолу України. Тому ЦК ЛКСМУ в постанові від 21 листопа
да 1932 р. прийняв рішення “провести чистку ряду сільських комсо
мольських організацій, де особливо розкрилося зрощення комсомоль
ців з куркульством, петлюрівщиною, зрада окремими комсомольцями 
інтересів пролетарської держави та колгоспного руху... Чистка повин
на звільнити комсомол від класово-чужих елементів, які розклалися, 
від тих, хто не бореться за виконання планів хлібозаготівель...”-2. Чис
тку намітили провести перш за все в Снігурівському і Фрунзенському 
р-нах Одеської обл. та Солонянському, Васильківському і Великоле- 
петиському р-нах Дніпропетровської обл., що особливо відставали у 
виконанні планів хлібозаготівель, комсомольські організації яких “яв
но сприяють саботажу, а ряд осередків КСМ навіть очолюють кур
кульський саботаж” Такі звинувачення, висунуті під час чистки, 
могли призвести молодь не тільки до виключення із лав ЛКСМУ, 
але й до арештів. Наведемо лише декілька з численних прикладів. У 
Великолепетиському р-ні з 36 перевірених секретарів осередків 22 було 
знято з роботи і 20 виключено з комсомолу. Формулювання були таки
ми: Прокоф’єв І. — секретар осередку с. Н. Рогачин організував зрив 
хлібозаготівель, підривав колгоспне будівництво; Лещенко О. — член 
бюро осередку, секретар правління колгоспу — організував саботаж 
хлібозаготівель23. В Снігурівському р-ні секретар осередку с. Бара- 
товки Олейленко організував групу комсомольців, які боролися про
ти хлібозаготівель. З 17 комсомольців, які проходили чистку — 13 
виключені24. Найвищий відсоток виключених був у Васильківсько
му р-ні: з 1 600 комсомольців 607 “вичистили” з лав ЛКСМУ25. Всьо
го по 5 районах було виключено 1 314 комсомольців (30,9 %) 26.

Протягом року чистки проводилися не тільки в сільських, але 
й у міських осередках спілки. Так, у Макіївці на заводі ім. М.Том- 
ського серед комсомольців було виявлено близько 100 чоловік “кла
сово-ворожих елементів”, багато з яких знаходилися в керівництві. 
Надзвичайно “засміченими”, на думку комсомольського керівниц
тва, виявилися осередки Макіївських педагогічного та металургій
ного технікумів. А тільки на одній шахті ім.Артема з комсомолу “ви
чистили” 27 куркулів”27. Формулювання при виключенні із лав 
ЛКСМУ були самими різноманітними. Наведемо деякі з них. Мука-
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шів О. — виключений Донецькою КК 14 листопада 1933 р. за ан- 
тирадянський виступ: “Затискують робітників та селян так, що як
що правду хто скаже, так його відразу до ДПУ”. Та ж Донецька 
КК 1 листопада 1933 р. виключила із лав ЛКСМУ Глущенка Г за 
твердження, що наука безкласова, і мости та блюмінги можна буду
вати і без ленінізму. Ренич Н. — виключений Горлівським ГК комсо
молу за контрреволюційний виступ, що в СРСР є експлуатація і екс
плуатують комуністи-8.

Підбиваючи підсумки боротьби за “чистоту лав” ЛКСМУ, ге
неральний секретар її ЦК у січні 1934 р. доповідав на XIII з’їзді 
КП(б)У, що за останні 15 місяців у республіці виключено з комсомо
лу як “класово-чужих, куркульсько-петлюрівських націоналістичних 
елементів” 18 тис. 638 осіб29

• • •

Криза колгоспного ладу, що привела до страшного голодо
мору 1932 — 1933 років, згортання українізації знайшли відгук у мо
лодіжному середовищі. Чимало чесних і свідомих юнаків і дівчат по
чало замислюватися, куди веде країну сталінське керівництво, і які 
наслідки це має для українського народу. Вони намагалися об’єдна
ти свої зусилля для протидії згубній політиці правлячого більшо
вицького режиму. Знову зростає кількість викритих “контрреволю
ційних” угруповань молоді. Як і в попередні роки, значна частина 
таких справ була сфабрикована. Водночас наявні документи свід
чать, що в УСРР дійсно існували і намагалися налагодити діяльність 
цілий ряд молодіжних груп, члени яких усвідомлювали тяжку ситуа
цію в країні і шукали з неї вихід. Як правило, вони вбачали його в 
поверненні до засад часів НЕПу: розпуску колгоспів, поновленню ін
дивідуального селянського господарювання, введенню вільної тор
гівлі тощо. Зростання опозиційного руху серед молоді вело до поси
лення репресивних заходів проти неї з боку правлячого режиму. Як
що раніше члени “контрреволюційних” угруповань подекуди тільки 
виключалися з лав комсомолу, із вузу або технікуму, звільнялися з 
роботи, у гіршому випадку висилалися за межі республіки, то тепер 
їх чекало декілька років ув’язнення у виправно-трудових таборах у 
віддаленій місцевості.

Наприкінці 1933 р. органи ДПУ та комісія з чистки виявили ці
лу низку “троцькістських, націоналістичних та інших контрреволю
ційних” молодіжних угруповань у Донбасі: Луганськ: інститут на
родної освіти, машинобудівний інститут та технікум; — Арте- 
мівськ: редакція журналу “Літературний Донбас”, друкарня, шахта 
ім. Т.Шевченка; — Сталіно: у хімінституті та будівельному технікумі
— “контрреволюційні фашистські” організації; — Макіївка: на заводі 
ім. Томського троцькістську групу; — Красний Луч: “контрреволю
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ційна повстанська” група.
Як зазначалося у відповідних документах, “Діяльність контрре

волюційних націоналістів була розповсюджена у середніх школах, ро- 
бітфаках. технікумах” Програмними вимогами деяких з них були: 
“Відмова від диктатури пролетаріату, загальне виборче право, розпуск 
колгоспів і встановлення індивідуального господарювання...” тощо30.

Черговим поштовхом для посилення боротьби з “ворогами 
народу”, у тому числі і в молодіжному середовищі, стало вбивство 
1 грудня 1934 р. С.Кірова. Скориставшись цим, каральні більшо
вицькі органи провели в УСРР низку репресій, жертвами яких були 
й молоді люди, зокрема, поет Олекса Близько. Правлячий режим 
запровадив декілька законодавчих актів, спрямованих проти підрос
таючого покоління. Так, ЗО березня 1935 р. в СРСР було прийнято 
закон про покарання членів сімей ворогів народу. 7 квітня цього ж 
року ЦВК СРСР видав указ, згідно з яким до кримінальної відпові
дальності можна було притягати дітей з дванадцятирічного віку.

У 1936 р. в республіці відбулося декілька судів над членами так 
званих “контрреволюційних” молодіжних угруповань. Так, суд Вій
ськового трибуналу ХВО засудив за справою контрреволюційної ор
ганізації у Харківському державному університеті студентів Олега 
Горбатенка та Юрія Орлова до шести, Євгена Тарасенка до чоти
рьох років ув’язнення31.

Спецколегія Харківського обласного суду розглянула справу ві
сімнадцяти членів молодіжної організації під назвою “Соціал-демок- 
ратична партія України”, яка діяла в Оболонському районі Харків
ської обл. наприкінці 1935 — на початку 1936 рр. Суд виніс вирок: “Де- 
миденка Івана Івановича — покарати позбавленням волі у віддалених 
виправно-трудових таборах строком на 7 років” Було засуджено та
кож ще п’ятнадцять членів “СДПУ”: п’ятьох — на шість, шістьох — на 
п’ять, одного — на чотири та трьох — на три роки ув’язнення32.

Той же судовий орган розглянув справу молодіжної “контрре
волюційної” організації “Економічна спілка передової молоді”, яка 
мала своє ядро в м. Красний Луч, та філії в м. Ростові й Ярославлі33. 
Головним її завданням було створення “партії нового типу” для бо
ротьби з ВКП(б) та радянською владою. “Контрреволюційна” діяль
ність організації спрямовувалася на залучення нових членів, ство
рення друкарень, підготовки випуску “контрреволюційної” літера
тури. 18 членів “Економічної спілки передової молоді” було засуд
жено, у тому числі вісім з них на сім років позбавлення волі34.

Керівні комсомольські органи постійно повідомляли про чис
ленні факти “контрреволюційних” висловлювань, “антирадянської” 
агітації та інших “ворожих” проявів. Внаслідок цього чимало членів 
ЛКСМУ було виключено з лав спілки, а то й заарештовано.

З утвердженням в Україні більшовицького режиму її підроста
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юче покоління зазнає переслідувань з боку існуючої влади. Крім від
критих репресій з боку каральних органів проти молодих людей зас
тосовувалися й інші, на перший погляд, м’які санкції: виключення з 
лав комсомолу, вигнання з навчання, звільнення з роботи тощо. Ос
кільки в умовах тоталітарного суспільства це могло мати фатальні 
наслідки для долі молодої людини, їх теж слід вважати репресивни
ми заходами.

Першими жертвами репресій стали молоді учасники повстан
ського та підпільного антибільшовицького руху. В роки НЕПу го
ловним об'єктом переслідувань з боку каральних органів були чле
ни небільшовицьких молодіжних об’єднань. Особливо посилилася 
репресивна політика по відношенню до молоді в добу “великого 
перелому” Тепер вже не сотні, а тисячі молодих людей стали жер
твами репресивних заходів. Маховик репресій в молодіжному се
редовищі розкручувався з кожним роком. Вони ставали все більш 
масштабними і жорстокими й досягли свого апогею в роки “вели
кого терору” 1937 — 1938.
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26 Там само. - Оп. 12. - Спр. 408. - Арк. 12.
2  ̂Там само. - Ф. 7. - Оп. 1. - Спр. 923. - Арк. 10, 11, 14. 
~  Там само. - Спр. 1053. - Арк. 55, 119, 126.
29 Там само. - Спр. 1020. - Арк. 9.
30 Там само. - Спр. 99. - Арк. 54 - 56.
31 Там само. - Ф. 1. - Оп. 20. - Спр. 7002. - Арк. 63 - 66. 
3~ Там само. - Арк. 43 - 46, 57 - 58.
33 Там само. - Арк. 39 - 41, 60 -61.
34 Там само. - Арк. 27 - 32.

Олександр Удод 
(Київ, Україна)

ДЕФ О РМ АЦ ІЯ Н А Ц ІО Н А Л ЬН О -ІС ТО РИ Ч Н О Ї 
П АМ ’ЯТІ УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ: 

1920-1930-ті роки

Проблеми історичної пам’яті народу особливо актуалізуються і 
активізуються в переломні, кризові епохи, коли буття етносу зазнає 
серйозних та суворих випробувань. Підвищену увагу українського 
народу до свого історичного минулого, до своїх коренів справедли
во розглядають як запізнілу реакцію на довге ігнорування його наці
ональної своєрідності в умовах тоталітаризму. Тому процес націо
нального відродження, що проходить зараз, цілком закономірно 
пов’язаний із загостренням історичної пам’яті народу.

Національно-історична пам’ять українського народу в різні ча
си зазнавала деформуючого впливу з боку імперських і тоталітарних 
режимів. Особливої шкоди було завдано національно-історичній 
пам’яті нашого народу в 1920-1930-ті рр., коли історичне пізнання, 
як і викладання історії в школах та вузах, виявилися спотвореними, 
а соціальна пам’ять -  деформованою. Вони були повністю підпоряд
ковані вихованню "активних будівників комунізму", а це зумовило 
класовий підхід до добору змісту, методів і форм організації нав
чально-виховного процесу, культурних надбань та історичного піз
нання і виховання в цілому. Деформація національно-історичної 
пам’яті обернулась у масовій свідомості українського народу такими 
надзвичайно шкідливими соціальними феноменами як національний 
манкуртизм, національне безпам’ятство, що й досі є чи не головним 
гальмом культурного відродження нації.

До питань функціонування історичної пам’яті народу, механізмів 
її деформації та маніпуляції і впливів на пам'ять сьогодні привернута
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увага багатьох дослідників -  істориків, філософів, політологів та 
ін. Методологічним підґрунтям дослідження історичної пам’яті є 
принципи і методи історичної психології, насамперед, психоаналі
зу. В залежності від філософських установок вчені в своїх дослід
женнях застосовують досягнення різних психологічних шкіл: біхе- 
віористської, трансперсональної, гуманістичної психології, геш
тальтпсихології та ін.

Історична пам’ять народу розглядається сьогодні як "найваж
ливіший компонент його духовної сфери, що дозволяє підтриму
вати безперервність етнічної еволюції, спадкоємність народного 
досвіду, передавати накопичене багатство національних цінностей 
наступним поколінням"1. Історія людського досвіду знає багато 
форм фіксації історичної пам’яті народу: релігійні міфи, народні 
сказання, легенди, літописні хроніки тощо. Історична пам’ять ви
ходить на рівень аналізу і висновків, що осмислюють внутрішні 
зв’язки, закономірності та специфіку етнічного процесу. Вона за- 
торкує емоційно-психологічну сферу народу, відтворює минулий 
досвід на міфологічному, фольклорному та історичному рівні. У 
народних звичаях, що супроводжують життя з щорічною цикліч
ністю, історична пам’ять відроджується в образах минулого, що 
позначається на сучасному світогляді неповторним колоритом ус
ної і писемної народної творчості. Величезним джерелом актуалі
зованої історичної пам’яті українського народу є його календар 
релігійних і народних свят. Саме народний календар показує як 
дохристиянські (язичеські) свята злилися з новими, а язичеських 
богів замінили християнські святі -  замість Перуна з’явився Ілля, 
замість Велеса -  святий Власій і т.д. Однак, засвоюючи елементи 
православного віровчення, люди пристосували їх до релігійних 
потреб свого господарства та повсякденного вжитку. Так, до імен 
святих додавались епітети, що характеризували сільськогосподар
ський побут, пори року, погоду тощо, - Ірина-розсадниця, Мики- 
та-гусятник, Микола Осінній, Лук’ян-гонивітер2. Подібна тран
сформація богів та святих наочно демонструє функціонування іс
торичної пам’яті народу: досвід попередніх поколінь накладався 
на нововведення християнської церкви і обертався своєрідним 
симбіозом, що відображував реакцію народу на спробу відмови
тись від пам’яті, культури, обрядів, що склались історично до по
чатку реформування світогляду.

Відомий російський політолог С.Г. Кара-Мурза серед голов
них об’єктів маніпуляторів свідомістю виділяв історичну пам’ять. 
"Вилучення зі свідомості стабілізуючого блоку традицій різко під
вищує піддатливість до маніпуляції. - писав він. -  Не менш важли
во відключення більш систематизованого і "раціонального" знан
ня -  історичної пам’яті. В цій пам’яті закладені відомості і симво

238



ли, які поєднують людей в суспільство і забезпечують наявність у 
ньому спільної мови і стабільних каналів спілкування. В періоди 
суспільних криз руйнування історичної пам’яті виконується як ці
леспрямована програма політичних сил"3. Пам’ять, на думку С.Г 
Кара-Мурзи, це перше, до чого треба звертатись щоб заспокоїти 
руйнівні або самовбивчі інстинкти натовпу.

Людина, яка нічого не пам’ятає із історії свого народу, краї
ни, сім’ї, випадає із цього соціуму і стає зовсім беззахисною проти 
маніпуляції.

Безпам’ятство породжує зло. Цю соціальну істину яскраво і 
чітко відтворив Ч. Айтматов у романі "И дольше века длится 
день". Він змалював трагедію людини, яка втратила пам’ять. Вилу
чений безпам’ятством із контексту соціальної історії, манкурт 
втратив моральність, духовність, людяність, перетворився на слі
пого виконавця чужої волі, творив зло, сіяв навкруги ганебність і 
злочини, не розуміючи сутності своїх вчинків, не відчуваючи будь- 
яких мук совісті.

Людина без пам’яті поставлена перед необхідністю заново 
визначати своє місце в світі, людина, звільнена від історичного 
досвіду свого й інших народів, опиняється поза історичною пер
спективою і здатна жити лише сьогоднішнім днем.

Історична пам’ять народу формує його суспільну свідомість. 
Вона накопичує й закріпляє інтелектуальні надбання людства, сис
тему цінностей і норм, а головне -  притаманний лише людині ло- 
гіко-гносеологічний апарат їх здобуття -  історичне мислення. Істо
ричну пам’ять поколінь утримують в собі предметні залишки ми
нулого -  знаряддя праці, побутові речі, прикраси, все те, що знахо
дять й інтерпретують археологи. Народну історичну пам’ять утри
мують в собі також книги, а нині -  і магнітофонні записи, кіно
фільми, дискети, інтернет тощо. їхнє значення як соціально-ісго- 
ричних пам’яток важко переоцінити. І все ж, за оцінкою В.П. Анд- 
рущенка і М.І. Михальченка, "живе знання", тобто функціонуюча 
пам’ять суспільної свідомості, має суттєву перевагу: разом зі знан
ням та досвідом вона розкриває шляхи їхнього здобуття та реалі
зації, що значно скорочує час і одночасно поповнює можливості 
впровадження у практику4.

• • •
Історична пам’ять впроваджується в колективний та індивіду

альний духовний світ людини через інтерпретацію історичних фактів 
і джерел засобами історичної науки, освіти, виховання, загально
культурної соціалізації особистості. Найбільш ефективним шляхом 
розвитку соціальної пам’яті суспільства і людини є історичне пізнан
ня, вивчення історії як науки і предмета.
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Маючи на меті руйнування традиційних духовних цінностей 
українського народу і викривлення його національно-історичної 
пам’яті, комуністична влада в Україні у 1920-ті роки сформувала від
повідні засади і напрямки політики у сфері історичної науки.

Якими ж були її основні риси ?
По-перше, більшовицька влада пов’язувала з історичною на

укою свої класові політичні інтереси. А головною метою, корін
ним інтересом російських більшовиків було утриматися при владі, 
а також окупувати неросійські національні окраїни (в т.ч. Украї
ну). Звідси випливає й знаменита формула марксистської історіог
рафії, що була сформульована М.М. Покровським -  історія є полі
тика, обернена в минуле. Отже, історія стала найполітичнішою на
укою, а в деякій мірі навіть виконувала функції політики, будучи 
безпосередньо засобом класової боротьби. Згідно з основними 
постулатами більшовизму історична наука повинна була бути 
пролетарською, партійною, сталінською, зміцнювати диктатуру 
пролетаріату.

По-друге, компартія і радянська влада не визнавали існування в 
Україні будь-яких інших історіософських течій і шкіл, крім марксист
ської. Звідси -  непримиренність і невпинна боротьба з “чужою” мето
дологією й історіографією. На довгі десятиріччя однією з пріоритет
них тем стає “боротьба з буржуазною фальсифікацією історії”. Кри
тично-викривальний, брутально-лайливий стиль історичних робіт стає 
домінуючим на шкоду позитивно-конструктивному.

По-третє, класичні методи історичних досліджень -  аналіз, синтез 
підмінялись відвертою апологетикою компартійних рішень. Найпопу- 
лярнішими напрямками історичних праць стають так звані “обгрунту
вання” закономірностей того, що народилось в уяві компартійних лі
дерів (“розвинутий соціалізм”, “радянський народ -  нова історична 
спільність людей”, “соціалістичний спосіб життя” та ін. "теорії").В ре
зультаті цитатництва та кон’юнктурщини історична наука перестала 
бути власне наукою. Об’єктивна історична наука для радянської влади 
була не тільки непотрібною, а й небезпечною, шкідливою.

По-четверте, історична наука стала партійною (компартійною) 
наукою. Існуючий в дореволюційній історіографії принцип аксіоло- 
гічного (ціннісного) підходу був підмінений штучно видуманим й ад
міністративно нав’язаним принципом більшовицької партійності.

По-п’яте, політика компартії і держави привела до ізоляції 
вітчизняної історичної науки від світової. В результаті історія пе
реорієнтувалась на соціологізацію, схематизм. Гуманістичний по
тенціал історичної науки було вихолощено, вона відійшла від дос
лідження людського життя, особистісної орієнтації. Табу було 
накладено на дослідження менталітету націй і народів. Духовні 
цінності народу з ідеологічних інтересів компартійного керівниц
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тва зневажались, нав’язувалось нігілістичне ставлення до всієї ду
ховної спадщини.

По-шосте, одним із напрямків політики влади в сфері істо
ричної науки було заперечення права на самостійне функціонуван
ня національних історій. В результаті історична наука в Україні у 
1920-30-х роках перетворилась на периферійну, провінційну, містеч
кову і переорієнтувалась, в основному, на краєзнавство та охорон- 
но-пам’ятникову діяльність.

Період 1920-30-х років в історії історичної науки в Україні яв
ляє собою унікальний зразок небаченого раніше й надалі єднання 
потреб політики та історії. Комуністична влада організувала небаче
ну за масштабами кампанію пропаганди ідеології марксизму засоба
ми історичної науки. Пропаганда “на основі історичних фактів” ста
ла на довгі роки атрибутивною ознакою тоталітарного режиму в 
СРСР, причиною ретроспективного перегляду, фальсифікації й полі- 
тизації історичного минулого. Влада явила світові незнані раніше 
масштаби “більшовицької мобілізації історичних знань”

Починаючи з кінця 1920-х років, коли комуністична партія, 
керована Й.Сталіним, з більшовицьким завзяттям приступила до 
перебудови суспільства, було визначено й місце та роль історичної 
науки і освіти в руйнуванні традиційних духовних цінностей наро
ду, історичної пам’яті та формуванні міфологізованої свідомості 
населення. Історія, як наука, була заполітизована і одержавлена. 
“У тоталітарній державі Сталіна, зазначали М.В.Коваль і
О.С.Рубльов, - де ідеологія була конструкцією, на якій трималося 
суспільне життя, історичним знанням незмінно приділялася невси
пуща увага правлячої партії. ...Історики, науковці і викладачі, бу
дучи на обліку в агітпропах партійних органів, вважалися “підруч
ними партії”, наближеними людьми...”5. Утворивши установи іс
торичної науки, що адміністративно підпорядковувались правля
чій партії, влада розігнала старі, дореволюційні кадри істориків 
(науковців і викладачів). Спішно готувалась “червона професура”, 
“войовничі педагоги-марксисти” у галузі суспільствознавчих дис
циплін. Форсовано цілим рядом колективів авторів оновлювався 
зміст історичної освіти: готувались нові навчальні програми, під
ручники, що трактували історичний процес виключно з позицій 
марксизму-ленінізму.

Маючи новий зміст історичної освіти та механізм його нав’язу
вання в навчальних закладах, правляча партія розширила поле своєї 
діяльності у сфері історичної самосвідомості. Було розгорнуто систем
ну, широкомасштабну пропаганду й агітацію вигідних компартії істо
ричних концепцій, ставилось завдання оволодіння марксистсько-ле- 
нінською історією не тільки партійними кадрами, а й усім населенням.

Саме в ті роки виник горезвісний розрив між тими прописними
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істинами, що нав’язувались молоді в школі новими підручниками 
з історії, і народною історією, що передавалась із покоління в по
коління. Вдома під час бесід із дідусем чи батьком діти дізнавались 
про справжню, цікаву, живу історію на відміну від шаблонної, 
спрощеної і заідеологізованої, що стверджувалась “Коротким кур
сом” Авторитетними серед українського населення, не дивлячись 
на ідеологічний контроль і репресії проти інодумців, залишались 
роботи М.С. Грушевського і образи відомих діячів української іс
торії. Так, у своїх “Щоденниках” С.О.Єфремов зафіксував цікавий 
факт: “28 червня [1924 р.] У Хохітві купались ми на березі Запо- 
рожцевому. Цікава родина. Старий Запорожець має 92 роки (на
родився, каже, 1832 р.), але ще дуже дужий, кремезний, високий 
дід, обличчям скидається на великий портрет Толстого, що висить 
в його кабінеті. Застав старого за читанням “Ілюстрованої історії” 
Грушевського. Почалися згадки. Запорожець розказав, як він про
паганду проводив з Кибальчичем, як попав за це на Сибір... Розка
зав, як розбагатів В.Ф.Симиренко. “Він, бачте, чумакував, і десь 
під Миколаєвом зустрів старого-престарого гайдамаку, нагодував 
його, допоміг. Тоді той і каже: як прийдеш додому, достанься до Го
родища.

Там біля млина, під калиновим кущем я закопав був гроші. 
Знайдеш - твої будуть”. Ото Симиренко вернувся, взяв мене з собою 
та гайда в Городище. Знайшли млин, знайшли калиновий кущ і по
чали копати. Викопали цілий човен грошей: казани з золотом, сріб
ло, ну й мідяків багато. Ото з того й забагатів Симиренко.” Перека
зуючи цю легенду, старий знов плутає й вигадує...”6. Для українців 
взагалі, а в 1920-30-ті роки особливо, було характерним сприйняття 
і поширення історичних знань (не канонізованих, офіційних, а справ
ді народних) в дещо фантастичних формах. Реальні історичні факти 
і події перемішувались з видуманими, супроводжувались гіперболі
зованими героями, легендарними і напівлегендарними діячами. В 
усьому відчувався біль за долю України і українців. Побутування на
родної історії, переказів на історичну тематику були свого роду фор
мою супротиву офіційній пропаганді нової, канонізованої й політи- 
зованої історичної науки.

Таким чином, на середину 1930-х років паралельно з процесами, 
що характеризували становлення в Україні тоталітарного режиму, 
йшов тривалий, глибокий і суперечливий процес політизації історич
ної науки. Владі вдалось підпорядкувати історичну науку й освіту по
требам ідеології комуністичного режиму. Було створено справді систе
му пропаганди історичних знань, що включала в себе принципи дер
жавної політики в сфері історії (класовий підхід, партійність, ідеологіч
ний контроль), мережу установ для реалізації змісту пропаганди і агі
тації (від найвищих партійних органів до культосвітніх громадських
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орг анізацій та товариств), важелі впливу на масову свідомість (засоби 
масової інформації, освіта, мистецтво, видовища, ювілеї, масові захо
ди, виставки та ін.), декларовані цінності нового суспільства та шаб
лонні, стереотипні прийоми ставлення до історичного минулого (нігі
лізм, висміювання патріархальщини, зневажливе ставлення до етног
рафізму, антирелігійний цинізм та ін.)

Система пропаганди історичних знань привела до демораліза
ції значної частини українського суспільства 1920-30-х років, зник ін
терес до вітчизняної офіційної історії, громадянська історія переста
ла викладатись у школі.

Історична освіта в українській школі 1930-х років була покли
кана ще й для виконання такої функції у справі виховання "нової лю
дини" як заперечення накопичених донині духовних цінностей наро
ду, в тому числі морального і виховного плану. Виник і набув знач
ного поширення історичний аргумент - штамп "пережитки минуло
го" для позначення норм поведінки людини, що виходила за звичне 
коло дозволеного тоталітарною ідеологією. За такою ідеологічною 
схемою й здійснювався процес переорієнтації духовних цінностей 
молоді: те, що було людським, гуманним, національним в історії ук
раїнського народу до 1917 р., оголошувалось "пережитками минуло
го" й піддавалось засудженню, а набір ціннісних орієнтирів "нової 
людини" - піднімався на щит.

Надзавданням комуністичної історичної освіти стало вироблення 
у молоді атеїстичних, антирелігійних цінностей. В цьому була певна 
логіка дій більшовицької ідеологічної машини: народна мудрість, цін
ності українців, що формувались віками, їх народна (усна) історія до
сить часто набували релігійного забарвлення, а церква виступала чи не 
єдиним механізмом (поруч із патріархальною сім'єю) передачі духов
них цінностей, а тому оголосити війну релігії, дискредитувати церкву і 
служителів культу означало відлучити молодь від духовних традицій. 
До власне ідейних, пропагандистських засобів, уроків історії, поза
шкільних заходів атеїстичного спрямування додавались і засоби адмі
ністративного тиску. Вчитель, педагогічний колектив були змушені 
владою виконувати ще й наглядацьку функцію. Під час релігійних свят 
партійні комітети організовували чергування педагогів біля церков, не 
допускали учнів до участі в обрядах, відриваючи тим самим від бать
ків, руйнуючи віковічні традиції сімейних свят.

В ідеологію педагогіки 1920-30-х років вводилась теза про 
відрив дітей від родини з "дрібнобуржуазною ідеологією". В Укра
їні була досить поширеною брошура російської діячки О. Колон- 
тай "Сім'я і комуністична держава", де безапеляційно стверджува
лось: "Сім'я перестає бути потрібною. Вона не потрібна державі, 
бо хатнє господарство вже не корисне їй... Вона не потрібна й для 
самих членів сім'ї, бо й друге завдання сім'ї - виховання дітей пово
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лі бере на себе суспільство"7 У відповідності з такою прожектер
ською і шкідливою концепцією змінювався й зміст ідеологічної ді
яльності та історичної освіти. Сім'я, її роль у передачі духовних 
цінностей із покоління в покоління не розглядається.

У 1920-ті роки українська історіографія розвивалась в складних 
суперечливих умовах. В суспільстві під тиском комуністичних пере
творень спостерігалось, з одного боку, різке розширення соціальної 
бази української культури, залучення до освіти та творчості найшир- 
шого загалу вчора ще малописьменних мас, переважно молоді, а, з 
іншого боку, неминуче при цьому різке зниження рівня мінімуму 
культурності, орієнтація на посередній рівень. "Характерною рисою 
умонастрою молодих культурних сил, - відзначав Мирослав Попо
вич, - була слабка їх пов'язаність з традицією, гостра потреба пошу
ку абсолютно нових форм життєвої поведінки і загальних цінностей. 
Ознакою тієї епохи була зневага до так званих "умовностей", де
монстративна простота поведінки..."8 Комуністична влада заохочу
вала нігілістичні настрої молоді, сприяла дискредитації й знецінен
ню культурної спадщини українського народу, бо саме в ній були 
глибинні корені духовних цінностей.

Агресивна і малоосвічена молодь більш охоче підхоплювала та 
інтерпретувала спрощені комуністичні агітки на теми вітчизняної іс
торії, ніж справді наукові праці з української історії. Професори іс
торії зображувались як нудні, надоїдливі буквоїди, далекі від сучас
ного життя. Поглинення громадянської історії марксистським сус
пільствознавством тільки поглибило зневажливе ставлення до мину
лого. Пролеткультівські лозунги відкидали всяке шанобливе покло
ніння вченості, інтелігентності, історичній самосвідомості.

На такий світоглядний і психологічний грунт легко падали і 
проростали зерна зневаги, аморальності. Історія українського наро
ду починає висміюватися. Влада потурала розповсюдженню паскві
лів на теми історії, таких як "Всезагальна історія, оброблена "Сати- 
риконом", що була видана ще 1912 р. М. Корнфельдом.

Огульне шельмування української історіографічної спадщини 
не тільки привело до різкого падіння рівня наукових розробок з істо
рії, а й обернулось падінням престижу історичної освіти. Молоде по
коління формувалося на основі нігілістичного ставлення до історії 
власного народу. Всіляко заохочувалось довільне трактування істо
рії. Ціннісні орієнтації молоді наповнювались антиукраїнським зміс
том. Соромно було визнавати себе українцем, заохочувалось вжи
вання поняття "радянська людина". Молодь підривала своє духовне 
коріння, втрачала загальнолюдські моральні орієнтири. Офіційна іс
торіографія, базуючись виключно на моноідеології (марксизм-лені- 
нізм), спрощено і одномірно трактувала історичне минуле, що знач
но збіднювало формування особистісних рис людини. Замість бага
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топланового, різноманітного сприйняття історії, вироблення різних 
точок зору нав'язувались однозначні знання-формули, знання-шаб- 
лони. Поступово вироблялась звичка в складних історичних пробле
мах шукати спрощену відповідь, схематизувати минуле. Молода лю
дина прагнула відмежуватися від складного, важкого для сприйнят
тя. Духовно молодь ставала бідною, що полегшувало владі маніпу
лювання її свідомістю і перетворення на широку соціальну базу для 
тоталітарного режиму.

В 1993 -  1995 рр. Центр досліджень усної історії та культури 
(м. Київ) під керівництвом Вільяма Нолла з участю науковців Київ
ського університету, Черкаського обласного краєзнавчого музею 
провели великомасштабні польові дослідження за темою “Усна істо
рія української селянської культури 1920-1930-х років.” В результаті 
з’явилась унікальна книга “Трансформація громадянського сус
пільства” (1999 р.), що значно розширила документальну базу для 
дослідження такої складної проблеми, як моральний стан україн
ського суспільства в 1930-ті роки, духовне і культурне життя народу 
того періоду. Автори дослідження переконливо підтвердили ті вис
новки, що робились до того переважно історіософами на основі кон- 
кретно-історичних праць та формально-логічних конструкцій.

Живий народний голос, усна історія українців, глибока народ
на пам’ять доводять, що “у 20-ті роки українське селянство суттєво 
відрізнялося від російського селянства... Наприклад, “община”, по
ширена серед російських селян, фактично не існувала на більшості 
української території у 20-ті роки”, “так званих “куркулів” не існува
ло в Україні у 20-ті роки (якщо взагалі колись існували)”, “фіктив
ною є концепція “класової боротьби” всередині селянського сус
пільства”, “більшість селян, багатших чи бідніших, не хотіла мати ні
чого спільного з колективізацією. Ці настрої залишилися незмінни
ми навіть після масових виселень і знущань наприкінці 20-х років”9.

В деяких документах, оповідях цієї збірки помітне замовчуван
ня певних тем і питань, особливо голодомору і репресій. Народ і че
рез майже 70 років залишається під гнітом сфальсифікованої історії 
та залякувань і не може говорити щиро. Дослідники відмітили при
родну тенденцію українців згадувати минуле з любов’ю, хоч для них 
це надто боляче: навіть якщо вони жили в екстремальних умовах, 
молодість -  це молодість. “Цікаво, що українські селяни переважно 
не вживають назв-кліше на означення певних людей чи подій, не ви
користовують принизливих прізвиськ навіть для тих, хто несе відпо
відальність за вбивства їхніх близьких у той період. Принизливі пріз
виська типу “комуняка”, прокльони або лайка не виникали...”10. Що 
це: всепрощенство, широка душевна доброта чи живучий страх пе
ред колишніми активістами, що зберегли свій давній соціальний ав
торитет, яким їх наділяла вища влада у 30-ті роки. Нехай поки що не
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буде відповіді на це запитання. Історію, людей, народ не можна су
дити. їх треба тільки зрозуміти. А життя, історія українського наро
ду занадто складні й суперечливі, щоб давати однозначні оцінки.
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Джеймс Мейс 
(СШ А  -  Київ, Україна)

УКРАЇН А ЯК П О С ТГЕН О Ц И ДН А Д Е РЖ А В А ,
або:

Як успадковані від СРСР структури блокують будь-які
реальні реформи

Півтора роки тому Верховна Рада України без церемоній усуну
ла найпопулярніший в історії новонезалежної держави уряд, очолюва
ний Віктором Ющенком за те, що він, словами одного вельмишанов
ного лідера тодішного парламенту, не був “достатньо уважним” до 
приватних бізнесових інтересів певних інших законодавців. Важко би 
знайти в будь-якій західній державі такої неуваги ані до громадської 
думки, ані до ідеї конфлікту інтересів. Очевидно, що хоч Конституція 
України фактично модифікована адаптація Конституції французької 
п’ятої республики, ця модель працює трохи інакше в цих двох країнах.
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Незважаючи на оголошений “європейський вибір” України, ця 
країна вітає процеси експансії ЄС і НАТО вочевидь трохи відстороне
но. Європейський Союз навіть дав Україні “втішний приз” -  статус 
“сусідства” з ЄС — одночасно з такими відомими “переможцями” про
цесу євроінтеґрації як Білорусь і Молдова. Це показник, що Захід те
пер розглядає ці три країни на однаковому рівні. Ясно, що поїзд поши
рення євроатлантичних структур уже пішов, допоки Україна стояла на 
колії з букетом таких ароматичних слів як “спеціаліальні відносини”, 
“партнерство” і т.д., без будь-якого конкретного змісту.

Зрештою, погляньмо на Польщу, котра в 1991 р. мала економі
ку приблизно однакову з економікою України, та сьогодні поляки 
ділом стверджують свій європейський вибір, а Україна і надалі коли
вається між європейським та євразійським просторами. Усі, хто ба
жають Україні добра, не можуть споглядати це без прикрості.

Проблема зовсім не в тому, що погані керівники приймали по
милкові рішення. Будь-яка особа, яка мала хоч мінімальний контакт з 
політичними процесами будь-якої країни, підтвердить, що політичний 
діяч не є вільною людиною. Він володіє лише обмеженою свободою 
маневрування в контексті тих сил, котрі можуть блокувати певні рі
шення, дозволяти їх, чи примушувати їх приймати.

Недавня дискусія в Інтернеті щодо питань голодомору: чи мав 
він місце в контексті суто української, чи загальнорадянської, історії
— це тільки самозахисна спроба переважно колишніх опонентів “то
талітарної моделі”, як “ідеології холодної війни”, тих, які витратили 
свого часу великі зусилля, щоб довести, що жахи сталінського теро
ру й репресій були перебільшеними, тих, які були готовими писати 
будь-що заради візи й доступу до радянських архівів. Тепер ці архі
ви контролюються іншими авторитетами, які також полюбляють чу
ти, що російський народ — спадкоємець усього прекрасного надбан
ня Радянського Союзу — російський народ не несе на собі ніякої іс
торичної відповідальності за злочини сталінського періоду, адже він 
теж страждав “так само як усі”, тобто, як увесь “общесоветский на
род”. І ваші, і наші.

Либонь, корисніше для розуміння сучасних проблем сьогод- 
нішних пострадянських держав відкинути подібні сліди старої схеми 
“історії СРСР”, і визнати, що навіть усередині країни Рад різні наро
ди та республіки продовжували мати свої особливі, хоч би 
співзв’язані історії, котрі породили різні проблеми для окремих пост
радянських держав та народів.

Чимало зусиль було й буде присвячено дослідженню репресій та 
руйнівної суті сталінізму в Україні. Та, якщо ми прагнемо розглянути 
у фокусі проблеми цієї країни, спробуймо проаналізувати наслідки 
сталінізму, які структури й процеси зросли з нього і як вони розвива
ються в незалежній Україні. Це може слугувати стартовим пунктом.
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Тут мова йде про “стару” Радянську Україну в кордонах до 
1939 p., як домінантного фактора у житті “нової” України. Більше 
того, серед цих факторів є спільні для всього “старого” СРСР, 
спільні для усіх колишніх національних республік, є й такі, що сто
суються специфічно колишньої Української PCP.

Запропонована теза така: головна причина обмеженого успіху 
адаптації України до викликів нової ери — ця країна була набагато 
більше та інакше пошкодженою радянським досвідом, ніж будь-хто міг 
підозрювати десять років тому. До сьогодні не велося широких та плід
них дискусій про суть цих перешкод і можливих кроків на неминуче 
тривалому шляху до їхного подолання.

Сталінська політика в Україні, безсумнівно, була геноцидом у 
сенсі, як його визначив Рафаель Лемкін, коли вперше висунув свою 
ідею в 1944 р. Голодомор чітко підпадає під положення Міжнарод
ної угоди про геноцид. Чи просто соціологічно запаленої землі. 
Втім, суть не в словах. Суть у тому, що сталінізм зробив фундамен
тальний зрив у розвитку більш-менш типового національного руху з 
тим наслідком, що тепер найдоцільніше починати розгляд історії су
часної української держави не з 1917 та не з 1991 pp., а, як не пара
доксально, з 50-х років XX ст. Саме тому сьогоднішня Україна фун
даментально відрізняється від типової європейської національної 
держави, яка виросла з такого національного руху.

В Україні, як і в СРСР загалом, сталінізм знищував чи брав під 
найжорстокіший контроль навіть найменші самодіяльні елементи сус
пільства, економіки, культури, науки тощо, до такого розміру, що час
то не було сенсу говорити про, скажімо, сільське господарство й куль
туру як окремі галузі, вони були тільки як частини єдиного партійно- 
державного Левіатана. Сталін прагнув контролювати буквально все, і, 
з допомогою терору, він мав тимчасовий успіх.

З кінця 20-х років СРСР був ізольований від світового інтелек
туального життя, від зовнішнього світу взагалі, розвиваючи під кон
тролем Москви власний дискурс вкупі з своїми ідеологемами. При
міром, поки решта світу називає період від літа 1939 до 1945 pp. Дру
гою світовою війною, СРСР мав свою окрему Велику вітчизняну вій
ну, яка починалася 22 червня 1941 р. та закінчилася через день після 
світового дня перемоги в Європі. Поки Друга світова війна гриміла 
десь далеко і особливого значення не мала, коротка радянська 
участь в операціях тихоокеанського театру військових дій Другої 
світової війни стає окремою “японською війною”. Вочевидь, можна 
назвати події власної історії як хочеш, але, коли різні культури ви- 
користують різні дефініції для однакових речей, чи такі самі слова з 
різним змістом, спільне розуміння неминуче стає важким, тим паче, 
коли сторони нібито домовляються, але мають різне розуміння зміс
ту цього домовлення.
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Більше того, будь-яка нова ідея, будь-який контакт із зовніш
нім світом ставали можливими винятково через Москву. Російська 
мова стала не тільки мовою міжнародного спілкування в СРСР, а та
кож єдиним джерелом нових ідей і світової культури взагалі. Т.зв. 
“національні мови” стали лише способом адаптації до вимог центру.

Репресія переважної більшості української національної інтелі
генції — т.зв. “буржуазних націоналістів” в кінці 20-х років, комуніс
тів, пов’язаних з розстріляним відродженням і з політикою україніза
ції, заборона їхніх праць, сподвижницької праці попередних поко
лінь, великої кількості традиційних пісень, колосальної частини на
родної пам’яті (пікріплена культом Павлика Морозова, як бар’єром 
природного передавання інформації і цінностей від одного поколін
ня до наступного) і самої ідеї, що українська історія могла би бути 
“особливим процесом” (фактично, заборона української історії як 
такої) — все це з одного боку знищило роль інтелігенції як носія на
ціональної іновації (модернізації), й з другого — блокувало доступ 
до традиційних витоків національного розвитку.

Виморення незалежного селянства шляхом суцільної колективі
зації на основі ліквідації куркульства як класу нейтралізувало село 
як головного резервуара національного розвитку.

Репресії попередніх кадрів КП(б)У і радянського апарату, по
чинаючи з кінця 1932 р. аж до арешту майже всього ЦК в 1938 р., 
добивали навіть відносну політичну самодіяльність керівництва 
УРСР попереднього періоду. Це уможливило створення нових 
кадрів, позбавлених будь-яких стосунків з попередньою україн
ською історією. Вони були цілковито продуктом сталінського 
конструювання, повністю сприймали цінності та безумство орто
доксальності. Водночас, радикальне скорочення повноважень рес
публік як таких (в 1952 р. тільки 20% союзного бюджету були пе
рераховані через республіканські інстанції), означало зменшення 
республіканських структур до мінімуму й мізерне їх забезпечення, 
результат — переважна більшість чиновників мали контакти тіль
ки з центральними структурами і фінансами, республіканські не 
бралися до уваги, коли простягалася довга рука Москви. Безкінеч
ні кампанії проти “буржазного націоналізму” насіяли серед еліти і, 
повільно, серед населення взагалі, почуття, що все українське не 
тільки другорядне чи смішне, але чуже й вороже. Як республіка, 
УРСР стала майже без структурного змісту.

Хрущов зробив три заходи, котрі дозволяли появу сучасної Ук
раїни, як реальності, з обмеженими відносинами з традиційною Ук
раїною.

1. Припинення масового терору. Один критичний, але часто іг
норований аспект класичної тоталітарної моделі Ганни Арендт — 
тоталітарний лідер може зберегти тотальний контроль винятково
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через постійний рух, в іншому разі затверднутимуть структури на
віть найслухняніших, які неминуче обмежуватимуть його владу і в 
силі загрожувати владі навіть самого лідера. Гітлер також тасував 
колоду влади шляхом постійного створення нових структур, кадро
ві зміни і оголошення нових кампаній. Сталін це робив не тільки че
рез кампанії і зміни кадрів, а, переважно, через репресії. Навіть най
ближчі до Сталіна люди тямили, що завтра вони можуть отримати но
ву посаду, або місце позаду в чорному воронку. Властиво, припинення 
такого страху неминуче би призвело до стабілізації структур і їхніх ке
рівників, котрі б незворотньо усвідомили свої інституційні інтереси. 
Далі більше — постало питання, а що ж вони можуть протиставити, як 
захиститися проти інших елементів системи. Таке бюрократичне ствер
дження підлеглих було немислимим під Сталіним та після усунення 
Хрущова 1964 р. Більше того, відносна безпека еліти дала керівникам 
на всіх рівнях можливість стати більш самодіяльними, егоїстичними, 
розвивати не завджди легальні стосунки між собою.

2. Децентралізація. До 1958 р. частина союзних коштів, перера
хована республікам, зростала до більш половини. А куди йдуть гро
ші, там розростаються структури, розмножуються бюрократичні ор
гани. Тому так багато тих структур, що свого часу набули ваги, ста
ли впливовими та солідними, розвиваючись на базі Союзу та респуб
лік. Розвал Союзу був значною перемогою республіканських сил, 
особливо сил РРФСР над всесоюзною владою.

3. Відлига. Збільшення простору дозволених ідей сприяло біль
шому інтелектуальному плюралізму — більш чи менш обмеженому, 
залежно від часу, та все ж ідеї заборонені в попередньому періоді, 
зокрема, національні цінності, нарешті отримали дозвіл. І хоч носії 
цих цінностей — національна еліта — отримали багатомільйонну 
підтримку, та усе ж не дістали тривалої підтримки більшості насе
лення й територіальної еліти колишньої УРСР, яка фактично була 
унезалежненою.

У 1991 р. ми всі робили фундаментальну, хоч і несвідому по
милку, коли думали, що постала нова незалежна держава. Сьогодні 
ясно, що це було унезалежнення передіснуючої залежної держави. 
Фактично, ті самі люди продовжували працювати так само, і, по
дальший розвиток залежав саме від цього. Посткомуністична Укра
їна сьогодні, вже не просто унезалежнена УРСР, але в суб’єктивному 
сенсі — коли громадяни мають спільні національні цінності, спільне 
розуміння, хто вони є — ще немає української України в тому сенсі, 
що Польща є польська і Чехія є чеська.

Ізоляція СРСР від світового дискурсу й замкненість союзних 
республік від світу стала домінуючим фактором — ні пострадян
ський світ, ні некомуністичний світ не могли збагнути, що проблеми 
набагато складніші, аніж у країнах, котрі стали комуністичними

250



тільки внаслідок Другої світової війни. Захід просто не зрозумів 
величезної різниці між такими країнами як Польша, де інтелігенція 
мала доступ до світового інтелектуального дискурсу за тридцять 
років до кінця комуністичного режиму, та Україна, де такого дос
тупу просто не було ніколи. З розвалом СРСР представники Укра
їни отримали виклик розібратися з ідеями, котрі часто вони не ро
зуміли так, як Захід їх сприймає, чи просто не розуміли взагалі — 
демократія, ринкова економіка, приватна власність тощо. Можна 
цитувати безліч прикладів, де самоочевидно, що використовуючи 
певну термінологію, користувач має на оці зовсім інше поняття її 
змісту ніж його західний співрозмовник. Ця проблема серйозно 
ускладнилася через брак ефективного знання західних мов. В зам
кненій системі СРСР такі мови були не дуже важливими для фахів
ців, скажімо, політекономії, наукового комунізму тощо. Але коли 
такі вчені стали економістами чи політологами (та несподівано от
римали нові титули), у багатьох з них був відсутній мовний, фізич
ний та інтелектуальний доступ до закордонної наукової літерату
ри, без якого не можна було навіть мріяти про участь в міжнарод
ному суспільствознавчому чи культурологічному дискурсі.

Ця проблема ще складніша в коридорах влади. Очевидно, біль
шість офіційних радників — вихованці й ветерани старого режиму та 
отримали освіту в його дусі. Щоправда, сьогодні в Україні уже немає 
браку компетентних фахівців в західному сенсі, але вони переважно 
не при владі. Зрештою, навіть коли вони й отримують якусь офіцій
ну посаду, то швидко пізнають, що їх ігнорують, марґіналізують, і, 
зрештою, усувають. В іншому разі, вони повинні прийняти нав’язані 
їм правила гри. Така ситуація триває від Кабінету міністрів до райо- 
ної прокуратури. Результат — криза компетентності при владі. Вла- 
доможці без спеціалізованого знання не можуть вирішувати всі 
проблеми без поради експертів, тому за звичкою, або ж з міркувань 
власної безпеки, використовують старих експертів при розгляді еко
номічних, кадрових, державних питань, і, як правило, не без таєм
ного розгляду власних приватних інтересів.

Навіть самі питання неправильно поставлені: “нам треба ідео
логія реформ”. Результат — Україна має досвід десяти років рефор
мування без дійових реформ, економіка — трохи більше половини її 
рівня з 1991 р., не кажучи уже про рівень життя населення. Причина 
самоочевидна: хоч мистецтво заради мистецтва можливе, та має 
“славетну” історію. А реформи заради реформ, удосконалення зара
ди досконалості, чи зміни заради змін? Навіть поверховий погляд на 
історичний досвід багатьох країн показує, що спершу треба визнача
ти що не працює адекватно, чому це так, і аж тоді виробляти план 
корекції. Фактично — це дефініція слова “реформи”.

Сьогодні очевидно, що фундаментальні проблеми політико-
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економічної системи (ще й досі, фактично, неможливо відокремити 
політику й економіку) виникли й виникають від самої суті радян
ської індустріалізації.

1) Економічна неефективність традиційних підприємств. Ус
падковані від радянського періоду підприємства були запроектовані 
й будовані в світі державних цін, коли ніхто не знав реальних коштів 
і не рахувався з ними. Повальна зрівнялівка зробила завдання ство
рення якогось заводу тільки технічною проблемою. Ефективне вико
ристання подачі ресурсів і праці (в тому числі засобів гарантування 
його робочої безпеки) — такі проблеми виглядали просто недореч
ними. Коли новонезалежна Україна раптово стала віч-на-віч з най- 
конкурентоздатними економіками світу, це життєве питання було 
замасковане під драконівськими сльозами про зірвані економічні 
зв’язки з рівно неконкурентоздатною Росією, доки більшість фак
тично банкротних фірм процвітали завдяки прихованим субсидіям, 
привілеям та непрозорим зв’язкам з офіційними та неофіційними 
(читай — кримінальними) структурами.

2) Власність V«. контроль. Радянський Союз створив фундамен
тальний розрив між правом власності та правом розпоряджатися 
благами від цієї власності. В теорії всі були власниками всього, але 
це гасло було без змісту і значення. Вирішальним був контроль. Ди
ректор державного підприємства звик думати про очолюване ним 
підприємство, як про своє, але структура його матеріальних інтере
сів зовсім інша від тих принципів, якими керуються справжні власни
ки, чи директори акціонерних товариств, які добре усвідомлюють, 
що акціонери можуть його блискавично усунути через незадовільні 
результати, або порушення правил гри. Традиційний т.з. “червоний 
директорат” добре відає, що він завжди може звернутися до державних 
контактів і захистити свої інтереси від конкурентів та акціонерів. Ця 
система була названа в західній літературі “нерівною конкуренцією”, 
котра надає перевагу менш активній економічній діяльності над більш 
активною з результатом нижчої продуктивності праці та нижчою оп
латою. Зате — захищені приватні інтереси певного кола людей. Звідси 
результат — збіднення людей, зменшення їх купівлездатності. Більше 
того, така ситуація робить західну інвестицію невигідною й залишає 
приватизаційний полюс відкритий для Росії. Це має не тільки еконо
мічні, а й геополітичні наслідки, несумісні з оголошеним “європей
ським вибором” України. Але серйозність оголошеної програми в пос
традянському просторі викликає серйозні сумніви.

3) Культ непрозорості. Це, можливо, найсерйозніша перешкода 
до розвитку системи західного зразка. Спроби через прийняття най
кращих законів, Конституції європейського типу і т.д. взяти під кон
троль велетенське поле суспільної діяльності витікає все ще з того 
факту, що Сталін намагався взяти під контроль усе, хоч так чи інак
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ше неможливо контролювати все навіть в тоталітарній державі, не 
кажучи уже про країну, яка рухається до демократичного устрою. 
Можна сконцентруватися, наприклад, на двох пріоритетах — в 
СРСР дешеві продукти і потужний військово-промисловий ком
плекс, але продуктів вкрай мало, звідси нескінченні продуктові чер
ги, і продукти, як правило, неякісні, а могутня броня без електронної 
начинки, комп’ютерного забезпечення швидко перетворюється в 
безнадійний металобрухт.

Плюс принцип особистої відповідальності, що призвів до най
гіршого способу менеджменту, втіленого, як говорять тут, у принци
пі “ти начальник — я дурень, я начальник — ти дурень” Це озна
чало, що вкрай мало керівників могли охопити весь виробничий 
цикл, усі проблеми з ним пов’язані, на які у них не вистачало фізич
ного часу, знань, чи інформації, але їх накази спускалися вниз, і ко
жен наступний рівень намагався демонструвати свої успіхи, хоч би 
на папері. Паперова казуїстика підрадянського періоду — особливе 
мистецтво, яким добре оволоділи радянські чиновники. Це мистецтво 
набуло свого специфічного розвитку і в незалежній Україні. Тобто сис
тема була така, що було неможливо виконати її вимоги без порушення 
її правил. В СРСР кожне підприємство мало свого штовхача, щоб ви
бити всіма правдами і неправдами потрібну сировину, інструменти, 
техніку, навіть за простим дозволом щось зробити, чи щось змінити 
треба було оббити не один “високий” поріг. Кожен голова колгоспу 
мав зв’язки з іншими районами, де можна було обміняти “щось” на 
“щось”, щоб виконати накинутий зверху план. Учасники цієї своєрід
ної економічної гри прекрасно знали її правила і уміли майстерно по
цупити, що де погано лежало.

Все це призводило не лише до специфічного морально-леґаль- 
ного нігілізму щодо офіційних обов’язків й інстанцій. Культура ко
рупції, як хочете. Але і — оскільки будь-яка гласність щодо таких 
відносин була б еквівалентною самогубству — культура непрозо
рості, культура мовчання й утаємничення. Без інформації про справ
жню діяльність офіційних органів, без прозорості, будь-яке реальне 
самоуправління стає ілюзією — набором пустих фраз про розбудову 
держави, злагоду, національну ідею, вдосконалення чи самовдоско
налення. Допоки громадськість не буде знати про реальні справи 
тих, кого держава підтримує, а кого ні, хто має реальну владу, а хто 
просто посаду, яка реальна політика інтеграції й з ким, поки ці пи
тання залишаються за межами публічної дискусії, вони залишаються 
приватною справою вузького кола, може, 300 членів.

Видатний німець Юрген Габермас пише, що громадянське сус
пільство неможливе без комунікаційного простору, унезалежненого 
від держави. І хоч Конституція України ґарантує свободу слова, прак
тична неможливість займатисля бізнесом в Україні без будь-яких пору
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шень робить засоби масової інформації надто уразливими, щоб злама
ти стіну мовчання, коли сильні фігури таку стіну споруджують.

4) Трикутник влади. СРСР навчив своїх громадян мислити 
термінами вульгаризованого марксизму, але якщо колись і був 
приклад придатності класового аналізу, то це пострадянський 
світ. При старому світі нагорі ієрархії була номенклатура, під 
якою було безліч неформальних чинів аж до колгоспного поля й 
заводського цеху. Місце ЦК нині зайняли всемогутні олігархи, які 
використали свої зв’язки і знання внутрішніх операцій системи, 
щоб стати достатньо багатими й сильними, і щоб купити будь-яку 
потрібну політичну чи бюрократичну підтримку. Тоді пошукаємо, 
кого вони купують — це депутати, міністри, обласні губернатори
— а лише тоді — реальну базу пострадянської системи — директо
рів фабрик і заводів, голів колгоспів, тепер перейменованих на 
“спільні сільськогосподарські підприємства” Після такого цупко
го сплету решта населення вкрай рідко має якийсь реальний вплив 
на події. Ті, які нагорі, можуть їх безкарно ігнорувати Централь
ний вузол пострадянської системи — це директор, його офіційні 
контакти, його неофіційні “друзі” Директор підприємства дає 
гроші, офіційна інстанція — право жити (чи звільнити від небажа
них конкурентів), неформальна (кримінальна) група виконує роль 
примусу поза офіційними каналами, в разі потреби. Цей трикут
ник загальновідомий і є предметом відвертої дискусії в українській 
пресі. Але без конкретних імен і конкретних фактів, тому що укра
їнське законодавство про наклеп робить такі спроби вкрай небез
печними.

5. Війна старого проти нового. Постсоціалістичні держави ус
падкували економічну систему промислових підприємств і колгос
пів — систему, котра давно схилялася до типу феодалізму, де кож
ний виконував обов’язки щодо вищих інстанцій за допомогою не
формальних порозумінь з відповідними офіційними структурами,
і, самоочевидно, ставився до свого підприємства чи колгоспу як 
февда. Начальник використовує майно за власним розумінням, без 
будь-якого реального контролю, робітники повністю залежні від 
його доброти чи самодурства (особливо на селі, де голова “колек
тивного сільськогосподарського підприємства” — перейменова
ний колгосп — передусім ставиться до “своїх” селян, як до кріпа
ків) і він має право залучати їх до будівництва дачі, чи використо
вувати їх для суто особистих послуг. Водночас, він зобов’язаний 
будь-що зберегти свій трудовий колектив. Навіть якщо немає гро
шей для зарплати, ніхто не звільнається з роботи. Вишуковуються 
продукти, може, якісь гроші для великих свят, і — дозвіл робітни
кам використувати інструменти підприємства, де вони можуть ви
робляти щось для себе. Ця система не витримує вимог ринку, тому
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що коли нема попиту, нема роботи, нема зарплати — треба скоротити 
кількість робочих місць. А система начальників адаптувалася через 
взаємні заборгованість і бартер. Брак будь-якого ефективного механіз
му банкрутства (механізм, через який ринкова економіка виправдовує 
такі ситуації й таким робом звільняє неефективне використання ресур
сів для більш ефективного), систем триває, навіть зберегає свою домі- 
нантність в економіці. Утримуючи неофіційний контроль над грішми
— живою кров’ю політики — такі сили вміють ефективно захищати 
свої інтереси в коридорах влади, але, загалом кажучи, не вміють адап
туватися до економічної моделі Євросоюзу.

Хоч така радянська система застаріла з обвалом комунізму, її 
керівники залишаються елітою новонезалежної держави. І ніхто не 
хоче втратити посаду, позицію, статус. У всіх посткомуністичних 
державах старі еліти використовують особисті зв’язки та можливість 
дістати, що тільки можливо. В Польщі й Угорщині, наприклад, ди
ректори банкрутних державних підприємств стали директорами чи 
власниками малих бізнесів. А де не було ані початків, ані перспектив 
малого бізнесу, менеджери й чиновники співпрацювали, щоб зберег
ти якокомога більше старої системи під назвою якогось невизначе- 
ного “третього шляху”.

Та суто економічні проблеми також мають свої національні ас
пекти. Всі посткомуністичні країни більшою чи меншою мірою ус
падкували радянську економічну модель. Через те треба дивитися 
глибше на неекономічні проблеми, що блокують розв’язання еконо
мічних.

1)  Брак модерної європейської національної свідомості серед 
більшості населення. Існує міф, що з європейською інтеграцією 
французи й німці перестають відрізнятися і стають якимись гомо
генізованими “європейцями”, і через те національна держава “за
старіла” Це просто відображення неуцтва щодо розуміння сучас
них процесів в Європі й ідеології самого Європейського союзу. З 
одного боку, європейська інтеграція не зовсім популярна серед са
мих європейців, багато з яких почувають ностальгію за свої фран
ки, дойчмарки, чи, як Великобританія, не поспішають приєднати
ся до Валютного союзу.

Більше того, сама відсутність спільної загрози та проблема по
ширення ЄЄ викликає напруження у спільноті, котру Франція істо
рично бачила як засіб зв’язати свою економіку з сильнішою німець
кою, заради субсидіювання французького селянина. Сьогодні Ні
меччина палко очікує поширення вигідних інвестицій. Франція має 
рацію у своїх побоюваннях, що інтеграція таких країн як Польща й 
Угорщина, з їхніми великими сільськими населеннями, може загро
жувати аграрним субсидіям від ЄС. І в інших сферах не можна ви
ключати нову появу національних інтересів членів-держав. І навіть не
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членів ЄС. Наприклад, України — великої хлібної держави. Хтозна 
яку роль відіграє сьогодні Україна під час тотальної повеневої катас
трофи. Втім, треба застерегти, що зиск від продажу української пше
ниці, м’яса, молока тощо може бути тільки тимчасовим.

Сама ідеологія ЄС відмови від будь-якої гомогенізації культур
— ключ до успіху організації, тому що її члени не можуть вбачати ні
якої загрози до власної національної особливості. Очевидно, всі ви
знають права національних меншин, захищені міжнародними доку
ментами й національним законодавством, але це зовсім не означає, 
що держава розлучається з нацією. Здорова національна ідентич
ність не означає дискримінацію чи ксенофобію, а тільки гордість за 
свою мову, культуру, історію, унікальність контрибуції власної нації 
до загального надбання різноманітної людської цивілізації. Без цьо
го важко знайти джерело емоційної інвестиції у власну країну, при
чину щось жертвувати на добро своєї країни, чи на якусь іншу.

В часи визвольних змагань переважна більшість населення Укра
їни почували себе українцями. Вони розмовляли українською мовою й 
голосували за партії, які підтримали Українську Центральну Раду. Са
ма політика українізації була прийнята комуністами тому, що вони 
збагнули — стабільність радянської влади неможлива без спроби дати 
режимові, імпонованому російською Червоною армією, бодай якусь 
підкладку української національної леґітимності. Тож було вирішено 
тимчасово перефарбувати УСРР в Українську державу.

Хоч за ентузіазмом 1991 р. і проглядається певна схожість і 
напрошуються паралелі часів визвольних змагань, адже раптом всі 
стали палкими українцями, та з часом стало ясно, що радянська 
національна політика була набагато успішнішою, ніж багато хто 
думав: на рівні основної етнополітичної лояльності стабілізували
ся 20-25% “совків” (радянські люди з залишковою ностальгією за 
старим режимом), приблизно така ж кількість т.зв. “щирих україн
ців”, які носять почуття до України, подібні до тих, що більшість 
французів до Франції, або поляки до Польщі. Решта населення без 
ніякої етнополітичної самоідентифікації, окрім, можливо, якогось 
невизначеного усвідомлення, що вони громадяни України, але без 
значних зв’язків з українською культурою. Тобто, українці в сенсі 
людей з сильною лояльністю, як громада, перетворилися за радян
ський період на національну меншину. Але без потужного резерву
ара лояльності до нації важко уявити, скільки, навіть з легендар
ною терпимістю (чи інертністю?) пострадянских слов’ян, можуть 
жити заради “розбудови” держави, з якою більшість населення 
має в найкращому випадку дуже приблизні стосунки.

Очевидно, ніхто не може форсувати когось стати українцем. 
Так не тільки не прийнято в теперішньому світі, але швидше за все, 
дає протилежний результат: треба тільки дивитися на прибалтійські
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держави, де некорінне населення раптом стало “чужим”, та це тільки 
викликало формування т.зв. “интернационалистических движений” 
російськомовного населення. В Україні поки що немає російської 
проблеми, й ніякий дурень не хоче її створити, незважаючи на виступи 
у пресі Володимира Маленковича, який постійно твердить, що боїться 
якоїсь примусової українізації, спрямованої проти росіян в Україні.

Найбільш можливо — це підвищити престижність української 
мови й культури. Тут прогрес насправді є. Такі могутні інтелектуальні 
центра як, наприклад, Національний університет “Києво-Могилян- 
ська академія”, різні акції товариства “Просвіта”, музичний фестиваль 
“Червона рута”, щорічний Міжнародний конкурс української мови ім. 
Петра Яцика під патронатом Освітньої Фундації Петра Яцика (Торон
то), Ліґи українських меценатів та міністерства освіти і науки - потуж
на акція, спрямована на виховання любові й шани до рідної мови у 
юних - своєрідні інвестиції у майбутнє України. Інші акції роблять 
значні інвестиції до підвищення престижності української культури. І 
це єдиний шлях будівництва нації в XXI ст. А без українців нема кому 
будувати Україну, готову на гідне місце в Європі.

2) “Європейський вибір” Ув. тіньове євразійство. Після років дрей
фування під назвою “мультивекторність”, українські посадові особи 
нарешті оголосили свій “європейський вибір” — намір інтегрувати з 
євроатлантичними структурами, у тому числі з НАТО. Але постає пи
тання: наскільки це реально й наскільки часто буває в Україні, просто 
декларативно? Чи ми можемо говорити про словесну інтеграцію із За
ходом і тіньову інтеграцію зі Сходом? На пострадянському просторі 
офіційні організації як СНД чи Євразійський союз означають менш 
ніж неформальні й, як правило, неоголошені домовлення.

Тіньові процеси за своєю природою непрозорі, усе ж вони 
прориваються на поверхню. Скільки разів ми чули від політичних 
фігур: “Ніхто в Європі не чекає на нас” Україна за десятиріччя не
залежності не зробила жодного серйозного кроку до адаптації ук
раїнської економіки з еволюціонізуючою європейською економі
кою, котра є серцевиною ідеї Європейського союзу. Чи Європа 
має чекати на українську культуру, як у фейлетоні Остапа Вишні? 
Нещодавно Президент Леонід Кучма оголосив, що Україна має 
брати участь в Євразійському економічому співтоваристві — крок 
абсолютно несумісний з навіть асоціативним^членством в ЄС. Тут 
йде мова зовсім не про те, що Україна не повинна торгувати, тор
гуватися з будь-ким, економічні зв’язки з Росією — річ корисна і 
вигідна, але пов’язувати свою долю з неефективною економікою, 
агресивною щодо власної незалежності політикою, відмови хоч від 
важкого, але перспективного шляху капітальної модернізації, пе
реосмислення своєї ролі в Європі і світі? Тоді треба чітко усвідом
лювати наслідки такого кроку. Старіюче обладнання, проїдання
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ресурсів і своїх, і чужих. Економічна, політична, культурна дегра
дація. Адже незалежність України, передовсім, незалежність від Ро
сії, так само, як незалежність Канади фактично від СШ А, хоч це зов
сім не перешкоджає їх добросусідським стосункам.

Такі реалії і, як не крути, з ними треба рахуватися.
Народний депутат і колишний голова Укргазпрому Ігор Бакай 

визнав, що всі великі капітали України витікають з російського газу. 
Якщо це так, то, наприклад, посол Віктор Чорномирдін зі своїми ле
гендарними зв’язками з російським Газпромом добре знає, хто і що 
заробив та заробляє від цього російського газу. Тоді він неминуче 
поставить питання перед “вільнодумцями”, які спробують вирвати
ся з-під цього надмірного впливу. У системі, де приватні інтереси 
часто-густо піднімаються над загальнонаціональними інтересами, де 
реальні інтереси головних політичних гравців з їхніми, тепер відоми
ми, джерелами багатства й влади.

І ще одна проблема інтеграції з будь-якою організацією під ке
рівництвом Росії: важко відступити, коли треба. Все-таки, москов
ський цар відмовився присягатися на Переяславській угоді, і ми всі 
пам’ятаємо результат через півстоліття під Полтавою.

3) Громадянське суспільство як база самоурядування західного 
типу. В Україні після таких критичних зауважень, часто мене пита
ють: “А на Заході у Вас насправді демократія?” Як справжній амери
канець, вихований на благах американської демократії, спочатку я 
був здивований, але, коли починав розмірковувати, як система дій
сно працює, то дійшов висновку, що американський державний і 
суспільний устрій далекий від класичної моделі. Немає в нашому сві
ті чистої демократії, можливо, окрім новоанглійських міст, де час від 
часу всі виборці отримують запрошення до загальних зборів і прямо 
вирішують всі спільні проблеми в атмосфері, де кожний сільський 
житель має право на слово. Та коли є більш ніж критична маса гро
мадян, ця система не функціонує. Треба якось обмежити участь через 
репрезентацію. А кого репрезентується? Не індивідуалів, бо їх прос
то забагато, й вони відрізняються один від одного. Успішні політич
ні діячі репрезентують організовані групи, інтереси і результат не 
завжди той, на який очікує більшість. Це, фактично, нерівне пред
ставництво нерівних груп, які формуються з юридично рівних гро
мадян і, можливо, було б акуратніше називати це не демократією, 
але репрезентативним самоурядуванням. Така політична система ві
дображає реалії суспільства й найшвидше з усіх систем реагує на со
ціальні зміни. Мабуть, через це вона має успіх.

В Україні ще живе старий радянський стереотип, що держава 
як добрий дядько, мусить розв’язати всі проблеми. А, насправді, дер
жава спроможна зробити тільки те, що сили з позадержавною, часто 
неформальною владою, дозволяють. Доки нема сильних позадер-
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жавних сил, котрі спроможні захистити свої інтереси, (між іншим, 
від держави), ані державної політики, ані самої держави західного 
типу не буде.

Основні реальні політичні питання ясні: прозорість — проти не
прозорості, бізнес (особливо малий) — проти традиційного підприєм
ництва, фермерський рух — проти колгоспу, українство — проти “єв- 
разійства”, громадянське суспільство — проти натовпу атомізованих, 
легко маніпульованих індивідуалів, національна ідентичність в євро
пейських структурах, як окремого компонента надбання людської ци
вілізації — проти небуття. Україна не може вічно жити як Гамлет, а 
має звернути погляд на фундаментальні питання.

Зрештою, економічні рецепти загальновідомі. Ще в квітні 2000 р. 
Лешек Бальцерович зазначив в інтерв’ю журналу “Критика”, що після 
десяти років польської досвіду будь-який компетентний економіст ска
же, що ж потрібно для економічного зростання в Україні: дати людям 
максимальну свободу економічної діяльності, а це можливе тільки че
рез максимальне скорочення державних функцій і кадрів. Очевидно, 
проблеми в Україні не лише економічні. Лунають заклики повернути
ся до себе. Згадаймо вельми цікаву книгу голови Асоціації українських 
банків Олександра Сугоняки. “Україна. Повернення до себе” Втім, 
тяжко повернутися туди, де ти ніколи не бував.

Тільки тоді, коли народ України усвідомить усе багатство спад
щини свого минулого, культури, історії, усього, від чого, власне, і 
постала така держава, як Україна, і такий народ, як українці, тільки 
тоді Україна спроможна буде ступити на шлях, від якого вона була 
відірвана репресіями, голодоморами, безпощадним економічним, 
політичним, культурним варварством, аналогів якому важко знайти 
в історії людської цивілізації, але ім’я якому — страшне слово — ге
ноцид, на шлях нормального існування як європейської країни. Ук
раїнської держави, за яку боролись герої української нації, держави, 
створеної народом для народу.

ДОДАТОК:
(буде надруковано в майбутньому томі “Енциклопедії сучасної Ук

раїни”)
ГЕНОЦИД (ст. гр. §епо5, рід, + лат. сжсіо, вбити — народов- 

бивство) дефініюється в міжнародному праві, як кампанія повного 
чи часткового знищення національної, расової, етнічної, релігійної 
групи як такої. Термін “геноцид” увійшов у широкий вжиток після 
Другої світової війни для засудження переслідувань євреїв і циган 
нацистами. В резолюції, одноголосно схваленій 11 грудня 1946 р., Ге
неральна Асамблея ООН визначила, що “відповідно до норм міжна
родного права геноцид є злочином, який засуджує цивілізований
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світ і за здійснення якого основні винуватці і учасники піддаЕОться 
покаранню” Міжнародна “Конвенція про запобігання та покарання 
злочину геноциду” від 9 грудня 1948 р., що вступила в дію 12 січня 
1951 р., визначає 5 акцій, які можуть трактуватися як геноцид:

1) убивство членів групи;
2) завдання серйозної тілесної або психічної шкоди членам гру

пи;
3) навмисне створення групі життєвих умов, розрахованих на її 

фізичне знищення в цілому або частково;
4) застосування дій, спрямованих на попередження народжува

ності в групі;
5) примусове переміщення дітей однієї групи в іншу.
Для визнання факту геноциду, необхідно довести факт хоч би 

одного з цих п’ятьох актів, навмисно спрямованих проти однієї з ви
щезгаданих груп.

За міжнародною угодою, злочин геноциду може бути суб’єктом 
судового процесу й покаранню в будь-якій державі, де злочинець 
затримується.

Розвиток ідеї геноциду
Юридичне і правове визначення геноциду, як принципу міжна

родного права, було здійснене великою мірою завдяки зусиллям ви
датного історика і юриста Рафаеля Лемкіна.

Він вперше запропонував ідею, яка згодом набула назви “гено
цид”, у 1933 р. на П’ятій міжнародній конференції з питань уніфіка
ції кримінального законодавства. Єврейський юрист з Польщі подав 
на розгляд цієї конференції проект, в якому знищення расових, релі
гійних чи суспільних колективів оголошувалися злочинами не лише 
проти законів даного народу, а й проти законів нації, законів людс
тва і людяності. Рафаель Лемкін запропонував тоді два терміни для 
визначення двох злочинів: варварство і вандалізм. Неприйнятий 
проект Лемкіна читається так:

“Той, хто з ненависті до расового, релігійного чи суспільного 
колективу чи з метою викорінення такого починає каральну акцію 
проти життя, тилової цільності, свободи, гідності чи економічного 
існування члена такого колективу, є винен за злочини варварства...

Той, хто з ненависті до расового, релігійного, чи суспільного 
колективу, чи з метою викорінення такого знищує його культурні та 
художні цінності, є винен за злочини вандалізму...

Вищезгадані злочини повинні бути засуджені й покарані неза
лежно від місця, де злочин було скоєно, й громадянства злочинця за 
законами країни, де злочинець був заарештований...”

Політика німецької окупації в період Другої світової війни по
глибила переконання Лемкіна в тому, що акти, які він прагнув відзна
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чити як злочини проти законів націй, мали Глобальний характер, і 
метою їх була насильницька зміна цілої етнічної карти Європи. Це 
була скоординована програма штучного ослаблення поневолених 
народів Європи з тим, щоб німці залишилися домінантною групою 
навіть у випадку програшу Гітлером війни. Р.Лемкін вперше дефіні- 
ціював геноцид, як знищення національних зразків поневоленої гру
пи та насадження національних зразків поневолювачів на корінне 
населення, чи на території після усунення поневоленого населення. 
Він детально проаналізував використання нацистами соціальних, 
економічних, біологічних, фізичних, релігійних, моральних техноло
гій для підриву структурних фундацій національного життя понево
лених народів й підготовки ґрунту їхньої германізації.

Процес над воєнними злочинцями в Нюрнберзі посилив понят
тя “злочинів без імені”, які залишаються злочинами. Хартія Міжна
родного військового трибуналу визначила три типи таких злочинів: 
злочини проти миру, злочини проти людства, воєнні злочини. В об
винуваченні 8 жовтня 1945 р. головних німецьких злочинців містила
ся формула: за “навмисний і систематичний геноцид” Використан
ня терміну “геноцид” до юридично точного його оформлення під
тверджує, що міжнародна спільнота тлумачила геноцид, як пору
шення незмінного права, а не порушення закону.

Р.Лемкін ввів слово “геноцид” у науковий обіг 1944 р. в книзі 
“Влада Осі в окупованій Європі”, написав проекти основних юри
дичних документів про геноцид — резолюцію 96(1) від 11 .XII. 1946 р. 
Генеральної Асамблеї ООН і Міжнародну угоду, лобіював в урядах 
країн-членів ООН і добився міжнародного визначення геноциду, як 
злочину, що завжди існував, навіть без імені. Його зусиллями було 
прийнято назву цього страхітливого явища в історії людської цивіліза
ції. Основна різниця остаточної дефініції геноциду в Міжнародній кон
венції від запропонованої Лемкіним полягала у скасуванні захисту со
ціальних груп як таких. Це було зроблено під тиском польської делега
ції, яка тоді перебувала під повним контролем ЄРЄР і комуністичної 
ідеології, що ставили за мету ліквідацію “експлуататорських” соціаль
них груп як класових ворогів. До сьогодні це становить основну проб
лему як в суспільствознавстві, так і в міжнародному праві.

Пізніші дослідники геноциду мали проблеми з оригінальним 
формулюванням поняття геноциду і запропонували свої власні інте
лектуальні дефініції, наприклад, одні запропонували використання 
терміну геноцид тільки для спроб повного знищення даної групи і ет
ноцид — для часткового знищення. Інші запропонували використання 
слова геноцид для будь-якого одностороннього масового убивства. 
Хоч науковці мають право дефініціювати свої концепції якомога ви
гідніше в контексті власних досліджень, такі зусилля усе ж не мають 
значення для універсального правового розуміння геноциду.
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Геноцид в історії світу
В резолюції 96(1) про геноцид сказано: “Чимало випадків зло

чинів геноциду мали місце під час повного чи часткового знищення 
расових, релігійних, політичних та інших груп” Ще до початку пи
саної історії різні групи так чи інакше знищували інші групи. Біблія 
згадує про знищення амалехитів ізраїльцями, Фукідід розповідає, як 
Афіни після падіння Мелоса убили всіх чоловіків військового віку, 
продали всіх жінок в рабство і пізніше колонізували саме місто свої
ми громадянами. Загальновідома історія знищення Картагену і кар- 
тагенців римлянами. Відома історія кривавої різні у Франції XII ст., 
коли було зведено альбігойців. Майже одночасно хрестні походи в 
Прусії повністю знищили нехристиянських слов’янських мешканців. 
У XVII ст. християни майже повністю були ліквідовані в Японії. В 
результаті геноциду було вигублені різні індіанські племена і їхня 
культура в Північній Америці.

XX ст. справедливо називають століттям геноциду. Від знищен
ня народу гереро німцями в Намібії на початку XX ст. до геноциду 
1915 р. Османської імперії проти вірмен, до ліквідації різних народів 
в СРСР часів Сталіна. Знищення єврейства і циган нацистами під час 
Другої світової війни — найяскравіший в модерному світі прояв по
літики геноциду, до того ж інтелектуально підкріплений і виправда
ний т.з. расовою теорією. Євреїв нищили не на одній окремій тери
торії, а повсюдно, куди приходили німецькі фашисти. Список може 
бути продовжений майже без кінця. Єдина офіційна спроба іденти
фікувати геноциди XX ст. була здійснена у Рапорті підкомітету 
OOH про запобігання дискримінації і захист меншин Комісії люд
ських прав Юнеско Беном Уїтикером. Цей рапорт специфічно зга
дав гереро, вірменське народовбивство, голокост, “українські по
громи 1919 р. євреїв”, убивство етнічної групи гуту тутсями в Бу- 
рундії в 1965 і 1972 pp., індіанців племені ахе у Парагваї та релігій
ної групи бахаї в Ірані. Зауважує на увагу той факт, що хоч два гено
циди з цього списку мали місце в Україні, нічого не було сказано про 
покарані народи, як про жертви, і не було відзначено штучні голодо
мори в Україні, та й важко було навіть уявити подібні згадки в офі
ційному органі ООН того часу.

Геноцид в історії України
Перші писемні згадки про масові винищення людей на терито

рії України датуються часами Київської Русі, коли княгиня Ольга ви
губила плем’я деревлян, спустошливою для краю виявилася монго- 
ло-татарська навала. У традиційній єврейській історичній думці на
зивають цифру понад 100 тис. євреїв, убитих під час Хмельниччини 
в результаті погромів. Кривавою для українців виявилася і політика 
Речі Посполитої щодо православного населення. Геноцидною щодо
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України була і політика Петра І. Тут найяскравішим прикладом мо
же слугувати знищення Батурина, де було покінчено з практично 
всім мирним населенням гетьманської столиці.

Історія після 1917 р. в Україні дала чимало кривавих зразків 
прямого геноциду, що підпадають під визначення міжнародної Кон
венції. Чимало спостерігачів на Заході називають головними органі
заторами єврейських погромів під час громадянської війни петлю
рівців, проте факти свідчать, що це не було офіційною політикою 
петлюрівців, навпаки, у Білій гвардії політика юдофобії широко 
культивувалася.

Геноцид в підрадянській Україні
До кінця воєнного комунізму більшовиками культивувалася 

майже патологічна ненависть до т.з. буржуазного націоналізму. Са
му суть ленінської формули “зближення і злиття націй” можна трак
тувати, як прогеноцидною, адже накладання одного національного 
зразка замість іншого оголошувалося “історично прогресивним” 
Під час першої радянської окупації Києва більшовицькі війська 
практикували розстріли майже всіх, хто публічно розмовляв україн
ською мовою. Голод 1921-1923 рр., що забрав життя мільйонів меш
канців України, був відверто спровокований самою економічною 
політикою щодо України. Викачка продовольства проводилася у 
відверто дискримінаційних формах щодо України. Другий уряд 
УСРР на чолі з Християном Раковським 1919 р. відверто ідентифіку
вав українську мову з т.з. контрреволюцією. 1921 р. Раднарком 
РСФРР просив допомоги тільки для голодуючих Поволжя, та й сам 
НЕП був в Україні введений на шість місяців пізніше, ніж на іншій 
території, що дозволило продовжувати продрозверстку. Тільки з по
чатком нової економічної політики (резолюція X з’їзду РКП(б) “Про 
національне питання”) 1921 р. була здійснена спроба співіснування 
радянської системи з неросійськими мовами і культурами. Під час 
українізації (коренізація, оголошена резолюцією XII з’їзду РКП(б)) 
1923—33 рр. радянська влада спробувала жорстко контролювати ук
раїнський національний процес шляхом безпосередньої участі в ньо
му. Припинення такої політики під час голодомору 1932-33 рр. но
сить виразні ознаки геноциду. Для введення своєї прямої влади в Ук
раїні Сталін пішов на страхітливі репресії і, зрештою, на організацію 
штучного голоду в Україні. В кінці жовтня 1932 р. ВКП(б) захопив 
прямий контроль над хлібозаготівлями через польового раднаркома 
СРСР В.Молотова, призначеного головою комісії з виконання хлі
бозаготівель в УСРР (Л.Каганович очолював аналогічну комісію 
для тодішного Південнокавказького краю, в тому числі Кубані). На 
18 листопада під тиском Молотова ЦК КП(б)У створив систему на- 
турштрафів - це був фактично наказ про повернення державі авансів
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колгоспникам з урожаю, тобто конфіскацію замість відсутнього хлі
ба інших видів харчування, що можна трактувати тільки як політи
ку, спрямовану на організацію голодомору.

Постанова політбюро ЦК ВКП(б) від 14 грудня 1932 р., у якій 
було звинувачено уряд УСРР і керівництво тодішнього Південно- 
кавказького краю, між іншим, в українському націоналізмі, як го
ловної причини небажання або невміння місцевих комуністів вико
нати заготівлі міфічного хліба, та фактична догана ВКП(б) усій пар
тійній організації КП(б)У, має всі ознаки того, що політична мета 
найвищих керівників СРСР була спрямована на знищення самоді
яльності КП(б)У та УСРР як таких. Масовий терор 1933 р. проти ук
раїнської культури — безсумнівна ознака наміру знищення україн
ської національної ідентичності, як бази такої самодіяльності. Саме 
на цій основі 1988 р. американська Комісія з вивчення голоду в Укра
їні 1932-33рр. вирішила, що голодомор був актом геноциду. 1990 р. 
Міжнародна Комісія з дослідження голоду в Україні 1932-1933 рр., ор
ганізована Світовим Конгресом вільних українців, не змогла визначи
тись чітко у цьому питанні. Причиною цього було необгрунтоване від
несення розглядуваного факту масового народовбивства в Україні до 
питання законодавства, а не до області права, як це було зроблено у 
працях Рафаеля Лемкіна та вищезгаданих міжнародних документах. 
Мотивацією такого рішення даної комісії служили аргументи, що 
штучний голод в Україні було організовано за 15 років до того, як бу
ли прийняті міжнародні документи, що подання про визнання факту 
геноциду має право зробити тільки уряд тодішнього СРСР і що немає 
в живих фактичних організаторів голодомору, крім ще живого на той 
час Лазаря Кагановича. Характер і масштаби голодомору в Україні за
лишаються досі дискусійним питанням серед закордонних фахівців.

Інші пізніші події в історії України також мають очевидний ге
ноцидний характер. Американський дослідник Лео Купер розвивав 
ідею т.з. геноцидної держави, як системи, яка завжди шукає нових 
ворогів і груп для знищення. Він вважав, що сталінський СРСР є мо
деллю такого режиму.

Чимало акцій радянського режиму можна оцінювати як проге- 
ноцидні. Масова кампанія знищення польської культури у Західній 
Україні та Західній Білорусії під час т.з. “возз'єднання” 1939-1941 рр. 
з кульмінацією масового вбивства польських офіцерів, депортація 
близько 2 млн осіб Західної України у післявоєнний період можна 
вважати локальними акціями кампанії геноциду в рамках чинних 
міжнародних документів. Депортації цілих т.з. “покараних народів” 
під час Другої світової війни дають чітку аналогію з вірменським 
геноцидом 1915 р. За дальшою аналогією сама політика паспорти
зації, починаючи з кінця 1932 р., за якою членам титульних націй 
закордонних країн заборонялося проживання ближче ніж за п’ят-

264



десят, потім 100 км від кордону нібито “їхніх" держав (як справедливо 
зауважував тодішний голова Європейської ради національних меншин 
Евальд Амменде, більшість нацменшин живуть саме у прикордонних 
регіонах), ануляція таких громад нацменшин може означати тільки 
знищення переважної більшості нацменшин як таких. Більше того, піс
ля листопадового пленуму ЦК КП(б)У 1933 р., коли було “викрито” 
т.з. “зраду різних національностей”, польська і німецька громади 
УСРР зазнали масових арештів, закриття своїх громадських і культур
них інститутів і аж до Другої світової війни членам таких національних 
груп було заборонено працювати на фабриках і заводах республіки. 
Післявоєнна кампанія проти “безрідних космополітів” (тобто, євреїв) 
має всі ознаки того^що вона могла набути характеру тотального гено
циду, якби смерть И.Сталіна не зупинила її.

Україна в Другій світовій війні.
Україна була найбільшою радянською республікою, яку німці 

повністю окупували і утримували довше, ніж частини Росії, які вони 
спромоглися захопити. Під час війни в цілому на території України 
нацистами було знищено 3 млн 898 тис. 457 чоловік громадян
ського населення, убито 1 млн 366 тис. 588 військовополонених, 
насильно вигнано звідси на роботи в Німеччину і окуповані нею 
країни 2 млн 244 тис. чоловік. Відомо, що в роки війни, з числа чо
ловіків, які народилися в 1922-1925 рр. залишилося в живих всього 
3%. Під час війни було вбито 6 млн 800 тис. чоловік, з яких 600 тис. 
були євреї, та 1,4 млн військового складу. Сплюндровано понад 700 
міст і містечок — 42% всіх міських центрів та понад 28 тис. сіл. Без
посередні матеріальні збитки сягали 285 млн крб. (в цінах до 1941 р.). 
Мільйони людей загинули, або ж були покалічені в таборах смерті і 
гетто, яких нараховувалося тут понад 230. Найбільшими “фабрика
ми смерті” були табори в Дніпропетровську, Києві, Кіровограді, 
Львові, Раві-Руській, Славуті, Володимир-Волинському, селі Богда
нівні Одеської обл., Львівське, Станіславське, Житомирське гетто та 
ін. Виявлено не менше 250 місць масового знищення окупантами 
громадян України. Всьому світу відома трагедія Бабиного Яру, де 
німці розстріляли понад 100 тис. осіб — чоловіків, жінок, дітей і ста
рих. Перші масові убивства євреїв нацистами мали місце в Україні і Бі
лорусії спеціально створеними Einsatzgruppen з перших днів окупації. 
Саме тут починалося таке страхітливе явище, яке пізніше отримало 
назву холокосту. Але нацистська доктрина “життєвого простору” оз
начала, що рано чи пізно нацистами було б зметено з лиця землі самих 
українців. В Криму 144 тис. мирних громадян навантажили на баржі 
і потопили. В Україні тотальному знищенню разом з жителями було 
піддано понад 250 сіл, в тому числі у Волинській обл. - 97, в Жито
мирській — 32, в Київській — 17, Сумській — 21, Чернігівській — 21 се
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ло. Це була явна політика геноциду — систематичного масового ви
гублення мільйонів людей “нижчої раси” (Untermenschen), штучне 
скорочення чисельності населення шляхом стерилізації чоловіків і 
жінок, створення широкої сітки абортаріїв, різкого скорочення три
валості життя населення. Цими заходами передбачався підрив біоло
гічно сили окупованих народів, в першу чергу слов’янських.

На сьогодні геноцид проти будь-якого народу, нації, етнічної 
чи релігійної груп є найтяжчим злочином проти людства і людянос
ті, де би він не виникав, якими б причинами не виправдовувався і 
ким би не проводився. Це реальна загроза не лише для миру, для зем
лі, а й для самого існування світової цивілізації і одна з найунівер- 
сальніших проблем, що стоять перед людською спільнотою.
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Михайло Кузьменко 
(Донецьк, Україна)

ВИ СВІТЛЕННЯ М АСО ВИ Х РЕП РЕСІЙ  П РО ТИ  
Н АУКО ВО -П ЕДАГО ГІЧН И Х КАДРІВ В У К РА ЇН / 
ПЕРІОДУ СТАЛІНЩ ИНИ: ІСТОРІОГРАФ ІЧНИЙ  

А Н А Л ІЗ СУЧАСНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУ РИ

В історіографії та археографії, починаючи з кінця 1980-х та уп
родовж останніх десяти років, накопичено значний обсяг науково-іс
торичної, мемуарної та документально-археографічної літератури з 
питань масових політичних репресій в Україні 1920-50-х років. Сот
ні монографічних досліджень і збірників архівних джерел, неосяжна 
кількість статей науково-публіцистичного характеру, захищено на
віть декілька докторських дисертацій1. Проаналізувати всю літера
туру, що вийшла друком на теренах колишнього СРСР стосовно по
літичних репресій, фізично неможливо, а тому спочатку варто вия
вити її проблемно-тематичні особливості в Україні. Зарубіжні дос
лідники, які вивчають політичну систему колишнього Радянського 
Союзу, у тому числі і репресії, зазвичай посилаються на праці росій
ських чи українських суспільствознавців, а тому вони мають лише 
пізнавальне значення, а не вирішальне для з’ясування особливостей 
репресій проти конкретної соціально-професійної групи українсько
го суспільства.

Автор обмежився літературою, що виходила упродовж остан
нього десятиліття в Україні, невипадково. По-перше, такий підхід
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дозволяє виявити загальний рівень історіографії проблеми, її досяг
нення та прорахунки, відстежити основні тенденції та напрямки дос
лідження специфічної теми, по-друге, відшукати архівно-докумен- 
тальну базу для подальшого її вивчення. Історіографічний огляд пе
редбачає максимальне залучення літературно-джерельної бази, але 
почасти завершується звичайним бібліографічним переліком праць 
істориків. Очевидно, назріла потреба уточнення методів і принципів 
науково-теоретичного аналізу історичних праць, документально- 
джерельних видань з авторським правом. Останніми роками опублі
ковано чимало збірників архівних документів з прізвищем автора на 
титулі книги, що є певним відхиленням від археографічної традиції.

Методика історіографічного аналізу, використана в запропо
нованій статті, не вирізняється виключною оригінальністю чи еврис
тичною новизною. Її специфіка полягає в суто прагматичному підході: 
виявити не лише праці, а також з’ясувати рівень їх адекватності стосов
но проблеми масових репресій, відстежити проблемно-тематичну 
спрямованість, співставляючи не просто точки зору науковців, а на
самперед акцентуючи увагу на критеріях відбору джерел, професійних 
групах репресованих педагогів та освітян в Україні. Які з них висвітле
но найвичерпніше, а які потребують додаткового вивчення.

Протягом десятиліть тема масових репресій фактично не дос
ліджувалася, за незначним винятком зарубіжної політологічної нау
ки2. Горбачовська “перебудова” та розпад СРСР започаткували 
фактично новий напрямок в історіографії. Злива публікацій заполо
нила всі періодичні видання. Спочатку переважали статті і книги 
про репресованих партійно-державних діячів, військових, видатних 
вчених. Немає потреби їх називати, тому що це тема окремого і спе
ціального дослідження. Інтенсивність публікації була настільки ви
сокою, що в історичній науці почав формуватися спеціальний напря
мок, котрий умовно можна назвати репресологією. Активному вив
ченню проблеми сприяв також закон Верховної Ради України “Про 
реабілітацію жертв політичних репресій на Україні” від 17 квітня 
1991 р.3 Закон дозволив відносну легалізацію архівно-кримінальних 
справ шляхом зняття з них грифу “таємно”, створив умови для їх зо
середження в державних архівах. Дослідники, хоч і з певними обме
женнями, здобули можливість ознайомлення з матеріалами архівно- 
кримінальних справ реабілітованих жертв сталінських репресій.

Перша половина 1990-х років вирізнялася особливим інте
ресом істориків до трагічної долі української інтелігенції, репресо
ваної в 30-х роках. Спостерігався певний інформаційний бум нав
коло цієї проблеми, котрий супроводжувався сенсаційно-еврис- 
тичними фактами, приголомшуючи читачів і дослідників масшта
бами, формами і методами масового терору. Однією з перших 
праць, автори якої прагнули виявити специфіку сталінізму, пока
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зати теоретичну суть цього жахливого соціально-економічного і 
політико-ідеологічного феномена XX ст., стала колективна моно
графія В.М.Даниленка, Г.В.Касьянова, С.В.Кульчицького4. Авто
ри залучили маловідомі джерела, висвітлили широкий спектр 
проблем: ідеологічне обгрунтування репресій, “націоналізм і наці- 
онал-ухильництво”, інтелігенція і сталінізм, масовий терор проти 
освітян. Книга була написана фактично упродовж 1990 р., тому 
що до друку її підписали 31 січня 1991 р., тобто вона є справді пер
шою ластівкою в українській історіографії цієї проблеми. Досяг
ненням авторського колективу є виявлення узагальнюючих ста
тистичних даних про кількість репресованих освітян. Лише в сис
темі наркомосу УСРР, як зазначають дослідники, було “вичище
но” близько 200 “націоналістів і ворожих елементів”, в обласних 
відділах народної освіти репресій зазнали 100% керівного складу, 
а в районних відділах 90% управлінського персоналу5. Чим не ге
ноцид, адже жертвами політичного терору стала цілком окреслена 
соціально-професійна група населення, тобто карально-репресив- 
ні органи діяли свідомо і вибірково. В наукових установах системи 
наркомосу УСРР звільнили з роботи 507 співробітників, 270 про
фесорів і викладачів вузів, з них 29 директорів педагогічних закла
дів6. Це відбувалося упродовж першої половини 30-х років тобто 
до страшної хвилі масового і системного терору.

Автори згаданої книги, якщо застосувати текстологічний і 
водночас термінологічний аналіз деяких визначень, ототожнюють 
слово “репресії” з поняттм розстріл, ув’язнення в таборах, тобто 
маючи на увазі конкретне фізичне покарання. У них, а також в пе
реважній більшості праць, доволі часто можна зустріти таке спо
лучення -  “репресії серед інтелігенції”, яке вимагає певного уточ
нення. Репресія ( лат. -  гергезвіо ) означає дослівно придушення7, 
тобто покарання. Отже, якщо замінити слово “репресія” в контек
сті згаданого визначення, то матимемо таке смислове значення: 
“придушення серед інтелігенції”. Виявляється, що інтелігенція чи 
будь-яка інша соціально-професійна група стає не об’єктом теро
ру, а суб’єктом. Точніше буде використовувати слова “проти інте
лігенції” чи просто репресії, що аналогічно терміну придушення, 
покарання, фізичне знищення. Некоректним є застосування визна
чення “культурний геноцид”, хоч і йшлося проти українського на
роду8. Суть зрозуміла, але доповнення “культурний” є зайвим, то
му що геноцид -  акція далеко “безкультурна” й антигуманна.

Стосовно спрямованості політичних репресій. Вони мали ан
тиукраїнську орієнтацію, незважаючи на так званий класовий під
хід та інтернаціональний характер жертв сталінського терору.

На початку 1990-х років історики та бібліографи підготува
ли довідкове видання, до якого увійшли література та джерела,
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опубліковані упродовж 1920-1991 рр. в СРСР9 Переважна біль
шість позицій стосувалася масового терору проти української інте
лігенції, у тому числі науково-педагогічної. Джерелознавчу та іс
торіографічну цінність згаданого довідкового видання становлять 
матеріали періодичних часописів 20-30-х років (газети і журнали), 
що були вперше виявлені та залучені до наукового обігу.

До перших праць з історії масових репресій в Україні слід 
віднести збірник науково-популярних статей, підготовлених на ос
нові документальних матеріалів Служби безпеки України10. Ори
гінальні документи розкривають жахливий механізм масового на- 
родовбивства в Україні 30-х років, запроваджуваний карально- 
репресивною системою. Репресії відбувалися планово, про що 
свідчать листи республіканського керівництва НКВС УСРР до 
М.І.Єжова з проханням виділити “ліміти по 1-й категорії” Йшло
ся про своєрідну квоту (15 тис. чоловік) приречених громадян до 
вищої міри покарання (ВМП), хоч її перевиконували у декілька 
разів11. Жертвами репресій, як свідчать матеріали збірника, стали 
науковці, митці, освітяни -  Ф.Я.Савченко, В.О.Пархоменко,
B.О.Щепотьєв, І.В.Майстренко, М.Я.Рудинський, І.Н.Капустянський,
C.А.Таранущенко, М.Г.Філянський, Я.О.Риженко, М.О. Драй-Хмара, 
О.Д.Косенко, В.Ф. Седляр, І.І.Падалка, В.М. Верховинець, М.Г.Кри- 
воротенко, І.М.Онисін, Т.Я.Личман, О.Я.Шумський, О.А.Полоць
кий та інші. Серед них організатори освіти в Україні, відомі вчені, 
літератори, професори, ректори педагогічних вузів, які працювали 
в освітніх закладах України.

Архівні матеріали колишніх спецслужб та силових структур 
стали предметом системних досліджень, внаслідок яких з’явилися 
книги меморіально-документального характеру. Так, історико- 
культурне просвітницьке товариство “Меморіал” ім. Василя Стуса 
розпочало серію видань “Енциклопедія боротьби і репресій”, пер
ший том якої побачив світ в 1997 р. Уклав його старший радник 
юстиції Київської міської прокуратури Л.М.Абраменко12. Дещо 
упередженою є думка Л.Танюка, висловлена в передмові до цієї 
книги, стосовно того, що українська інтелігенція чинила відчай
душний опір комуністичному режимові в 30-х роках, особливо на 
теренах УСРР. Збройна боротьба загонів ОУН-УПА тривала де
що пізніше, коли хвиля масового терору повністю знекровила ду
шу українського народу, викорінивши десятки тисяч представни
ків різних груп творчої інтелігенції. Упродовж 30-х років, за ви
ключенням збройного спротиву українських селян масовій колек
тивізації, не спостерігалося активних форм протесту, особливо з 
боку інтелігенції. Профілактична і сфабрикована справа СВУ та 
сотні інших судових і позасудових процесів, які зі смертоносною пос
лідовністю прокочувалися містами і селами України, унеможливи
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ли організований опір тоталітарному режимові. Були й інші при
чини, але це вже тема окремого дослідження. Героїв не було, а бу
ли жертви, фізично і психологічно надламані, про що свідчать сот
ні архівно-кримінальних справ. Існували форми пасивного опору: 
самогубство. Саме його обрали М.Хвильовий, М.Скрипник та ін
ші. Героїзм, а швидше мужність і порядність, виявлялися дещо 
інакше: засуджені не визнавали себе винними, готуючись до рапто
вої чи мученицької смерті. Заслугою згаданого видання є список 
репресованих, серед яких значна кількість педагогів Києва та Ки
ївської області. Короткі біографічні дані про соціальне походжен
ня та фах, освіту, дату вироку і смерті мають колосальне пізна
вально-інформативне значення. В 1999 р. М.Роженко та Е.Богаць- 
ка опублікували першу книгу жертв трагедії у Биківні, де упро
довж 1936-1941 рр., за даними авторів, було поховано від 50 тис. до 
150 тис. розстріляних більшовицьким режимом “ворогів наро
ду”13. Серед розстріляних у биківнянському лісі були відомі вчені 
та педагоги, літератори -  І.І.Падалка, Ф.Б.Якубовський, Г.Г.Полі- 
тур-Радзиковський, В.О.Юринець, Ю.О.Войцехівський, М.Г.Йо- 
гансен. Упорядники провели колосальну пошукову роботу, зара
ховуючи інколи до биківнянського меморіалу і тих діячів україн
ської культури, яких карально-репресивні органи розстріляли в ін
ших таборах ГУЛАГу. До таких належить родина А.В.Крушель- 
ницького (колишнього міністра освіти петлюріського уряду). Упо
рядники збірника називають серед убієнних його трьох синів -  
Богдана, Івана та Остапа, котрі займалися культурно-освітниць- 
кою роботою в Україні. Так, за матеріалами грунтовного доку
ментального видання “Остання адреса. До 60-річчя соловецької 
трагедії”, яке побачило світ в 1999 р., крім батька та трьох синів, 
репресованими виявилися Вольдемара Антонівна і Тарас Антоно
вич Крушельницькі14. На Соловках загинули Л.Курбас, О.І.Ба- 
дан-Яворенко, А.М.Гарбуз, П.Г.Глузман, В.Ф.Гоца, С.Г.Грушев- 
ський, П.Я.Дятлов, І.М.Зозуляк, М.К.Зеров, К.І.Коник, Ю.П.Ма- 
зуренко, Ю.І.Озерський, А.С.Панов, С.Л.Рудницький, М.В.Ерсте- 
нюк, В.І.Поліщук та сотні інших представників української куль
турно-освітньої еліти. В грудні 1937 р. розстріляли і Тараса Кру- 
шельницького15. Чим не доказ геноциду, адже йдеться про фізич
не винищення всієї родини за політичними мотивами.

Биківнянська трагедія частково висвітлена в документаль
ній добірці, упорядкованій співробітниками Інституту історії Ук
раїни НАН України, яка вийшла друком за редакцією академіка 
П.Т.Тронька16. До збірника увійшли документі і матеріали Дер
жавного архіву МВС України, Державного архіву Київської об
ласті, Державного архіву СБУ та інших державних установ, які 
суттєво доповнюють попередні видання про Биківню. Упорядники

271



подали також список розстріляних там мешканців Києва та області за 
1937-1941 pp., серед якого є нові прізвища, які не зустрічаються в по
дібних виданнях “Меморіалу” ім. Василя Стуса. Зокрема, згадується 
професор польського відділення Українського педагогічного інститу
ту Ч.М. Ангельчик, розстріляна 17 вересня 1937 р .17

Серію документальних публікацій про репресованих науко
во-педагогічних кадрів продовжили науковці , що займалися по
шуковою роботою в рамках державної програми “Реабілітовані іс
торією”. В 1995 р. вийшла друком книга про репресованих викла
дачів Дніпропетровського університету, над підготовкою якої пра
цювали історики В.В.Іваненко, О.А.Удод, В.В.Ченцов18. Докумен
ти з обласного управління СБУ розкривають трагедію професор- 
сько-викладацького складу вузу: професорів В.О.Пархоменка, 
М.О.Юр’єва, П.Г.Глузмана, Н.Я.Ягнетинської, М.Б.Комаров- 
ського, В.С.Фінкельштейна, М.С.Реви, О.Я. Мікейя, Н.Л.Алексан- 
дрова, С.И.Ринського, А.М. Брохіна та інших, у тому числі і сту
дентів. Унікальним є двотомне видання про репресованих мешкан
ців Запорізької обл., виконане в серії “Реабілітовані історією”, хо
ча педагогів виявлено мало19.

Двотомне видання “Одеський мартиролог”, опубліковане в 
1997 та 1999 роках, вирізняється від попередніх структурою, ко
ментарем та аналітичними довідковими даними20. Поіменний спи
сок репресованих не супроводжується біографічними матеріала
ми, що ускладнює визначення соціального та професійного поход
ження, але упорядники помістили аналітичні статті і таблиці, у 
яких подано соціальний статус, вид діяльності, професію репресо
ваних. Серед жертв терору освітяни становили 6,9% репресованих 
мешканців Одеси та Одеської обл. З 1803 репресованих освітян 
викладачів вузів налічувалося 209 осіб, значну кількість яких ста
новили співробітники Німецького та Українського педагогічного 
інститутів (професори Р.К.Міквіц, А.М.ІІІтрьом)21.

Матеріали про репресії науковців Інституту історії України 
АН УРСР виявила О.В.Юркова, відслідковуючи їх в періодичній 
пресі 30-х років, а також вивчаючи архівно-кримінальні справи у 
фондах Державного архіву СБУ та в інших архівах державних ор
ганів влади22.

На архівних джерелах побудована енциклопедично-довідко
ва книга О.К.Соколовського “Церква Христова 1920-1940. Пере
слідування християн в СРСР”, біографічні матеріали якої розпові
дають головним чином про трагедію священнослужителів в Укра
їні, але зустрічаються й дані про освітян23. Так, 15 травня 1938 р. 
органи НКВС УРСР розстріляли католицького священика візан
тійсько-українського обряду В.Ф.Штепу, а його брата -  відомого 
історика, професора, педагога заарештували та протримали в
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ув’язненні протягом півтора року, але згодом звільнили24. їхні бать
ки, які також були служителями церкви, померли на початку 1941 р.

Репресії проти західноукраїнської інтелігенції, яка працювала 
в культурно-освітницьких установах УСРР, дбсліджували 
О.С.Рубльов, Ю.А.Черченко. їхня книга є на сьогодні єдиною, що 
розкриває трагічну долю відомих в 30-х роках діячів, котрі були 
заступниками наркомів освіти М.О.Скрипника, В.П.Затонського, 
а саме: О.І.Бадана-Яворенка, Ю.І.Озерського, Й.М.Зозуляка, 
М.В.Ерстенюка25.

Трагічна доля відомих педагогів, вчених, професорів вузів, 
вчителів загальноосвітніх шкіл висвітлена певним чином в працях
В.М.Даниленка26, С.Г.Водотики27, М.М.Шитюка28, а також в де
яких фахових посібниках з історії українського шкільництва29. 
Необхідно назвати також монографію М.М.Шитюка про масові 
репресії проти населення Півдня України, автор якої торкається і 
наслідків терору проти педагогів30. Перелічені праці вирізняє їх 
оригінальна документальна база, яку становлять переважно мате
ріали архівно-кримінальних справ. До подібного типу досліджень 
належать також і праці відомого дослідника масових репресій в 
Україні Ю.І.Шаповала. Вони грунтуються переважно на фондах 
Державного архіву СБУ31. Не є виключенням і монографія С.І. Бі- 
локоня про політичний терор, автор якої зібрав унікальні джерела, 
висвітлив механізм політичного терору та його наслідки для укра
їнської інтелігенції32

В серпні 1994 р. в Україні почав виходити науково-публіцис- 
тичний журнал “3 архівів ВУЧК-ГПУ-НКВД-КГБ”, на сторінках 
якого історики друкували статті про репресії проти всіх категорій 
та груп українського суспільства періоду сталінщини. Вже у пер
шому числі побачили світ розвідки Ю.І.Шаповала, В.І.Пристайка, 
Р.Я.Пирога33. Масовий терор проти польського населення, особ
ливо проти інтелігенції, яка працювала в Київському польському 
педагогічному інституті, досить вичерпно і грунтовно дослідили 
О.Рубльов та В.Ф.Репринцев34. Майже у кожному номері згадано
го видання друкувалися матеріали про масовий терор проти інте
лігенції: вчених ВУАН та освітян, які проходили по справі СВУ35, 
музейних працівників36, окремих педагогів37, співробітників 
“УРЕ”, бібліотек38. Це єдиний в Україні журнал такого специфіч
ного спрямування, котрий висвітлює не лише механізм терору, а також 
показує його наслідки.

Отже, підсумовуючи короткий історіографічно-археографіч
ний аналіз літератури, яка побачила світ за останні десять років в 
Україні, необхідно підкреслити її грунтовний фактологічний ха
рактер. Чимало публікацій зосереджуються на ключових фігурах 
апарату наркомосу УСРР, біографіях вже достатньо відомих вче
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них, але не висвітлюють трагічні долі маловідомих і зовсім забутих 
вчених, педагогів, митців. Дуже мало монографічних праць про 
соціально-демографічні наслідки масових репресій. Роботи, що 
торкаються освітян, мають регіональну спрямованість. Характер
ною ознакою майже всіх праць є біографічно-персональна спрямо
ваність змісту. Відсутні теоретико-аналітичні роботи про репресії 
людей за соціально-професійним складом, а також малодослідже- 
ним залишається національний аспект масових репресій в Україні 
періоду сталінщини.
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Ганна Капустян 
(Кременчук, Україна)

П ЕРЕДВІСН И КИ  ГОЛОДУ
початку 30-х років X X  ст. в Україні

Здавалося, урожай 1925 р. тему продовольчих труднощів, тим 
більше голоду, зняв надовго. Але історичні джерела 1927 -  1929 рр. 
свідчать про її появу знову. Дослідити передвісники голодомору 1932
-  1933 рр. -  наше завдання.

Восени 1927 р. ціни на чотири основні зернові культури -  жито, 
пшеницю, ячмінь і овес вольовим методом були занижені на 3 -  5%. 
Доповнював негативну ситуацію, що складалася на хлібному ринку, 
ще і “товарний голод” Ці два важливих фактори склали силу зов
нішнього поштовху при введенні “надзвичайних заходів”, що впро
ваджувалися з метою подолання хлібозаготівельної кризи. Однак, як 
вважає професор В.Данілов, “об’єктивні умови хлібозаготівельної 
кризи були свідомо використані й поглиблені політичними рішення
ми, прийнятими у вересні, грудні 1927 р. і січні 1928 р., що поклали 
початок сталінській “революції зверху”1.

В селянському середовищі, в заможній його частині, помітні 
прояви протесту проти диспропорції в цінах на продукти промисло
вості і хліба: “Ставлення селян до заготівель продовжує залишатися 
задовільним. З’являються лише поодинокі випадки агітації куркулів
із закликом утриматися від здачі хліба до підвищення цін до рівня 
вартості промтоварів”,- говорилося про це в зведенні № 1 від 1927 р. 
Економічного управління ОДПУ про хлібозаготівельну кампанію
1927 -  28 господарчого року^.

Постановою політбюро ЦК ВКП(б) від 15 вересня 1927 р. “Про 
підсумки хлібозаготівель і про контрольні цифри хлібозаготівель май
бутнього року” приймалось рішення “збільшити загальну цифру пла
ну хлібозаготівель на 1927 -  28 р. до 740 млн пудів зернових хлібів”3. 
Таким чином план хлібозаготівель наступного року перевищував по
казники попереднього на 15 млн пудів4.

2 -1 9  грудня 1927 р. відбувся XV з’їзд ВКП(б). З партійних лав 
були виключені “троцькісти” та “зінов’євці”. Позбувшись, таким чи
ном, можливих опонентів, ЦК ВКП(б) направляє 14 грудня, тобто 
ще до закінчення з’їзду, місцевим партійним організаціям хлібозаго
тівельних районів телеграфну директиву з роз’ясненням змісту ос
новного завдання: “Добитися найближчим часом різкого перелому 
хлібозаготівель. Центральний Комітет покладає на вас обов’язок до
битися в терміновому порядку такого перелому”
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Документ переповнений командно-офіційною термінологією: 
“обязывает вас принять следующие мероприятия”, “перебросить”, 
“усилить взыскание всех платежей с деревни”, “принять”, “разос
лать” Хліб потрібно було отримати у села для “експортного плану і 
утворення хлібного фонду”, “постачання столиць і споживчих райо
нів” .̂ Беззаперечно, переконливо сприймається зміст телеграфної 
директиви: будь-що -  потрібно досягти поставленої мети -  зібрати у 
селах хліб і податки.

Новій економічній політиці з її диференційованими, до певної 
міри, державним регулюванням, демократичними принципами, не 
знаходиться місця в системі сталінського всевластя, більше того, за
гальний його тон виключав її взагалі з командно-адміністративної 
системи. Зроблено вагомий крок до згортання “власне НЕПу”

24 грудня 1927р. політбюро ЦК ВКП(б) приймає постанови 
“Про хлібозаготівлі”, “Директиви Політбюро ЦК ВКП(б) місце
вим партійним організаціям”. “Про направлення відповідальних 
уповноважених на хлібозаготівлі” Ці директиви через адміністра
тивні заходи намагалися стимулювати збут зерна селянином -  ви
робником: “щоб перехід промтоварів на село привів саме до поси
лення заготівель хліба”, “ЦК пропонує вам через економічні і ор
ганізаційні заходи добитися рішучого перелому на хлібному ринку 
в найближчій час” Відповідальним уповноваженим з хлібозаготі
вель в Україну було направлено Молотова6.

Спершу, чого вдалося добитися Молотову-це підняти план хлі
бозаготівельної планки з 245 млн до 265 млн пудів. Правда, визнає 
сам уповноважений, що “при обговоренні річного плану хлібозаго
тівель з боку керівників хлібозаготівельних організацій (особливо 
кооперативів) було вкрай скептичне ставлення до виконання плану 
навіть в 245 млн пудів”7.

Засідання політбюро ЦК КП(б)У відбувалося ЗО грудня 1927р., 
в роботі його брав участь уповноважений ЦК ВКП(б) В.Молотов. 
Рішення політбюро ЦК КП(б)У вимагало досягти в десятиденний 
термін рішучого перелому в хлібозаготівельній кампанії. З цією ме
тою 31 грудня і 1 січня відряджались до основних хлібозаготівельних 
районів Чубар, Каганович, Постишев, Любченко, Скрипник, Шліх- 
тер, Якір, Ломов, Буценко, Акулов, Гулий, Майоров, Зайцев, По- 
райко, Дудник, Одинцов, Нурінов, Дегтярьов, Поляков, Полоз, Гор
бунов, Березін, Тараненко, Семенов®.

В тих місцях, де “продукти тваринництва конкурують із зер
ном” з метою стимуляції пропозиції хліба селянством, політбюро 
ЦК КП(б)У визнавало за необхідне “знизити ціни на м’ясопродукти 
і худобу.” В зв’язку з цим доручалось наркомторгу в триденний тер
мін понизити ціни орієнтовно на 10%9.

Ситуація на хлібозаготівельному ринку вимагала зміни принци
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пу хлібозаготівель. В умовах відносної лібералізації економіки, хлібо
заготівлями займалися не лише державні органи, але і кооперація в то
му числі. “Надзвичайщина” вимагала строгої централізації і монопо
лії. Концепція хлібозаготівельної роботи надавала все більше і більше 
переваги державним хлібозаготівельним органам. В доповіді-звіті Мо
лотова ЦК ВКП(б) про поїздку в Україну піддавалась критиці робота 
кооперації на хлібозаготівельному ринку: “...робота кооперації [в хлі
бозаготівлях]... має в цих умовах і власні специфічні труднощі. До них 
належать: порівняна молодість і велика слабкість багатьох місцевих 
кооперативних організацій; демократичний (курсив наш. -  Авт.) (ви
борний) характер керівних органів; ... і, насамкінець сам класовий ха
рактер (перевага середняків, а іноді і прямий вплив заможно-куркуль
ських елементів) кооперації... Тому... в цьому році, та і на найближчі 
ще кілька років, величезної ваги в справі хлібозаготівель будуть і по
винні мати державні хлібозаготівельні органи”10.

У звіті Молотов говорить про економічні і “частково” адмініс
тративні заходи в справі хлібозаготівель. Однак уповноважений все- 
таки надавав переваги адміністративним заходам. В тому, що прове
дено мобілізацію зверху донизу кращих партійних сил “для хлібоза
готівельної справи”, і до часу закінчення його повноважень в Украї
ні “було перекинуто на хлібозаготівельну справу 7 -8  тис. партійних 
працівників на чолі майже зі всіма керівними працівниками ЦК 
КПУ”11-  Молотов, без сумніву, знаходить втіху.

Методи роботи комісії Молотова “диктувалися ударністю зав
дання” “Багато місцевих керівників радянського, партійного, коо
перативного апарату працювали не тільки вдень, але нерідко і вночі, 
не тільки в будень, але і в свята. Тряхнули д о б р я ч е ” 12 ,  -  хвалився 
уповноважений. З метою нагнати страху в середовище партійно-ра- 
дянського і кооперативного апарату, більш широко доводилось зас
тосовувати “показові” репресивні заходи в партійному і радянсько
му порядку”13.

Незважаючи на рішучий партійно-радянський наступ на хлібо
заготівельній ниві, перелом в цій кампанії не наступав. Навпаки, 
наближався повний провал в заготівлях. 5 січня 1928р. за підписом 
Сталіна надсилається директива ЦК ВКП(б) “Парторганізаціям про 
хлібозаготівлі” Цинічно і жорстоко в дусі воєнно-комуністичної 
епохи насаджувалися хлібозаготівельні методи. Особливо це стосу
валось “куркулів і спекулянтів, які підривають сільськогосподарські 
ціни” По відношенню до них вимагалося застосовувати “жорстокі 
покарання” і “репресивні заходи” під час збору недоїмок по всіх ви
дах платежів. Сталінська директива програмувала “надзвичайщи- 
ну”, як головний аргумент при зламі НЕПу на місцях під керівниц
твом партії та широкого впровадження репресій на селі і не лише до 
куркулів та спекулянтів. Партійним організаціям пропонувалось “
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прийняти до... виконання річне і місячне завдання Наркомторгу на 
хлібозаготівлі... Всі біжучі директиви Наркомторгу виконувати без
заперечно, ...установити особисту відповідальність керівників пар
тійних, радянських і кооперативних організацій за виконання покла
дених на них завдань по заготівлях” Насамкінець застерігалось, що 
передбачені завдання з хлібозаготівель належить виконувати “в пев
ний термін”, оскільки в противному разі ЦК залишає за собою пра
во заміни теперішніх керівників парторганізацій14.

Втілення директиви від 5 січня забезпечували інші документи. 12 
січня рішення політбюро ЦК ВКП(б) передбачало: “3 огляду на систе
матичне невиконання Українським НК Торгом нарядів на вивіз хліба, 
зобов’язати НК Торгу т. Чернова: 1) за січень виконати повністю по
верх січневого плану всю недовантаженість за грудень, листопад і жов
тень; 2) в майбутньому не допускати ніякого недовантаження, викону
ючи всі наряди НК Торгу СРСР, зобов’язуючи строго слідкувати за 
цим РНК УСРР і ЦК КП(б)У” Зобов’язати НК Торгу СРСР на випа
док незначного недовиконання нарядів Україною негайно доповідати 
Політбюро для негайного прийняття партійних заходів стягнення”15.

14 січня в категоричній формі в командирсько-репресивному 
тоні ЦК ВКП(б) надіслав місцевим організаціям директиву за підпи
сом Сталіна “Про посилення заходів з хлібозаготівель” Вважалось, 
що основна причина недовиконання плану хлібозаготівель - недолі
ки керівництва, а тому “вирішили ми натиснути звіряче на наші пар- 
торганізації і надіслати їм жорсткі директиви про заходи підняття 
хлібозаготівель” По-друге, вважалось, що “приватник і куркуль 
прорвали фронт на хлібному ринку, підняли ціни і створили у селян 
очікуваний настрій, що це ще більше паралізувало хлібозаготівлі”. 
Тому пропонувалось “здійснити відчайдушний натиск” на куркулів і 
спекулянтів, не боячись відштовхнути середняка. Останні фрази ди
рективи нагадували прифронтову дійсність: “Хлібозаготівлі пред
ставляють, таким чином, фортецю, котру повинні ми взяти чого б це 
не коштувало. І ми її візьмемо напевне, коли поведемо роботу по-- 
більшовицьки, з більшовицьким натиском ... На Урал виїхав уже 
Молотов. В Сибір виїздить сьогодні Сталін”16.

Сталінська поїздка до Сибіру поглибила драматизм ситуації на 
хлібному ринку і підсилила трагізм сільської дійсності, котра означе
на була “надзвичайщиною”

Застосовані Сталіним командно-репресивні методи при вика
чуванні хліба в сибірського селянства пропагувалися за зразок в по
дальшій хлібозаготівельній кампанії. Саме тут було введено преце
дент зі застосування ст. 107 КК РСФРР проти приватних спекулян
тів хліба і утримувачів хлібних запасів в переважній більшості селян.

По всіх основних хлібних районах сходу різко піднімались пла
ни хлібозаготівель. В ситуації, що склалася, Сталін бачив застосу
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вання командно-адміністративних заходів, абсолютно ігноруючи 
економічні важелі. При цьому вважаючи політику центру в цьому 
питанні “єдино правильною”

З моменту впровадження примусових хлібозаготівель стає акту
альною активна участь каральних органів -  ОДПУ -  суду -  прокурату
ри у цій кампанії. Телеграмою ЕКУ ДПУ УСРР від 3 квітня 1928 р. по
відомлялися підсумки “оперативної роботи ДПУ з хлібозаготівель” 
“Арештовано приватників 1726, з них по хлібному ринку 174... 
Арештовано нами [за] спекуляцію хлібом -  90 куркулів, слідчими орга
нами -  150 куркулів, [за] агітацію арештовано 29 куркулів. Особливою 
нарадою вислано 202 приватники. За матеріалами ДПУ за халатність 
оголошено 311 доган, знято 134 низових працівники, віддано до суду 
54 голів сільрад, 17 членів РВК, 56 представників кооперації”17.

В травні 1928 р. виступив на закритому засіданні політбюро ЦК 
КП(б)У з доповіддю голова ДПУ В.А. Балицький В зв'язку з цим бу
ло прийнято рішення: “3 огляду на те, що серйозно піднялась антира- 
дянська, куркульська діяльність на селі... визначити за необхідне:

ДПУ посилити роботу з боротьби із антирадянськими елемен
тами (колишні поміщики, поліцейські, попи, куркулі), які активно 
виступають на селі, застосовуючи до них репресивні заходи... ДПУ 
негайно прийняти заходи з посилення роботи і апарату спостережен
ня ДПУ на селі, забезпеченню достатньої гнучкості його по відно
шенню до своєчасної інформації про всі настрої і антирадянську ді
яльність, що проявляється на селі”^8.

На початковому етапі “надзвичайщини” селянство здебільшо
го пасивно опиралося примусовим хлібозаготівлям: “Приватник в 
округах після проведених операцій пасивний і з заготівельної робо
ти пішов”, - повідомлялося в зведенні ЕКУ ОДПУ “Про результат 
операцій проти приватних хлібозаготовачів” 11 травня 1928р. - Під 
час операцій виявлені таємні склади зерна: в Ніжині до 10000 пудів, 
в Маріуполі -  10000 пудів, в Одесі -  4000 пудів, в Черкасах -  20000 
пудів, в Прилуках - 3500 пудів, в Первомайську -  6700 пудів, в Хар
кові -  30000 пудів і т.д.” 19

В загальній масі невдоволень селянства новими методами хлі
бозаготівель особливо помітна активізація соціальної пам’яті на 
предмет порівняння минулого і сучасного. Недалекі порядки, на
саджувані радянською владою в часи “воєнного комунізму”, асоці
ювалися з примусовими методами хлібозаготівель в 1928р.. “В селян 
с.Ганжівка Кобеляцького району, що на Полтавщині, ходять думки: 
“Де той хліб зникає? Скільки його не беруть, а його все мало. Вже 
добрались до того, що і в закроми заглядають, і залишають тільки 
на душу. Був же і гірший час, як, наприклад, у 1922 р., а такого ж та
ки не було. Тому-то населення надзвичайно сильно обурюється ра
дянською владою. Кажуть, що це, мабуть, повернувся “воєнний ко
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мунізм”, і ці хлібозаготівлі приведуть до голоду подібно тому, який 
був у 1922р.”20.

Командно-адміністративна зверхність держави над селянами, її 
намагання змусити село стати донором соціалістичної держави, спо
нукали селян пасивно боротися проти такого небажаного втручан
ня. Селянство масово відмовлялося від участі у природному процесі 
економічного відтворення власного господарства. Така позиція в 
масі своїй загрожувала занепаду сільськогосподарського виробниц
тва: “Сіяти хліб не буду, навіщо його сіяти, коли заберуть?” -  прихо
див до невтішного висновку демобілізований червоноармієць із Зве- 
нигородки, що на Черкащині, в листі своєму колезі по службі Горо- 
хову (Одеса, 151 полк, госпрота)21.

Чергова директива політбюро ЦК ВКП(б) від 25 квітня 1928 р. 
“Про посилення хлібозаготівель” підкреслювала надзвичайність захо
дів з хлібозаготівель, визначених раніше прийнятими директивами від 
5 і 14 січня. Сталінське керівництво вбачало в період квітневих хлібо
заготівель посилення “демобілізаційних заходів”, повсюди спостеріга
лась відмова “від заходів тиску на верхівку села”, в той час, як “партій
не керівництво не дає цьому належної відсічі”. Директива спрямовува
ла в травні-червні на “широке розгортання заготроботи” 3 цією ме
тою: “мобілізувати партсили”, “строго карати”, “рішуче присікати”, 
“установити строгу відповідальність заготівельних апаратів”, “поси
лити натиск на куркульську частину”, “добитися рішучого перелому 
для найшвидшого досягнення установлених контрольних цифр”. Ди
ректива вимагала блискавичного і беззаперечного виконання: “В 3- 
денний термін телеграфувати ЦК про прийняті заходи”22.

Протилежну позицію стосовно насаджування командно-адмі
ністративної системи на селі займав Бухарін -  прихильник розум
них методів економічного стимулювання селянина-виробника. 
Вперше публічно було викладено суть двох ідейно-протилежних 
поглядів: бухарінського і сталінського газетою “Правдою” 18 і 19 
квітня 1928 р. Ці дві непримиренні позиції зіткнулись на квітнево
му 1928 р. пленумі ЦК ВКП(б)23.

Сталін: “Головні джерела, які живлять нашу промисловість, є у 
нас два: по-перше, робітничий клас і, по-друге, селянство... Селянс
тво сплачує державі не тільки звичайні податки, прямі і непрямі, 
але воно ще переплачує на порівняно високих цінах на товари від 
промисловості -  це по-перше, і недоотримує на цінах на сільськогос
подарські продукти -  це по-друге. Це є додатковий податок на се
лянство в інтересах підйому індустрії. Це свого роду “данина”, 
свого роду зверхподаток, котрий ми змушені брати тимчасово для 
того, щоб зберегти і розвинути надалі теперешній темп розвитку ін
дустрії, забезпечити індустрію для всієї країни, підняти в майбутньо
му добробут села і потім знищити зовсім цей додатковий податок, ці
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“ножиці” між містом і селом ... ми б не були більшовиками, коли б 
замазували факт і закривали очі на те, що без цього додаткового по
датку на селянство, на жаль, наша промисловість і наша країна поки 
що обійтись не можуть”

Бухарін: “...пленум, що зібрався в такий момент, постановляє 
надзвичайні заходи зняти... Ми знімаємо надзвичайні заходи і ні в яко
му разі ми не ототожнюємо надзвичайних заходів з рішеннями XV з’їз
ду... Рішення XV з’їзду нашої партії дають генеральну установку не
кон'юнктурного характеру: укрупнення нашого сільського господарс
тва, посилене економічне оточення куркуля, без методів його розкур- 
кулювання, на рейках нової економічної політики, із зростаючим 
впливом моментів регулювання і державного втручання. А надзвичай
ні заходи, вони стоять особливо. Це є реакція на кон’юнктуру у вузь
кому значенні цього слова, реакція на специфічні труднощі, як тепер 
зняття надзвичайних заходів. Реакція на тривалі причини -  це є підйом 
нашого сільського господарства, це є посилений курс на колективіза
цію сільського господарства і подальший наступ на куркуля.

...Коли ми підкреслюємо важливість розвитку індивідуального 
господарства, ми повинні мати на увазі те, що ми це індивідуальне гос
подарство повинні зачіпати за особистий стимул його розвитку”24.

Не дивлячись на те, що липневий 1928 р. пленум ЦК ВКП(б) 
накреслив заходи щодо відродження нової економічної політики і 
стабілізації ситуації на селі: скасовувалися надзвичайні заходи, під
тримка дрібного і середнього індивідуального селянського госпо
дарства, незначне підвищення хлібозаготівельних цін, а Бухарін був 
основним автором резолюції пленуму ЦК ВКП(б) “Політика хлібо
заготівель в зв’язку із загальним господарським становищем (згодом 
він з гіркою іронією назве її не менш ніж “літературним твором”)25, 
динаміка суспільно-політичного і економічного життя країни поз
бавлялась варіантів.

ЗО січня 1929 р. М.І.Бухарін в заяві політбюро ЦК ВКП(б), ана
лізуючи позицію Сталіна стосовно “данини” селянства на користь 
індустріалізації зазначав, що “данина є категорія, яка нічого спіль
ного не має із соціалістичним будівництвом”26.

Розуміючи, що на даному етапі соціалістичного будівництва “се
лянин нам надав кредит”, але ні в якому разі не “данину”, Бухарін, Ри- 
ков і Томський в заяві об’єднаному засіданню політбюро ЦК ВКП(б) і 
президії ЦКК розкривають справжню суть такого підходу: “Данина є 
категорія експлуататорського господарства. Якщо селянин сплачує 
данину, це означає, що він -  данник, експлуатований і пригнічений, 
значить він з точки зору держави -  не громадянин, а підданий”. Буха
рін, Риков і Томський, критикуючи Сталіна за підхід до визначення 
ролі селянина в розбудові промисловості як “данника”, кваліфікують 
такий підхід як “нісенітницю, безграмотність і політичну небезпеку”27.

282



Стратегія данини сприймалася в заяві трьох як ідеологічне уві- 
ковічнення надзвичайщини.

На селі складалась критична ситуація. Значно скорочувалися за
сіви озимих. За даними ЦСУ по Україні -  на 12% (на кінець 1928р.)28.

Селянство в значній масі, противлячись примусовим хлібоза
готівлям, не бажало підтримувати таким чином соціалістичну ін
дустріалізацію. Адміністративно-вольовим методам і трагедії села, 
що розпочалася “сталінською революцією зверху”, ще можливо 
було зарадити. Реальним залишалося повернення до механізму 
економічного стимулювання селянина-виробника, який активно 
впроваджувався в роки НЕПу і який відстоював Бухарін зі своїми 
соратниками. Нова хвиля “надзвичайщини” накотилася на село в 
листопаді 1928 р. Про це відчутно нагадує термінологія постанови 
політбюро ЦК КП(б)У “Про хлібозаготівлі” від 10 листопада: 
“Політбюро ЦК КП(б)У змушене константувати, що місцеві пар
тійні, радянські і кооперативні організації не вжили достатніх 
енергійних заходів до максимального посилення хлібозаготівель.

Прийняти до неухильного виконання наступне:
Негайно добитися того, щоб низові радянські організації і ни

зові партійні організації приділяли максимум уваги справі посилен
ня заготівель і здійснювали реальний контроль та спостереження за 
роботою хлібозаготівельного апарату і ходом хлібозаготівельної 
кампанії.

...Запроваджувати місцевим і партійним організаціям ... поси
лити податкове обкладання і адміністративно - судові заходи”29

Розмах і сила удару другої хвилі “надзвичайщини” переверши
ли першу вже в перші місяці 1929 р., -  вважає професор В. Данілов. 
Відхід “правих” -  Бухаріна, Рикова, Томського від партійно - дер
жавного керівництва розв’язувало руки творцям командно-репре- 
сивної системи30.

Систематичне викачування хліба із українського села вже на 
початку 1929 р. поставило сільських мешканців ряду округ України 
перед фактом голоду. Про це констатували органи ОДПУ в “Огляді 
політичного стану СРСР за лютий 1929 р”: “Продтруднощі продов
жують загострюватися, захоплюючи нові округи (Кременчуцький, 
Запорізький, Дніпропетровський), які до останнього часу не відчува
ли особливої гостроти продтруднощів.

Урядова допомога голодуючим дещо згладжує гостроту прод- 
кризи.

Останнім часом зареєстровані факти голоду, вживання в харчі 
сурогатів хліба, опухання і захворювання на ґрунті недоїдання.

Кременчуцька округа. В Кременчуцькій сільраді Глобинського 
району зафіксовано ряд випадків голодівок і опухання. В кооперації є 
900 пудів хліба, але допомога голодуючим не надається. Це викликає
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(серед селян. -  Авт.) розмови про розгром кооперативу. Працівники 
сільради занепали духом. Один із членів сільради заявив: “Я б пого
дився відсидіти 3 місяці у в’язниці, щоб тільки цей хліб роздали”

Запорізька округа. В с. Дніпровка Кам’янського району із 7000 
населення гостро потребують проддопомоги 4000 чоловік. В цьому 
селі зареєстровано 15 смертних випадків серед дітей, які захворіли на 
дизентерію внаслідок вживання в харчі сурогатів хліба”

Потуги уряду допомогти голодуючим так і не змогли здійсни
ти на місцях: “Реалізація урядових заходів з надання допомоги голо
дуючим гальмується рядом ненормальностей в роботі низового коо
перативного апарату на місцях (волокита, порушення класового 
принципу при розподілі продовольства, використання службового 
становища і т[ому] п[одібне]”, - свідчив той же документ ОДПУ31.

Трагедію на селі, що розігралася в кінці 1927 -  на початку
1928 рр., намагалися припинити місцеві заготовлювачі, адже їм 
першим було зрозуміло, що хліба на селі нема: “На Україні, в 
ЦЧО, Сибіру серед частини заготовачів спостерігаються “демобі
лізаційні” настрої: “Хлібозаготівлі потрібно закінчити, оскільки у 
селян хліба немає (курсив наш. -Авт.)”

“...3 нашого боку все зроблено -  зробити більше ми не в си
лах”32. В додатках до “Огляду політичного стану СРСР” (за лютий
1929 р.) хроніка “надзвичайшини” відліковувала події сільської тра
гедії:

“Маріупольська округа. В с. Краснівці Октябрьського району 
зареєстровано 15 голодуючих сімейств. Кількість голодуючих в цьо
му селі з кожним днем збільшується..

В с. Захарівці Володарського району три сім’ї голодують вже 
кілька днів. В райцентрі Володарці зареєстровано 17 голодуючих 
сімей.

В с. Крива Коса Будьонівського району зафіксовано кілька ви
падків опухання на ґрунті голоду.

В с. Ялта Мангушського району ряд бідняків через відсутність 
хліба голодує.

Дніпропетровська округа. В с. Дерезоватці 50 бідняцьких гос
подарств голодують. Зафіксовані випадки захворювання на ґрунті 
недоїдання.

Кременчуцька округа. В с. Стовбуваха Жовнінського району 
від голоду помер старик-бідняк.

В Куцеволівському районі у восьми населених пунктах із 
35640 мешканців голодують 1963 дитини і 3793 дорослих. В Мішу- 
ринській, Куцеволівській і Ясинуватській сільрадах на ґрунті голо
ду зафіксовані випадки опухання”33.

Інформативні матеріали радянських спецслужб та об’єктивний 
підхід їх до висвітлення подій і фактів представляють беззаперечний
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доказ поінформованості вищого радянського керівництва про хар
чову ситуацію на селі в переддень піку голоду 1932-1933 рр. Ще мож
на було зупинити зубожіння села, не допустити непоправного -  
смертей мільйонів. Була б на те добра воля компартійного сталін
ського керівництва. Прагнення будь-якою ціною взяти хліб на селі, 
незважаючи на соціальні, демографічні, моральні витрати, - ось ос
новна мета вищих органів радянської влади. Паралельно із форму
ванням сталінського політбюро в ЦК ВКП(б), нещадною розправою 
із політичними опонентами в країні складалася командно-адмініс- 
тративна-репресивна система управління, формувалася надмірна 
централізація, зникали наявні за часів НЕПу демократичні інститути 
і до певної міри лібералізована економіка, а поряд з відчайдушною 
жорстокістю і цинізмом топталися елементарні людські права, попи- 
ралася природна селянська воля. Всі ці атрибути ідеологічно обґрун
товували впровадження практичних законів з наперед відомим ре
зультатом - зумисним нищенням людей.

Сталінське керівництво було добре поінформоване на предмет 
результатів впровадження надзвичайних заходів на селі. Джерел ін
формації було кілька: радянські спецслужби, партійні і радянські орга
ни. Якщо останні два намагалися подавати кон’юнктурну дозовану ін
формацію, то інформація органів ОДПУ відзначалась об’єктивністю.

Поінформоване радянсько-компартійне керівництво, незважа
ючи на перші кричущі ознаки голоду в селах України, продовжува
ло здійснювати сталінську “революцію зверху” Розпочате нищення 
людей примусовими хлібозаготівлями і непомірними податками 
продовжувалось. Приймались все нові і нові плани, директиви, ще 
витонченіші і “досконаліші” за попередні. 27 червня 1929 р. політбю
ро ЦК ВКП(б) приймає спеціальне рішення про визнання “доціль
ним запровадження порядку доведення планових завдань з хлібоза
готівель до окремих сіл”34. В тон цієї директиви ВУЦВК, РНК УСРР 
З липня приймають постанову “Про поширення прав місцевих рад 
щодо сприяння загальнодержавних завдань і планів” 3 цього часу 
стали законом адміністративний порядок накладання штрафів і їх 
п’ятикратний розмір “вартості хліба, що його повинно здати (госпо
дарство -  Авт.), продаючи в разі потреби майно відповідних госпо
дарств з торгів”. В разі відмови та опору хлібозаготівлям порушува
лись проти таких осіб кримінальні справи за арт. 57-м КК УСРР: 
“Якщо окремі господарства злісно ухилятимуться здавати хліб і піс
ля вживання цих заходів адміністративного впливу, то проти таких 
осіб повинно порушувати кримінальні справи за арт. 58 КК 
УСРР”35,

Практичне застосування нових репресій, які селяни назвали 
“катуванням”, відкривало новий етап в процесі розкуркулювання. Ті 
господарства, що попадали в жорна цього закону, вже не могли під
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нятися тому, що ніяке господарство не могло витримати п’ятик
ратного штрафу. Селянин-одноосібник Л.Д.Кушнір, що на Харків
щині, скаржився Петровському, що за те, що “не довіз 60 пуд., сільра
да передала на мене в суд, і суд мене оштрафував [на] 720 крб. Я ви
віз все, що тільки в мене було: пшоно, муку”, - в розпачі перерахо
вував селянин, - “а в мене 9 душ сімейства, і ми до нового [врожаю] 
голодали формено, бо вивіз все, що тільки в мене було в хазяйс
тві... Прошу розібрати мою справу і зняти з мене штраф, бо про
паде все хазяйство”36.

Підсилювало репресивний характер хлібозаготівельної полі
тики на селі скорочення планових термінів на проведення хлібоза
готівель із урожаю 1929 р. 26 жовтня 1929 р. особлива директива 
ЦК ВКП(б) зобов'язувала місцеві партійні організації “закінчити 
виконання річного плану хлібозаготівель до першого грудня” 
Підпис -  “Сталін”37

Тріумфальну уяву Сталіна про “корінний перелом” в розвитку 
сільського господарства, основа якого (за сталінським твердженням) 
полягала в тому, що “в колгоспи пішов середняк”38, спростовують 
матеріали ОДПУ Доповідна записка інформвідділу ОДПУ “Про 
розгортання колективізації і недоліки у внутріколгоспному будів
ництві на Україні” (не раніше 20 жовтня 1929 р.) повідомляла, що 
“настрої широких мас неколективізованих середняцьких і бідняць
ких прошарків селянства по відношенню до колективізації, в основ
ному, продовжують залишатися ще очікуваними”39.

Справжній “перелом”, вважає професор В.Данілов, “мав місце 
в сталінській політиці по відношенню до села: насилля над селянс
твом, яке почало зростати з початку 1928 р., набирає поширеного ха
рактеру і перетворює каральні органи ОДПУ в безпосереднього ви
конавця державної політики”40.

На 24 жовтня 1929 р. по Україні органами ОДПУ було арешто
вано 3 тис. 705 осіб.41

Директива політбюро ЦК ВКП(б) ОДПУ і НКЮстам РСФРР і 
УСРР наказувала “застосовувати рішучі і швидкі заходи репресій”, 
“в окремих випадках, коли необхідно особливо поквапитися, карати 
через ДПУ”42.

Такі заходи свідчили про нехтування правовими нормами сус
пільного устрою і формування позасудових інституцій у винесенні 
вироків. Селянство, таким чином, першим масово торувало шлях до 
розгалуженої системи радянського ГУЛАГу.

Інтенсивний наступ на селянство і власність із застосуванням 
примусових засобів впливу, поряд із примусовими хлібозаготівлями, 
неприродне повернення від НЕПу до “воєнного комунізму” на селі -  
невід'ємні атрибути сталінської “революції зверху”, яка привела до 
руйнації політичних, економічних, соціальних атрибутів в системі
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цінностей, а все разом до трагедії голодомору 1932-1933 pp.

1 Данилов В., Н. В е р тА .  Берелович. Введение (Советская деревня 1923 -
1929гг. по информационным документам ОГПУ// Советская деревня глазами ВЧК
-  ОГПУ -  НКВД. 1918 -  1939гг. Документы и материалы, В 4 -  т. / т. 2. 1923 -
1929гг. / Под. ред. А. Береловича, В. Данилова. -  М.: РОССПЭН, 2000. -  С. 20.;
Данилов В. П. Введение (Истоки и начало деревенской трагедии) // Трагедия 
советской деревни. Колективизация и раскулачивание. Документы и материалы. 
Т. 1. Май 1927 -  ноябрь 1929гг. / Под ред. В. Данилова, Р. Маннинг, J1. Виолы. - 
М.: 1999. - С. 28.

-  Трагедия советской деревни Т. 1. -  С. 89.
~ Там само. -  С. 88.
4 Там само. -  С. 108 -  109.
2 Там само.
° Там сам о .-С . 110-114.
' Там само. -  С. 176.
І  РДАСПІ. -  Ф. 17. -  Оп. 26 -  Спр. 12. -  Арк. 12.
'Т ам  само. -  Арк. 15.
I; Трагедия советской деревни. Т. 1. -  С. 174- 175.

Там само. -  С. 176 -  177.
{ -  Там само. -  С. 183.

Там само. -  С. 184.
4 Там сам о .-С . 136,137.

Там само. -  С. 146.
Там само. -  С.147.

{'Т ам  сам о .-С . 234-235.
Золотарьов В., Пристайко В., Шаповал Ю. ЧК -  ОГПУ -  НКВД в Україні: 

особи, факта, документа. - К.: Абрис, 1997. -  С. 268 -  269, 261 -  262.
Трагедия советской деревни. Т. 1. -  С. 265.
ЦЦАГО України. -  Ф. 1. -  Оп. 20. -  Спр. 2700. -  Арк. 22.

2* Там само. -  Спр. 2751. -  Арк. 57.
22 Трагедия советской деревни. Т. 1. -  С.261-262.
23 Данилов В.П.. Введение (Истоки и начало деревенской трагедии). -  В кн.: 

Трагедия советской деревни. Т. 1. -  С. 48 -  49.
"  Там само. -  С. 320, 338, 342, 343.
25 Там само.
2° Там само. -С. 526, 528, 530.
27 Там само. -  С. 531.

Там само. -  С. 527.
29 РДАСПІ. -  Ф. 17. -  Оп. 26. -  Спр. 19. -  Арк. 404.

Данилов В.П. Введение. (Истоки и начало деревенской трагедии). -  В кн.: 
Трагедия советской деревни. Т. 1. -  С. 32 -36.

I і ЦА ФСБ РФ. -  Ф. 2. -  Оп. 7. -  Спр. 502. -  Арк. 90.
32 Там само. -  Арк. 98.
~  Там само. -  Арк. 125.

Трагедия советской деревни. -  С. 658.
35 Колективізація і голод на Україні 1929 -  1933. Збірник документів і 

матеріалів. К.: Вид-во “Наукова думка”, 1992. -  С. 101 -  102.
287



■^Там само. -  С. 108-109.
^Трагедия советской деревни. Т.1. -  С.737.
■*> Сталін И. Твори. -  Т. 12 -  С. 132.
У' Советская деревня глазами ВЧК -  ОГГТУ -  НКВД. Т.2. -  С.973.
4  ̂ Данилов В Н .  Ве р тЛ.  Берелович. Введение (Советская деревня 1923 -  

1929гг. по информационным документам ОГПУ// Советская деревня глазами ВЧК
-  ОГПУ -  НКВД. 1918 -  1939гг. Документы и материалы. В 4 -  х.т. / т. 2. 1923 -  
1929гг.-С.23.

41 Там сам о .-С . 1038.
4- Трагедия советской деревни. Т. К -  С.714.

Руслом Пиріг 
(Київ, Україна)

ІСТОРИЧНІ Д Ж Е РЕ Л А  ВИВЧЕННЯ  
Л Ю ДС ЬК И Х ВТРА Т В УКРАЇНІ 

ПІД ЧАС ГОЛОДОМ ОРУ 1932-1933 РР.

Проблема виявлення і вивчення аутентичних історичних дже
рел, які б давали можливість створити цілісну і правдиву картину од
нієї з найтрагічніших сторінок історії українського народу, упро
довж тривалого часу залишається актуальною і невичерпною.

Безперечно, останнє десятиліття незалежного буття України, 
процеси демократизації, зняття ідеологічних табу, відкриття архівів 
уможливили глобальні зміни в усвідомленні українським суспільс
твом цієї народної трагедії.

Багаторічна праця істориків і аматорів української діаспори
зі збору людських свідчень про голодомор нарешті дістала незапе
речне документальне підтвердження в Україні. Вийшли у світ фун
даментальні збірники документальних джерел, спогадів*, численні 
праці регіонального характеру2. Голодомор 1930-х дістав належне 
висвітлення в узагальнюючих працях та підручниках з новітньої 
історії України. Була ліквідована одна з найбільших міфологем на
ціональної історії.

Проте не всі складові загальної панорами голодомору знай
шли достатнє висвітлення. Більш грунтовно досліджені основні 
політичні, соціально-економічні передумови, причини та перебіг 
трагедії. У той же час одне зі стрижневих питань -  кількість помер
лих від голоду -  залишається вивченим недостатньо, а відтак й до
сі немає загальновизнаної чисельності людських втрат України під 
час голодомору 1932-1933 рр.

Серед сучасних українських учених спробу розв’язання цієї
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проблеми зробили історик С.В.Кульчицький та демограф С.І.Пи
рожков. За їх підрахунками, людські втрати становлять відповідно 
3,5 і 4,5 млн осіб3. Однак, якщо перший їх відносить до 1932-1933 рр., 
то другий -  за період 1929-1939 р. Отже вони не є співставними.

В українській і зарубіжній науковій, науково-популярній, особ
ливо публіцистичній літературі продовжують побутувати різні дані 
про чисельність жертв голодомору, як правило, у двічі-тричі більші 
від наведених. І справа тут не в політичній кон’юнктурі, а насампе
ред в обмеженості історичних джерел, відсутності чи невиявленості й 
досі зведених статистичних даних.

Така ситуація зумовлена тодішньою лінією вищого партійно- 
державного керівництва на тотальне замовчування голодомору та 
інтерпретацію його упродовж багатьох десятиліть як “тимчасових 
продовольчих труднощів”

У розпорядженні сучасного дослідника є досить широке коло 
різноманітних джерел, що містять прямі чи опосередковані дані про 
смертність у роки голодомору. їх можна розділити на кілька груп.

Перша - офіційні повідомлення партійних, радянських, дер
жавних органів про кількісні параметри голодуючих, хворих, опух
лих, померлих, випадки людоїдства тощо.

Друга -  матеріали установ статистики, реєстрації актів громад
ського стану, перепису населення.

Третя- листи, звернення, скарги громадян до партійних та дер
жавних органів.

Четверта -  спогади очевидців голодомору.
П ’ята -  зарубіжна преса.
При певній умовності класифікації цих джерел усім їм властива 

така риса, як відсутність повних, узагальнюючих даних щодо смерт
ності внаслідок людомору 1932-1933 рр. До того ж усі ці фрагментар
ні, часово обмежені, регіональні, відомчі дані потребують критично
го осмислення.

Завданням даної доповіді-статті є з’ясування можливості підго
товки в УСРР зведених даних про проміжні та загальні підсумки 
людських втрат. Цілком очевидно, що такі зведення могли бути під
готовлені лише вищими державними органами республіки шляхом 
узагальнення матеріалів з місць: сіл, районів, областей УСРР та 
Молдавської АСРР.

Можна з упевненістю стверджувати, що навесні 1932 р., коли 
голодомор вже набрав велетенських обертів, і до ЦК КП(б)У від об
комів, органів ДПУ йшли тривожні повідомлення, вище політичне 
керівництво УСРР вперто відстоювало лінію на невизнання голоду 
як явища, замовчування масштабності лиха. Секретар ЦК КП(б)У
С.Косіор 26 квітня писав Й.Сталіну: “Всякие разговоры о “голоде” 
на Украине нужно категорически отбросить”4. Це була ідеологічна
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установка, яка накладала глухе табу на саму інформацію про голо
домор. За таких умов ЦК КП(б)У не міг подати до Москви будь-які 
дані про смертність від голоду. Однак не можна виключити, що така 
статистика велася для внутрішнього вжитку. Тим більше, що відділи 
ДПУ цю роботу проводили, надсилаючи до партійних комітетів 
спецдонесення. Дані про смертність, людоїдство наводяться й у зве
деннях оргінструкторського відділу ЦК КП(б)У, але головний ак
цент тут робиться на політичних настроях селянства, контрреволю
ційних проявах тощо.

У довідці інформаційного сектора ЦК про стан Уманського ра
йону в травні 1932 р. констатується: “Знову збільшилися захворюван
ня від голоду, збільшилась смертність. В с.Фурманка лише з 1 по 5 
травня вмерло від голоду 24 чоловіки. Є села (Дмитрашки, Фурманка, 
Ладижинка, Ропотуха), де смертність носить масовий характер”

Проте затримки проведення посівної кампанії пояснюються не 
голодом, виснаженістю людей і худоби, а “прошуками куркуля та 
його агентури”5.

У діловодстві ЦК КП(б)У, куди надходила найважливіша інфор
мація, відклалися спецдонесення ДПУ, дільничних і обласних проку
рорів, доповідні записки, листи районних і обласних комітетів партії, 
облвиконкомів, що містять розрізнені дані про характер і масштаби 
голодомору в окремих районах та областях. Проте у 1932 р. жодної 
зведеної статистики з цього питання по республіці не виявлено. На 
наш погляд, це пояснюється не тільки ідеологічною установкою на за
мовчування голоду, але й вщуханням його розмаху влітку та восени 1932 р.

Нова хвиля голоду взимку і особливо навесні 1933 року породжує 
свіжі потоки інформації про наростання явищ голодомору. З лютого 
1933 р. ДПУ УСРР подає до ЦК КП(б)У вже зведені дані про смер
тність в районах окремих областей. Характерною стає фраза: “провер
кой райаппаратов ГПУ установлено”

Ці інформації свідчать про системну роботу органів ДПУ зі 
збору даних про голодомор. Ця статистика уніфікується. По райо
нах виділяються дані про кількість населених пунктів, уражених го
лодом; число голодуючих сімей, у них дітей і дорослих: хворих, 
опухлих, померлих; випадків людоїдства і трупоїдства. Вводиться 
графа про надану допомогу.

Дані, зібрані Київським облвідділом ДПУ по 42 районах об
ласті показують, що голодом на початку березня 1933 р. було 
охоплено 829 сіл, 26,5 тис. сімей, 93,6 тис. осіб дорослих і 112,2 тис. 
дітей. Всього померло 12,8 тис. осіб Зафіксовано 72 випадки кані
балізму та 65 -  трупоїдства.

Начальник облвідділу ДПУ робить характерне застереження: 
“Сведения по линии райисполкомов и райпарткомов превышают дан
ные ГПУ”6.
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Цілком зрозуміло, що облвідділи ДПУ інформували не тільки 
обкоми КП(б)У, а й своє безпосереднє керівництво у Харкові. Зокре
ма, начальник Дніпропетровського обласного ДПУ Краукліс пові
домляв В.Балицького про те, що своїми попередніми спецдонесен- 
нями він сигналізував про розширення масштабів опухання і смер
тності на грунті голоду. Він запевнив: “В настоящее время нами про
водится работа по определению точных размеров голода”7. Розкри
вається й технологія таких перевірок. Вони проводилися чекістами 
під виглядом виявлення епідемічних захворювань.

Треба відзначити, що класифікація статистичних даних урізно
манітнюється. Вони подаються вже за соціальною ознакою -  окремо 
на колгоспників і одноосібників.

З донесення Донецького обласного відділу ДПУ від 9 березня 
видно, що збір даних носив уже подекадний характер. Але кількість 
параметрів мінімізована лише до числа сімей, в них голодуючих та 
невстановленої кількості членів сімей8.

Вінницький відділ ДПУ у доповідній записці В.Балицькому конста
тує 11 березня 1933 р., що ще з початку лютого вони почали фіксувати 
важкі продовольчі труднощі в ряді районів області. Тут же наводяться 
розрізнені дані по районах, приклади голодування, смертності та кані
балізму в окремих селах9.

12 березня датована довідка ДПУ УСРР про продовольчі труд
нощі та вражені голодом райони України. Це перший документ, що 
містить відомості узагальнюючого характеру. Він охоплює лютий та 
першу декаду березня. Дані зібрані по 139 районах (а їх було понад 
350), 738 населених пунктах, де було зафіксовано 11 тис. 67 сімей, які 
голодують. За цей період від голоду померло 2 тис. 487 осіб10. Йдеть
ся про шість областей та МАСРР. Також додавався фактичний мате
ріал по районах, найбільш уражених голодом. Отже, з наведеного 
можна зробити висновок, що апарат відділів ДПУ був активно залу
чений до збору і узагальнення статистичних і фактичних даних про 
перебіг голодомору в Україні.

Про те, що саме апарат ДПУ виступає головним обліковцем цих 
смертних жнив свідчать й інші факти. Обкоми партії подають до ЦК 
КП(б)У дані, отримані від ДПУ. Нарком землеробства теж надсилає 
відомості про голодування та смертність населення Київської області, 
одержавши їх від облвідділу ДПУ.

Надзвичайно цікаву інформацію містить лист С.Косіора 
Й.Сталіну від 15 березня 1933 р. У ньому йдеться про різнобій даних 
у відомостях обкомів і по лінії ДПУ. Ось як пояснює цю ситуацію 
генсек КП(б)У: “Это объясняется тем, что достаточно серьезной и 
трезвой оценки положения без замалчивания и замазывания, как 
равно и без преувеличения и паники в областях, как правило, еще 
нет”. Далі він, посилаючись на ДПУ, замість поданих охоплених го
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лодом 139 районів, називає лише 103. С.Косіор запевняє ЦК ВКП(б), 
що робиться спроба через апарат ДПУ підсумувати “сведения о го
лоданиях и смертях, и через пять дней будем иметь более достовер
ную картину”1 ‘.

Отже, екстраполюючи ситуацію, можна зробити припущення, що 
числа 20 березня до ЦК КП(б)У повинні були надійти від ДПУ ці уточ
нені і зведені дані.

Однак таких документів виявити не вдалося. Більше того, з се
редини березня до партійних органів від відділів ДПУ перестали 
надходити доповідні записки про голодування і смертність. Такі роз
різнені дані надходять від райкомів і обкомів партій. Тепер вже Ін
формаційний сектор ЦК КП(б)У, готуючи зведені матеріали по ок
ремих областях, підкреслює, що інформація отримана від партійних 
органів. Про дані ДПУ вже не згадується.

Лише на початку червня знову прослідковую інформації відді
лів ДПУ Але з ними відбулася дивна трансформація, ці документи 
втратили статус офіційних і стали називатися особистими листами 
посадових осіб ДПУ Так, 5 червня начальник Харківського облас
ного відділу ДПУ Кацнельсон пише особистого листа Балицькому 
про продовольче становище в області. Цей документ прикметний 
кількома рисами. По-перше, він подає статистику голодомору з бе
резня місяця. По-друге, у ньому наголошується, що ці дані взяті з 
“полученных мною личных писем от руководителей наших райаппа- 
ратов”, тобто підкреслюється їхній приватний характер12. На жаль, 
“личные письма” В.Балицького до ЦК КП(б)У не виявлені.

З цих матеріалів напрошуються такі висновки. Можна припусти
тися думки, що після отримання у Москві листа Косіора про намаган
ня звести воєдино смертну статистику шляхом чекістських підрахунків, 
ОДПУ отримало вказівку ЦК ВКП(б) не проводити цю роботу і забо
ронило її місцевим ДПУ Саме цим пояснюється припинення з середи
ни березня інформування парторганів, а більш пізнє внутрішнє листу
вання ДПУ набуває нібито приватного характеру.

Розуміючи вражаючий ефект мільйонних втрат від штучного го
лодомору, вище партійно-державне керівництво не хотіло мати цю 
вбивчу статистику. Це загалом відповідало лінії ЦК ВКП(б) на замов
чування страшного соціального явища та його катастрофічних наслід
ків. Однак цей висновок буде залишатися доволі ймовірним, але все ж 
гіпотетичним доти, поки не будуть віднайдені прямі документальні до
кази заборони органам ДПУ вести голодоморську статистику.

Наведу опосередковані свідчення на користь висловленої гіпо
тези. Очевидець голодомору П.К.Василевський так описує “техно
логію” реєстрації смертності від голоду та складання відповідної 
статистики: “І тільки-но з’явилися перші жертви голоду, як одного 
дня до батька на роботу (у сільський медпункт. -  Авт.) прибули

292



уповноважений Проскурівського ДПУ разом з головою сільради Гу- 
менюком. Чекіст взяв з батька підписку про нерозголошення ніде ні
кому правдивих причин смертності колгоспників, а також зобов’яза
ли його щодня ходити до сільради писати акти-діагнози про мнимі 
причини загиблих з голоду... Перший примірник раз на п’ятіїденку 
забирав до Проскурова чекіст з ДПУ, а другий залишався в голови 
сільради. З березня 1933 року, коли смертність зростала чимдалі, тих 
актів більше не складали, а трупи вивозили до будь-яких ям”13.

Отже, за цими свідченнями, з березня 1933 р. реєстрація смерті 
припинилася. Причин тут може бути принаймні дві: перша -  вказів
ка “згори” припинити цю роботу, друга -  неспроможність сільсько
го адміністративного апарату реєструвати смертність через гігант
ські масштаби голодомору.

У доповідній записці начальника Київського обласного відділу 
ДПУ від 12 березня 1933 року голові ДПУ В.Балицькому підкресле
но: “Наведені цифри значно зменшені, оскільки райапарати ДПУ 
обліку кількості голодаючих і опухлих не ведуть, а дійсна кількість 
померлих від голоду іноді не відома і сільраді. У багатьох селах тру
пи своєчасно не ховають, а звалюють в погреби, двори. Бригади 
сільрад, збираючи трупи, не ховають їх поодинці, а копають загаль
ні ями, куди звозять від 10 до 15 трупів”14.

Певен, що не довіряти тодішньому керівництву Київського 
облвідділу ДПУ підстав немає. Тим більше, що аналогічні інформа
ції надходили й з інших областей. Показовою нам видається інфор
мація секретаря Козятинського райкому КП(б)У на Вінниччині. Він 
сповіщав обком партії: “Ми не займаємося спеціальним обліком че
рез сільські організації, скільки опухлих, скільки померлих... Дані 
ДПУ теж є далеко не повними, охоплюють 25-30% випадків смер
тності і опухання... У зв’язку з таким станом у наших колгоспах і се
лах померлих закопують групами по 5 -  6 осіб в могилу” Звернемо 
увагу на те, що лист цей датований 23 березня 1933 р.15.

Підтвердження нашого припущення щодо заборони інформуван
ня про голодомор знаходимо у листі секретаря Уланівського райкому 
партії до секретаря Вінницького обкому КП(б)У В.Чернявського у 
квітні 1933 р.: “...не дивлячись на Вашу заборону, щоб не писати про 
наявність голодуючих, вважаю, що буде злочинним не поставити до ві
дома обком про стан справ у районі”16.

Таким чином, не виключено, що підрахунки смертності в Укра
їні під час апогею голоду весною 1933 р. не велися. А відтак й знай
ти зведені статистичні дані, які б відтворювали адекватну картину 
людських втрат малоймовірно.

У 1991 році В.Маняк опублікував вражаючу інформацію про 
те, що статистика голодомору в Україні велася до квітня 1933 р., і на 
той час з грудня попереднього року померло 2 млн 420 тис. 100 осіб.
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Ці дані в республіці знали лише С.Косіор, П.Постишев, М.Хатаєвич 
та В.Балицький, відомство якого й збирало цифрові матеріали. Ве
дення цієї статистики було припинено за командою П.Постишева17.

Першоджерелом інформації називався не хто інший, як сам Ба- 
лицький. Нібито Сталін його помилував, і розстріл було замінено 20 
роками таборів. Він працював на Печорі вантажником і все це роз
повів у 1939 р. репресованому колишньому керуючому справами 
Раднаркому УСРР О.М.Кисельову, а той вже у 1950-ті роки П.К.Ва- 
силевському, з чиїх слів і склався матеріал В.Маняка. Ось така май
же детективна і не зовсім удокументована версія. Тоді, в умовах де
фіциту інформації про голод 1930-х, вона сприймалася щиро на віру. 
Сьогодні ж я б поставився до неї набагато критичніше. По-перше, 
сам автор інформації один раз говорить, що з березня 1933 р. статис
тика смертності не велася. І це збігається з даними документів. Іншо
го разу запевняє, що останні дані ДПУ склало станом на 15 квітня. 
Виникає питання: на базі яких первинних матеріалів? Та й достемен
но відомо, що Балицького розстріляли у листопаді 1937 р. Певну не
довіру викликає й абсолютна величина названих жертв голоду.

Підсумовуючи викладене, можна дійти наступних висновків. 
Перший зводиться до того, що серед доступних дослідникам архів
них документів найінформативнішим джерелом статистики про го
лодомор 1932-1933 роки є матеріали ДПУ і КП(б)У. Причому остан
ні нерідко складалися на базі перших.

Другий висновок полягає в тому, що досі не вдалося виявити зве
дені дані офіційного характеру щодо людських втрат України від голо
домору 1930-х років.

Третій -  можна припустити, що на вершинній стадії голоду вес
ною 1933 р. такі матеріали не складалися або ж містять неповні, фраг
ментарні дані. А це унеможливлює складання певної панорами жертв 
голодомору.

Четвертий -  використання цієї категорії документів з огляду на 
їх походження, екстремальні умови створення та цільове призначен
ня має бути максимально критичним.

І нарешті, останнє: евристичні сподівання дослідників цієї теми 
можуть бути пов’язані з відкриттям фондів відомчих архівів Служби 
безпеки, МВС України та архівосховищ Російської Федерації.

1 Голод 1932-1933 років на Україні: очима істориків, мовою документів. -  К.: 
1990; Колективізація і голод на Україні 1929-1933. 36. документів і матеріалів. -  К.: 
1992; 33-й: Голод: Народна Книга-Меморіал / Упоряд. Л.Б.Коваленко, В.А.Ма- 
няк. -  К.: 1991; Чорна книга України. 36. документів, архівних матеріалів, листів,
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доповідей, статей, досліджень, есе. -  К.: 1998;Портрет темряви. Свідчення, доку
менти і матеріали у двох книгах. -  Київ-Нью-Йорк: 1999.

“ Винокурова Ф., Подкур Р. Голод 1932-1933, 1946-1947 pp. Вінницька область. 
Документи і матеріали. -  Вінниця: 1998; 3 історії голодомору 1932-1933 pp. на Сум
щині. - Суми: 2002.

2 Кульчицький С.В. 1933: трагедія голоду. -  К.: 1989. - С.42.
4 Центральний державний архів громадських об’єднань України (ЦДАГО Ук

раїни). - Ф.1. - Оп.1. - Спр.2029. - Арк.67.
~ Там само. - Спр.1931. - Арк.34-35.
~ Там само. - Спр.2191. - Арк.96-97.
' Там само. - Спр.1282. - Арк.5.
° Голод 1932-1933 років на Україні... С.418-419.
? UДАГО України. - Ф.1. - Оп.1. - Спр.2189. - Арк.98-101.

Там само. - Спр.2296. - Арк.8-9.
] 1 Там само. - Спр. 1243. - Арк. 159-162.
}“ Там само. - Спр. 1281. - Арк.49-56.
3 33-й: Голод... С.49-50.

Голод 1932-1933 років на Україні. - С.434.
Винокурова Ф., Подкур Р. Голод 1932-1933, 1946-1947. Вінницька область. -
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Степан Дровозюк 
(Вінниця, Україна)

ВИСВІТЛЕННЯ Д У Х О В Н И Х  АСПЕКТІВ  
ГЕНОЦИДУ^ 1932-1933 PP. 

В УКРАЇНСЬКІЙ ІСТОРІОГРАФІЇ

Грунтовне дослідження усіх аспектів геноциду 1932-1933 рр. 
необхідна умова з'ясування його причин та наслідків. Дослідники 
вже чимало зробили для вивчення політичних, економічних та де
мографічних аспектів голоду-геноциду. На черзі - комплексне ви
світлення його духовної сторони. Актуальність цієї проблеми обу
мовлена насамперед масштабністю духовних руйнувань, неймовір
ною силою болю, мук та страждань, пережитих український наро
дом в умовах геноциду. Необхідність спеціального дослідження ду
ховних аспектів геноциду 1932-1933 рр. продиктована самою приро
дою голодомору, у якому значно більшою мірою, ніж у інших сус- 
пільно-історичних явищах, виражена морально-психологічна сторо
на. Слід врахувати і те, що прийняте у міжнародному праві визна
чення геноциду включає не лише навмисне вбивство народів, а й зав
дання їм тяжких психічних пошкоджень.
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Пріоритет у висвітленні геноциду 1932-1933 рр., у тому числі 
його духовних аспектів, належить історикам української діаспори1.

Необхідність поглибленого дослідження духовних аспектів го
лоду обгрунтували Л.Коваленко2 та В.Марочко3.

З'явилися перші історіографічні розвідки. Так, В.Савельєв та 
Б.Хорошун4 розглянули деякі напрями зарубіжної історіографії го
лодомору. Про складний шлях до правди про голод, пройдений ук
раїнськими істориками в умовах горбачовської "перебудови", розпо
вів С.Кульчицький. Основним завданням він вважає підготовку уза
гальнюючих праць, у яких проблема голодомору знайшла б усебіч
не висвітлення-5. В.Калініченко та Є.Яценко з'ясували основні етапи 
та напрями дослідження голоду 1932-1933 рр.6

В історіографії голодомору-геноциду упродовж останніх років 
простежуються два взаємопов'язаних процеси: нагромадження емпі
ричного матеріалу та теоретичне осмислення природи геноциду. Ряд 
духовних аспектів голоду-геноциду висвітлили Л.Коваленко, С.Куль
чицький, В.Марочко, Є.Шаталіна, В.Шкварчук, І.Шульга' та інші 
дослідники. Зокрема, В.Пахаренко одним з перших охарактеризував 
голод як геноцид, що " ...виїдав із душі все людське, а натомість в ній 
прокидалось звіряче"8. Вагомий внесок у дослідження духовних аспек
тів голоду-геноциду зробили учасники міжнародної науково-теоретич
ної конференції "Голод-геноцид 1933 року в Україні: історико-політо- 
логічний аналіз соціально-демографічних та морально-психологічних 
наслідків", що відбулася у листопаді 1998 р. Потужна джерельна база 
для дослідження духовних аспектів геноциду закладена виданнями до
кументів та свідчень9. Серед документальних публікацій останніх ро
ків привертає увагу двотомне видання свідчень, документів й матеріа
лів, зібраних та упорядкованих П.Ящуком10.

Для розуміння причин та наслідків голоду набуває актуальнос
ті питання про духовний стан українського народу напередодні ма
сового геноциду. Зокрема, йдеться про духовні основи опору тоталі
тарному режимові. Чому не було справжнього опору масовому 
вбивству голодом? Адже, як наголосив В.Марочко, у 1921-1923 рр. 
селяни виступили зі зброєю проти політики воєнного комунізму. 
"Опору не відбулося,-зазначає автор,-тому, що селян штучно поділи
ли на бідняків, середняків і куркулів, зіткнувши між собою на "кла
совому фронті"11. Аналізуючи співвідношення сил влади і україн
ського селянства на той час, Л.Коваленко писала: "Селянство було 
обезглавлене злочинною кампанією "розкуркулювання" і терору, 
яка забрала його здорове осердя, його мозок і силу. Позбавлене зем
лі і худоби, обернене на безправних рабів, підступно розколоте на 
"активістів" і "ворогів народу", на "колгоспників" і класово ворожих 
їм "індусів", паралізоване страхом, селянство було приречене у цьо
му двобої з тоталітарним режимом сталінщини"1̂ . На думку ж
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П.Ящука, на початку 30-х рр. український селянин ще був носієм 
здорової християнської ментальності українського народу, котрої не 
встиг сплюндрувати голодомор 1921-1924 рр."13

Є підстави вважати, що однією з передумов масового вбивства 
голодом^ 1932-1933 рр. було духовне покріпачення українського се
лянина. Йдеться про знищення природної духовної сутності селяни
на, його волі та здатності до опору. Погоджуючись з В. Марочком у 
тому, що "... духовне покріпачення селян почалося відразу після жов
тневого перевороту 1917 р"14, додамо, що духовна руйнація здійсню
валася ще й до того російським царизмом. Для руйнування духовно
го комплексу українського народу більшовики використали могут
ню, небачену досі ідеологічну машину. На жаль, ні сама ця машина, 
ні її роль у підготовці геноциду українського народу ще належним 
чином не досліджені. В умовах ідеологічного терору український се
лянин, який був хранителем духовного спадку нації, не зміг, як пише 
Л.Коваленко," уникнути духовного тавра сталінщини"15.

В історіографії утверджується думка, що голод був засобом 
"виховання" та формування "нової людини". С. Кульчицький висло
вив переконання, що "культурно-виховна" функція терору голодом 
простежується дуже чітко. "Спрямована на селян пропаганда трива
лий час, починаючи з 1933 року, - писав автор, - обгрунтовувала од
не: від голоду може врятувати тільки сумлінна праця в громадсько
му господарстві"16. У цьому ж руслі висловився С.Білокінь, який звів 
внутрішню політику більшовицького режиму до двох основних на
прямів: формування людини нового типу ("будівника комунізму"), 
та усунення тієї частини населення, яка для цього не підходила17.

Досить важливе значення має дослідження голоду у взає
мозв'язку з національно-культурними процесами. Взаємозв'язок між 
голодом та українізацією простежив В.Мороз. На його думку, у про
цесі українізації з'ясувалося, що село є не лише консерватором наці
ональних традицій, а й могутнім каталізатором українізації в місті, 
тому штучний голод був запланований і спрямований проти села як 
основного ресурсу для зросту національної стихії. Отже, робить вис
новок автор, селянський і національний аспекти трагедії були зв'яза
ні у тісний вузол18. Цю ж проблему розглянув Ю.Шаповал19. Наці
ональні аспекти голодомору виділив В.Марочко, який наголосив, 
що Сталін, заморивши селян штучним голодом, розпочав наступ на 
духовні підвалини нації20. Розглядаючи голод у контексті україніза
ції, В.Даниленко та П.Бондарчук дійшли важливого висновку, що 
коріння голоду слід шукати не лише в примусовій колективізації та 
розкуркуленні, а також в намаганні центрального партійного керів
ництва повести рішучий наступ проти національно-культурного 
розвитку. На думку авторів, удар по селянству був лише однією із 
складових політики наступу на український національний рух. Ос
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кільки селянство могло бути національною силою у тісному зв'язку з 
національною інтелігенцією, то удар по селянству повинен був від
буватися одночасно з ударом по інтелігенції. Отже, міркують далі 
автори, голод став для українських селян карою за те, що вони були 
опорою національно-визвольного руху21.

Руйнування духовності українського народу здійснювалося та
кож через убивство голодом та деморалізацію сільської інтелігенції 
як носія культури й моралі. Становище сільської інтелігенції в умо
вах голоду розглянув Г.В.Касьянов, який зробив висновок, що го
лодний терор та репресії "...жахливим чином позначилися на сіль
ському учительстві" Вчителі були поставлені голодом у такі умови, 
що перестали бути еталоном моральності. Про це свідчать наведені 
Г.В.Касьяновим факти участі частини учителів у каральних акціях, 
"викритті класово ворожих елементів"22.

Важливий напрям дослідження - вплив геноциду на динаміку на
строїв різних верств населення. У зв’язку з цим привертають увагу пуб
лікації Л.Гриневич23 та В.Гриневича24, які з’ясували вплив голоду на 
політичні настрої червоноармійців. Проаналізувавши динаміку 
"контрреволюційних висловлювань" червоноармійців, Л.Гриневич 
дійшла висновку, що сформовані в переважній більшості з місцевого 
селянства частини і з'єднання УВО виявили значною мірою своє неза
доволення та супротив політиці радянського керівництва25. "Крамоль
ні" думки і настрої серед селян Донбасу виявив М.Троян26, а Л.Кова
ленко звернула увагу на поширення апокаліптичних настроїв27.

Основу духовності українського народу становила його тради
ційна культура. Проблема "народна культура і голод-геноцид" має 
два аспекти: відображення голоду у народно-поетичній творчості та 
руйнівний вплив геноциду на традиційну народну культуру. Першо
му аспектові присвячені публікації Д.Білоуса, І.Бугаєвича, В.Вовко
дава, В.Дубравіна, П.Охріменка, В.Пахаренка28. Другий аспект дос
ліджений дещо менше. Цілком очевидно, що з початком масового 
голоду функціонування української народної культури припинилося
- адже вимирали самі носії цієї культури. Голодні та знесилені селя
ни втратили фізичну здатність та духовну потребу виконувати тра
диційні обряди, що наповнювали селянське життя. Руйнування од
ного з таких обрядів - обряду поховання, показала О.Веселова. Про
аналізувавши спогади очевидців, вона зробила такі узагальнення: 
"Ховали убієнних голодом у величезних ямах, траншеях. Ніхто не 
оплакував, не виряджав у останню путь, ніхто з ними не прощався. 
Померлих загортали у рядна, а то й так кидали до ям. Без пошану
вання, без домовин. Ні хрестів, ні обелісків на могилах не ставили"29. 
Водночас більшовицька влада активно впроваджувала так звану но
ву, радянську обрядовість. Спеціального аналізу вимагають різно
манітні театралізовані дійства, що влаштовувалися комнезамівсько-
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комсомольським активом, і можуть розглядатися як своєрідна кар
навальна антикультура люмпену. Процес руйнування національної 
культури в умовах голоду ще не став предметом історичного дослід
ження. На нашу думку, необхідно простежити вплив геноциду на 
свята, обряди, пісенну творчість українського народу, вишивання, 
иисанкарство, різьб'ярсгво, гончарство, народну архітектуру тощо.

Голод-геноцид справив руйнівний вплив на всі сторони духов
ного життя. Особливо згубні і довготривалі наслідки він має у сфері 
суспільної свідомості українського народу. Багаторічні дослідження 
дали підставу В.Марочку зробити висновок, що терор голодом ви
ховував сліпе поклоніння владі, "законопослушність" і соціальну 
терпимість30. Глибокі зрушення сталися у емоційній сфері. Дослід
ники зафіксували широкий спектр почуттів, що виникли на грунті 
голоду. Так, Є.П.Шаталіна і В.І.Марочко виявили та опублікували 
листи селян, у яких відбилися щирість і образа, вболівання й нерозу
міння, пасивність, страх, пригніченість тощо31. Є.Шаталіна, аналі
зуючи листи та спогади очевидців, дійшла висновку, що реальна 
загроза голоду породила серед селянства атмосферу нервозності, за
непокоєності, морально-психологічної пригніченості. Маніпулю
вання свідомістю породжувало у селянському середовищі коливан
ня, сумніви, невизначеність. Внаслідок голоду, як пише авторка, мо
рально-психологічна деградація селянства дійшла своєї крайньої 
точки відліку, коли вже не спрацьовували будь-які загальнолюдські 
норми співжиття32. Ряд важливих висновків щодо впливу голоду-ге- 
ноциду на психіку людей зробили О.Веселова33 та С.Горошко34.

Загалом українські історики, навіть не застосовуючи спеціаль
них психологічних методів дослідження, виявили і описали явища та 
стани, що характеризуються ними як ненависть, злоба, жорсто
кість, байдужість, дратівливість, агресивність, підвищене збуджен
ня, депресія, смуток, втрата родинних почуттів, покірність, тривога, 
розлюченість, крайній відчай, божевілля, заздрість, пригніченість 
тощо. Завдання історико-психологічної науки - доповнити цей ряд і 
здійснити його наукову класифікацію.

Жахливого удару зазнала народна етика та мораль, що є важ
ливим елементом духовного життя. В умовах масового вимирання 
українського народу такі споконвічні риси його етики як привіт
ність, доброзичливість, ввічливість, чуйність залишилися у минуло
му. Натомість запанувала байдужість та жорстокість. За таких умов, 
на думку В.Марочка, набули зворотного смислу одвічні цінності на
роду: біле стало чорним, честь і гідність пороком, донос на ближньо
го - патріотичним вчинком"35. Як писала Л.Коваленко, " подвійна 
мораль пронизувала існування...", а "мораль сільського люмпена 
цілком гармоніювала з духом "твердої лінії"36. Ряд міркувань про по
ходження доносительства як суспільної етики висловив В.Маняк37.
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Селянство і релігія в умовах голоду-геноциду - ще один важли
вий аспект зазначеної проблеми. Р. Подкур виявив та проаналізував 
документи ДПУ, що свідчать про різке зростання релігійності в умо
вах загрози масового голоду. Цікаво, що за повідомленнями аналі
тиків ДПУ, церкви почали відвідувати колгоспники, члени комун, 
комсомольці38. Зрозуміло, що тут йдеться про тих, хто ще міг прий
ти до церкви. Адже знесилені голодом селяни не могли відвідувати 
церкву, що травмувало їхні душі. У руслі даної проблеми необхідно 
також розглянути поведінку сільських священиків, оскільки їхня ді
яльність займала помітне місце у духовному житті селянства. "Зну
щання з селянства було одностайно засуджене духовенством,- пише 
Т.Поліщук.- В церквах почали переховувати хліб. Священики вуста
ми Богоматері, яка нібито явилася в ті неспокійні часи, передрікали 
загибель усім, хто вступить до колгоспу"39.

Основа духовного життя народу - його мова. Однак більшо
вицький режим активно використовував мовні засоби для покріііа- 
чення українського народу. Якщо спочатку це питання ставили фі
лософи40, то згодом про роль слова у духовному закріпаченні селян 
напередодні масового голоду почали писати й історики. Так,
С.Кульчицький розглянув питання про підміну Сталіним поняття 
"селянин-хлібороб" словом "куркуль" і зауважив, що "...загроза роз- 
куркулення діяла на багатьох селян паралізуюче, позбавляла їх волі 
до опору"41. Важливе питання про вплив "слів-чужинців" на духов
ний світ українського селянина поставила Л.Коваленко42. Гадаємо, 
мовний аспект геноциду мав би стати предметом спільних дослід
ницьких зусиль істориків, мовознавців та психологів.

Створенню умов, коли селяни вбивали і катували один одного 
у боротьбі за виживання, сприяло також здійснене більшовиками де
формування правосвідомості народу. Відомо, що суспільство не мо
же функціонувати без соціальних норм, що регулюють суспільні від
носини. Влада свідомо створила умови, за яких ці норми втратили 
будь-яке значення. Про масове руйнування правосвідомості свідчать 
самосуди. В.Марочко справедливо назвав їх "...незаперечним фак
том геноциду в українському селі"43. Автор розкрив жахливу карти
ну самосудів, навів факти катувань і тортур, що породжували відпо
відну морально-психологічну атмосферу44. Торкнувшись цього пи
тання, І.Шульга зауважив, що люди в тих умовах втрачали милосер
дя, "карали, калічили, на смерть забивали "злодіїв"*5.

Окреме питання - про духовний стан виконавців бузувірської 
політики Сталіна. Адже серед нелюдів, які безпосередньо здійснюва
ли акти вбивства селян, також були селяни. У зв'язку з цим актуаль
ним є питання, поставлене С.Кульчицьким щодо мотивів дій цих іс
тот: "Чи були вони тільки гвинтиками бездушної державної маши
ни?". Відповідаючи на нього, автор виділив дві групи виконавців
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репресивної політики: тих, що "робили кар'єру, "працювали" не за 
страх, а за совість"; й тих, які відкрито чи приховано саботували вка
зівки центру46.

Заслуговує на увагу спроба Г.Капустян розглянути вплив голо
ду на селянську ментальність. Цей вплив авторка простежила, зокре
ма, на основі аналізу усної народної творчості. Як одну з найхарак
терніших рис селянської ментальності того часу вона виділяє страх, 
що "змушував доносити", втручався у життя і душі людей, всмокту
вався у кров, породжував моральну податливість, здатну перерости 
у моральну нерозбірливість4' .

Очевидно, найскладнішим для соціально-психологічного ана
лізу є канібалізм, що набув поширення в умовах геноциду. В.Маняк 
охарактеризував цей стан як отупіння, здичавіння, втрату людської 
подоби, потворну аномалію. Він слушно зауважив, що для з'ясуван
ня природи цього явища важливе значення мають спогади фахівців: 
лікарів, вчителів, психологів48. Власний погляд на канібалізм як 
"...межу між людиною і нелюдом, між людиною і звіром..." висловив 
Б.Хандрос. На його думку, у час соціальних потрясінь, стихійних ка
тастроф, масового психозу суспільство "...деформується настільки, 
що людина у своєму падінні може опуститися до рівня звіра..."49

Ряд нових підходів до проблеми духовного життя в умовах ге
ноциду запропонував С.Білокінь. Чимало роздумів викликає його 
пропозиція розглянути євгенічний аспект проблеми, що розкриває 
нові можливості для з'ясування причин геноциду українського наро
ду50. Актуальним є також поставлене ним питання про соціальні му
тації в умовах панування більшовицького режиму51.

Таким чином, у працях істориків та публіцистів поряд з полі
тичними, економічними та демографічними аспектами голоду ви
світлюється і духовна сторона цієї трагедії українського народу. 
Однак, на нашу думку, в українській історіографії розкриті лише 
окремі аспекти цієї складної та багатогранної проблеми. Це й зро
зуміло адже більшість дослідників ставили перед собою інші 
важливі завдання, тому вони лише частково торкалися цих питань. 
Крім того, слід мати на увазі і методологічні труднощі, пов'язані із 
досить складною структурою духовного життя, його, так би мови
ти, "невловимістю". В окремих працях простежується певна ідеалі
зація суспільної свідомості селянства.

Отже, огляд доробку українських істориків підтверджує, що 
без врахування змін, що сталися у духовній сфері народу під впливом 
голоду, картина геноциду буде неповною. На нашу думку, духовні 
аспекти голоду-геноциду, що розглядалися істориками та публіцис
тами, можуть стати темами самостійних наукових розвідок. Нині 
створена достатня методологічна база та нагромаджений необхід
ний емпіричний матеріал для створення синтетичних, узагальнюю-
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чих праць, що розкрили б духовний стан українського народу в умо
вах геноциду. При цьому йдеться про духовну сферу у найширшому 
розумінні: від ідеології та культури - до емоцій, почуттів та психічних 
станів. У зв’язку з цим і нині є актуальними міркування Джеймса 
Е.Мейса, висловлені ще у 1993 р. про те, що усні розповіді є найцінні
шим джерелом для оцінки духовної шкоди, завданої українському на
родові52. Спеціальний аналіз усних свідчень та листів дасть можли
вість виявити та класифікувати усе розмаїття елементів духовного 
життя, його динаміку та особливості на кожному етапі геноциду. Для 
адекватного відтворення духовної руйнації необхідно активніше вико
ристати інструментарій психологічної науки. У зв'язку з цим особливої 
ваги набувають заклики французького історика Л.Февра об’єднати зу
силля психологів та істориків для дослідження духовного життя людей 
у минулому53. З метою реконструкції усієї сукупності духовних явищ 
та процесів у період голодомору необхідно також чіткіше визначити 
предмет дослідження та його структуру. Це дасть можливість збагнути 
феномен поведінки людей в тих умовах, мотиви вчинків представників 
різних соціальних груп, поглибити уявлення про причини, реальні мас
штаби та наслідки геноциду 1932-1933 рр.
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Павло Репешко 
(Миколаїв, Україна)

ПЛАНУВАННЯ ЯК О ЗН А К А  Ш ТУЧНОСТІ 
СТВО РЕН Н Я УМОВ ДЛЯ ГОЛОДОМ ОРУ  

в 1932-1933 роках

Роль планування економічної політики в Союзі PCP та в Україн
ській СРР, як його складовій частині, все ще перебуває у стані недо
статньої уваги дослідників щодо причин, умов, перебігу та наслідків 
голодомору в Україні першої половини двадцятого століття. А проте, 
чимало дослідників поєдналися у своїх висновках про штучність голо
домору в Україні в 1932 та 1933 роках.

Плановий підхід до господарювання в умовах перших п’ятирі
чок побудови соціалізму міг бути одним із позитивних чинників 
створення належних умов для розвитку економіки, в тому числі і 
сільського господарства, якби планування розроблялося спеціаліс
тами з відповідних галузей промисловості та транспорту, а в сіль
ському господарстві було збережено багатоукладність, і зміни в цій 
галузі не запроваджувалися насильницькими заходами.

На жаль, державна влада на той час перебувала в руках у лю
дей, які взяли її силою і не визнавали для втілення у життя своїх ідей 
будь-якого іншого шляху, крім насильства. Відсутність знань, досві
ду, відповідної кваліфікації та підприємницького нахилу, за переко
нанням вождів партії, сповна компенсувалися відданістю справі пар
тії. З часом відданість партійним ідеалам зазнала деформації і була 
трансформована у культ особи. Так що питання комплектування уп
равлінських та виконавчих кадрів для оцінки планування перебудо
ви сільського господарства у відповідності з ідеями правлячої біль
шовицькій партії теж має суттєве значення.

Всеросійська комуністична партія (більшовиків) та її складова 
частина -  Комуністична партія (більшовиків) України, що силою 
узурпували владу у всій країні, не зараховували селянство до своїх 
союзників. Незважаючи на декларативність захисту прав трудящих, 
на декларативність декрету “Про землю”, права селян не були захи
щені належним чином.
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В першій Конституції РСФРР, що була прийнята в 1918 році, 
встановлювалася жорстка централізована влада у вигляді диктатури 
пролетаріату. Представники “експлуататорських” класів позбавлялися 
права голосу. До таких було віднесено купців, священиків, монахів, по
міщиків, жандармів. Права сільського населення були обмежені, вони 
могли обирати до Рад лише одного депутата від 120 тис. виборців, та 
й вибори проходили у два етапи. В цей же час вибори одного депутата 
від міського населення здійснювався від 25 тис. виборців і були прями
ми. Відношення різниці становить майже 5 разів. У 1924 р. була прий
нята нова Конституція СРСР, яка зберегла нерівність у виборах між 
містом і селом: у одному випадку 1 депутат представляв 120 тис. вибор
ців, а в іншому -  25 тис.1

Селянин-одноосібник являв загрозу тоталітарному державному 
утворенню вже тим, що він сам себе забезпечував продовольством та 
міг на виручені від продажу результатів своєї праці кошти придбати 
вироби промисловості. Відносна економічна незалежність селянина- 
одноосібника від держави та волі її політичного керівництва були го
ловною провиною українського селянства.

Бажаючи довести, що єдина можлива організація сільськогоспо
дарського виробництва -  це колективна, авторитарна влада доклала 
зусиль до нищення спочатку заможного селянства -  так званих курку
лів, потім знищила середняків, а за ними, поетапно, всіх інших селян- 
одноосібників. Існування одноосібника на селі стало неможливим, то
му всі, хто залишився після такого державотворення, якщо хотів вижи
ти, мали податися або до міста, або до колгоспу.

У якості інструменту втілення своїх цілей в життя командно-ад
міністративна система використовувала різноманітні податки та 
збори, обов’язкові позики та пайові внески. Розміри цих платежів 
постійно підвищували, що у порівнянні зі зниженням вартості праці 
робило невигідним будь-що виробляти. До того ж, розміри плате
жів, які повинні були сплачувати колгоспи та селяни-одноосібники, 
суттєво відрізнялися не на користь останніх. Держава економічно- 
правовими заходами примушувала визнавати невигідність праці по
за межами колективного господарства. Таким чином були закладені 
основи для втрати зацікавленості у праці сільськогосподарського 
виробника у тому вигляді, як він існував на той час.

Прийнятий 1927 р. Кримінальний кодекс Української СРР визна
чав неплатежі у встановлений строк податків, зборів з обов’язкового 
окладного страхування, за відмову виконати повинності чи роботи за
гальнодержавного значення кримінальне покарання за статтею 58, що 
була змінена в 1930 р. до позбавлення волі на строк не менш як один 
рік з конфіскацією усього або частини майна. За невиконання одно
осібниками зобов’язань щодо здавання хліба, картоплі, або соняшни
ку державі в установлені строки, за статтею 58-1 КК їх могли покара
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ти на позбавлення волі на строк не менш як шість місяців. Коли ж ці дії 
були вчинені групами осіб, або мав місце опір владі при виконанні 
стягнень, чи винні визнані куркульськими елементами, міра покарання 
за другою частиною цієї статті починалося з п’яти років позбавлення 
волі з конфіскацією майна та засланням-. Слід звернути увагу, що дис
позиції статей Кримінального кодексу не встановлювали верхньої ме
жі судового покарання у вигляді позбавлення волі.

Наскільки важливого значення надавала влада стягненням, свід
чить той факт, що в постанові ЦВК і РНК СРСР від 29 липня 1935 р. 
“Про зняття судимості з колгоспників” було вказано, що дія цієї пос
танови не розповсюджується на осіб, засуджених за злісне і система
тичне невиконання зобов'язань з поставок сільськогосподарських про
дуктів (зернопоставки, м’ясо та молокопоставки й ін.)-\

Розміри покладених на селян-одноосібників обов’язків щодо 
сплати непосильних податків, зборів та виконання примусових зо
бов’язань були умисно завищені, про що свідчать їх численні звернен
ня зі скаргами та проханнями до органів влади. Як приклад, можна на
вести той факт, що 63 селяни-одноосібники села' Животівка Оратів- 
ського р-ну на Уманщині у листі від 5 серпня 1931 р. звернулися до го
лови ВУЦВК із колективною скаргою на те, що обсяги покладених на 
них хлібозаготівель вони не зможуть виконати через недорід, що об
кладання державною позикою занадто велике і здійснюється насильно4.

Коли селянське господарство, більшість якого становили селя
ни-одноосібники, було розорене, держава вимушено збільшила роз
міри стягнень і з колгоспів. Тому на той час не кращі справи були й 
у колгоспників. Зі звернень у листопаді 1931 р. до голови ВУЦВК 
Григорія Петровського членів артілей “Незаможник” на Уманщині 
та “Колос” на Херсонщині можна зробити висновок, що після зби
рання врожаю та виконання плану заготівель хліба, у них не залиша
ється зерна для весняної сівби. Гроші, що заробив селянин, у нього 
відібрали на примусову державну позику, на самообкладання, на 
страховку. Крім цього, селяни мали у примусовому порядку витра
чати власні кошти на газети, кіноустановки5.

За допомогою грабіжницьких податків та повинностей, 
обов’язкових позик, внесків та інших примусових стягнень, влада 
поставила за мету відібрати у селян все, а потім, змилостившись на 
численні прохання, потроху видавати відібране, виставляючись при 
цьому благодійницькою, примушуючи проголошувати на її адресу 
подяки та клятви у вірності. Адміністративно-бюрократичний апа
рат партії влади не бажав терпіти будь-яких відхилень від обраного 
нею курсу. Гасло, проголошене Володимиром Ульяновим (Леніним)
-  “Хто не з нами, - той проти нас!” багато в чому пояснює злочин
ницьку політику нищення всього, що не вміщувалося у рамки визна
ченого партійного курсу. Переможці революції 1917 р. святкували
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свою перемогу, знищуючи своїх політичних супротивників. Репресії 
двадцятих років щодо учасників антибільшовицької боротьби мали 
характер помсти. За лозунгами боротьби за щастя народу було забу
то про сам народ.

В результаті такого керівництва стан сільського господарства 
України в ті роки зазнав таких змін: 1930 р.: Хлібозаготівля задо
вільна. До грудня було зібрано й здано державі 400 млн пудів хліба 
(норма, передбачена планом, виконана на 95%); 1931р.: Колективі
зація сільського господарства піднялася з 38% до 65%. Кількість ма- 
шинно-тракторних станцій (МТС) - від 47 у 1930 р. зросла до 300 у
1931 р. Кількість тракторів з 15 тис. у 1930 р. збільшилася до 25 тис. 
у 1931 р. Незважаючи на це, план хлібозаготівель до грудня 1931 р. 
був виконаний лише на 74%; 1932 р.: Селянські господарства вже ко
лективізовані на 70%). Кількість МТС збільшилася до 445. Тракторів 
на полях було вже 35 тис. Але, незважаючи на це, виконання плану 
хлібозаготівель катастрофічно знижується. Замість 400 млн пудів, 
що було здано у 1930 р., у 1931 р. здано приблизно 300 млн пудів. У 
грудні 1932 р. було заготовлено лише 195 млн пудів6. Це - офіційна 
статистика, якій за часів командно-адміністративної системи госпо
дарювання хоча і були притаманні приписки, але все ж вона свідчить 
про тяжкий стан у галузі. Також у цих цифрах не враховані втрати 
від недбалого зберігання зібраного врожаю.

Селяни у своїх особистих та колективних листах до органів 
державної та політичної влади в Україні неодноразово скаржилися 
на непосильні податки, що руйнують сільське господарство. Деякі 
звернення не підписані з остраху перед репресіями, про що зазнача
ється у самих листах. У багатьох зверненнях наголошується, що у 
селян вже немає що їсти та чим сіяти7. Відчай, мольба, зневіреність -  
ось основний настрій цих листів.

Архіви зберігають численні повідомлення як офіційні, так і не
офіційні, про голодування селян-одноосібників, колгоспників та ін
ших категорій сільського населення вже в 1931, 1932 та 1933 роках. 
За причини, що зумовили зубожіння села, визначаються такі: Вико
нання непосильних планів хлібозаготівель, м’ясозаготівель. Податки 
за все, що заробили у колгоспі. Самообкладання, позики, грабіж
ницьке здійснення стягнень всього майна боржника задля виконан
ня плану. Один із селян-колгоспників, доведених до відчаю такою 
грабіжницькою політикою, писав у своєму листі, що плани хлібоза
готівель та м’ясозаготівель охоплюють все, що вироблено у їх кол
госпі. Крім цього, величезні податки. З кожного двору збирають 
примусово по 40 крб. на загальнодержавну позику. Пай у кооперації 
становить 28 крб. На аванс і будівництво - до 15 крб. з кожного дво
ру. Під час заготівель, коли немає зерна, заготівельники силою заби
рають все - картоплю, буряки, квасолю, сочевицю, гречку, просо, яч
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мінь, овес, сою, квашену капусту. А при цьому один трудодень ста
новить всього лише 37 коп., в той час як пара чобіт -36 крб., пара че
ревиків - 22-26 крб., костюм - 80 крб., пачка цигарок - 35 коп., хліб (4 
фунти) - 15 крб., одна картоплина середніх розмірів - 5 коп.8

За невиконання завдань хлібозаготівель селян безжально при
тягали до кримінальної відповідальності, не вдаючись до з’ясування 
обставин, що спричинили до цього. Вирішення питання про винува
тість особи слідчими та судами здійснювалося формально - не вико
нав встановленого плану, отже, винен. Про це свідчать листи селян- 
одноосібників з проханням зняти штраф за невиконання завдань хлі
бозаготівель. Зокрема, селяни Василь Китченко, Леонід Кушнір та 
Микола Кутовий з різних районів Харківщини у серпні 1929 р. звер
нулися зі скаргами до ВУЦВК на вироки судів, за якими на них було 
накладено кримінальне покарання у вигляді штрафу за невиконання 
плану хлібозаготівель та несплату податків. У своїх скаргах селяни 
посилаються на неврожай та відсутність умислу в їх діях. Вони дово
дять, що стягнення штрафів зовсім розорить їх господарства і зро
бить неможливими їх подальшу працю на землі та виконання плану 
хлібозаготівель у майбутні роки9.

Таке ставлення до селян не могло не викликати невдоволення 
владою та опору. Подекуди, незважаючи на ту нищівну чистку, що 
здійснювалася в Україні упродовж всього часу після революції 1917 р., 
спалахували бунти. Доведені до відчаю селяни били активістів, вби
вали їх, але будь-який прояв непокори жорстоко придушувався усі
єю міццю державного апарату. Будь-який прояв невдоволення вико
ристовувався владою лише як привід для розв’язування репресій у 
все більших розмірах.

Для зміни свідомості селянства, вихованню у нього німої поко
ри, застосовувалися репресивні заходи відверто терористичного 
спрямування. Селян висилали з областей сотнями. Спочатку визна
чалася будь-яка кількість, а вже під затверджену кількість давали 
рознарядку по районах та селах щодо кількості осіб, яких потрібно 
було позбавити волі або вислати.

Для того, щоб потрапити до списку осіб, що підлягають висе
ленню, не потрібно було докладати багато зусиль. До куркульських 
господарств, згідно з постановою РНК УСРР про ознаки, що визна
чали селянське господарство як куркульське, прийнятою 13 серпня
1929 р., влада відносила всі селянські господарства за наявності в 
господарстві однієї з нижчеперелічених ознак:

а) якщо в господарстві систематично вживається наймана пра
ця для сільськогосподарських робіт,...;

б) якщо в господарстві є млин, олійниця, круподерня, просо
рушка, вовночухральня, шаповальня, терковий заклад, сушарня, 
шкіряний завод, цегельня або інше промислове підприємство - під
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умовою застосування у перелічених підприємствах живої тяглової 
сили або механічних двигунів, й так само, якщо в господарстві є віт
ряк, або водяний млин з двома й більш поставами;

в) коли господарство систематично здає в найм сільськогоспо
дарські машини з механічними двигунами;

г) коли господарство здає в найм або на сезон окремі устатко
вані помешкання під житло або підприємство;

д) коли члени господарства займаються торгівлею, лихварс
твом, комерційним посередництвом або мають інші нетрудові при
бутки (в тому числі служники релігійних культів), а також, коли 
будь-хто з членів господарства вибирає реєстраційне посвідчення на 
ведення промислового підприємства10.

Як бачимо, для того, щоб господарство було визнане куркуль
ським, достатньо було не так вже й багато. Але факти свідчать, що 
не тільки селяни, а й навіть низові радянські керівники заперечували 
наявність куркульського класу вже на початку 1930 р. Незначна кіль
кість селянських господарств, які можна було б віднести до категорії 
нетрудових, зникла ще в перші дні колективізації 1928-1929 рр. Цей 
культурний прошарок села відразу збагнув свою приреченість і або 
“самоліквідувався” (передав усе своє господарство до колгоспу, а 
сам пішов у радгоспи чи індустріальні центри), або був ліквідований 
насильницьким шляхом (розкуркулення). Решта селянської маси 
складалася тоді з бідняків і так званих середняків, які до революції 
майже всі були безземельними і зміцнили своє господарство лише 
завдяки отриманим наділам землі в революцію 1917 р.11

Командно-адміністративна система не рахувалася з правами 
людей, не поважала ні дорослих, ні дітей, ні хворих, ні старих. Згід
но з постановою політбюро ЦК КП(б)У від 29 березня 1932 р. “Про 
Полісся”, було визнано за необхідне здійснити “очистку районів По
лісся від “кулацьких елементів”, визначивши кількість сімей, які під
лягають виселенню, у 5000”12. Виселяли сім’ями, мабуть, тому, що 
загрозу своїм планам вбачали навіть від дітей.

Про авторитаризм та відсутність жодних підстав для репресій 
свідчать прийняті керівниками держави рішення. На засіданні політ
бюро ЦК КП(б)У за участю Лазаря Кагановича 29 грудня 1932 р. бу
ло прийнято рішення вислати 700 сімей із 20-25 сіл основних відста
лих районів. Організувати висилку на Північ 700 “злісних елементів 
і кулаків” без сімей. Виключити 50 осіб з партії і негайно вислати їх 
до концентраційного табору.

У якості заходів до “злісних нездатчиків хліба - одноосібників” 
запропоновано застосувати розпродаж всього майна та позбавлення 
землі і будівель у Харківській обл. до 1000 та у Дніпропетровській - 
до 500 господарств.

Не залишилися без уваги і суди, яким було вказано на непри



пустимість розбіжностей кількості розглянутих кримінальних справ 
з показниками, затвердженими центром. Для наочності було прий
нято рішення про публікації судових вироків у друкованих засобах 
масової інформації районного та обласного рівнів13.

Питання щодо висилки за межі України не могли бути виріше
ні без дозволу Москви, тому до ЦК ВКП(б) регулярно надходили за 
підписом Косіора прохання дозволити вислати з України осіб, що не 
сприймали нововведень. Зокрема, ЗО грудня 1932 р. прохали дозво
лити вислати із Чернігівської обл. 300 родин куркулів та 500 “злісних 
елементів та куркулів” без сімей. А 3 січня 1933 р. із Харківської обл. 
на Північ - 400 родин “злісних елементів та куркулів” і 40 виключе
них з партії комуністів14. Звертає на себе увагу той факт, що не зав
жди московське начальство задовольняло прохання харківських та ки
ївських ставлеників. А інколи навіть з Москви притримували своїх од- 
нопартійців, що занадто захоплювалися терором беззахисного сіль
ського населення. Зокрема, секретар ЦК ВКП(б) Павло Постишев, по
силаючись на постанову ЦК від 20 травня 1931 р., яким було заплано
вано виселення з України в Уральську область 30 тис. “куркульських 
сімей”, вже на дев’ятий день після її прийняття у листі до секретаря ЦК 
КП(б)У Косіора звертав увагу на помилки та “перегини”, що допуска
лися на місцях. Зокрема, невдоволення Кремля викликали факти роз
повсюдження запланованих заходів на сім’ї, які вже не мали працездат
них чоловіків, на середняків та бідняків, які бажали вступати до кол
госпів і виступали проти місцевих органів влади тощо15.

Наслідки виселення з України кращих представників праце
здатного сільського населення не забарилися. Доповідаючи 29 берез
ня 1932 р. Косіору про стан справ у Ново-Миргородському районі, 
Майоров повідомляв, що приблизно в половині сіл їдять здохлих ко
ней. Серед селян є опухлі від недоїдання. Той факт, що в одному із 
сіл тіла померлих людей по декілька днів залишалися незакопаними, 
було розцінено як прояв “контрреволюційної роботи куркулів” За 
це зняли з посад голову сільради та секретарів осередку і райпартко- 
му. До речі, у цій же доповідній з обуренням повідомляється, що у 
зазначеному селі план хлібозаготівель виконано лише на 44%16.

Голод прийшов до українського села. Розуміючи, що тягар від
повідальності за нищення населення повинен лягти на їх плечі, біль
шовики прийнялися застосовувати заходи конспірації. Зокрема, по- 
літбюро ЦК КП(б)У 8 лютого 1933 р. ухвалило рішення “стосовно 
випадків голодування” про заборону посилати будь-які офіційні ко
місії і ведення офіційного обліку відносно колгоспів, районів і міст17.

Вже 13 березня 1933 р. політбюро ЦК КП(б)У запропонувало 
Одеському обкому негайно здійснити заходи до повної ліквідації ви
падків голодовки у селі Старошведському. Голові ДПУ Балицькому 
було доручено не допустити проникнення свідчень про випадки го
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лодовки в с. Старошведському за кордон. І вже 17 березня 1933 р. ок
ремою постановою політбюро ЦК КП(б)У було вирішено застосува
ти рішучі заходи у боротьбі з розповсюдженням чуток про голод, що 
були оголошені контрреволюційними та провокаційними. Органам 
ДПУ і міліції було наказано досягти встановлення твердого поряд
ку, суворо караючи всіх, “сіючих паніку розповсюджувачів провока
ційних чуток та всі антирадянські елементи, що намаг аються вико
ристати продовольчі труднощі у своїх контрреволюційних цілях” 
Для досягнення цього були створені трійки в районі у складі секре
таря райкому, голови райвиконкому та уповноваженого від ДПУ, а 
в селах - у складі голови сільради, голови колгоспу та секретаря 
ячейки18.

Наведені вище факти з архівних джерел свідчать про наявність 
у діях владних структур командно-адміністративної системи ознак 
планування як у підготовці до створення умов голодомору, так і для 
розгортання масових репресій проти сільського населення України. 
Спочатку представники влади своїми нереальними планами та їх ви
конанням з проявами геноциду та тероризму до народу знищили 
сільське господарство у тому вигляді, в якому воно функціонувало 
на той час. Потім, діючи із застосуванням звичних для них заходів, 
почали знищувати як “ворогів народу” всіх, хто не сприйняв їх ідео
логії, а також тих із своїх представників, які виявляли недостатню 
відданість людиноненависницькій ідеології. У своїй сукупності, 
через ознаки плановості, ці факти підтверджують злочинну штуч
ність голодомору.
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Анатолій Михненко 
(Донецьк, Україна)

ГОЛОД 1932— 1933 РОКІВ У ДО Н ЕЦ ЬКІЙ  ОБЛАСТІ 
УСРР

Голод 1932-1933 рр. був одним з найбільш трагічних наслідків 
насильницької колективізації в Донбасі. Як стверджує відомий укра
їнський історик С.Кульчицький, колективізація в артільній формі 
була поступкою селянству з боку Й.Сталіна та його найближчого 
оточення. За поступку колгоспникам у розмірах присадибної ділян
ки він узяв реванш у колгоспів. Справа у тому, що держава заздале
гідь не визначала розміри колгоспних поставок. Коли хлібозаготі
вельний план ставав відомим, він охоплював майже весь урожай. 
Щоб колгоспники не могли продати хліб на сторону, приватну тор
гівлю в 1930 р. заборонили1. Проте голодомор 1932-1933 рр. був 
тільки опосередковано пов’язаний з колективізацією та колгоспами. 
Його витоки у продрозверстці, що однаковою мірою торкнулася 
колгоспників та одноосібників2.

Щоб зрозуміти, що відбувалося в Україні взагалі та Донбасі 
зокрема у 1932-1933 рр., потрібно звернутися до першопричин цього 
явища. Багато селян вже з 1929 р., в умовах надзвичайних заходів з 
вилучення хліба, розпродажу майна, непосильних податків ледве 
животіли. Дійсно, колективізація у 1929 р. проводилася вже із засто
суванням горезвісної 127-ї статті Кримінального Кодексу УСРР (за 
приховування та перепродаж надлишків хліба), розподіл землі між 
селянами відбувався за соціально-класовою ознакою3.

У ході колективізації порушувалися елементарні права людини. 
Прагнення місцевого керівництва зробити свій район, сільраду, село 
суцільноколективізованим і відрапортувати про результати керів
ництву, повсюдно призводило до порушення принципу добровіль
ності і до насильства. Про темпи колективізації та проведення посів-
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ної кампанії свідчить звіт Сталінського окрвиконкому від 20 березня 
1930 р.

Таблиця І
Темпи колективізації та посівної кампанії у Сталінській окрузі в 1930 р.4

Намічено Виконано % виконання

Колгоспів
Землі орної(колективізовано), га 
Господарств (колективізовано), га 
3 них батрацьких 
Робочої худоби, голів 
Організовано машинно- 
тракторних станцій 
Мобілізовано насіння, ц:
В тому числі пшениці, ц 
Перечищено насіння, ц 
Протруєно насіння, ц

373
315300
24579

49641

70
218249

218249
200000

383
488282
43175
807
49304

98
292340
138292
292366
128149

102,7
152,9
175,5

99

40
120,2

134
64,08

Розкуркулення у ході суцільної колективізації -  чи не найтрагічні- 
ший факт в історії її проведення. Примітно, що найбільше переселен
ців (117 тис. 149 чоловік) в Україну, прибулих на місце розкуркуле- 
них й висланих селян, було у голодному 1933 році5. Становище по
силило ще й стихійне лихо — недорід 1928—1929 рр., що вразив 76 
адміністративних районів в 11 округах України. Становище склало
ся настільки серйозне, що Раднарком України створив урядову комі
сію з надання допомоги селянству цих районів. Протягом 10 місяців 
(з жовтня 1928 р. до серпня 1929 р.) голодуючим допомагали продо
вольством, фуражем, посівним зерном, кредитами та ін. Ця програ
ма була виконана майже на 90%. Допомогу отримали близько пів- 
мільйона жителів, майже половину з них складали діти6.

З одного боку, стихійне лихо, з іншого — початок насильниць
кої колективізації, розкуркулення, репресії під час хлібозаготівель. 
При зростанні обсягу хлібозаготівель не тільки одноосібники, але і 
колгоспники залишалися фактично без хліба. Характерною щодо 
цього є хлібозаготівлі 1930 р. У цьому році Україна отримала непо
ганий врожай. Напередодні жнив за попередніми підрахунками план 
хлібозаготівель було визначено 430 млн пудів. Потім його збільши
ли до 440 млн, пізніше - до 472 млн і, нарешті, до 490 млн пудів. До 
1 червня 1931 р. з врожаю 1930 р. було здано 477 млн пудів проти 
310 млн пудів за попередній сезон. Було здано по 4,7 ц з гектара — 
рекордний показник товарності за всі попередні роки радянської 
влади. Насильно забраний хліб створював у сталінського керівниц
тва ілюзію, що колгоспне село здатне забезпечити “стрибок” в індус
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тріалізацію, що зернова проблема вже вирішена.
Примітними є дії влади, спрямовані на виявлення хліба, що 

приховували селяни. У цьому зв’язку можна навести лист завідуючо
го Старо-Бешівським районним відділом постачання до сільрад ра
йону про матеріальну винагороду особам, які виявили хліб у замож
них селян. У ньому зазначалося, що таким особам можна видавати 
25% вартості виявленого хліба грошима або 25% кількості знайдено
го хліба натурою7. Разом з вилученням “лишків” хліба проводилася 
ліквідація куркульських господарств. Наведемо деякі дані по Старо- 
Бешівському району: на 1 травня 1930 р. було ліквідовано 90 кур
кульських господарств та відібрано 2 тис. 879 га землі, а також май
на, грошей, облігацій, золота та срібла на суму 223 тис. 996 крб.8

Як стверджує амерканський дослідник Р.Конквесг, у 1930-
1932 рр. в СРСР повсюдно панували “цілковита дезорганізованість 
та неефективність”, і повідомлень, що підтверджують це, існує чима
ло. На рівні рядового хлібороба результати партійного чиновництва 
на селі добре ілюстрює типова розповідь селянина -  працівника рад
госпу в Єнакієве у Донбасі, який 1931 р. поскаржився своєму друго- 
ві-комуністові на погане керівнцтво та некомпетентність, що скрізь 
переважали. Торкнувшись питання догляду за худобою, зокрема, за 
радгоспними свиньми, він сказав:”Чудо, що вони ще досі не позди
хали. Але їм ще недовго лишилося. А директора, який попустив цьо
му, навіть не покарають” Коли товариш запропонував йому вийти 
з радгоспу, він відповів, що тоді його напевне заарештують, а якщо 
він залишиться, то зможе хоч якось допомогти своїм свиням і нама
гатиметься чинити опір директорові. За кілька місяців його-таки за
арештували, і пізніше він помер у тюрмі9.

Результати першого року суцільної колективізації привели се
лян Донбасу у шоковий стан. Наприклад, в артілі “Спільна праця” 
Іванівської сільради Грішинського р-ну план хлібозаготівель 1930 р. 
зріс у порівнянні з 1929 р. на 300%. “Я вважаю, — писав до ВУЦВКу 
в грудні 1930 р. голова артілі 25-тисячник Ю.С.Чорний, — що тут, 
напевно, не обійшлося без шкідництва. Якщо виконати план повніс
тю, то потрібно або не вивозити посівне зерно, щоб людям і худобі 
було що їсти, або не годувати коней і людей і виконати план... Чи 
може бути таке ставлення до колгоспу і колгоспників? Серед кол
госпників відчувається невдоволення...” Після перевірки листа вия
вилося, що, дійсно, артіль не забезпечена ні продовольством, ні фу
ражем, ні посівним зерном. Колгосп і люди були приречені на дегра
дацію і голодування. Але найбільш кричущим виявилося те, що обі
брали колгосп даремно, “на всяк випадок”, оскільки Грішинський 
р-н в цілому хлібозаготівлі виконав. Враховуючи тяжке становище 
колгоспу, з районних фондів комітету взаємодопомоги йому виділи
ли хліб, корми і посівні матеріали10.
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Але так було не завжди і не скрізь. У більшості випадків вилу
чене в хлібозаготівлі зерно не тільки не відшкодовувалося, а прово
дилися додаткові вилучення, внаслідок чого припинилася нату
ральна оплата трудодня. Значна кількість артілей протягом 1930—
1932 рр. не могли розрахуватися з колгоспниками за підсумками гос
подарювання. У таких колгоспах складалося тяжке становище, люди 
відчували гостру нестачу продуктів, голодували, особливо навесні, 
коли убогі запаси закінчувалися, а нового врожаю ще не було. У 
травні 1931 р. правління артілі ім. 238-го стрілецького полку в селі 
Чермалік Сартанського р-ну на Маріупольщині (Ф.Г Ратушников, 
К.О. Сагир, К. Хасхачих, K.M. Сусло) розглядало на своєму засідан
ні питання “Про продовольство” і вирішило: “Беручи до уваги, що 
на сьогодні є велика кількість голодуючих членів артілі, тому прав
ління постановило вийти з клопотанням перед вищестоячими орга
нами про видачу продовольства на 800 їдців, що становить 85% скла
ду артілі. Інші члени мають продовольства на 3—4 дні. У зв’язку з 
відсутністю продовольства, багато членів артілі ідуть на пошуки 
продовольства, що загрожує зривом всіх робіт...”11

Джерела існування цих та інших людей як в колгоспах, так і на 
власних подвір'ях, звужувалися, що вело до подальших позбавлень 
їжі селянських сімей. До кінця 1931 р. голодували майже повсюдно. 
Люди їли макуху, буряк, лушпиння, вживали в їжу різні сурогати, 
м’ясо померлих тварин. Мабуть, абсолютно праві С.Кульчицький і 
Є.Шаталіна, які стверджують: “з певною підставою можна сказати, 
що справжній голод почався набагато раніше, ніж вважалося досі... 
і, на жаль, трагедія йшла по наростаючій”12.

Ситуація загострювалася і тим, що коли селяни пересвідчилися, 
що план хлібозаготівель безрозмірний, і для розподілу на трудодні 
майже нічого не залишається, вони вимушені були, щоб вижити, вда
ватися до відвертого саботажу “першої заповіді” — виконати план 
хлібозаготівель. Майже у всіх колгоспах стали приховувати від облі
ку дійсні розміри врожаю, або залишати зерно в соломі, щоб перемо
лотити його ще раз.

Проте, не рахуючись з катастрофічним падінням життєвого 
рівня селян і загрозою масового голоду, керівництво республіки і 
країни вимагало безумовного виконання завдань хлібозаготівель. 
Але в цих умовах хлібозаготівлі в колгоспах проходили все важче. 
Заготівлі з урожаю 1931 р. продовжувалися до весни 1932 р. Заготів
ники у ході цієї кампанії відібрали у селян абсолютно все, в 44 райо
нах України почався поголовний голод з численними смертними ви
падками. Напередодні весняної посівної не тільки сіяти було нічим, 
але і нікому — виснажені від голоду селяни не в змозі були працюва
ти в полі. Як повідомляв спецкор О.О.Божко у травні 1932 р. про 
становище в селі Черкаському Донецької обл.: “з посівного фонду

316



немає нічого, навіть кукурудзи і гороху. Колгоспники на роботу не 
вийдуть, ослабіли від голоду, а здорові роз’їхалися за хлібом”13.

Звичайно, керівники республіки інформували Й.Сталіна про ста
новище в Україні. Однак, це були неповні, суперечливі, неправдоподіб-. 
ні відомості. Зокрема, 26 квітня 1932 р. С.Косіор повідомляв йому: “У 
нас є окремі випадки і навіть окремі села, що голодують, однак це тіль
ки результат місцевого головотяпства, перегинів, особливо щодо кол
госпів. Всілякі розмови про “голод” в Україні треба категорично від
кинути”14. У цьому обережному листі всього потроху — і правда, і пе
рестрахування (голод є і начебто його немає — “треба відкинути”), і 
половинчастість позиції. Разом з тим на адресу Сталіна, ЦК ВКП(б), 
ЦК КП(б)У тільки за січень — квітень 1932 р. надійшло 115 листів з 
описом страхітливих картин голоду в селах України15.

Становище ставало настільки серйозним, що у травні-червні
1932 р. Раднарком України надав фінансову (понад 2 млн крб.) і про
довольчу допомогу колгоспам 44 районів УСРР, що знаходилися у 
найважчому стані. Хоч до літа 1932 р. лещата голоду дещо розціпи
лися, достигла продукція садів і городів, люди отримали перший 
аванс хліба на трудодні, але пішов новий врожай з новими хлібоза
готівлями16. Проте, як це було завжди, допомога не надавалася без
коштовно. 15 липня 1932 р. політбюро ЦК КП(б)У видало спеціаль
ну постанову про повернення державі з урожаю 1932 р. продоволь
чої та насіннєвої позики колгоспам. Донецька обл. повинна була по
вернути 8,5 тис. т збіжжя17.

Навчені гірким досвідом, боячись знов залишитися без хліба, се
ляни пустилися на “маленькі хитрощі”, виробивши свою тактику само
забезпечення зерном — не домолочували снопи, ховали і виносили зер
но у кишенях, чоботях, за пазухами, таємно зрізали колоски, не поспі
шали косити, скиртувати, обмолочувати хліб і п. Зокрема, на полях 
колгоспів Троїцького, Сватівського, Білолуцького, Старобільського 
та інших районів Донецької обл. в липні 1932 р. перестоялий хліб об
сипався на пні (можна було підібрати зерно), на 1 м2 залишалося ЗО— 
50 колосків (їх можна було зібрати), не працювали, або не вистачало 
зерноуловлювачів (можна перевіяти полову) і п. Все це вільно чи мимо
вільно було спрямовано на те, щоб, образно кажучи, підібрати те, що 
“погано лежить”, і хоч би мінімально запастися зерном. Інстинкт са
мозбереження, що загострився, вимушено штовхав людей в тих умовах 
на вчинки і дії, що вони за інших обставин не здійснили б. Хіба госпо
дар тягнув би хліб у самого себе?18

Все це не залишалося непоміченим, і вище керівництво відреа- 
гувало негайно. ЦВК і РНК СРСР 7 серпня 1932 р. ухвалили поста
нову “Про охорону майна державних підприємств, колгоспів і коо
перації й зміцнення суспільної (соціалістичної) власності”19. Селяни 
його охрестили коротше — “закон про п’ять колосків”. Це був над
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звичайно репресивний акт із застосуванням вищої міри покарання — 
розстрілу, або при “пом’якшувальних провину обставинах” до 10 
років позбавлення свободи з конфіскацією майна, без права амністії. 
Цей документ був написаний Й.Сталіним. За найменший факт при
власнення хліба, збору колосків або зерен застосовувалися драконів
ські заходи. Селяни боролися за виживання, а влада — за витискан
ня з них останнього шматка хліба. Тільки у грудні 1932 р. було реп
ресовано понад 8,4 тис., у січні 1933 р. — більше 8,1 тис. осіб20.

Безпосередньо в Донбасі від часу її прийняття до 1 квітня 1933 р. 
за цією постановою було засуджено 9 тис. 286 осіб. Одноосібники 
(середняки та бідняки) серед них складали 37,3%, робітники — 
22,4%, колгоспники — 17,6%, куркулі і нетрудові елементи — 16,8% 
і службовці — 5,9%. Більшість з них були покарані за крадіжки в кол
госпах: у 1932 р. — 61%, а на початку 1933 р. — 55%. Щодо більшос
ті засуджених застосовувались “тверді заходи соціального захисту” 
Приблизно кожного тридцятого з них було засуджено до розстрілу, 
кожного восьмого — до позбавлення волі на 10 років, кожного 
п’ятого — до ув’язнення на строк від 5 до 10 років. Прокуратура 
опротестувала 363 вироки, з них 259 -  за м’якість21. Більш суворому 
покаранню піддавались куркулі і службовці (розстріляно відповідно 
11,6% і 5,2%)22.

Однак, декому у керівних колах цього здавалося мало. Зокре
ма, нарком юстиції і генеральний прокурор республіки В.Поляков 
повідомляв: “Враховуючи те, що тверді завдання виконуються по 
Донецькій області незадовільно, треба вважати, що кількість зас
тосованих репресій по боротьбі з нездачею хліба по Донецькій об
ласті є недостатньою”23. Між тим, тільки по Одеській, Дніпропет
ровській, Харківській і Донецькій обл-х не обмолочено було зер
нових на площі 725 тис. га, в тому числі по Донецькій — 150 тис. 
га24. Звідки ж було взятися хлібу? На 20 жовтня 1932 р. Україна ви
конала лише 39% річного плану хлібозаготівель25. У кризовому 
становищі виявилися й інші регіони країни. Багато місцевих керів
ників розгубилися, часто не володіли ситуацією.

Вихід, як це вже було не раз, знайшов Сталін. Він надіслав у ос
новні хліборобні райони партійно-урядові надзвичайні комісії з необ
меженими повноваженнями — будь-якою ціною взяти хліб. На Північ
ний Кавказ відправили комісію Кагановича, у Поволжя - Постишева, 
в Україну - Молотова. Характер діяльності комісії Молотова протягом 
листопада 1932 р.- січня 1933 р. швидко позначився на всій заготівель
ній кампанії. Вилучався не тільки хліб, але й продовольство. Це були 
так звані “натуральні штрафи”, що не мали нічого спільного з хлібоза
готівлями. Це був грабунок, що прирікав селян на вимирання26.

1933 р. не випадково називають “голодомором”. Це був пік тра
гедії. Ось дані з офіційної довідки ДПУ УСРР від 12 березня 1933 р. У

318



лютому—березні 1933 р. на Україні голодом було охоплено 738 насе
лених пунктів в 139 районах, де голодувало понад 11 тис. сімей, помер
ло від голоду майже 2,5 тис. осіб, захворіло від недоїдання 17,3 тис. У 
Донецькій області голодувало населення 29 районів, 83 населених пун
ктів, 573 сім’ї, хворих від виснаження було 409, померло 263 людини. У 
довідці Донецького обласного ДПУ від 9 березня 1933 р. обкому 
КП(б)У за період з 27 лютого до 9 березня 1933 р. (усього за 10 днів) в 
21 районі області зареєстровано 1008 голодуючих сімей. За період 
з 1 лютого до 9 березня від голоду по 12 районах померло 267 чоловік, 
з них 76 -  діти. Деякі дані по районах області наведено у таблиці27:

Таблиця 2
Кількість голодуючих та померлих у деяких районах 

Донецької області на 9 березня 1933 р.

№
п/п

Район К-сть
голодую
чих

В них
членів
сімей

Загальна
кількість
померлих

3 них 
дітей

1. Новопсковський 190 570 111 38
2. Старобільський 53 140 45 7
3. Маріупольський 26 125 1 -
4. Новоайдарський 12 62 8 3
5. Біловодський 12 58 32 10
6. Троїцький 10 39 8 7
7. Меловський 6 17 13 9
8. Старокаранськи й - 2
9. Волноваський - - 18 -

10. Рубежанський 5 22 26 2

У найбільш важкому становищу знаходилися Верхньотеплян- 
ський, Новопсковський і Старобільський райони. У Новопсковсько- 
му р-ні у 18 сільрадах з 34 відмічено факти голодування, опухання і 
смертності в селах Шапарське, Лізине, Цілуйкове, Булавинівка, За- 
водянка, Білокуракине, Макартятине, Писарівка, Курячівка та ін. 
Льодянячі душу випадки зафіксовані у багатьох з них. Траплялися 
факти вживання у їжу людського м’яса. Так, у місті Алчевську було 
викрито корпорацію, що заготовляла людське, переважно дитяче, 
м’ясо, і доставляла його до ресторанів великих міст. У цьому місті 
злочинці збували свій крам у готовому вигляді28.

У ті голодні роки, підкреслює донецький історик М.Троян, 
який досліджував цю проблему, в селах Донбасу, подібні факти були 
досить поширені. Він наводить багато прикладів, часто жахливих. 
Наприклад, у селі Астахове Ровенецького р-ну на птахівник колгос-

319



пу “Перше Травня" привезли дохлого коня. За свідченням бригади
ра, “частина того коня пішла на годівлю курей, а задня частина за
лишилась. Приблизно 5 лютого... прийшов Гончаров Андрій Івано
вич - бригадир з будівництва і попросив, щоб я дав йому конини. Я 
не відмовив і дозволив йому взяти, причому Гончаров заявив мені, 
що він не гидує, тим більш, що сім’я сидить голодна. Потім прийшла 
Хорунжина Феодосія, котра має трьох дітей, і попросила конини для 
їжі. Я також дозволив їй взяти. Окрім того, сторожі пташника Зем
ляков Василь Степанович і Грибов Сергій Онупрійович заявили ме
ні, що вони брали конину з привезеного коня, варили і їли... Я ніко
му не говорив, що колгоспники брали дохлу конину для їжі" Стано
вище ускладнювалось тим, що сотні коней гинули від сапу, а твари- 
номогильник, куди збігались собаки, знаходився саме в селі Астахо
ве. І, за визнанням голови Ровенецької КК PCI Кузьміна, складали
ся умови для “поширення... сапу не тільки на худобу, але і на лю
дей, оскільки собаки крутяться серед людей, з ними бавляться ді
ти, а в с. Крепінці... собаку вживали у їжу”. Справді, в цьому селі 
“член колгоспу бідняк Макаренко Григорій, маючи сім’ю з шести 
осіб при двох працездатних, голодував три дні, і члени сім’ї почали 
пухнути від голоду. Тов. Макаренко зарізав свою собаку і з’їв її 
м’ясо. 9 лютого у тому ж селі член колгоспу бідняк Скребцов Федір, 
маючи сім’ю з одинадцяти осіб, при трьох працездатних, голодував 
чотири дні... зарізав свою кішку і з’їв її м’ясо” І в Біловодському р- 
ні було відмічено “багато випадків поїдання дохлих коней і один ви
падок поїдання собак”29.

У Лбянській сільраді Новопсковського р-ну селяни підтриму
вали себе “головним чином голими кукурузними качанами”, з 
яких пекли коржики. В інших сільрадах цього району (Новороз- 
сош, Булавинівка, Заводянка, Піски, Риб’янцеве) основними про
дуктами харчування були “кормовий буряк, картопля, кукурудзя
ні качани, різні зернові відходи, але далеко не в достатній,кількос
ті”. В селах Ровенецького р-ну, починаючи з січня 1933 р., колгос
пники замість муки отримували магару, з якої варили суп, кашу, 
випікали хліб. “Випечений з магари і інших відходів хліб, — гово
рилось в одному із документів, — має чорний колір, на смак гір
кий; лікарі заявляють, що від такого хліба багато колгоспників 
страждають захворюваннями шлунку”30.

В селі Шапарському у березні 1933 р. з 212 колгоспних та 18 од
ноосібних господарств 190, тобто 82,6%, абсолютно не мали продо
вольства. .. 500 чоловік лежали у лікарні хворі від голоду, а 74 особи 
померли за січень і двадцять днів лютого. Смертність в окремі дні 
досягала 8 —10 чоловік. Понад половину померлих складали діти ві
ком до десяти років. Доведені до відчаю, голодуючі люди, підкрес
лює М.Троян, йшли на найтяжчі злочини. ’’Колгоспниця Хрипун
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Домна разом зі своєю 16-літньою донькою 19 лютого 1933 р. заріза
ли одинадцятирічну дівчинку для вживання в їжу”31.

Таким чином, навіть сухий виклад фактів, на підставі докумен
тів, дозволив донецькому історику красномовно показати трагічне 
становище селян Донбасу. Беручи до уваги викладене, підкреслює 
М.Троян, кощунством прозвучало твердження Й.Сталіна, який і 
словом не обмовився про голод, і в січні 1933 р. заявив, що колекти
візація “знищила бідняцтво на селі. Вона підняла бідноту та нижчі 
прошарки середняків у колгоспах на становище людей забезпечених, 
знищивши тим самим процес розорення та зубожіння селянства... 
Тепер селянин -  забезпечений господар, член колгоспу, має у своєму 
розпорядженні трактори, сільгоспмашини, насіннєві фонди, запасні 
фонди і т.д. і т.п.”32

Документи свідчать про те, що голодували й гинули не тіль
ки одноосібники, а й колгоспники. Так, в селі Цілуйкове Ново- 
псковського р-ну за січень і лютий 1933 р. з 29 померлих від голо
ду 11 були одноосібниками. В січні 1933 р. тут помер від голоду 
колгоспник Тимофій Лобач. Через три дні сконала і його дев’ят
надцятирічна донька. Інші шість членів цієї родини лежали хворі 
від голоду. Ситуація вимальовується ще більш трагічною з ураху
ванням того, що Тимофій Лобач “працював у колгоспі добре, сім’я 
мала 737 трудоднів” Не менш трагічно завершилось життя кол
госпника Сухоставського, який помер від голоду у віці 21 року. 
Мабуть, була вирішена й доля його дружини і двох дітей, які лежа
ли безсилі від голоду. Подібних трагедій було безліч33.

Не можна сказати, що голодуючим не намагалися надавати допо
могу. У січні 1933 р. чотирьом областям був знижений план хлібозаго
тівель, у тому числі Донецькій на 2 млн пудів34. У лютому 1933 р. в Ук
раїну приїхав П.П.Постишев, побачив страхітливу картину голоду і 
включився в роботу з порятунку людей, насамперед, дітей. До березня 
вдалося створити харчувальні пункти для 60 тис. дітей35.

У Донецькій обл. у квітні 1933 р. відкрили сезонні ясла на 302 
тис. малюків, в сільських стаціонарах 20% ліжок відвели на лікуван
ня виснажених від голоду, з обласних ресурсів виділили 10,4 тис. пай
ків для ясел і 10 тис. на гарячі сніданки школярів. У дитячих уста
новах України знаходилося майже 23,4 тис. дітей, в тому числі з 
Донецької обл. понад 2,5 тис. Для їх забезпечення на травень — 
липень 1933 р. було асигновано 4,1 млн крб., зокрема, для Донець
кої обл. виділено 150 тис. крб.36

Багатьом голодуючим районам надавалася фінансова, продо
вольча, медична допомога, але вона була недостатньою, а нерідко і за- 
пізнілою. Все це було краплею милосердя в морі горя і страждань лю
дей, голодомор пройшовся безпощадним катком територією України. 
Після нього залишалися напівспорожнілі, а часто і цілком вимерлі се
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ла. За неповним даними, людські втрати в Україні від голоду 1932—
1933 років вельми значні — від 5,5 до 7,5 млн осіб37.

Кризові явища в розвитку села загострили проблему продо
вольчого забезпечення робітників та службовців Донбасу. Різко 
зросли ціни на колгоспних базарах, частим явищем були перебої в 
постачанні продовольства тощо. В_умовах нормованого постачання 
важливу роль грала система громадського харчування. Найбільшо
го розвитку вона досягла наприкінці 1934 р., коли в їдальнях Дон
басу харчувались близько 1 млн робітників і членів їх сімей. Але в 
організації громадського харчування було безліч недоліків. Так, на
весні 1933 р. при обстеженні шахт №5/6 і 7/8 було встановлено, що в 
їдальні через відсутність достатньої кількості обідів, безладдя і вели
кі черги “частина робітників залишились без їжі перед спуском в 
шахту”. З’ясувалось також, що “їх сім’ї їдять 1—2 рази в день... пере
важно скоромне — крупа і вода... є випадки захворювання дітей від 
недоїдання”

Занепад сільськогосподарського виробництва якоюсь мірою 
компенсувався розвитком робітничого городництва. Донецьким ро
бітникам було виділено землю строком на 7 років без обкладання їх 
грошовим або натуральним податком. Число робітників, які мали 
індивідуальні городи, зросло в Донбасі з 262 тис. в 1933 р. до 700 тис. 
наприкінці 1936 р. Уже в 1934 р. за рахунок індивідуального госпо
дарства робітники Донецької обл. задовольняли свої потреби в ово
чах на 90% і в картоплі — на 72%. Окрім того, 1937 р. 445 тис. сімей 
вирощували в домашньому господарстві худобу і птицю.

Але треба визнати, що подібний шлях вирішення продовольчої 
проблеми мав вимушений характер, як і допомога селу, знекровлено
му голодом 1933 р. Загальну чисельність померлих від голоду в Дон
басі ще не встановлено. Та цілком очевидно, що найбільше постражда
ли від голоду суто сільськогосподарські райони. Голод був безпосеред
нім наслідком примусової колективізації та сумнівної політики хлібо
заготівель. Такою була ціна “великого перелому”
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Василь Марочко 
(Київ, Україна)

ГО Л О Д-ГЕН О Ц И Д 1932-1933 років В УКРАЇНІ

Терор голодом, що тривав в українських селах упродовж двох 
років, — свідома карально-репресивна акція тоталітарного комуніс
тичного режиму задля вирішення конкретних політико-економіч- 
них, соціальних та етнонаціональних завдань: ліквідації економіч
них підвалин української нації шляхом насильницької колективіза
ції, створення колгоспного ладу натомість 5 млн селянських госпо
дарств, унеможливлення руху опору сталінським експериментам, 
запровадження колгоспно-радгоспної системи як сировинного при
датку великої промисловості.

Основними причинами, що призвели до фізичного винищен
ня селян штучним голодомором були: потворна суцільна колективі
зація, злочинна політика розкуркулення, позбавлення хліборобів 
власності, державна політика хлібозаготівель. В Україні, якщо ре
тельно вивчити соціально-економічні та політичні причини голоду, 
матеріали політбюро ЦК ВКП(б) та ЦК КП(б)У за 1928-1933 рр., 
проаналізувати листи селян до комуністичних вождів, дослідити ба
гатотисячні свідчення жертв голодомору, оприлюднити таємне лис
тування Сталіна з керівниками УСРР ( Косіором, Постишевим), 
відстежити наслідки голоду ( факти канібалізму, трупоїдства, ма
сової смертності дітей, людей похилого віку тощо), можна сміли
во констатувати факт геноциду. Доказом навмисного фізичного 
народовбивства є партійно-державні рішення (постанови, дирек
тиви, накази, інструкції, таємне листування, приховування масової 
смертності шляхом утаємнення матеріалів Всесоюзного перепису 
1937 р., спогади очевидців голодомору)1. Про голод в Україні свід
чать збірники документів міжнародних дипломатичних представ
ництв, що діяли тоді в Харкові, Києві, Одесі, підготовлені зарубіж
ними дослідниками2. Акт геноциду в Україні визнають відомі іно
земні вчені -  Р.Конквест, Д.Мейс, А.Граціозі3.

В українському селі 1932-1933 рр. комуністичний режим сві
домо запроваджував антилюдяну соціальну політику, що відпові
дає основним пунктам статті другої “Конвенції про попередження 
злочину геноциду та покарання за нього”, ухваленої Генеральною 
Асамблеєю ООН 9 грудня 1948 р., що набрала юридичної чиннос
ті 12 січня 1951 р. Всі 5 пунктів Конвенції (вбивство членів групи, 
нанесення тілесних чи психічних ушкоджень, навмисне створення 
умов життя, розрахованих на фізичне винищення групи, заходи,

324



спрямовані на запобігання дітонародження серед групи, насиль
ницьке переміщення дітей з однієї групи до іншої)4 мали широке 
застосування в українському селі упродовж 30-х років.

Фізичне винищення селян штучним голодомором -  політич
ний злочин, тому що терор відбувався під орудою державної пар
тії влади -  ВКП(б) та її філіалу в Україні -  КП(б)У, а запроваджу
вані ними -  масова колективізація, політика розкуркулення, сум
нозвісні хлібозаготівлі, тотальні репресії проти хліборобів, пас
портизація населення, депортації та етнонаціональні переселенські 
акції (українських селян до Сибіру, а російських і середньоазіат
ських в Україну) переслідували далекосяжну мету -  ліквідувати со- 
ціально-етнічні та духовні основи нації.

Масова колективізація та злочинна політика розкуркулення, 
ідеологом і виконовцем яких став комуністичний диктаторський ре
жим, завдали катастрофічних втрат сільському господарству Украї
ни. Економічного розорення зазнали 5 млн селянських господарств, 
з них 200 тис. були виселені до Сибіру5. Внаслідок колективізації 
удвічі зменшилася загальна кількість худоби в сільському господарс
тві УСРР, у тому числі в одноосібному селянському секторі -  в 7 ра
зів, а в подвірному користуванні колгоспників -  у 86, що призвело до 
масового голодомору селян.

Сільське населення свідомо позбавляли продовольства, масо
во вилучали його шляхом насильницьких хлібозаготівель, конфіска
цій тощо. Весною 1933 р. половина колгоспів України не видала 
жодного грама хліба колгоспникам на трудодні, залишивши у такий 
спосіб 20 млн людей без засобів до існування7. Терор голодом набув 
тоді масового характеру. За невиконання “хлібозаготівельного пла
ну” держава залишала цілком свідомо без хліба мільйони людей, за
носячи на сумнозвісні “чорні дошки” цілі села та райони. Уряд при
пинив продовольче постачання населення 85 районів, які не викона
ли державного хлібозаготівельного плану8.

Колгоспники не мали жодних прав. За “Тимчасовими прави
лами трудового розпорядку в колгоспах” їх закріпили за бригадами, 
заборонивши залишати місця роботи без дозволу бригадирів. Пе
рерва на обід не дозволялася без особливого розпорядження9. За
провадження у грудні 1932 р. паспортного режиму позбавило кол
госпників права вільного пересування країною. З сільського насе
лення паспорти одержали лише працівники радгоспів та МТС, а 
решта селян, які мешкали на селі, паспортів не мали10. Додаткові за
робітки селян відбувалися лише з дозволу влади. Упродовж сорока 
років колгоспники були безпаспортними кріпаками. Українські села 
були оточені “заслонними військами” НКВС. Ізоляційна політика 
диктаторського режиму ВКП(б) призвела до масової смертності 
сільського населення.
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Доказом геноциду в УСРР є утаємнення комуністичним режи
мом факту масового голодомору. Листування членів полігбюро 
ВКП(б) з ЦК КП(б)У відбувалося за грифом “таємно”, а їх виїзд на се
ло здійснювався за рішенням Сталіна. Категорично заборонялося дру
кувати будь-яку інформацію про голод в українському селі, а також 
публічно висловлюватися в установах, навчальних закладах. Радян
ський уряд переконував керівництво зарубіжних країн в тому, що в 
Україні голоду немає. Архівні документи свідчать про підступність і 
злочинність подібних заяв. Процитую лише один документ -  циркуляр 
політбюро ЦК КП(б)У від 13 березня 1933 р. Ось його текст: “ О с.Ста- 
рошведском. а) Предложить Одесскому обкому немедленно принять 
меры к полной ликвидации случаев голодовки в селе Старошведском;
б) Поручить тов.Балицкому принять меры к предотвращению проник
новения сведений о случаях голодовки в селе Старошведском за грани
цу”11. Село Старошведське, у якому мешкали етнічні шведи, не єдиний 
населений пункт, де масово помирали від голоду люди, а радянський 
уряд свідомо намагався утаємнити цей злочин.

Комуністичний режим приховував відверте народовбивство з 
суто політичних міркувань, намагався юридично виправдати їх. Ма
совий терор проти селян запровадила постанова уряду “Про охоро
ну майна державних підприємств, колгоспів і коооперації й зміцнен
ня громадської (соціалістичної) власності” від 7 серпня 1932 р.12, 
названа у народу -  “законом про п'ять колосків” Наркомюст УСРР 
рекомендував активно запроваджувати цей закон. В інструкції НКЮ 
вже підкреслювалося, що цифра засуджених до розстрілу селян -  
“дуже велика”13. Восени 1932 р. органи НКВС засудили 4 тис. селян, 
з них 112 до розстрілу, 756 до позбавлення волі від 5 до 10 років14. 
Наприклад, у Вінницькій обл. лише протягом декількох місяців ка
рально-репресивні органи арештували 9 тис. селян, а 24 тис. зазнали 
так званого “хлібного штрафу”, котрий супроводжувався вилучен
ням хліба, конфіскацією майна15. Селян розстрілювали за вироком 
“Особливих нарад” НКВС без слідства й суду.

Закон про “п'ять колосків”, тобто вищезгадана постанова ЦВК 
та РНК СРСР, дозволяв карально-репресивним органам влади за
суджувати людей на смерть. В українському селі розпочалася акція 
спланованого терору. Ось що творилося на Вінниччині на початку
1933 р. Матеріали обласної прокуратури свідчать про небувалу вак
ханалію. “Дело Дробович Валентины -  середнячка, осуждена на 5 
лет в далеких лагерях за то, что ее ребенок нарезал на поле их родс
твенника до 5 фунтов колосков; Довжанская Нина -  19 лет, серед
нячка, жена красноармейца, осуждена на 2,5 года лишения свободы 
за то, что 12 июля срезала до 3 фунтов колосков на поле своего бра
та; Бурак Иван -  середняк, срезал одно кило колосков, приговорен к 
7 годам лишения свободы; в Калиновском районе осужден на 4 года
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лишения свободы в далеких лагерях бедняк-единоличник за то, что 
он на своем поле скосил 5 метров за 3-4 дня до начала косовицы; 
член облсуда К. в течение одного дня заслушал в 3 селах три дела и 
по двум из них вынесены приговоры к расстрелу, в том числе одно
му находившемуся в таком состоянии (опухший), что на судебном 
заседании он сидеть не мог, а лежал на скамье подсудимых” '6. Отже, 
як свідчить звіт облпрокурора, селян судили за використання хліба з 
власного господарства, навіть тих, хто вже помирав від голоду.

Хліборобам забороняли їсти без дозволу місцевої влаци (випа
док про початок жнив у господарстві Калиновського р-ну). їх свідо
мо позбавляли їжі, а таких фактів було безліч в українських селах. 
Зокрема, на Донбасі карально-репресивні органи, виконуючи поста
нову союзного уряду від 7 серпня 1932 р., засудили 24 тис. чоловік. 
Так, справу К.А.Шульца, 14 -  річного хлопця, Старо-Каранський 
районний суд розглядав без свідків, власне, як і решту подібних фак
тів. За ЗО колосків його позбавили волі на 8 років17.

Незаперечним фактом геноциду в українському селі, крім гло
бальних соціально-демографічних наслідків голодомору, стали ма
сові випадки так званого “самосуду”, тобто злочину, скоєного акти
вістами сільських рад, уповноваженими з хлібозаготівель, окремими 
представниками районних органів влади. Так, весною 1932 р. в арті
лі ім. Чубаря Павлоградського р-ну Дніпропетровської обл. голова 
колгоспу, слідчий і секретар партосередку вбили селянина, якого за
підозрили у крадіжці коней. 31 липня 1933 р. у с.Крапивне Уланів- 
ського р-ну Вінницької обл. голова сільської ради, голова колгоспу 
і виконавець самочинно арештували 10 селян, яких звинуватили у 
крадіжці корови. Упродовж ночі їх били, від побоїв відразу загину
ли 4 чоловіки та одна жінка. Трупи забитих вивезли на цвинтар і за
копали. Злякавшись відповідальності, поширили чутки про те, ніби 
колгоспники втекли18.

Історики продовжують наполегливо дискутувати навколо 
кількості жертв голодомору. Проблема доволі складна. Життя лю
дини безцінне, а відтак позбавлення його сотень тисяч селян -  жах
ливий злочин проти людяності. В архівних матеріалах збереглися 
свідчення масової смертності від штучного голоду в УСРР. Зокрема, 
весною 1933 р. в Акимовському районі Дніпропетровської обл. від 
голоду опухли 2 тис. 408 чоловік, померло -  220, в Павлоградсько
му -  відповідно 2 тис. 139 та 290, у Володарському р-ні Київської 
обл. -  опухли 7 тис., померли понад 1000 чоловік, а загалом в облас
ті станом на 12 березня 1933 р., як свідчили органи ДПУ, смертність 
“достигает несколько десятков тысяч человек” Тоді 97% учнів в 
УСРР не відвідували школу19.

Обласний відділ ДПУ Дніпропетровщини інформував 
С.В.Косіора у березні 1933 р. про те, що в області голодом охоплено
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35 районів, 336 сільрад, зафіксовано 20 тис. опухлих, з них 1700 по
мерлих20. Чому не видавали хліба 10 млн колгоспників? Напевно, то
му, що уряд УСРР постановою “Про заходи підсилення хлібозаготі
вель” від 20 листопада 1932 р. заборонив видавати хліб21.

Жертвами штучного голодомору в Україні стали близько 6 
млн чоловік, а враховуючи втрати населення на Кубані, Північному 
Кавказі та в Казахстані, де мешкали етнічні українці, майже 10 млн 
чоловік22. Матеріали репресованого перепису населення 1937 р. пе
реконливо свідчать про те, що смертність в Україні перевищувала 
тоді народжуваність утричі23. Органи ЗАГСів, які підпорядковува
лися НКВС, приховували справжні причини смертності людей. Вони 
утаємнили приблизно 1 млн жертв голодомору. У “Кон'юнктурному 
огляді руху населення СРСР за 1930-1934 рр.”, підготовленому за 
матеріалами перепису 1937 р., зазначалося наступне: “Винятково ви
сока смертність у 1933 р. нерівномірно розподілялася по СРСР і бу
ла локалізована переважно на Україні, Північному Кавказі, Ниж
ній Волзі і ЦЧО. В одній лише УСРР кількість померлих станови
ла 2,9 млн, тобто більше половини всіх померлих по СРСР”24. Кож
не українське село втратило від голоду значно більше людей, ніж за 
роки Другої світової війни.

Таким чином, загальна кількість жертв голоду, його причини, 
форми, наслідки, факти масової депортації селян, утаємнення держа
вою голодомору, засвідчують акт геноциду, скоєного в УСРР упро
довж 1932-1933 рр.
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Геннадій Єфіменко 
(Київ, Україна)

РОЛЬ НАЦІО НАЛ-КОМ УН ІСТІВ У ГОЛОДОМ ОРІ 
1932-1933 рр.

На початку 1920-х років більшовицьке керівництво, навчене 
гірким досвідом громадянської війни, було змушене зробити певні 
поступки в національному та селянському питанні. При цьому стра
тегічна мета залишалася незмінною, у “щасливому майбутньому” 
компартійна верхівка не бачила місця ані приватній власності на 
землю, ані національним відмінностям серед народів СРСР. Однак 
більшовицькі керманичі добре розуміли, що прямий тиск у цьому 
питанні, курс на нічим не приховану асиміляцію може призвести до 
протилежних наслідків. Тому у 1923 р. була започаткована політика 
коренізації, а великодержавний шовінізм був оголошений головною 
небезпекою у національному питанні.

З самого початку революційних подій більшовицьке керівниц
тво ставило за мету домогтися, за словами В.І.Леніна, щоб комуніс
ти гноблених націй вимагали “найбільш повного, у тому числі й ор
ганізаційного, злиття, а не тільки зближення робітників гнобленої 
нації з робітниками гноблячої нації. Тоді як комуністи гноблячої на
ції повинні вимагати права націй на самовизначення для гноблених 
націй”1. Саме це було однією з основних цілей політики коренізації, 
потрібно було досягти такого становища, при якому за асиміляцію 
виступали б саме представники поневолених народів. Для здійснен
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ня своїх далекоглядних намірів владній еліті треба було виховати 
“більшовицькі кадри” із середовища місцевих жителів, що й було ос
новним завданням політики коренізації.

Але у перші радянські роки владні структури не мали змоги 
встановити свій цілковитий контроль над процесом виховання 
кадрів. Більш того, освітні заклади значною мірою опинилися у 
руках націонал-комуністів, які зовсім не вважали українську націю 
другорядною чи “несхильною” до комунізму. Представники цього 
напрямку вважали українську мову не гіршою, чи то навіть кра
щою від російської, а “злиття націй” -  справою далекого майбут
нього, що стане можливою лише після перемоги соціалістичної ре
волюції у світовому масштабі.

Ось як пов’язував питання будівництва соціалізму на селі з на
ціональним питанням М.Скрипник: “Шлях свідомого пролетаря: 
щоб український селянин пішов за донбасівським пролетарем, у со
ціальному плані став на бік донбасівського пролетаря, треба, щоб 
донбасівський пролетар став на бік українського селянина в націо
нальному змісті. Українська культура є одна з передумов перемоги 
соціалізму на Україні”2. Зрозуміло, що при такому підході питання 
про другорядність української культури знімалося з порядку денно
го. Адже в такому разі компартійне керівництво зміцнило б в Укра
їні свою владу лише за умов широкого розвитку української культу
ри, яка, як постійно твердили керівники КП(б)У, повинна бути “на
ціональною за формою та соціалістичною за змістом”.

Така політика наркомату освіти, очолюваного М.Скрипником, 
поряд із курсом на збільшення частки українців у владних структу
рах та комуністичній партії, зовсім не сприяла виробленню в україн
ців комплексу меншовартості та бажання “злитися” з росіянами. 
Більш того, в Україні того часу була переважаючою думка про те, 
що саме українці є головним народом в УСРР, а росіяни складають 
лише національну меншину, яка має такі ж самі права в національно- 
культурному розвитку, як й інші нацменшини. І ЦК ВКП(б) протягом
1930-1932 рр. не реагував на подібні настрої. Отож все більше й більше 
членів КП(б)У вважали будівництво української державності метою 
своєї діяльності.

Про подібні настрої серед працівників радянських установ свід
чив лист групи делегатів XIII Всеукраїнського з’їзду рад, написаний
26 лютого 1931 р. У ньому порушувалося питання про майбутнє ук
раїнської державності, про необхідність стрімкішого індустріально
го розвитку республіки, надання Україні більших бюджетних повно
важень. Висловлювалися незгода із централізацією управління про
мисловістю, незадоволення відсутністю міжнародної політики уряду 
УСРР тощо. Дописувачі запитували у президії: “Чому уряд та партія 
не можуть рішуче поставити питання про те, щоб всім економічним
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життям УСРР керував наш уряд, партія і робітничий клас України, 
узгоджуючи свої плани з союзними органами?”. Особливе незадово
лення авторів листа викликала форма взаємовідносин українських 
партійних та радянських установ зі всесоюзними: “Чому наш уряд 
пише “прохати союзний уряд”? Суверенна республіка, коли їй що- 
небудь потрібно робити, не ходить на поклін”3

Значна увага у названому листі приділялася незадовільному ста
ну національної політики ЦК ВКП(б). Авторів листа вже не задоволь
няло те, що “в зміст національної політики не вкладається поняття дер
жавності, а розмінюються на ліберальні поняття цієї політики. Гово
риться про мову, культуру, а щоб заповнити національну політику 
державницьким змістом, у повному його обсязі, цього немає”4.

Для того, щоб наповнити національну політику ЦК ВКП(б) 
справжнім змістом, на думку дописувачів, “необхідно терміново взяти
ся за висування керівних кадрів з місцевого населення. Українську ра
дянську державність потрібно будувати, так як це будівництво лише 
розпочате, а у нас до цих пір говорять лише про мову та культуру, хо
ча, звичайно, і це елементи державності”5

Причини такого становища автори вбачали у поширенні вели
кодержавного шовінізму, який, за їх твердженням, панував в СРСР. 
Вони пропонували дати йому нещадний бій: “Російський шовінізм 
потрібно так скрутити, щоб йому нічим було дихати, а з українським 
ми теж впораємося” Цікаво, що коли вони звертали увагу з’їзду на 
тяжке життя українського народу, то їх незадоволення викликав не 
сам факт надмірної експлуатації селян та робітників, а те, що отри
мані кошти не залишалися в Україні. Вони писали: “Експлуатація ве
лика, але в ім’я чого ? Бідняцько-середняцьке селянство позбавляєть
ся останньої корівки, шматка сала, яйця, ходить обідраним, так са
мо й робітники. І за всі ці біди, яких ніколи не було в історії, за все 
це будується російська промисловість”. І далі: “Тепер ми голодуємо. 
В ім’я чого? Скажете, соціалізму? Так. Та хіба він повинен будувати
ся лише в Росії? Чому ж туди відправляється все, що тільки є ?”

Автори цього листа насмілилися покритикувати навіть самого 
Й.Сталіна за його великодержавницьку позицію, суть якої була вис
ловлена на зустрічі з представниками російської технічної інтелігенції. 
Дописувачі заявили також, що “з такою експлуатацією робітничий 
клас України та бідняцько-середняцькі верстви довго миритися не бу
дуть”6, недвозначно натякнувши на можливість повстання, якщо уряд 
УСРР не візьметься за справжню побудову української державності.

Невдоволені автори листа були і становищем в Червоній армії. 
Вони вимагали подальшої її українізації: “Чи обмежиться уряд і пар
тія тим, що створено в перші роки революції (Школа червоних стар
шин та 2-3 українські дивізії-), чи, будучи послідовним, стане прово
дити цю справу в подальшому, дійшовши до полкової організації
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Червоної армії в державному всеукраїнському масштабі?”7
Та особливу турботу вищого компартійного керівництва ма

ло викликати незадоволення авторів листа національним складом 
головної репресивної сили СРСР -  ДПУ Оскільки раніше ми не 
зустрічали нодібних заяв щодо репресивно-каральних органів 
СРСР, вважаємо за доцільне детальніше зупинитися на цій части
ні листа делегатів XIII всеукраїнського з’їзду. Автори листа зазна
чали, що в ДПУ “переважна більшість апарату та особового скла
ду була сформована з елементів, ні соціально, ні національно не 
пов’язаних з українською радянською дійсністю. Це у більшості 
своїй вихідці з сімей єврейських торговців і декласованого росій
ського, випадкового для України елемента, який проліз туди різни
ми шляхами.

Чому там не звертають увагу на українізацію, навіть не вважають 
її за справжню політику партії та уряду, немов вони “держава в держа
ві" Ми вважаємо, що необхідно передивитися ці “кадри” та поповни
ти ряди ДПУ дійсно класово-витриманими, бездоганними робітника
ми, відданими справі революції, бідняками та середняками, створивши 
з них основне ядро. Необхідно забезпечити відповідне керівництво цим 
органом з боку українського уряду й партії, підпорядкувавши його ро
боту контролю не лише союзного ОДПУ й інших союзних органів вла
ди, а й уряду УСРР та КП(б)У, щоб уникнути цілком можливих при та
кому складі апарату перегинів (курсив -  Авт.).

Що це за недовір’я до українських робітників та бідняків-селян? 
Хіба вони б гірше виконували функції конвоїрів? За якими атрибутами 
диктатури пролетаріату проводився такий відбір? Ми вважаємо неп
рипустимим, щоб у складі конвоїрської охорони ДПУ і взагалі всіх 
військ ДПУ на Україні знаходилися неукраїнські елементи і національ
но, і територіально”8

Таким чином, ми бачимо, що частину українських комуністів пе
реставала задовольняти така ситуація, за якої вони були позбавлені ре
альних важелів влади, коли українізація була лише ширмою, з допомо
гою якої ЦК ВКП(б) намагався завоювати довіру українського наро
ду. їм захотілося наповнити владу українського уряду та ЦК КП(б)У 
реальним змістом. А для цього потрібно було збільшити повноважен
ня уряду в галузі економіки, українізувати, крім радянського та партій
ного апарату, Червону армію, репресивні та каральні органи. Причо
му ні колективізація на селі, ні надмірна експлуатація робітників не за
суджувалися у принципі. Українські націонал-комуністи вважали це 
виправданою жертвою, але лише у тому випадку, якщо все здобуте бу
де йти на розбудову української промисловості. Інакше кажучи, якщо 
всі кошти і реальна влада буде зосереджуватися в їх руках.

Представники націонал-комунізму вимагали для себе більше пов
новажень. А задля цього й потрібно було активніше українізувати 
компартійний та державний апарат, висувати на керівні посади в
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УСРР якомога більше представників місцевого населення. А щоб вла
да була реальною, а не номінальною, потрібно було українізувати й 
силові структури, які розташовувалися в Україні. На думку україн
ських націонал-комуністів, національні аспекти повинні враховувати
ся не лише у національно-культурній політиці та формуванні партійно
го та державного апарату, а й у діяльності силових структур, які мали 
бути переважно українськими і за мовою, і за кадровим станом. Ця 
думка, не зустрічаючи активного опору з боку керівних органів ЦК 
ВКП(б), почала активно поширюватися серед українських комуністів. 
Така позиція українських комуністів, звичайно, не могла задовольни
ти ЦК ВКП(б), вона аж ніяк не відповідала завданням політики коре- 
нізації, що була проголошена XII з’їздом РКП(б).

На 1931-1932 рр. припадало прискорення українізації. Це сто
сувалося як збільшення відсотку українців серед партійних та радян
ських кадрів, так і впровадження української мови в державний обіг. 
Щоправда, саме поняття “державна мова” не існувало. Але все біль
ша й більша частина населення України починала вважати, що знан
ня української мови дійсно необхідне. ЦК ВКП(б) не заважав упро
довж цього періоду процесу українізації. Чим же була викликана та
ка позиція вищого компартійного керівництва?

Доки ЦК ВКП(б) не вдалося встановити цілковитий контроль 
над українським селом, доки була незакінченою колективізація, до
ки селяни, які й були основною соціальною базою українізації, ста
новили небезпеку для влади, вище компартійне керівництво не зва
жувалося на рішучу боротьбу проти місцевого націонал-комунізму. 
Навпаки, воно активно продовжувало коренізацію державного та 
партійного апарату, культурно-освітнього життя. Більш активна ук
раїнізація у 1931-1932 рр. якраз і пояснювалася тим, що влада таким 
чином намагалася не допустити спільного виступу прихильників ук
раїнської державності та селян проти Москви.

Владні структури СРСР використовували українських націо
нал-комуністів для того, щоб розколоти українське суспільство. Ли
ше розколовши прихильників української державності і селян, наць
кувавши їх одного на одного, більшовицьке керівництво могло без 
особливих турбот перемогти їх поодинці. Дозволяючи ж деякий при
мус при українізації, компартійна верхівка СРСР намагалася підго
тувати для себе ґрунт для майбутнього наступу на українських наці
онал-комуністів, тому що незадоволених таким примусом знаходи
лося чимало. Отже, припинення активної українізації повинно було 
мати у майбутньому певну підтримку в суспільстві. Тим більше, що 
політика колективізації, з огляду на менталітет українського народу, 
не могла мати підтримку серед українських селян.

Після того, як стало зрозуміло, що внаслідок депортації най
більш активної частки жителів сіл України (“куркулів”) та голодомо
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ру 1932-1933 рр. українське селянство вже не здатне чинити опору, 
більшовицьке керівництво змінило свою національну політику. При
водом для такого повороту став зрив хлібозаготівельної кампанії. В 
ньому компартійна верхівка звинуватила місцевих керівників. У груд
ні 1932 р. ЦК ВКП(б) прийняв рішення про припинення прийому до 
лав ВКП(б) та початок її чистки. Щоб чистку в УСРР та у тих ра
йонах за її межами, де компактно проживали українці, спрямувати 
в необхідне русло, ЦК ВКП(б) 14 грудня 1932 р. приймає постано
ву “Про хлібозаготівлі на Україні, Північному Кавказі та у Захід
ній області”, у якій заборонялася українізація Кубані та звертала
ся увага на “механічне” проведення українізації у ряді районів Ук
раїни, що й призвело до зриву хлібозаготівельної кампанії та по
легшило “буржуазно-націоналістичним елементам” створення ле
гальних сховищ для своєї діяльності9 Щоб не було сумнівів у то
му, що політика ЦК ВКП(б) щодо українізації змінилася, наступ
ного дня, 15 грудня, ЦК ВКП(б) видає постанову про цілковиту за
борону будь-яких проявів українізації за межами УСРР10, назива
ючи її проведення проявами буржуазного націоналізму.

Про підготовку нищівного удару по українських націонал-ко
муністах свідчать розіслані наприкінці грудня всім членам ЦК 
ВКП(б) відомості про існування петлюрівської організації в Україні, 
яка “ставить своєю метою проведення саботажу хлібозаготівель й 
підготовку селянських повстань з метою відокремлення України від 
СРСР та відновлення в ній капіталізму”11. В своїй доповідній запис
ці Й.Сталіну В.Балицький, голова комісії ДПУ, яка обстежувала в 
грудні 1932 р. стан справ в УСРР, наголошував на наявності в Укра
їні широко розгалуженого польсько-петлюрівського підпілля, яке 
охоплювало 67 районів республіки. Він звертав увагу на “засміче
ність колгоспів, радгоспів та МТС петлюрівськими елементами”, які 
всіляко заважали хлібозаготівлям, а також на активність “націонал- 
шовіністичної частини” української інтелігенції, яка “ідеологічно 
оформила та очолила контрреволюційні повстанські організації”12.

У січні 1933 р. Й.Сталін у своїй промові “Про роботу на селі” 
заявив, що “ не в селянах треба шукати причину утруднень в хлібо
заготівлях, а в нас самих, в наших власних рядах. Бо ми стоїмо при 
владі, ми маємо в своєму розпорядженні засоби держави, ми повин
ні керувати колгоспами і ми повинні нести всю повноту відповідаль
ності за роботу на селі”13. Тобто, наголошувалося на тому, що вин
них потрібно шукати серед керівництва тих регіонів, де ці “утруд
нення” були. Перш за все це стосувалося України.

24 січня 1933 р. ЦК ВКП(б) видав постанову, у якій йшлося про 
незадовільний стан в українській партійній організації, заміну трьох 
секретарів обкомів та призначення П. Постишева другим секретарем 
ЦК КП(б)У14. Та, незважаючи на цю та ряд інших постанов15, лідери
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українських націонал-комуністів намагалися виправдатися і навіть 
довести свою правоту. Так, наприклад, на нараді керівників народ
ної освіти 14 лютого 1933 р. М.Скрипник, прийнявши тезу ЦК 
ВКП(б) про недоліки українізації, наголосив на тому, що саме така 
“петлюризація” проводилася на Кубані, і погодився з її припинен
ням. Говорячи про подібні явища на території України, він зауважив, 
що вони мали місце і, як приклад, визнав наявність 9 % росіян, які нав
чалися українською мовою16.

Сам факт визнання того, що лише 9 % росіян навчалися не рід
ною мовою, немовби заперечував усі звинувачення -  адже такий відсо
ток щодо некорінних національностей в інших республіках був значно 
вищим. Разом з тим М.Скрипник наголосив на тому, що там, де укра
їнізація проводилася успішно, там, де показники навчання були кращі, 
там і хлібозаготівлі мали більший успіх. “Діаграми успішності хлібоза
готівель і успішності в навчанні співпадають”, - говорив М.Скрипник 
на цій нараді, маючи на увазі, що лише при подальшій успішній укра
їнізації становище в сільському господарстві можна буде виправити17.

Але довести правильність своїх думок ні Скрипнику, ні його при
хильникам не дали змоги. Адміністративного ресурсу, як люблять ка
зати нині, вони не мали. Більше того, використовуючи метод батога 
та пряника, вищому компартійному керівництву вдалося розколоти 
прихильників українського націонал-комунізму й протиставити їх од
ного одному. Усі існуючі досягнення компартійна верхівка приписува
ла собі, а винних у недоліках наказувала шукати на місцях.

Компартійне керівництво швидко знайшло “винних” у зриві 
сільськогосподарської кампанії в Україні. Користуючись тим, що 
українське селянство було ослаблене голодомором, тим, що укра
їнські комуністи внаслідок колонізаторської політики Москви, 
якій вони не могли нічого протиставити, не мали широкої під
тримки мас, бо саме вони й були виконавцями такої політики, ком
партійна верхівка СРСР звинуватила в усіх негараздах україн
ських “націоналістів” Тобто винними виявилися якраз ті, хто так 
чи інакше намагався протистояти подібним діям партійного цен
тру, ті, хто, знаючи справжній стан справ в українському селі, ви
магали зменшити плани здачі хліба державі й таким чином вряту
вати від голоду українське селянство.

С.Косіор, П.Постишев та інші представники партійного керів
ництва в Україні протягом 1933-1937 рр. неодноразово нагадували 
про особливості “класової боротьби” в Україні. Перша особливість, 
за словами П.Постишева, полягала у тому, що “на Україні класовий 
ворог веде свою боротьбу проти соціалістичного будівництва під на
ціоналістичним прапором”*8. Тобто всі, хто був незадоволений під
леглим станом України і намагався встановити справжню, а не де
кларативну рівність, автоматично могли потрапити під це звинува
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чення у прихильності до “класового ворога". Сюди ж потрапляли й 
всі інші, хто був незадоволенні! політикою ЦК ВКП(б) у сільському 
господарстві.

Інша особливість “класової боротьби"’, згідно з думкою ком
партійного керівництва, полягала у тому, що “на Україні найбільше 
осіло уламків різних контрреволюційних організацій і партій”19, з 
членами яких потрібно нещадно боротися. Перш за все це стосува
лося вихідців з боротьбистів, укапісгів, бундівців. Постишев визна
вав, що прорив 1931-32 рр. був не тільки проривом в сільському гос
подарстві, не тільки в здійсненні національної політики, а це також 
був прорив у розумінні особливого засмічення рядів КП(б)У в ці роки.
1931-1932 роки були роками особливого засмічення рядів КП(б)У 
антирадянськими, націоналістичними, шпигунськими, диверсант- 
ськими ворожими елементами”20.

Можна зробити висновок: перед П.Постишевим під час його 
направлення в Україну ставилося два завдання. При цьому, основ
ною метою прибуття Постишева в Україну було зовсім не виправ
лення важкого становища у сільському господарстві (цього при на
явності тих матеріальних і людських ресурсів, які використав П.Пос
тишев у 1933 р., могли добитися місцеві керівники й без нього). Го
ловним завданням була корекція курсу національної політики та 
очищення лав комуністичної партії від національно-свідомих еле
ментів, а також від тих, хто іноді наважувався мати свою власну дум
ку на розвиток тих чи інших подій.

Думку про те, що головною метою діяльності Постишева була са
ме заміна курсу в національній політиці, висловив і професор Дж.Сан- 
дберг, голова міжнародної комісії з розслідування голоду 1932-1933 рр. 
в Україні, що діяла у 1988-1990 рр. за ініціативою Всесвітнього конгре
су вільних українців21. Головною ідеєю в зміні національної політики 
компартійного керівництва в 1933-34 рр. була не відмова від україніза
ції взагалі, а заміна її на “більшовицьку” Тобто пропагувалася ідея 
вивчення української мови та культури не з метою допомоги в подаль
шому розвитку українського народу, а якраз з метою нівелювання 
культурних та історичних особливостей українців, намагання обґрун
тувати в майбутньому злиття українців з росіянами. Бо компартійна 
верхівка добре розуміла, що лише очоливши культурні та історичні 
процеси в Україні, вона мала можливість спочатку зменшувати їх роз
біжності з російськими, а потім і взагалі ці відмінності знищити. Пря
ма атака на українську культуру, як показував історичний досвід, мог
ла призвести до прямо протилежних результатів.

Яскравим прикладом того, як сталінське керівництво звалюва
ло усі негаразди сільського господарства на так званих “буржуазних 
націоналістів”, є справа А.Річицького, який у 1927-1933 рр. був од
ним з ідеологів національного питання в УСРР. 9 серпня 1933 р. рі
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шенням секретаріату ЦК КП(б)У його було звільнено від обов’язків 
члена редколегії журналу “Більшовик України”22, а згодом заарешто
вано. Його звинуватили у тому, що він був членом УВО й перекручу
вав політику ЦК ВКП(б) на селі під час хлібозаготівель в грудні 1932
-  січні 1933 р. з метою підірвати довіру до комуністичної партії. За це
27 березня 1934 р. його засуджено до смертної кари.

В листі на ім'я С.Косіора від 28 березня 1934 р. А.Річицький пи
сав: “Проводячи жорстку політику боротьби з куркульським сабота
жем хлібозаготівель в Арбузинському районі в 1932-33 рр., я повного 
мірою несу відповідальність за грубі перекручення політики партії, що 
пройшли під час їх проведення. Але я ні в жодному разі не можу визна
ти себе винним у контрреволюційній меті моєї діяльності в Арбузинці.

Смертний вирок, суб’єктивно несправедливий, незаслужений й 
неправильний, але об’єктивно продиктований інтересами партії і 
пролетарської диктатури, а, отже, політично правильний не дивля
чись на мою суб’єктивну невинність, не змінює обставини”23.

В листі до президії ВУЦВК він висловлює готовність прийняти 
смертний вирок: “В переможному поступі соціалізму й остаточного 
бою труда з капіталом за перемогу комуністичного суспільства в ці
лому світі, інтереси особистої справедливості повинні поступитися 
перед інтересами вищої справедливості класу ” 24- (Курсив. - Авт.). 
Якою людиною потрібно бути, щоб написати подібні рядки ?

Показовість же цієї справи у тому, як саме проводився процес 
над колишнім укапістом. З метою дискредитації “українського бур
жуазного націоналізму” та завоювання довіри серед селян, суд над 
А.Річицьким зробили відкритим. Щоб на суді не було сказано нічо
го зайвого, головою суду був призначений заступник В.Балицького 
З.Кацнельсон. Цей процес провели у тій самій Арбузинці Одеської 
обл. у присутності колгоспників з тих же сіл, де він й знущався над 
селянами, виконуючи надіслані з центру плани хлібозаготівель. При
чому, за свідченням слідчих, “в справі знущання над колгоспниками 
він тримав себе так, немовби він чесний член партії й виконував до
ручення партії та уряду”25. Яка сумна іронія долі: цими знущаннями, 
намаганням виконати плани хлібозаготівель Річицький якраз нама
гався довести свою революційність, свою відданість партії комуніс
тів. Але не так сталося, як гадалося. Саме за це його судили слідчі ор
гани, використавши цю справу в інтересах зміцнення впливу на село 
нового керівництва КП(б)У.

Така постановка питання не була вигадкою місцевих комуніс
тів чи органів ДПУ в УСРР. За цією справою пильно стежив сам 
“вождь” -  Й. Сталін. Про це свідчить те, що відразу ж після суду ви
щезгаданий З.Кацнельсон надіслав Сталіну не лише текст смертного 
вироку, але й вичерпні коментарі щодо цієї справи. У вироку, зокре
ма, говориться: “В результаті проведення А.Річицьким в життя вка
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зівок контрреволюційної організації УВО, до керівництва якої він 
належав, в ряді сіл Арбузинського району мало місце організоване 
руйнування хат бідняків та середняків”26 Таким чином компартій
на верхівка на чолі зі Сталіним намагалася перекласти всю вину за 
голодомор не на поодинокі “перекручення” політики партії на міс
цях, а на організовані сили “націоналістичної контрреволюції”

Такий метод розправи над представниками українських націо
нал-комуністів надзвичайно сподобався новим інквізиторам. Вони 
зазначали у своєму листі Сталіну, що “як судове слідство, так і сам 
вирок справили надзвичайно схвальне враження на колгоспників”

Представники слідчої комісії пропонували провести подібну 
акцію з галицьким українцем В.Сірком, колишнім секретарем Кри
ворізького міськкому, який у цей час вже відбував 10-річне покаран
ня за межами України. Причому, показовий суд над ним представни
ки слідчих органів пропонували провести в одному з сіл біля цього 
міста. На їх погляд, це “мало б величезне політичне значення”, ос
кільки “під час перебування Сірка на посаді секретаря Криворізько
го міськкому він з певною контрреволюційною метою -  щоб викли
кати незадоволення колгоспників Радянською владою -  заніс, не
мовби за незадовільну роботу по хлібозаготівлях, на чорну дошку 
найбідніші колгоспи і дав установку зрівняти їх з землею, тобто роз
продати майно. Лише приїзд бригади ЦК ВКП(б) на чолі з тов. Пос- 
тишевим у  1933 р. призупинив розорення цих бідних колгоспників” 
(Курсив -  Авт.)2' Тобто всю провину за голодомор пропонувало
ся перекласти на націонал-комуністів, “петлюрівців” та інших 
“шкідників” Представники московського центру намагалися виста
вити себе благодійниками, які врятували українське село.

Цю саму ж думку компартійне керівництво намагалося донести 
і своїм закордонним колегам. Так, наприклад, секретар ЦК КП(б)У 
М. Попов у 1935 р. так пояснював закордонним комуністам дії ком
партійної верхівки СРСР в Україні протягом 1933-1934 рр.: “...пос
танова ЦК ВКП(б) від 24 січня 1933 р., безпосередні вказівки ЦК 
ВКП(б), тов. Сталіна і тов. Кагановича, надіслання на Україну то
дішнього секретаря ЦК ВКП(б) тов. Постишева, бойова мобілізація 
більшовиків України, розгром націоналістичної контрреволюції 
привели до того, що ще в 1933р. прорив у сільському господарстві 
України був ліквідований”28.

Українські комуністи виявлялися нездатними виступити за при
скорення асиміляційних процесів. З метою покращання процесу вихо
вання необхідних кадрів (денаціоналізованих і “класово правильних”) 
у 1933-1934 рр. з-за меж України прибуло чимало партійних функціо
нерів. Української мови вони, звичайно, не знали, українську культуру 
не поважали. Замість того, щоб намагатися вивчити мову місцевого 
населення, щоб завоювати його довіру, ці посланці змушували місце
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вих комуністів підстроюватися під себе. Так, наприклад, на перший 
погляд парадоксальна, але логічно обґрунтована ситуація склалася у 
колгоспах Железнянської МТС (Донецька обл.), де, за свідченням ко
місії з перевірки стану українізації “навіть всі партійні —українці, але 
так як всі парторги, як правило, не знають української мови, то партій
на робота, партосвіта проводиться російською мовою”29 Тобто ленін
ська вимога про те, що саме представники місцевого населення повин
ні бути ініціаторами “злиття націй”, не виконувалася. Варто відзначи
ти. що і в наступні роки українські комуністи не були ініціаторами ру
сифікації. Лише у повоєнні роки, особливо у 1970-1980, саме керівники 
КП(б)У стали наполягати на прискоренні “злиття націй”, тобто саме 
в цей час нарешті почалися реально впроваджуватися ленінські наста
нови, які і нині виконуються представниками КПУ

Таким чином, використавши прихильників Скрипника у бороть
бі з українською некомуністичною інтелігенцією, ЦК ВКП(б) вирішив, 
що треба знищити і самих українських націонал-комуністів. Для ком
партійної верхівки була вкрай небезпечною ситуація, коли значна час
тина українців відмовлялася від психології Мини Мазайла, який гово
рив: “Серцем передчуваю, що українізація - це спосіб зробити з мене 
провінціала, другосортного службовця й не давати мені ходу на вищі 
посади”30. Це могло в майбутньому спричинити втрату реального 
впливу ЦК ВКП(б) в Україні, реальним провідником якого якраз і бу
ли зрусифіковані та денаціоналізовані елементи.

Щоб цього не допустити, компартійне керівництво у 1931-
1932 рр. дозволило посилити процеси українізації з тим, щоб було 
більше незадоволених такою політикою. Разом з цим у сільському 
господарстві України навмисно створювалася важка ситуація. 
Надвисокі плани хлібозаготівель, незацікавленість у результатах 
своєї праці відбирали в українських селян будь-яке бажання і мож
ливість сумлінно працювати на землі. Вимушена криза хлібозаго
тівельної кампанії у 1931-1932 рр., а потім штучний голодомор
1932-1933 рр., який остаточно зломив опір українського селянства, 
був використаний владними структурами для наступу на україн
ських націонал-комуністів. Вища компартійна верхівка, надавши 
нереальні завдання у сільському господарстві, у невиконанні цих 
планів звинуватила якраз тих, хто виступав за їх зменшення.

Саме свідома українська інтелігенція та прихильники україн
ського націонал-комунізму були оголошені винними у кризі сіль
ського господарства. Ззовні все так і виглядало -  адже саме з приїз
дом Постишева ситуація у сільському господарстві України стабілі
зувалася. Та при аналізі ситуації, що склалася, тогочасні керівники 
обходили увагою матеріальну та кадрову допомогу, що була надана 
Україні у тому числі з центру та з силових відомств31, залишали по
за увагою громадськості й деякі зміни у виробничих відносинах на
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селі. Чи не єдиною причиною покращання ситуації у сільському гос
подарстві називалася мобілізація членів партії на боротьбу з націо- 
нал-ухильництвом, розгром українських націоналістів. Це було необ
хідною умовою для посилення впливу на село. Компартійна верхівка в 
черговий раз переклала усі проблеми з хворої голови на здорову.
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340



областях, - Харківській, Дніпропетровській та Одеській, - "по призову т. Постише- 
вам відпрацювали 177 тис. трудоднів. Не менше працювали на сільськогосподар
ських ланах і працівники ОГПУ та червоноармійці.

Людмила Гриневич 
(Київ, Україна)

ЧЕРВОНА АРМІЯ І УКРАЇНСЬКЕ СУСПІЛЬСТВО 
ПІД ЧАС КАМПАНІЇ ЛІКВІДАЦІЇ КУРКУЛЬСТВА ЯК 

КЛАСУ 
„ (ЗИМА-ВЕСНА 1930 р.): 

ІСТОРИЧНИИ АНАЛІЗ СОЦІАЛЬНОЇ ПСИХОЛОГІЇ 
ТА ПОВЕДІНКИ

Досвід хлібозаготівельних кампаній 1928-1929 рр., попри позір
ного успіху, переконливо доводив небажання значних мас селянства 
добровільно принести себе в жертву грандіозним планам індустріаліза
ції та стати безкорисливим постачальником хлібного золота державі. 
Стрімке зростання впродовж другої половини 1929 р. антирадянських 
виступів свідчило також про поступове сповзання країни в прірву гро
мадянської війни. Вповні усвідомлюючи політичну небезпеку цих про
цесів, сталінське керівництво вирішило розрубати гордіїв вузол склад
них взаємовідносин між владою та селом -  прискорити темпи колекти
візації та водночас нанести нищівний удар по селянському повстан
ському руху, позбавивши його ініціативної основи -  так званих кур
кульських елементів.

Про перехід від “політики обмеження експлуататорських тен
денцій куркульства до політики ліквідації куркульства як класу” 
И.Сталін заявив, виступаючи наприкінці грудня 1929 р. на Всесоюз
ній конференції аграрників-марксистів1. Однак минуло більше міся
ця, перш ніж ця широкомасштабна кампанія перейшла в площину 
реальних дій. 30 січня 1930 р. ЦК ВКП(б) видав таємну постанову 
“Про заходи з ліквідації куркульських господарств у районах суціль
ної колективізації”2, що давала старт і містила розгорнуту програму 
наступу на “куркуля”. Згідно з нею в найближчий час у різних регіо
нах СРСР, зокрема, в Україні, підлягали розкуркуленню (позбавлен
ню земельних ділянок, засобів виробництва, особистого майна) 
приблизно 3-5% міцних селянських господарств. Подальша доля 
жертв експропріацій значною мірою залежала від ступеня демонс
трації ними нелояльності режиму: найбільш небезпечні -  ті, хто вже 
до цього часу перебував під наглядом ДПУ “у справах повстанських
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організацій” або ж був помічений як активний учасник антирадян- 
ських заворушень -  так звані куркулі 1-ї категорії (в СРСР приблиз
но 60 тис. чоловік, у тому числі в УСРР -  15 тис. чоловік) мали бути 
заарештовані та ув’язнені або ж відправлені до концтаборів; “курку
лі” 2-ї категорії (приблизно 150 тис. чоловік, в Україні -  30-35 тис. 
чоловік) були приречені на депортацію з місць постійного прожи
вання у Північний край, до Сибіру, на Урал і в Казахстан. Розрахо
вувати на “милість” радянської влади могли лише “куркулі” 3-ї кате
горії -  ті, хто був готовий скоритися долі й добровільно відмовитись 
від свого господарства. Для таких селянських сімей передбачалася 
можливість виділення невеличких земельних ділянок поза межами 
колгоспів. Зрозуміло, кампанія з розкуркулення планувалась у тісній 
взаємодії з кампанією активізації колгоспного руху. Певним заохо
ченням до цього мало слугувати й те, що все конфісковане у “курку
лів” майно (за виключенням повернутих у відповідні органи нарком- 
фіну ощадних книжок та силоміць нав’язаних селянам облігацій по
зик) передавалося колективам як пайовий внесок бідняцтва. Поста
нова також містила ряд вказівок, спрямованих на локалізацію мож
ливого сплеску негативних політичних настроїв. Йшлося, зокрема, 
про заборону поширення репресивних акцій на середняцькі госпо
дарства, сім’ї червоноармійців та командного складу РСЧА, а також 
про обережний підхід до тих “куркулів”, чиї родичі вже тривалий час 
працювали на фабриках і заводах. Поряд із цим у місті, так само як і 
по селах, планувались випереджувальні удари по “контрреволюційних 
елементах” Це ж стосувалося і “релігійного фронту”: окремий пункт 
постанови містив недвозначну вказівку посилити переслідування свя
щеннослужителів та відновити кампанію закриття церков з тим, щоб ці 
останні не перетворились на “опорні пункти куркульства, позбавлен
ців і взагалі антирадянських елементів”3.

Основний “тягар” операції покладався на ОДПУ, хоча в дирек
тивних партійних документах настійливо підкреслювалась потреба її 
проведення насамперед “руками мас” -  сільського активу та робіт
ництва. 30-31 січня 1930 р. під час засідання колегії ОДПУ з пред
ставниками місцевих відділів були погоджені деталі майбутньої опе
рації, визначені її орієнтовні строки4. Обрання часу розгортання ка
ральної акції -  розпал зими -  було невипадковим: досвід громадян
ської війни вказував на реальну небезпеку “перетікання” обуреного 
утисками радянської влади селянства з власних домівок до лісів з 
перспективою розгортання повстанського руху. Ясно, що за умов 
жорстокої зими, вірогідність такого розвитку подій значно зменшу
валась. Розрахунки також робилися на раптовість та віяловий (у 
масштабах республік) характер операції. Це суттєво знижувало ри
зик одночасного охоплення округ селянськими повстаннями і водно
час створювало умови для швидкого концентрування на найбільш
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небезпечних ділянках потрібної кількості військ ОДПУ
В контексті проблеми забезпечення реальної переваги над “про

тивником” окремо постало й питання про залучення до операції армій
ських частин. Здавалося б, виходячи з донесень політорганів про “бе
зумовно високий морально-політичний стан РСЧА”, перспективи ши
рокого використання військових професіоналів у боротьбі з “кур
кульством” виглядали цілком закономірними. Однак, категоричне за 
формулюванням рішення наради -  частини Червоної армії до операції 
в жодному разі не залучати -  яскраво засвідчувало те, що керівництво 
ОДПУ вповні усвідомлювало різницю між далекими від реалій декла
ративними формулюваннями партійно-політичних документів і дій
сністю, та оцінювало морально-психологічний стан армійських частин
і з’єднань не так вже й оптимістично. Опосередковано на це також вка
зувало прийняте нарадою рішення довести перлюстрацію листів, що 
йдуть у касарню, до 100%. З іншого боку, зважаючи на вірогідність 
серйозних за розмахом селянських хвилювань, було вирішено передба
чити залучення до операції проти “куркульства” окремі військові гру
пи. Одначе і тут робилися серйозні перестороги: використання цих 
груп припускалося лише в крайніх випадках, лише за узгодження з міс
цевою владою та РВР, лише у разі дійсної нестачі військ ОДПУ, лише 
в прихованому вигляді і, звичайно, лише за умови попередньої філь
трації складу таких груп Особливими відділами5. Усі ці настанови бу
ли покладені в основу оперативного наказу ОДПУ №44/21 від 2 люто
го 1930 р.6 На рівні України вони були конкретизовані в директиві ОО 
УВО № 40546 від 31 січня 1930 р. “Про використання військових час
тин під час операцій по куркульству”7 та оперативних наказах ДПУ 
УСРР № 42167 від 7 лютого®, № 43714 від 8 лютого9, № 44722 від 11 
лютого 1930 р.10 В останніх, зокрема, підтверджувалося, що польові 
війська РСЧА можуть бути залучені до операції на селі лише з особли
вого дозволу голови ДПУ УСРР та командувача УВО. Для ліквідації 
“куркульських” повстань планувалося використовувати полкові шко
ли, лояльність яких умовно гарантувалася специфічним соціальним 
відбором курсантів та екстериторіальним принципом комплектування. 
З цією метою полкові школи тимчасово прикріплялись до одного з ок
ружних відділів ДПУ (таблиця І)11, в межах якого лише й мали діяти. 
Персональна відповідальність за морально-політичний і бойовий стан 
армійських підрозділів покладалася безпосередньо на начальників 
Особливих відділів, які під час операції мали інформувати керівництво 
про нюанси настроїв курсантів і командирів (у п’ятиденні зведення про 
морально-політичний стан військ вводилась спеціальна рубрика “пол
кова школа”). Ретельна перевірка складу шкіл з метою вилучення на
віть потенційно нестійких елементів мала бути проведена й напередод
ні операції: для цього начальники Особливих відділів після отри
мання оперативного наказу № 44722 зобов’язувались негайно
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представити “найточнішу й строго перевірену” характеристику на всіх 
начальників полкових шкіл, а також відомості про національний, соці
альний і партійний склад червоноармійців, молодших командирів та 
середній начсклад (окремо по кожній з груп військовослужбовців), 
яких планувалося використати для придушення селянських повстань12.

Тбл. 1. Схема прикріплення полкових шкіл УВО до окружних 
відділів ДПУ УСРР для їх використання під час 

“ліквідації куркульства як класу”
(знма-весна 1930 р.)

Окружний відділ 
ДПУ УСРР

Полкова школа, 
дислокування

Окружний відділ 
ДПУ УСРР

Полкова
школа

Артемівський 80-й ап 
м. Артемівськ

Лубенський 225-й сп 
м. Лубни

Білоцерківський 299-й сп 
м. Біла Церква

Маріупольський 238-й сп 
м. Маріуполь

Бердичівський 300-й сп 
м. Бердичів

Миколаївський 44-й сп 
м. Миколаїв

Вінницький 71-й сп 
м. Вінниця

Ніжинський 19-й сп 
м. Ніжин

Волинський 132-й сп 
м. Житомир

Одеський 151-й сп 
м. Одеса

Глухівський зведений кавзагін Первомайський 284-й сп
м. Псрвомайськ

Дніпропетровськиі 89-й сп
м Дніпропетровськ

Проскурівський 1-й кав полк 
м. Проскурів

Зінов’євський 43-й сп 
м. Зінов’вськ

Полтавський 73-й сп 
м. Полтава

Запорізький 90-й сп 
м. Запоріжжя

Прилуцький 223-й сп 
м. Полтава

Ізюмський 67-й сп 
м. Чугуїв

Роменський 21-й сп 
м. Ромни
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Київський спецчасгини гарнізону Сталінський Саперна рота 
80-ї сд м.Сталіно

Коростенський 133-й сп 
м. Київ

Сумський 69-й сп 
м. Чугуїв

Криворізький 89-й сп
мДніпропетровськ

Тульчинський 49-й кп 
м. Тульчин

Конотопський 7-й ап 
м. Конотоп

Уманський 227-й сп

Кременчуцький 75-й сп 
м. Кременчук

Херсонський 45-й сп 
м. Миколаїв

Куп’янський 69-й сп 
м. Чугуїв

Чернігівський 20-й сп 
м. Чернігів

Луганський 240-й сп 
м. Луганськ

Шевченківський 99-й ап 
м. Черкаси

Додаткові функції покладались у період операції й на створювані в 
кожному з районів оперативні групи ДПУ. Зокрема, їм належало ін
формувати керівні органи про настрої призовників та перемінного 
складу, а особливо ж слідкувати за тим, щоб до рук “контрреволюцій
ного елемента” не потрапила зброя13. Начальники окружних відділів 
ДПУ та Особливих відділів з’єднань мали уважно спостерігати й за 
тим, щоб конфіскації майна та вислання не поширювались на сім’ї чер- 
воноармійців та командного складу УВО, а в разі виявлення таких ви
падків негайно інформувати про це керівництво ДПУ та місцеві пар
тійні комітети14. Принагідно зазначимо, що ця настанова зовсім не оз
начала виведення Червоної армії з-під удару “антикуркульської опера
ції”. Мова йшла лише про систему заходів, спрямованих на запобіган
ня можливих заворушень у військах, зокрема, про потребу дотримува
тися стосовно військовослужбовців процедури, визначеної обіжником 
ОДПУ СРСР від 2 лютого 1930 р. “Про арешти червоноармійців за 
зв’язок із куркульством та проведення антирадянської агітації”: спо
чатку виявлення та вилучення “куркульського синка” з армії й тільки 
після цього -  конфіскація майна та вислання його сім’ї15.

2 лютого 1930 р. питання про заходи в частинах округи у зв’яз
ку з майбутньою операцією розглядала на своєму засіданні й Рев- 
військрада УВО16. Схвалюючи рішення про використання конвой
них частин округи для супроводу заарештованих “куркулів”, а пол
кових шкіл для придушення селянських заворушень, командування
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вимагало приведення до повної боєготовності усіх ланок політапа
рату, партійців та комсомольців, націлюючи актив на діяльне вияв
лення носіїв негативних політичних настроїв з метою їх демобіліза
ції із армії. Водночас Реввійськрада попереджала про недоцільність за 
поточних умов надмірного захоплення процедурою вилучення, пропо
нуючи більш терпляче реагувати на прояви незадоволення червоноар- 
мійців із “соціально близьких прошарків” Тимчасове пом’якшення 
ставлення до таких бійців вочевидь диктувалося усвідомленням небез
пеки наповнення розбурханого села масою “політично нестійких еле
ментів”, які здобули військовий досвід в армії. Побоюваннями втягу
вання армійських частин у селянські повстання та бажаннями запобіг
ти організованій видачі зброї перемінникам зумовлювався й даний 
Реввійськрадою УВО дозвіл командуванню з’єднань відмовлятися в 
разі потреби від проведення чергових зборів.

Початок масового виселення “куркулів” з України поперед
ньо було заплановано на середину лютого. До цього часу, однак, 
ДПУ належало провести перший етап операції, вилучивши з села 
“небезпечний актив” -  “куркулів” 1-ї категорії. Розпочавши масо
ві арешти 21 січня, спецоргани до 9 лютого 1930 р. “зняли” в укра
їнському селі 11 тис. 865 чоловік, у тому числі “осіб, які змогли б 
відіграти роль “ідеологів” та організаторів контрреволюційних 
виступів у момент повстання селянства”17 В свою чергу мобілізо
вані на розкуркулення загони робітництва та сільський актив (до 
кінця березня з них було сформовано 7 тис. 762 “груп сприян
ня”18), відчуваючи за спиною силу каральних органів, негайно 
розпочали експропріацію землі, реманенту, житлових будинків та 
майна заможних господарів. Вже до 26 січня 1930 р. у Криворізь
кій окрузі було розкуркулено 2 тис. 422 господарства^9, до 10 лю
того в Харківській окрузі вилучили майно 2 тис. 174 “куркулів”20, 
у Шепетівській окрузі, де розкуркулення за планами ДПУ мало 
розпочатися лише в перших числах березня і де кількість “куркуль
ських хазяйств” була обрахована в 1283, до 15 лютого 1930 р. уже 
були позбавлені майна 2 тис. 924 господарів21. Приблизно такою 
ж була ситуація і в багатьох інших регіонах республіки, причому 
не тільки в тих, які до того були оголошені “районами суцільної 
колективізації”

Хвиля масових арештів, що покотилася селом з останньої дека
ди січня 1930 р., стійкі чутки про грядущу кампанію розкуркулення 
посіяли панічні настрої серед заможно-середняцької частини селянс
тва. Не чекаючи на рішення сходів, маса господарів почала спішно 
за безцінь розпродувати своє майно, прагнучи принаймні щось виру
чити для себе: хтось продавав коня ціною в кілька сотень усього за 
кілька карбованців, хтось розбирав на дрова комору, а хтось і млин 
чи власний будинок. З’явилися черги біля пунктів Рудметалторгу,
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куди підприємливі хазяї понесли як брухт розібрані плуги, сіялки, 
молотарки. Найбільш рішучі, прихопивши найнеобхідніше, мерщій 
утікали -  до родичів у місто, а то й взагалі “куди очі дивляться" 26 січ
ня 1930 р. у Лозовському районі Харківської округи воднораз обезлю
дів цілий хутір, мешканці якого розпродали майно та подалися в неві
домому напрямі-2. За три останні доби січня 1930 р. у Полтавській ок
рузі Сахновщанська залізнична станція продала 200 квитків до станції 
Делеєвка в Донбасі23. В ряді округ були помічені спроби окремих або 
й груп селян перетнути кордон-4. Утім, основна маса занесених до 
“чорних списків” селян залишалася на місці. Деякі з них, готуючись до 
візиту комісії з розкуркулення, тримали напоготові вили та сокири. Ін
ші ж, навпаки, намагалися запевнити односельців, що нажитого майна 
їм не шкода та заздалегідь просили заступництва у сусідів-бідняків, 
яким у минулому не раз допомагали. Було чимало й тих, хто, прагну
чи забутися, поринув у безпробудну пиятику. Наприкінці січня “курку
лі” хутору Гавий Краматорського району Артемівської округи пороз
продували своє майно, порізали тварин і птахів, закупили кілька відер 
горілки та влаштували справжню “гулянку під час чуми” “Все одно 
незабаром заберуть усе задарма, -  говорили вони, -  нап’ємося ж, по
бенкетуємо, хоча б знатимемо, що своє пропиваємо самі”25.

Надмірна квапливість, продемонстрована у справі розкурку
лення в Україні та деяких інших регіонах, викликала нарікання Мос
кви. Явна неузгодженість дій місцевої влади з діями ОДПУ, зокрема, 
створення внаслідок цього значного (часом у два-три тижні) інтерва
лу між конфіскацією майна та початком масового вислання, не тіль
ки давали позірний шанс “куркулеві” уникнути репресій, але й збіль
шували вірогідність масового опору. 1 лютого 1930 р. вийшла таєм
на постанова ЦВК і РНК СРСР, яка під загрозою всіляких репресій 
забороняла “куркулям” самовільне переселення та розпродаж май
на26. Двома днями пізніше секретаріат ЦК ВКП(б) прийняв постано
ву, що категорично вимагала від місцевих органів орієнтуватись на 
попередньо вироблені ОДПУ плани і строки проведення акцій про
ти “куркульства” з тим, щоб уникнути “небезпеки плутанини та не
узгодженості в цій серйозній справі”27.

Перша хвиля розкуркулення, що тривала в Україні з кінця січ
ня до початку березня 1930 р., охопила 309 із 568 районів республіки 
з населенням 2 млн 524 селянських дворів. За цей час були позбавле
ні майна приблизно 2,5% загальної кількості селянських дворів (61 
тис. 887 господарств)2®. Так само, як це було і раніше, під удар пот
рапили не стільки мізерні за своєю кількістю “куркульські”, скіль
ки середняцькі господарства. Втім, серед “куркулів” опинялися й 
бідняки, які проштрафились при виконанні хлібопоставок або ж, 
як “горлопани”, намулили очі начальству. Не обминуло розкурку
лення й сім’ї військовослужбовців. Зведення, що ДПУ УСРР впро
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довж лютого-березня практично щодня направляло до ЦК КП(б)У, 
рясніли повідомленнями на кшталт: “в с. Петрівка Одеської округи 
розкуркулено колишнього червоного партизана, син якого служить 
у Червоній армії”29, “в с.Широке Криворізької округи розкуркулено 
демобілізованого чер в он оар м ій ц я 3^, “у с. Високе Харківської окру
ги конфісковано майно селянки Горбушкіної, один родич якої є ко
мандир батальйону ДВА (Далекосхідної армії. -  Авт.), а інший від
буває службу в 69-му сп”3*, “в с.Ольшани Харківської округи в чис
ло розкуркулених потрапили і терармійці”32, “в с.Руновщина Пол
тавської округи розкуркулено сім’ю червоноармійця І.Бородав
ки”33, “в с.Агаф’євка Первомайської округи розкуркулено середня
ка Косенка, два сини якого служать в РСЧА”34 і п.

Санкціоноване сталінським керівництвом пограбування селян 
у вигляді кампанії розкуркулення до болю нагадувало вже призабу
ті часи громадянських воєн, коли реквізиції більшовицьких продза- 
гонів та спустошливі наскоки різних за політичним кольором армій 
нерідко позбавляли селянина надії вижити. За умов ескалації на
сильства й практично необмеженої сваволі в суспільстві виразно 
проявлялося й падіння моралі: наділені владними повноваженнями 
сільські активісти, робітничі бригади, різного роду уповноважені 
часто-густо не зупинялись перед побиттям, шантажем “куркулів”, 
зведенням особистих рахунків за давні образи, всіляко знущались 
над людьми. Подекуди сім’ї розкуркулених опинялися на лютому 
морозі практично в чому мати народила. Нормою стали випадки 
привласнення вилученого майна членами комісій: брали, насампе
ред, гроші, коштовності, цінні папери, однак не гребували й одягом, 
навіть їжею. В с.Вишняківка Зінов’євської округи дві комсомолки, які 
працювали в складі комісії з розкуркулення, буквально зірвали з “кур
кульських дочок” одяг, тут же натягнувши на себе конфісковані плат
тя й пальта; там же гурт комсомольців намагався “експропріювати” 
одежу 10-річної доньки “куркуля”, яка саме поверталася зі школи35. У 
с.Малинівка Миколаївської округи члени сільради скупили конфіско
ване майно за встановленими ними ж самими пільговими цінами: пер
сидські килими вартістю в 100-150 крб. -  усього за 5 крб., м’ясні око
роки ціною в кілька десятків рублів -  по 20 коп. за пуд і т. ін.36 Утім, 
подібну завзятість у ході розкуркулення демонструвала лише незначна 
частина села -  так званий актив3\  Натомість основна маса хліборобів 
спостерігала за руйнуванням сусідських господарств з неприхованим 
осудом, усвідомлюючи свою безсилість та виявляючи пасивний про
тест проти цього відмовами користуватися “куркульським барахлом”, 
вселятися до “куркульських хат”, заздалегідь сповіщаючи “куркулів” 
про візит активістів тощо.

Кампанія з ліквідації куркульства як класу перейшла в Україні 
в рішучу стадію з 18 лютого 1930 р., коли в республіці розпочалось
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організоване, масове вислання у Північний край. Операція проводи
лась спершу в Одеській, Миколаївській, Херсонській округах, потім 
у Криворізькій, Зінов’євській, Тульчинській, Шевченківській, Хар
ківській, Дніпропетровській, Мелітопольській, Запорізькій, Київ
ській, Уманській. Після них на черзі були Артемівська, Білоцерків
ська, Конотопська, Куп’янська, Луганська, Прилуцька, Первомай- 
ська, Сумська, Проскурівська округи і т.д.38 За донесенням ДПУ 
УСРР голові ОДПУ Г.Г.Ягоді до 10 березня операція в основному 
була завершена: з 29 українських округ було вислано 19 тис. 531 
“куркульських сімей” (загалом 92 тис. 970 чоловік)39.

Звістки про початок масового вислання в одних округах швид
ко досягли інших, іще більше посиливши нервову напругу на селі. 
Наївно сподіваючись уникнути злої долі, деякі з приречених селян 
стали вночі покидати домівки і поверталися до них вранці лише піс
ля того, як дізнавалися у сусідів, що на селі “все тихо” Інші, плека
ючи надію утекти в останню мить, майже не змикали очей вночі або 
ж спали одягнутими. Люди спішно “сушили сухарі”, в’язали тюки з 
продуктами і теплим одягом. Втомившись від безконечних пережи
вань, багато з них майже чекали на висилку, зітхаючи: “Нам нема ку
ди втікати, все одно наша доля вирішена, дожидатимемося своєї до
лі”. По багатьох селах тривала масова пиятика “з горя”40. Старанно 
роздмухувана владою атмосфера безвихіддя і незворотності “роз
прави з куркулем”, вивірена ДПУ до дрібниць механіка депортації 
(оповіщення “куркуля” про вислання -  кілька годин, а нерідко лише 
півгодини на збори його сім’ї -  коротка прощальна подорож рідни
ми місцями на підводах до станції -  посадка в переповнені, обладна
ні нашвидкуруч під бараки ешелони, і майже негайне їх вирушення в 
дорогу на північ), подекуди надзвичайно дійова участь у висланні 
бідняцько-батрацького активу забезпечили технічний успіх депорта
ції. Здебільшого розгублені селяни були змушені підкорятись нака
зам виконавців операції. Серед частини висланців були чутні такі 
розмови: “Радянська влада знає, коли виселяти... Якщо б тепер було 
тепло, то ми б їм показали”41. Дехто з “куркулів” намагався заспо
коювати себе тим, що “тут все одно життя немає”, що “і в Сибіру 
можна буде працювати та нажити собі господарство”42. В ряді сіл 
Андре-Іванівського району “куркульські сім’ї” навіть виїжджали з 
піснями, вигукуючи з вантажівок: “їдемо на роботу, на розробки”43. 
Такий нарочито оптимістичний настрій був цілком зрозумілий: на
станова партії “ліквідувати куркуля як клас” багатьма селянами бу
ла розцінена як пряма вказівка до фізичного знищення, тож у порів
нянні з цим вислання не могло не здаватися спасінням. Утім, абсо
лютна більшість людей, безперечно, перебувала в стані емоційного 
шоку, глибоко переживаючи розставання з рідним краєм, з острахом 
уявляючи собі північні землі, що ще з часів царату асоціювалися з міс
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цем вислання кримінальних злочинців та каторжними роботами. 
Наприкінці лютого один із робітників київського заводу “Арсенал”
з хвилюванням розповідав своїм товаришам, шо бачив, як по Хре
щатику серед білого дня в автобусах під охороною перевозили “кур
кулів” 3 вікон автобусів доносились розпачливі вигуки: “Нас везуть 
на Соловки за те, що ми вас хлібом годували”44.

Небачена досі за розмахом і жорстокістю каральна акція -  ви
слання з місць постійного проживання десятків тисяч людей, у тому 
числі безпомічних старих і малих дітей серйозно вплинула на психо
логічну атмосферу в українському суспільстві, хоча й не була сприй
нята однозначно. За спостереженням спецорганів, під час мітингів та 
зборів, що проводились на підприємствах, фабриках і заводах, виго
лошувались запальні промови на підтримку розправи з “куркулем” 
Деякі з “найбільш свідомих” пролетарів навіть вимагали поширити 
“вдалий досвід” експропріацій на “куркулів-робітників” -  скажімо, 
на тих, “котрі мають по дві-три хати, здають їх в експлуатацію за 
гроші за дорогими цінами та ще й заробляють на заводі по 200 руб
лів”45. Схвальні, подекуди зловтішні розмови типу “туди їм і доро
га”, “тепер знатимуть, як на нашій крові жиріти” були чутні й на се
лі -  переважно з боку бідняцького активу. І все ж подібні настрої не 
були визначальними. Попри негативний психоментальний досвід 
братовбивчих громадянських воєн та наполегливі старання більшо
вицької влади “прищепити” населенню основи нової, “класової мо
ралі”, процес руйнування системи загальнолюдських цінностей не 
зайшов настільки далеко, щоб радикально вплинути на традиційне 
світосприйняття основної маси людей. Власне кажучи, головним ар
гументом на користь того, що поважна частина населення, насампе
ред сільського, вкрай негативно поставилась до депортації “курку
лів”, сприйнявши її як одну зі складових загального наступу влади 
на село, стало розгортання взимку-навесні 1930 р. значних за розма
хом антирадянських повстань, учасники яких, крім усього іншого, 
вимагали негайного повернення “куркулів” додому. Слід враховува
ти й те, що під час самого вислання, попри солідну підготовку опе
рації з боку ДПУ, зокрема, проведення превентивних арештів потен
ційних ватажків можливих заворушень, у 7 із 29 округ УСРР були за
фіксовані організовані спроби селян перешкодити депортації46. Так, 
у м. Бориспіль Київської округи спротив висланню чинив натовп се
лян із 500 чоловік, внаслідок чого “плановість проведення операції” 
була зірвана, в Томаківському районі Запорізької округи близько 
400 селян намагалися не допустити вислання односельців, в одному 
із сіл Лохвицького району Роменської округи цього ж домагався на
товп із 800 селян і т. ін.47 Те, що по інших округах, за повідомлення
ми ДПУ, операція пройшла майже без ексцесів, як і те, що проводи
ти вислання спецорганам допомагав місцевий актив, лише підтвер
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джувало технічний успіх операції, проте аж ніяк не доводило під
тримки чи навіть індиферентного ставлення до неї більшості насе
лення. Приголомшення суспільства депортацією, оцінки її як нелю
дяної акції засвідчували й зафіксовані ДПУ численні “контрреволю
ційні розмови” серед різних категорій населення: “Я не проти лікві
дації куркульства, але проти звірячих проступків: щодня водять сот
ні заарештованих по місту, серед них глибокі старі і навіть жін
ки...’’(робітники Дніпропетровської округи)48, “Людей з дітьми ви
силають взимку на загибель. Хто б вони не були, але ж це люди. Чи 
можна будувати нову каторгу?”, “Висилати дітей і жінок -  це вар
варство, котрого не було навіть за часів царату”(селяни Одеської ок
руги)49 і п. Нарешті, не можна не відзначити й того, що докори лю
дяності подекуди виявлялися непереборними серед самих добровіль
них виконавців операції. В с.Слободка Краснокутського району 
Харківської округи члени комнезаму навідріз відмовились брати 
участь у розправі над сусідами. “Вбийте нас, -  казали вони, -  але ми 
не підемо виганяти когось з хати”50. Розгубленість і каяття з приво
ду особистої, іноді й недобровільної участі в екзекуціях селян відзна
чалися й у пролетарському середовищі. В Одеській окрузі один із ро
бітників заводу Марті (кандидат у члени партії) в замішанні розпо
відав своїм товаришам: “На селі, не дай Бог, що коїться. Ми розкур- 
кулювали і викидали [селян на вулицю]. Що людям залишалося ро
бити: або нас убивати, або самим вішатися. Якщо б я знав, що таке 
буде на селі, я б ніколи туди не поїхав...”51

А проте розкуркулення і депортація “куркульських сімей” вия
вилась далеко не єдиною трагічною реалією життя українського се
ла взимку-навесні 1930 р. Втратою можливості самостійно господа
рювати на власній землі, руйнуванням основ традиційного буття за
грожувала всій масі селянства й примусова колективізація сільсько
го господарства, що в цей час набула форсованого характеру. Засо
бом прямого психологічного тиску на селян виступала насамперед 
сама “антикуркульська операція” За повідомленнями спецорганів, 
уже з перших днів розкуркулення маси переляканих господарів -  пе
реважно середняків, стали спішно подавати заяви про вступ до ТСО- 
Зів. “Треба мерщій вступати до колективів..., -  говорили вони між 
собою. -  Тепер такий час, що можуть всіх підвести під категорію 
куркуля...”52 Під впливом цієї “позитивної тенденції” в колгоспному 
русі, вище партійне керівництво України вже на початку лютого пе
реглянуло у бік суттєвого прискорення терміни проведення суціль
ної колективізації в республіці, встановлені постановою ЦК ВКП(б) 
від 5 січня 1930 р. “Про темпи колективізації та заходи допомоги 
державному будівництву” Отримавши “карт-бланш”, окружні пар
тійні комітети розпочали гонитву за високим відсотком колективізації, 
активно використовуючи такі вже добре випробувані методи, як за-
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дякування, а подекуди й брутальне обдурення селян. В одному з сіл 
Судилківського району Шепетівської округи уповноважений, не до
бившись потрібного рішення про організацію колективу, пішов на 
таку “воєнну хитрість” Він звинуватив присутніх на зборах селян у 
крадіжці револьвера й примусив кожного з них засвідчити підписом 
свою непричетність до цього. Наступного дня, однак, з’ясувалося, 
що селяни “вписалися” до колективу53. Подібні випадки були нор
мою повсюди, і, звичайно, це не могло не давати формальних ре
зультатів. Так, в Одеській окрузі у період з 1 лютого до 1 березня 
кількість колективізованих господарств зросла з 52,2% до 88,3%54, в 
Первомайській окрузі -  відповідно з 28,8%) до 69,3%55, в Шепетів- 
ській окрузі 10 листопада 1929 р. було колективізовано лише 24,9% 
господарств, станом на 1 січня 1930 р. -  42,8%, на 1 лютого -  56,5%, 
на 10 лютого -  72,2%, до 1 березня -  81,7%56. В цілому ж питома ва
га колективізованої орної землі (частка від загальної площі селян
ських посівів) в Україні з 1 січня до 10 березня 1930 р. зросла з 16,4% 
до 70,9%57

Картина сваволі на селі була б неповною, якщо б не згадати 
про те, що масштабні “стратегічні” кампанії розкуркулення, вислан
ня та примусової колективізації в українському селі доповнювались 
іншими, так би мовити, супутніми кампаніями: закриттям явочним 
порядком церков та арештами священнослужителів; “мобілізацією 
посівного матеріалу” -  черговим “витисненням” хлібних ресурсів з 
села шляхом обшуків та реквізицій; збором утильсировини -  від ма
сового зняття і здачі “на утиль” могильних надгробків, хрестів та 
церковних дзвонів до створення “спецзагонів”, що відстрілювали со
бак і котів по дворах господарів або ж обрізали хвости і гриви у ко
ней (увійшовши в раж, актив с.Новополонське Шепетівської округи 
вповні серйозно пропонував для виконання спущеного згори плану 
остригти волосся всім жінкам і бороди чоловікам)58.

Ясно, що всі ці події не могли, врешті-решт, не призвести до со
ціального вибуху. Взимку-навесні 1930 р. практично вся територія 
України вкрилася вогнем селянських повстань. У період з 20 лютого 
до 2 квітня 1930 р. у 41 округах республіки було зафіксовано 1716 ма
сових виступів селян, у тому числі в Бердичівській окрузі -  130, Він
ницькій -  68, Волинській -  36, Дніпропетровській -81 , Київській -  
62, Криворізькій -  44, Одеській -  48, Прилуцькій -  107, Тульчинській
-  146, Шепетівській -  251 і т. ін.59 Безпосередні приводи до завору
шень у різних місцях були різними (десь -  наїзд бригади для “мобілі
зації посівного матеріалу”, а десь і насильне нав’язування селянам 
колективного способу господарювання, закриття церкви або ж 
арешти “контрреволюційного активу”), проте всіх їх об’єднувало ви
разне антирадянське та антикомуністичне спрямування. Скрізь од
наковими були й гасла повсталих -  “Геть колективізацію!”, “Нам не

352



треба радянської влади, яка грабує селян!”, “Геть комуністів, котрі 
ведуть країну до загибелі!”, “Повернути куркулів -  ми всі рівні!”, 
“Припинити закриття церков!” У деяких, переважно правобережних 
округах, лунали й націоналістичні гасла -  “Геть радянську владу -  
нехай живе самостійна Україна!” тощо.

Так само, як це було і в минулі роки, найактивнішу роль у се
лянських виступах відігравало жіноцтво. Попри встановлене юри
дичне рівноправ’я, соціальний статус жінки все ще не міг порівняти
ся з чоловічим, та й сама жінка на рівні суспільної свідомості все ще 
сприймалася залежною від батьків, чоловіків, які формально несли 
за неї відповідальність. Користуючись цією своєю вимушеною “пе
ревагою”, зокрема, не побоюючись, як чоловіки, жорстоких репре
сій з боку влади, саме жінки в цей період виступали застрільницями 
більшості “волинок”, у той час, як їхні чоловіки (насамперед пере
мінний склад, нагляд за яким у цей час був значно посилений) де
монстрували свою начебто непричетність до цих акцій. Утім, лише 
до пори-до часу, адже, розпочавшись як суто жіночі, “волинки”, як 
правило, швидко переростали в загальні повстання селян. Перемін
ники подекуди відігравали активну і навіть керівну роль у таких вис
тупах. На це, зокрема, ЗО березня 1930 р. вказував В.Балицький у до
повіді ЦК КП(б)У “Про основні негативні моменти в реагуванні вій
ськовослужбовців УВО у зв’язку із заходами з колективізації”60.

Здебільшого направленим в ті чи інші “гарячі точки” військам 
ДПУ силовими та агітаційними заходами вдавалося локалізувати 
небезпечні вогнища селянських повстань. Це було й зрозуміло, адже 
озброєним вилами і сокирами, не згуртованим селянам досить важ
ко було протистояти добре організованій військовій силі. Однак 
наприкінці лютого, коли повстання одночасно захлинули всі 11 ок
руг прикордонної зони (Шепетівську, Бердичівську, Волинську, Ко- 
ростенську, Тульчинську, Могилівську, Кам’янецьку, Проскурів- 
ську, Вінницьку, Одеську округи та Молдавську АРСР), ситуація 
стала набувати неконтрольованого характеру. Власне, по багатьох 
районах цих округ внаслідок масових повстань влада рад фактично 
припинила своє існування: сільради були розігнані й натомість обра
ні старости, “дуті” колективи -  розформовані, усуспільнене до того 
майно, реманент, а також “мобілізований” посівний матеріал -  ро
зібрані. Спроби ДПУ рішучими заходами “навести порядок” у най
більш бунтівних районах несподівано наштовхнулись на добре орга
нізований опір: довкола сіл з’явилися окопи, були виставлені патру
лі, які у разі небезпеки набатним дзвоном швидко скликали озброє
них палицями, вилами, сокирами, мисливськими гвинтівками та об
різами селян, сповнених рішучості дати відсіч непрошеним гостям. 
Давалося взнаки й наближення весни: в деяких округах появилися 
“банди”, які робили наскоки на підпорядковані радянській владі на
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селені пункти і миттєво розчинялись по селах і лісах при наближенні 
військ. Безперервними були й спроби великих груп селян прорватися 
через кордон до Польщі, де повсталі розраховували знайти пристано
вище, а також підтримку для продовження боротьби з “совітами”

Значний розмах, невпинне зростання антирадянських виступів 
(причому не тільки в Україні, але й в інших хлібних районах СРСР) 
спричинили паніку сталінського керівництва, примусивши його різко 
загальмувати хід репресивної машини. 2 березня 1930 р. газета “Прав
да” надрукувала статтю Й.Сталіна “Запаморочення від успіхів”, а 14 
березня 1930 р. ЦК ВКП(б) оприлюднив постанову “Про боротьбу з 
викривленнями партлінії в колгоспному русі”, якими санкціоновані 
зверху темпи і методи колективізації засуджувались як реакційні, а 
провина за всі “перегини” покладалася на низові партосередки. Водно
час в охоплені повстаннями райони, зокрема, прикордонної смуги Ук
раїни, були мобілізовані додаткові резерви ДПУ, а також деякі з армій
ських підрозділів.

4 березня 1930 р. один із таких зведених загонів (виділений зі 
складу 2-ї кд 4-й ескадрон 7-го кп, посилений кулеметним взводом, 
а також взвод 8-го сп із двома станковими кулеметами, загалом 110 
шабель) був направлений до Шепетівської округи61, де в цей час ма
совими повстаннями були охоплені Ляховецький, Теофіпольський, 
Аннопольський, Антонівський, Судилковський, Полянський, Гри- 
цевський, Красилівський райони. Озброєні палицями, вилами та об
різами селяни не тільки відчайдушно боронили свої села, але й на
товпами в 300-500 чоловік нападали на загони прикордонників, на
магаючись перейти до Польщі. Не зупинялися повсталі навіть під 
вогнем кулеметів. Постійними були в окрузі й наскоки “банд” на 
контрольовані радянською владою села. Опівдні 3 березня один із 
загонів, який нараховував 33 вершники, увірвався до с.Сморщики 
Антонівського району. Повстанці убили голову колгоспу та місце
вого активіста, а їх тіла кинули в багаття62. Надвечір наступного дня 
“банда” захопила с.Ледянки, де також розправилась з секретарем 
сільради та головою КНС. Підоспілий зведений загін кавалеристів 
тим не менш противника не застав: “банда” зникла в лісі, “виринув
ши” через короткий час біля с.Кузьминці Теофіпольського району, 
де її чисельність зросла до 200 чоловік63. Бійців взводу 8-го сп, які 
вирушили навздогін повстанцям, також спіткала невдача. При появі 
військових селяни, використовуючи улюблену тактику повстанців 
часів громадянської війни, наче канули в воду, розбігшись по домів
ках з тим, щоб надалі зібратися у встановленому місці64. Більш “ре
зультативними” виявились дії зведеного загону під час вилучення із 
сіл округи “контрреволюційного активу”. За повідомленням началь
ника Особливого відділу У ВО М. Бистрих, мешканці с.Тернівка на
магалися вплинути на червоноармійців, проте безрезультатно65.
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Надзвичайно напруженою була ситуація і в Бердичівській ок
рузі, особливо в Любарському районі, де з середини лютого не при
пинялися спорадичні виступи селян. 28 лютого 1930 р. у м.Любар бу
ли направлені вояки 2-го взводу 2-ї роти 9-го батальйону Україн
ської дивізії конвойного війська, яким було наказано взяти на себе 
супроводження у Бердичівський ДОПР заарештованих “куркулів” 
Тим часом 1 березня у місті почалося антирадянське повстання. 
Близько 1,5 тис. селян з вилами, сокирами, косами в руках стали гро
мити приміщення райвиконкому, примусивши радянських працівни
ків рятуватися втечею. Частина повсталих рушила до приміщення 
міліції, сподіваючись звільнити заарештованих. На попереджувальні 
постріли вартових селяни не відреагували, проте коли командир від
ділення Української конвойної дивізії Скрипко пострілом впритул 
застрелив одного з селян, натовп осів. За розпорядженням В.Балиць- 
кого в місто негайно вирушили війська ДПУ, які до 5 березня відно
вили в місті радянську владу. Тим не менш повстання перекинулось 
на сусідні села, миттєво поширившись на весь район. 2 березня 1930 
р. у м.Любар із Бердичева прибули ще 15 червоноармійців і 2 коман
дири Української конвойної дивізії, які, розбившись на кілька груп, 
взяли участь у приборканні бунтівних сіл. Про “подвиги” бійців ди
візії 20 березня 1930 р. доповідав до ПУ РСЧА комісар з’єднання. 
Так, під час придушення повстання в с.Деревички червоноармієць 
Середа на очах у натовпу, з якого були чутні вигуки “Бий їх, вони не 
мають права в нас стріляти”, встромив багнет у живіт “куркуля”, а 
потім дострелив його, після чого селяни відступили; в іншому селі 
натовп селян зупинився після того, як червоноармієць Іваненко, де
монструючи рішучий настрій бійців, убив наповал двох селян; в ніч 
на 6 березня загін на чолі з Кучерявцевим провів операцію з вилучен
ня “контрреволюційного активу” сіл Горопаї, Меленці та Липно, які 
перед тим домовились про спільні виступи. Біля с.Деревичка селяни 
намагались відбити 71 заарештованого, проте конвой відкрив во
гонь, примусивши повстанців відступити; 9 березня на ст.Ізяславль 
бійці 1-ї роти Української дивізії конвойного війська були оточені 
натовпом із 300 селян, котрі намагалися перешкодити відправці 253 
заарештованих “куркулів” Відчуваючи, що сили нерівні, конвоїри 
“вийшли з становища” тим, що відправили потяг з арештантами ра
ніше зазначеного терміну66. Настрій бійців дивізії під час “антикур- 
кульської операції”, за донесенням комісара з’єднання, був бадьо
рим. “У кожного червоноармійця, -  писав він командуванню, -  від
чувається розлюченість і ненависть до куркуля”67. 7 березня 1930 р. 
заступник голови ДПУ УСРР К.Карлсон повідомляв до ЦК 
КП(б)У, що в Любарському районі 21 із 29 розігнаних сільрад відно
вили свою роботу68. Проте в інших районах округи селянські хвилю
вання усе ще тривали. Про це, зокрема, свідчило й те, що 13 березня
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1930 р. зі складу 3-ї кавалерійської дивізії УВО в розпорядження на
чальника Особливого відділу УВО для ведення бойових дій проти 
“куркульства” було виділено зведений ескадрон (147 табель)69

15 березня голова ДПУ УСРР В.Балицький, який упродовж бе
резня ледь встигав на найбільш “небезпечні” ділянки “антикуркуль- 
ського фронту”, прибув до Тульчинської округи, де саме в цей час 
антирадянські повстання досягли свого піку, охопивши 15 із 17 райо
нів. 189 сільрад округи були розігнані, повсталі жорстоко розправля
лися з представниками радянської влади та бідняцьким активом, 
“повертаючи” їхнім сім’ям щойно випробувані ними самими страж
дання і приниження: в одному місці сім’ї членів КНС під звуки ор
кестру “депортувалися” із села, в іншому комсомольців-активістів 
примушували годинами стояти на колінах перед церквою, вимо
люючи прощення за скоєні гріхи і п.70. Намагання військ ДПУ 
втихомирити бунтівні села наражались на шалений опір: у районі 
сіл Гарячівка та Ольшанка Мясковського району бій між селяна
ми і депеушниками тривав майже дві години71. На підтримку вій
ськам ДПУ 13 березня 1930 р. було спрямовано виокремлений зі 
складу 9-ї кд зведений ескадрон 49-го кп, посилений кулеметним 
взводом (197 шабель)72. Маючи досвід розгону “волинок”, один із 
загонів цього ескадрону спробував негайно “навести порядок” у 
с.Балонівка Бершадського району, проте в результаті рішучих дій 
червоноармійців близько 500 селян пішли до лісу73.

Ще один зведений ескадрон, виділений зі складу 1-ї кд (115 ша
бель) 13 березня 1930 р. був направлений для придушення селянських 
повстань та проведення арештів у повсталих районах Проскурівської 
округи74. Вповні можливо, що саме бійці цього ескадрону 15 березня
1930 р. утихомирювали тисячний натовп м.Єрмолинці, коли той нама
гався звільнити заарештованих “куркулів” В результаті цієї операції 
90 найбільш активних селян були кинуті до в’язниці75.

Враховуючи попередні плани ДПУ використовувати армійські 
підрозділи на селі в прихованій формі, можна зробити припущення, 
що частини РСЧА залучались для придушення селянських повстань 
не тільки в прикордонних, але й в інших українських округах. Втім, 
цілеспрямований пошук автором документальних підтверджень цьо
го виявився безрезультатним. Скоріш за все до масового залучення 
частин УВО для силового забезпечення кампанії ліквідації куркульс
тва як класу справа так і не дійшла. Власне, в цьому об’єктивно не 
було потреби через значну кількість задіяних в операції військ ДПУ 
(тільки наприкінці січня 1930 р. в українське село було мобілізовано 
23 тис. 939 працівників ДПУ, міліції, озброєних загонів партійно- 
комсомольського активу)76. З іншого боку, зафіксовані ДПУ (звичай
но, далеко неповні) випадки активної участі перемінного складу в се
лянських повстаннях на фоні значного посилення негативних політич
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них настроїв безпосередньо в частинах і з’єднаннях У ВО тільки під
твердили те. що переважно селянська за своїм складом армія несла в 
собі значну негативну політичну активність, стримати яку можна було, 
лише ізолювавши червоноармійців від подій на селі. Надзвичайно по
казовим було й те, що незважаючи на найретельніший відбір, мораль
но-психологічний стан тих армійських підрозділів, які брали участь у 
проведенні каральних акцій на селі, все ж виявився небездоганним. За 
повідомленням начальника Особливого відділу УВО, серед бійців зве
дених загонів, які діяли в чотирьох вище означених прикордонних ок
ругах України, були помічені й такі розмови: “Нас примушують тут 
упокорювати селян, а вдома, можливо, б'ють наших батьків. Ніяких 
куркулів тепер немає”, “Чорт знає, за що ми страждаємо і людей уби
ваємо. Можливо, у нас вдома наших батьків так само переслідують”, 
“Невдовзі, певно, і нас заберуть. Заарештовують, стріляють і куркулів, 
і середняків, і бідняків, а нам кажуть, що тільки куркулів”77 і п.

До кінця березня карально-репресивними та політико-ідеоло- 
гічними засобами сталінському керівництву все ж вдалося опанува
ти ситуацію в українському селі. Про жорстокий характер протисто
яння між владою і селом говорили численні втрати з обох сторін: з 
20 лютого по 1 квітня 1930 р. в 33 округах України було вбито 46, по
ранено 84, побито 763 представників радянської влади. Водночас у 
ході зіткнень з військами ДПУ загинуло 90 селян, 177 було поране
но, 105 побито78, кількість заарештованих обраховувалась тисяча
ми. Звичайно, декларування принципу добровільності при проведен
ні колективізації, призупинення в 7 прикордонних округах України 
масового вислання “куркульських сімей”, демонстративне покаран
ня ряду відповідальних партійних і радянських працівників за “пере
гини” і т. ін. не могли не сприйматися багатьма селянами як доказ 
перемоги в боротьбі за свої права. Та це відповідало дійсності лише 
почасти. Насправді поступки селянам носили тактичний, тимчасо
вий характер. В черговий раз переконавшись у неможливості добро
вільним шляхом соціалізувати селян та усвідомивши пряму небезпе
ку для себе з боку “дрібнобуржуазної селянської стихії”, сталінський 
режим надалі обрав більш дійовий засіб упокорення села, вдавшись 
до терору голодом.
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41 Там само. - Арк.. 165.
4~ Там само. - Арк. 161.
43 Там само.
44 Там само. - Арк.111.
45 Там само. - Арк.91 зв.
4  ̂ Трагедия Советской деревни... Том 2. - С.340.
4  ̂ Там само. Див. також: ЦДАГО України. - Ф.1. - 0п.20. - Спр.3189. - Арк. 183. 
4° Там само. - Арк.117.
49 ЦДАГО України. - Ф.1. - 0п.20. - Спр.3189. - Арк.146.
5у Там само. - Арк.90 зв.
5* Там само. - Арк. 174 зв.
5  ̂ Там само. - Арк. 12 зв.
53 Там само. - Спр.3184. - Арк.87.
54 Там само. - Арк.29.
55 Там само. - Арк.ЗЗ.
5° Там само. - Арк.82.
5  ̂ Кульчицький С.В. Україна між двома війнами (1921-1939 pp.). - С .159.

ЦДАГО України. - Ф.1. - 0п.20. - Спр.3184. - Арк.69.
59 Там само. - Спр.3185. - Арк.68. 
у  Там само. - Арк.33-34.

РДВА. - Ф.25899. - Оп.2. - Спр.465. - Арк.65.
ЦДАГО України. - Ф.1. - 0п.20. - Спр.3191. - Арк.37-37 зв.

~3 Там само. - Арк.40.
^4 РДВА. - Ф.25899. - Оп.2. - Спр.465. - Арк.66.
~5 Там само. - Арк.65.
™ Там само. - Ф.9. - Оп.28. - Спр.173. - Арк.12-14. 
у  Там само. - Арк. 14.

ЦДАГО України. - Ф.1.- 0п.20. - Спр.3191. - Арк 41 зв.
°9 РДВА. - Ф.25899. - Оп.2. - Спр.465. - Арк.65.
10 ЦДАГО України. - Ф.1. - 0п.20. - Спр.3154. - Арк.39-40.

Там само. - Спр.3184. - Арк.63.
Ц  РДВА. - Ф.25899. - Оп.2. - Спр.465. - Арк.66.
;3 ЦДАГО України. - Ф.1. - 0п.20. - Спр.3154. - Арк.40.
;4 РДВА. - Ф.25899. - Оп.2. - Спр.465. - Арк.66.
^5 ЦДАГО України. -Ф.1. - 0п.20. - Спр.3154. - Арк.43.
'Jl Ивницкий Н. Коллективизация и раскулачивание. - С. 120.
Ц  РДВА. - Ф.25899. - Оп.2. - Спр.465. - Арк.66.
78 ЦДАГО України. - Ф. 1. - 0п.20. - Спр.3184. - Арк.67.

Петро Ящук 
(Хмельниччина, Україна)

РА С И С ТС ЬК О -ГЕН О Ц И Д Н А  УКРАЇН О Ф О БІЯ

Вдивляючись із нинішнього дня у документальну хроніку міль
йонного червоного душогубства, приходиш до висновку, що у чер
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воних подвійна мета, котру вони долають: знищення християнства 
атеїзмом із трансформацією останнього в парахристиянські та окуль
тні лжецеркви, - як головне, і зміна власника національного багатства 
народів на загальнодержавну "нічию" власність, щоб останню прива
тизувала космополітична фінансова олігархія, котрій мариться світове 
безроздільне панування. Знаряддям та засобами досягнення цієї двоє
диної мети обрана денаціоналізація та духовна деградація народів з 
кінцевим їх знищенням революціями та реформами.

Найголовніше на шляху до перемоги світового комунізму - уста
ми революціонера чи не найбільшого масштабу Хаїма Георгійовича 
Раковського при його допиті в НКВД взимку 1938 р.: "Коммунизм не 
сможет быть победителем, если он не подавит оставшееся еще в живых 
христианство. История очень красноречиво говорит об этом: перма
нентной революции понадобилось семнадцать веков, чтобы добиться 
своей первой частичной победы - путем создания первого раскола сре
ди христианства. В действительности единственным нашим врагом яв
ляется христианство, ибо все политические и экономические явления в 
буржуазных государствах - это только его последствия. Христианс
тво, управляя индивидуумом, способно аннулировать революционную 
проекцию нейтрального советского или атеистического государства 
путем ее улучшения и, как мы видим это в России, дело дошло до соз
дания духовного нигилизма, который царит в господствующих мас
сах, оставшихся все же христианскими: это препятствие не преодолено 
еще и за двадцать лет марксизма" 1.

І в нинішний час, на початку XXI ст., коли три традиційні гіл
ки християнської церкви підрубуються відповідно ратзінгерівщи- 
ною, редігерівщиною та лжехристиянським рухом "Нова ера", прий
шло розуміння, що йде світова битва не за капіталізм чи комунізм, 
котрі не мають нічого спільного з правовою державою, а за ДЕ- 
МОНкратію, котрій поставлено в обов'язок проковтнути християнс
тво і всі народи, нації, коліна, язики, які сповідують Істину.

Декларація ООН про запобігання і покарання геноциду, прий
нята її Генеральною Асамблеєю 9 грудня 1945 р., набрала чинності в 
1950 р. Кожний пункт цієї Декларації кричить про геноцид україн
ського народу, розв'язаний комуно-космополітами, на який вперше 
в світі відгукнулись своїми творами українці-патріоти Улас Самчук і 
Віталій Юрченко. Та світові заплющили очі і заткнули вуха. Кон
гресові розслідування про голодомор-ГЕНОЦИД 1932-1933 років 
в Україні і конгресові слухання в США через 55 років після одного із 
фрагментів погрому-катастрофи українського народу, попри їх 
непроминальну цінність з відстані років, постають спробою реабілі
тувати уряд США за співучасть у злочині проти людства в переддень 
відживлення пам'яті про катастрофу українського народу самими ук
раїнцями. Публікація Комісією фрагментів 179 інтерв'ю та історично-
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добросовісні висновки Комісії давали краплю оптимізму, але... лож
ку дьогтю! Навіть оцінка цієї праці як "однієї із багатьох", не могла 
нейтралізувати цінності фактажу і висновків "Доповіді..." Комісії. 
Тому-то був завданий головний удар по "Report to Congress..." ки
мось із комісії. Ось який висновок зроблений в матеріалах Комісії: 
"Голод - це не результат попередньо розробленого плану, хоча він і 
носив штучний характер" Нонсенс! Як так можна було штучно 
зробленим голодом виморити не менше третини 30-мільйонного на
роду, не задумуючись над тим, як це зробити?! В поняття ШТУЧ
НОСТІ голоду новітніми фальсифікаторами від історії вкладається 
причина голоду уже не через кліматичні катаклізми, як засуха, а че
рез необхідність-доцільність економічного виживання чи розвитку 
червоної імперії, хоч економіка СССР завжди мала своєю основою 
дармову працю ГУЛАГу. Тут доречно додати, що майже всі методи 
творення спланованого штучного голодомору 1932-1933 років 
ім.Кагановича-Сталіна були запозичені з попереднього сплановано
го виморювання українців голодомором 1921-1924 років ім. Троць- 
кого-Леніна. Але все одно ті методи потрібно було спроектувати на 
час і дотягнути до безвідмовності.

Розпочався голодомор ім. Троцького-Леніна в Україні ще в
1920 р.2 на тлі шаленого червоного терору. "Влада в Одесі в руках 
чужих: жидів і москалів, насланих з російського центра. Українці на 
низьких становищах, але їх страшенно нищать - масовими розстріла
ми, як прим, у серпні й вересні с.р. Розстріли йдуть також на провін
ції - студентів, учителів, селян, робітників, переважно "за петлюрів- 
щину"! Хто говорить по українськи, може бути посуджений "за пет- 
люрівщину"3.

Звернемось до цифр, (хоч довіряти червоній статистиці тре
ба зверхкритично, щоб хоч трохи відсіяти брехню), котрі свідчать 
про червоне пограбування України космополітами і шовіністами. 
Коли заготовили в Україні 1920 р. продрозвьорсткою 71,5 млн пу
дів хліба проти 10,5 млн пудів за 1919 p., то селянство українське 
збунтувалося, а коли Ленін 1921 р. вимів [вилучив] з України 
"енергійними методами" 101 млн пудів хліба, то український селя
нин не мав уже сили на бунт, він помирав з голоду у сплановано
му голодоморі ім. Троцького-Леніна.

А взагалі, совєтска статистика - це царство темряви; і помиля
ється той, хто думає, що статистика при Ленінові була достовірні
шою від статистики при Сталінові, так нібито "віруючі" червоні 20-х 
були менш брехливими, ніж "невіруючі" - 30-х років.

Статистичні дані про валовий збір хліба в Україні 1921 р. ма
ють суперечливий характер: ЦСУ РСФРР визначило його обсяг - 633 
млн пудів, а ЦСУ УСРР - 276,6 млн пудів. Наркомпрод УСРР зупи
нився на приблизній цифрі між цими двома - понад 400 млн пудів4.
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За комуно-большевицькими даними: екпорт зерна з України за
1921 рік - 70 млн пудів, за даними зарубіжних дослідників -101 млн 
пудів5. Висновок: якби урожай 1921 р. залишився в Україні, то 
жодна людина не померла б голодною смертю.

В листопаді 1920 р. центральне статистичне управління Украї
ни закінчило перепис населення, за яким в Україні проживало 27 млн 
78 тис.210 чоловік, (в містах -  4 млн 796 тис. 10, в селах -  22 млн 281 
тис.200)6.А за даними Хаїма Раковського в статті "Радянська Украї
на" в 1921 р. - дванадцять губерній України мають 25 млн 861 тис. чо
ловік населення (в містах -  4 млн 790 тис. в селах -  21 млн 67 тис.) 
7. В квітні 1922 р. червоними подається число населення в Україні
28 млн 850 тис. 8.

Вже за даними ЦСУ України і даними Хаїма Раковського різ
нобій цифр кількості населення виказує тенденцію до зменшення аб
солютного числа сільського - на 1 млн 200 тис. чоловік. Є підстави 
відносити цю цифру до жертв голодомору в Україні уже в 1921 р. Бо 
ж на початку 1922 р. Раковський заявив співробітникові "Нового Мі
ра", що "зате поширюється голод в Александрівській, Катеринослав
ській, Миколаївський і Одеській губерніях"9. Якою ж була ситуація 
в Україні в голодомор ім. Троцького-Леніна по закінченні такого в 
Росії? Узагальнюючих даних про кількість голодуючих, міру їх продо
вольчого забезпечення та смертність від виснаження за 1922 - 1923 рр. 
не існує у відомих документах. "Центральна комісія по боротьбі з нас
лідками голоду при ВУЦВК у звіті на УП Всеукраїнському з'їзді Рад 
(грудень 1923 р.) засвідчила відсутність смертей через голод на півдні 
республіки. Проте факти з місць підтверджували їх існування, хоча і в 
значно менших розмірах, ніж у 1921 - 1922 рр."10

До останніх слів "в значно менших розмірах" слід додати, що тут 
все ж таки спрацювала комуно-большевицька доцільність сховати 
жахливе. В найбільш скрутному становищі опинилися діти. Взимку
1922 - 23 рр. голодувало в Україні близько 2 млн дітей. З них 700 тис., 
як зазначалося на Всеукраїнській нараді губернських відділів соціаль
ного виховання (лютий 1923 р.) загрожувала смерть1 К А якщо в кому- 
но-большевицькому документі - "загрожує смерть", то насправді вона 
вже реалізувалась. По всіх губерніях України в травні 1922 р. голоду
вало 5,6 млн чоловік, що становило 25% їх жителів. Всього в червоній 
імперії голодувала тоді п'ята частина населення - 22,6 млн чоловік12. 
Але ці цифри не дають повної інформації про штучно утворене лихо 
внаслідок так званої класової боротьби, бо вищеназвані цифри вра
ховували тільки селянські господарства, які розорилися внаслідок 
голоду, і повністю не враховувалось українське населення міст на 
сході й півдні України, яке виморювалось в голодомор ім. Троцького 
-Леніна не менше, ніж селяни. В цілому ж населення України на голо
доморній території становило 9 млн чоловік, а в усій імперії - 35 млн.
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Виходячи з історичних джерел, котрі зазначають, іцо голодомор 
ім. Троцького-Леніна закінчився восени 1922 р., що справді було в 
Росії, і про цифру смертей з голоду за цей період у 5,2 млн, можна ро
бити теоретичні розвідки про кількість загиблих від голоду в Украї
ні у цей страшний період. З 5,2 млн смертей виділяється тільки 300 
тис. на Україну. Причому, більшість джерел зазначають, що голодо
мор ім. Троцького-Леніна був на Україні чи не жорстокішим, ніж на 
Поволжі, і тягнувся удвічі довше, практично до літа 1924 року. Звід
си, на 17 млн голодуючих поза Україною - 4,9 млн голодних смертей, 
а в Україні на 5,6 млн голодуючих - X смертей, що становить 1,61 
млн чоловік. Але ж голодомор ім. Троцького-Леніна в Україні про
довжувався в крайньому випадку вдвічі довше, ніж на Поволжі, на 
тлі дальшого вивозу хліба в Росію і експорту хліба за кордон з пор
тів України, а також відсутності суттєвої хлібної допомоги, якщо не 
ігнорувати адресну допомогу "Джойнт" і місії Нансена. А це дає змо
гу зробити здогад всупереч червоному офіціозу, що голодомор 
ім.Троцького-Леніна в другій своїй половині нічим не поступався 
його першій половині, та ще й тоді, коли населення було вже виго- 
лоджене до крайньої межі. Отже, 1,61 млн людських смертей в голо
домор ім. Троцького-Леніна в Україні становить тільки меншу поло
вину цілого, а звідси 3,21 млн людських життів - це той мінімум, що 
забрав троцько-ленінський геноцид-голодомор в Україні.

Наступний здогад висловлює Іван Ортинський: "Не рахуючи 
мільйони жертв, які похоронила сама революція, та дальше уряду
вання московських большевиків, належить пригадати жахливий го
лод з 1921 по 1923 роки, жертвами якого стали близько двох мільйо
нів українського населення. Метою того голоду було зламати опір 
українського народу”13.

Совєтський уряд повторює (і в 1933 р. - Авт.) діяння 1921 р., ко
ли голодова ситуація стала відомою вже при запізнілій допомозі для 
тих п'яти мільйонів, які померли в Україні голодовою смертю через 
фальшиву інформацію. Фішер розповідає нам про це в своїй книзі 
"Голод в Совєтській Росії в 1919 - 1923 роках", де він пише: "Москов
ський уряд не спромігся довести до відома АРА про ситуацію в Ук
раїні"14. Лікарі В.М.Коган і Б.Ф.Фавр, які на початку 1922 року за 
дорученням уряду обстежували стан здоров'я голодуючих, засвідчи
ли, що половина з них була приречена на вимирання15.

І замість резюме: "...половина з них була приречена на вими
рання" На 17 млн голодуючих в Росії в голодомор ім. Троцького- 
Леніна з широковідомих даних істориків випало 4,9 млн голодних 
смертей, і відповідно в Україні з 6 млн 682 тис. голодуючих померло 
голодною смертю 1 млн 925 тис. 988 осіб. Але ленінський голодомор 
в Україні тривав удвічі довше, ніж в Росії, і був таким же жорстоким, 
якщо не гіршим, тому, збільшуючи кількість померлих з голоду в Ук
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раїні на середину зими 1922 р. вдвічі, отримаємо розрахункову голод
ну смертність в голодомору ім.Троцького-Леніна в Україні в 3 млн 
851 тис. 975 осіб. А якщо взяти цифру голодуючих в Україні у січні
1922 р. -  6 млн 682тис., котру повідомив харківський часопис "Кому
ніст" з Всеукраїнського з'їзду губерніяльних комісій допомоги голоду
ючим в Україні, то число смертей від голоду уже зимою 1922 р. на пів
дні і на сході України складало 3 млн 851 тис.975, що не дуже відріз
няється від кількості жертв, на які вказували лікарі Коган М.В. і 
Фавр Б.В. - половина голодуючих була приречена на голодну смерть.
А, отже, 6 млн 682 тис. осіб дали 3 млн 341 тис. голодних смертей в Ук
раїні. Ця цифра говорить про голодову смертність зимою 1922 р. А ще 
ж попереду два страшних ленінсько-голодоморних роки для України! 
То й виходить, що 6 -7  млн голодових людських смертей в Україні в 
голодомор 1921 -1924 років ім. Троцького-Леніна є найближчими до істини.

Заступник міністра закордонних справ Трофімов, який керував 
реквізицією дорогоцінностей у Божих храмах України, заявив, що 
лише в одній Києво-Печерській лаврі дорогоцінностей стільки, що 
ними можна прокормити цілу Україну, але ті дорогоцінності “обде
руть всякі Троцькі, Радеки і Раковські” на закордонні місії та черво
ну агітацію та відкладання мільярдів доларів у закордонні банки на 
приватні рахунки. А ще неофіційно вивозилось награбоване золото 
за кордон мойше яловськими та іцками гоминськими16, що нагадує 
голодоморну ситуацію уже 30-х років. “А чи хто-небудь із Уряду Ук
раїни поцікавився, де зберігається золото, яке забирали від голодую
чих у так званих торгсинах 1932 -  1933 pp., і яке було перевезене че
рез кордон СССР у Польщу? А везли його повні вози! Це в 1932 -  
1933 pp., коли Советский Союз був уже устійненою державою, тоб
то, там були міждержавні домовленності про таке перевезення”17.

А злочинці-злодії замітали і замели свій “золотий” слід. “Про
токол №26. 26 июля 1923 г.)...( Постановили:)...( в) поручить ГПУ 
производить постепенную ликвидацию дел, связаных с изъятием 
ценностей (...) Председатель Ем.Ярославский Секретарь Е. Туч
ков18. А де ж подівся “Миней Губельман” до Ярославського? Такі ж 
самі Губельмани-Ярославські і сьогодні звільняють Україну від зо
лота... через приватні банки, важелі світового кермування.

Закінчився ленінський НЕП, почався НЕП сталінський, який 
приніс нову втрату для українців - політичне вбивство Симона Пет
люри, як передмову до голодомору ім. Кагановича-Сталіна. 9 січня
1926 р. політичний терор ухвалено виконкомом Комінтерну19. А 
25 травня 1926 р. Симон Петлюра вбитий в Парижі на вулиці Расіна 
сімома кулями з револьвера Самуїлом (Шльомою) Шварцбардом, 
на оборону якого стало все світове жидівство, і занесено ІІІварцбар- 
да офіційно на скрижалі героїв Ізраїля. "Єврейська ж світова грома
да негайно оголосила вирок паризького суду "вироком цивілізації",
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а ім'я Самуїла Шварцбарда було вкарбоване в золоту книгу Єврей
ського Національного фонду між славетними іменами тих, хто від
значився більше за всіх у справі національного відродження єврей
ського народу, його культури та єврейської держави у Палестині"20. 
Як Ісус Христос є каменем спотикання для фарисеїв і талмудистів, 
так для жидівства є каменем спотикання його ксенофобія, його реф
лектуюча мізантропія до українського народу. Тільки дегенерацією 
духовного розуму можна пояснити лист жидівського письменника 
ФранціїГенрі Барбюса в переддень суду над убивцем Шварцбардом: 
"ІІІльома Шварцбард є український жид з французьким громадянс
твом. Оборона Шварцбарда, очолювана майстром Торезом буде до
водити, що він убив Петлюру у відплату за масакри жидівського на
селення, включаючи членів його родини, в результаті погромів, 
під'юджуваних Петлюрою. В наказі, виданому Петлюрою, говорить
ся: "Нехай ті гнилі жиди п'ють Дністрову воду, аж поки він стане су
хим". Де? Коли? В якім наказі Петлюри таке було? Але брехня по
винна бути страшною, щоб їй повірили. І далі той ксенофобський 
лист Барбюса: "Зрозуміло, що смішно і помилково було б подавати 
тут в деталях опис якогось окремого випадку з тієї купи жахів. Я хо
чу лише згадати, що в Проскурові одного дня, в 1919 році, від другої 
до четвертої години дня, два козаки вбили 18 сотень жидів і до того 
важко поранили, всіх холодною зброєю, ще дві тисячі жидів. Лише в 
родині Шльоми Шварцбарда було тридцять жертв"21. І це офіційне 
звинувачення українського народу! І то два козаки за дві години впо
рались з 3 тис.800 чоловіками! Ось на постаменті чого - геройство 
Шварцбарда і забуття подвигу-самопожертви українського патріота 
Миколи Лемика супроти "геєнни огненної" в Україні 1933 р. Але пот
рібно було космополітам так перетягнути канат брехні про українські 
погроми жидів, щоб цим приховати винищення космополітами україн
ського народу в час червоної інтервенції Троцьких-Лацісів-Антоно- 
вих-Муравйових на Україну, викошення українців голодомором ім. 
Троцького-Леніна в 1912 - 1924 роках, погром-катастрофу українсько
го народу Кагановичем з його червоними "собраттями", винищення 
українців ГУЛАГом Френкелів-Бергманів-Карабінів і їм подібних кос
мополітів.

Комуно-большевицька партія в кінці 20-х безапеляційно визна
ла своїм вождем ленініста Сталіна і визнала тому, що вона поділяла 
його політичний курс. Чому спадкоємцем Леніна став недоучка Ста
лін, а не освічений Троцький? "Трагічний" радикуліт Троцького і йо
го відсутність на похороні вождя, як причина поразки Троцького, є 
всього-на-всього вежею у космополітичній та совєтскій брехні об
слуговуючої історіографії. Чому ж Лейба Троцький двічі наклав ве
то на політичне усунення Сталіна, коли ще правила ленінська гвар
дія? (А.В.Антонов-Овсієнко, Л.Троцький-И.Сталін-В.Антонов-Овсі-
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єнко, за УІЖ). Адже у Троцького була повна партійна підтримка. Це 
"підтверджується цифровими даними партійного перепису 1922 і
1927 рр., поданих у працях "Дослідного центру" фундації Карнегі. З 
тих цифрових даних видно, що насиченість жидівського елемента в 
компартії була вдвічі більша, ніж російського, і вдесятеро більша, 
ніж українського'-2.1 всі балачки, що середнє офіцерство компартії, 
як і її рядовий склад, були виходцями-великоросами, є тільки полі
тичним "адєялом" для прикриття реальності. В той час в ленінсько
му уряді було з 22 осіб - 17 жидів, у військовому комісаріаті -  з 43 
осіб - 35 жидів, у комісаріаті внутрішніх справ -  з 12 - всі жиди, в ЧК
-  з 62 керівників найвищого рангу було 43 жиди, в комісаріаті закор- 
доних справ з 16 - всі жиди. Комісаріат юстиції, комісаріат народної 
освіти, комісаріат фінансів, співпрацівники з редакторами головних 
газет - наскрізь жиди, таке ж їхнє засилля і в рядах керівництва пар
тії ленінського і сталінського періодів. Ось які расисти командували 
геноцидом слов’ян і, особливо, українців в червоній імперії! А банкір 
Яків Шифф фінансував революційного Леніна через масона Вальте- 
ра Ратенау та фінансиста Гершка Парвуса. То чия була влада в чер
воному Союзі? Біограф Сталіна Ісаак Дойчер та А.Авторханов сво
єю книгою "Технологія влади" доказують "крадіжку" Сталіним ідей 
Троцького чи інакше: Сталіна одягнули в політичний костюм 
Троцького його космополітичні дорадники, типу Асберга і всевлад
ного Кагановича, котрі і були двигунами винищення українського 
народу. Із 341 свідчення, записаного у двотомнику Петра Ящука 
“Портрет темряви” три чверті свідків розповідають про расист
ський геноцид українського народу в совдепії - таки жидами усіх 
партійно-совєтських рівнів.Лазар Каганович у січні 1930 р. заявив, 
що все керівництво створенням та розвитком колгоспів здійснюють 
"безпосередньо та виключно" особи з партійного апарату. А всі дані 
з совєтских джерел про "збройні повстання" селян в 1930 р. служать 
ідеологічною фіранкою для того терору, що послідував за волин
кою. Зброї у селян уже не було. Дослідники забули про ленінські за
ходи з роззброєння українських селян і кубанських козаків, україн
ців за походженням. Це підтверджують і результати масових обшу
ків з метою вилучення зброї в селах на Україні та Кубані. Тільки в 
рідких випадках знаходили одиниці вогнепальної зброї.

Терор голодом ішов, як по лінії одноосібників, так і по лінії 
колгоспів, які були зброєю голодомору ім.Кагановича-Сталіна. І 
той терор голодом приймав форми політико-доцільних планів хлібо
заготівель зверху та комнезамівсько-злодійських хлібопостачань 
знизу, що виливалися в позику, облігації, самообкладання, твердий 
податок, штрафи хлібом, обрізання городів, розкуркулювання, про
даж всієї господарки, вакханалію "червоної мітли". Червона влада 
взимку 1932 р. розпускала колгоспи, навіть ті, котрі виконали сіль
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ськогосподарські податки, держстрах та самообкладання на 100%, 
щоб на кожного селянина, уже одноосібника, зайти з новими податка
ми і довести його до голодомору або - відправки в ГУЛАГ, або -  роз
стрілу23. Колгоспників виганяли в одноосібники, - із усуспільненого 
майна та худоби нічого не повертали: одне - райколгоспсоюзу, друге - 
за державні борги; озимий посів теж наказав довго жити за борги. Ко
муністично-доцільний продподаток накладали на голих колгоспників,
- уже одноосібників, за їхніми прибутками до вступу в колгосп. А ще ж
- виконати хлібоподаток розпущеного колгоспу, і то швидко, і то не
гайно до кінця січня за 2,5 тижні. І потрібно обсіяти, тепер уже нав'яза
ну землю не знати чим... Бо суд... ГУЛАГ... розстріл. Такий жах і не 
присниться, - це було в червоній дійсності в Україні в час голодомору 
ім.Кагановича-Сталіна24.

Кількість колгоспів в Україні: станом на 1 серпня 1931 р. було
- 33 тис. 851 на 30 жовтня 1931 р . -773; на 20січня 1932 р. -ЗОтис.611; 
на 20 квітня 1932 р. -  25 тис.900, як бачимо загальна чисельність колгос
пів за серпень 1931 р. - січень 1932 р. зменшилась на 3 тис. 248, а з 20 
січня 1932 р. по 20 квітня 1932 р. - зменшилась на 4 тис. 80025. Розпуск 
колгоспів був одним з механізмів планування розправи голодною 
смертю з українським селянином, як етносом, джерелом поповнення 
"людськими ресурсами" ГУЛАГу, підготовкою і впровадженням в 
життя голодомору ім.Кагановича-Сталіна. А утворення колгоспів 
було ідеологічним забезпеченням виправдання голодомору. Кол
госпників, як і так званих "індусів" (одноосібників), доводили до 
повного виснаження і терором продподатку, не тільки не обгрунто
ваного, а явно знущального, доводили до голодної смерті. Так був 
розпущений колгосп ім.І-ї Партконференції в с.Томашпіль Вінниць
кої області, артіль "Незаможник" в с.Устинівка на Одещині26. "В с. 
Ходорків Попільнянського району злили дві артілі - польську та єв
рейську - з українською комуною, внаслідок чого стався цілий ряд 
ненормальностей, і євреї, за винятком 4 -5  родин, залишили комуну 
(квітень 1932 р. - Авт.)" 27. Поляки з українцями залишилися вмира
ти з голоду, а жиди, відчувши "ненормальність", "залишили комуну", 
так, нібито без "голосу зверху" хтось їм дозволив би вийти з цього 
гібрида артілей з комуною. Вся справа в тому, що виділення жидів
ських сільськогосподарських колективів в 1932 р. пройшло по всій 
Україні. Жидівські артілі, колгоспи не обдирались комуно-больше- 
вицьким продподатком, і по домівках жидів не мела червона міт
ла, тому і жиди не спізнали голодної смерті голодомору ім.Кагано- 
вича-Сталіна. Приречені штучно створюваним голодомором - тіль
ки українці, німці, поляки... Таке було і на Полонщині тодішньої 
Вінницької губернії. В с. Лабунь був один колгосп. В 1932 р. розділи
ли його на жидівський колгосп ім.Леніна і українсько-польський - 
"Прогрес" (Після вбивства С.Кірова останній перейменували в кол
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госп ім.Кірова). "Прогресисти" вимерли з голоду, а "леніністи" тіль
ки чули про голод. Щоб реалізувати голодомор в повній мірі 1933 р. 
були замінені тисячі керівних національних кадрів в Україні інород- 
ними червоними кадрами28. І серед національних кадрів знайшли 
"винних" до спричинення "продуктових труднощів" Це були україн
ські агрономи, зоотехніки, ветеринарні лікарі та інша сільська інте
лігенція в кількості 75 чоловік. Тридцять п'ять з них були розстріля
ні без суду (в тому числі і заступник наркомзему Ф.М.Комар-Пала- 
щук), а решта - сорок осіб, одержали довготермінове ув'язнення29 
Але про вживання слова "голод" кагановичі-лівензони не хотіли на
віть і чути, й байдуже їм було, чи то колгоспники чи одноосібники 
викошуються голодом в Україні30.

Про мету голодомору ім.Кагановича-Сталіна заявив Постишев 
на листопадовому 1933 р. пленумі ЦК КП(б)У: "За безпосереднім 
проводом і за прямими вказівками ВКП(б) і особисто тов.Сталіна 
ми розгромили українську націоналістичну контрреволюцію..."31. 
Красномовніше про це Постишев заявив 1934 р. на XVII з'їзді 
ВКП(б): "За минулий рік ми придушили націоналістичну контррево
люцію, ми викрили й знищили націоналістичний ухил". У кожному 
"признанні" червоних - цинізм і рефлексійне українофобство. Слова 
Калініна на з'їзді колгоспників 1933 р.: "Кожний хазяїн знає, що лю
ди, які втрапили в біду через нестачу хліба, виявилися в цьому скрут
ному становищі не через поганий урожай, а тому що лінувалися і не 
хотіли чесно трудитися щодня". Затонський у червні 1933 р. про вис
нажених до грані смерті і ще не померлих селян-українців сказав: 
"Якщо вони помруть, - це послужить уроком для інших". А ще один 
"друг" України Троцький постфактум "співчував": "Ніде репресії, 
чистки, придушення і всі інші види бюрократичного хуліганства в ці
лому не досягали таких страшенних розмірів, як на Україні, в бо
ротьбі з могутніми прихованими силами в українських масах, що 
прагнули більшої свободи і незалежності".Так, ніби Троцький не 
знав, що те криваве "хуліганство" в Україні творилося під керівниц
твом червоних. Космополітичний лакуза із Святця на Поділлі Ману- 
їльський поганив ту землю і нищив запекло той народ, котрий його 
викормив: "На Україні є цілий ряд установ, що мають високий ста
тус академій, інститутів, учених товариств, які часто є пристанови
щем не соціалістичної науки, а класово ворожої ідеології. Націо
нальне питання було віддане на відкуп колишнім членам націоналіс
тичних партій, які не змогли органічно влитися в компартію". Наці
ональній українській еліті широко відкривалася дорога на Соловки і 
в розстрільні підвали НКВД.

На партійному активі в Харкові в липні 1933 р. секретар ЦК 
КП(б)У М.М.Попов висловив суть космополітично-комуністичної 
політики на Україні: "Коли ми тепер говоримо про ліквідацію від
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ставання України в галузі сільського господарства, про розгром 
решток класового ворога, що проліз до наших організацій, то це зав
дання не можна розв'язати без рішучого виправлення помилок, до
пущених у національному питанні" Українофоб Попов видавав себе 
за росіянина, як Криленко (Абрахамсон) - за українця, Хаїм Раков- 
ський - за болгарина, Фрунзе - за румуна, Бела Кун - за угорця, Роза 
Люксембург - за німку, Балицький - за поляка... "У грудні 1919 року 
радянська влада остаточно утверджується в Полтаві. Діяльність 
Полтавської губернської надзвичайної комісії відновлюється, очо
лює її Я.М.Баскаков (до речі, він буде увільнений з посади за злов
живання у травні 1920 р.). Протягом 1920-1921 рр. головами Полтав
ського ЧК були: Іванов, Могон, Рудаков, Лінде. Жодного українця. 
Часта зміна керівництва, приховування справжніх прізвищ, імен та 
по батькові "керівних товаришів" дивує старого інтелігента, він за
уважує: "Почему-то в разных инстанциях лица, состоящие на совет
ской службе, находят необходимым изменять свою фамилию. Для 
чего? Очевидно, имеется махинация с известными целями, о которых 
нам, мирным гражданам, "ведать не надлежит"32. І все плем'я псев- 
донімоносіїв ще прогнозувало повну декапітацію українського наро
ду репресіями української інтелігенції та українського духовенства, 
щоб більше не було "помилок" у національному питанні і, взагалі, 
щоб не існувало національного питання, і щоб не було таких "реак
ційних" християнських націй, як українці, поляки, німці. Про самос- 
тійництво "самостійника" Раковського краще ніхто не скаже, ніж він 
сам на початку двадцятих: "Декретування української мови яко мо
ви державної є реакційним заходом". А секретар ЦК КП(б)У М.По
пов від "реакційності" української мови перейшов до "реакційності" 
українського поета: "Ми ніколи не простимо Шевченкові його наці
оналістичних настроїв у таких творах, як "Розрита могила", "Якби ж 
то ти, Богдане, п'яний" та інших". Солідарна з попередніми і мар
ксистка Роза Люксембург: "Україна ніколи не була нацією, ні держа
вою, без будь-якої національної культури, якщо не рахувати реак
ційно-романтичних віршів Шевченка"33. Не менш знавісніло заявив 
про Україну і Мендель Хатаєвич: "Між нашим режимом і селянс
твом точиться безпощадна війна. Це боротьба не на життя, а на 
смерть. Цей рік був роком перевірки нашої сили та їхньої витрива
лості. Потрібний був голод, щоб показати їм, хто тут господар. Це 
коштувало мільйони жертв, але колгоспна система має залишитися 
тут навіки. Ми виграли війну".

"Потрібний був голод", - і спланували, і зробили. Яка сильна 
паралель до свідчення з "Портрета темряви", записаного мною: "Ну 
как там наш хлеб на вашем поле?!" Відверте: "Ми виграли війну!" - 
говорить і про планове ведення війни голодом проти українського 
народу, і про хатаєвичів, котрі вийшли переможцями у тій вій
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ні.К.Ворошилов, найближчий поплічник "вождя народів", на XVII 
з'їзді ВКП(б), так званому "з'їзді переможців", заявив: "Ми пішли 
свідомо на голод, бо нам потрібен був хліб, але жертвами голоду бу
ли нетрудові елементи та куркульство" Навіть тут червоний Воро
шилов не міг не збрехати, бо ж хліб, який потрібний - не гноять, не 
палять, не топлять в річках, не пропивають на нічних оргіях активіс
ти, а 8 - 10 мільйонів селян з мозолями на руках міг назвати "нетру
довим елементом" тільки нелюд.

Всім епігонам космополітичної і просовєтскої точки зору, що 
колгоспнизація з її непередбаченими "збоченнями і втратами" та ще 
й "опором-саботажем" куркульства привела до голодомору 1932 - 
1933 рр. ім.Кагановича-Сталіна, можна заперечити словами одного 
з корифеїв марксизму Лазаря Кагановича, який проголосив, що не 
колективізація, а заготівля хліба були "наріжним каменем, на якому 
перевірялася наша сила та слабкість і сила та слабкість ворога" Від
вертішого привселюдного розкриття механізму спланованого голо
домору і не знайдеш в совєтскій історіографії.Про оцінку нищення 
українців голодомором слово Д.Паніну: "После уничтожения так на- 
зываемих кулаков во время колективизации было специально орга
низовано истребление голодной смертью жителей ряда областей на 
Украине, Кубани, Дону... Число погибших превышало шестнадцать 
миллионов. Цвет крестьянства вывозили из родных деревень, погру
жали вместо скота в телячьи неотапливаемые вагоны, не разрешали 
почти ничего с собой брать...В областях, осужденных Сталиным на 
голодную смерть, творилось что-то адское: целые селенья вымира
ли, матери пожирали детей, дотащившихся до станции пристрелива
ли за саботаж коллективизации"34.

Голодоморний геноцид в Україні включав в себе і переселенняя 
росіян на місце вимерлих з голоду. За переписом 1926 р. в Україні про
живало 29 млн людей. Приріст за десять років з 1926 р., розрахований 
істориком С.Кульчицьким, приблизно 3,5 млн чоловік з урахуванням
1933 р. В 1937 році зафіксовано 28,5 млн чоловік, що на півмільйона 
менше, ніж у 1926 р. Якщо померло в голодомор ім.Кагановича-Сталі
на 7 млн чоловік (цифра, якої зараз притримуються всі більш-менш ав
торитетні історики), то:29 + 3,5 = 32,5; 32,5 - 7 = 25,5; 28,5 - 25,5 = З 
(млн, котрі і є переселеними за цей час в У країну). Але не враховано 
знищених розстрілами в Україні і висланих за цей час з України. За іс
ториком С.Максудовим, вислано з України 400 тис. чоловік за 1930 -
1931 рр., і ще не менше мільйона висланих за 1934 - 1936 рр., хоч це ду
же занижена цифра. Підсумовуючи все, виходить, що від 3 до 4 млн 
росіян опинились в Україні за голодоморний і постголодоморний час 
до перепису 1937 р., що складає 14% від усього населення України на 
той час.За даними советских переписів, росіяни складали в Україні: 
1926 р. - 2,7 млн; 1939 р. - 4,2 млн, тобто приріст становив 1,5 млн. Та
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довіряти советскому офіціозу і совєтскій державній статистиці немає 
підстав. За даними С.Максудова, відбулось збільшення росіян з 1926 р. 
по 1939 р. з 2677 тис. до 3079 тис., тобто на 402 тис. осіб35.

В.І. Ленін стверджував, що чисельність населення України 
1915 р. становила 35 млн чоловік, покажчик з підручника геогра
фії України (Іванова) 1924 р. видання зазначає цифру - 40 млн. Зва
живши людські втрати в імперіалістичній і громадянській війнах, 
М.Д.Овчарук вираховує середньорічний приріст населення України 
за десятиріччя - 675 тис., то 1931 р. в Україні проживало 44 млн 725 
тис. жителів. Дефіцит населення в Україні з 1931 по січень 1933 р. 
становив 12 млн 300 тис. чоловік36.

В 1926 р. в СССР проживало 81 млн 195 тис. українців і 77 млн 
791 тис. росіян. Ці цифри наведені в підручнику "На великой строй
ке. Рабочая книга для третьего года обучения в сельской школе. Вы
пуск 1. - Москва-Ленинград. Государственное учебно-педагогичес
кое издательство: 1932". А через 50 років у цій же імперії стало укра
їнців 42 млн, а росіян - 137 млн. Тут тільки можна повторити запи
тання А.Антонова-Овсієнка: "Куди ділося за період 1926 — 1939 рр.
12 млн українців?" Хоч, мабуть, достовірніше - двічі по 12 млн. Отож 
недостовірна демографічна статистика була засобом замовчування 
геноциду українського народу в XX ст.

В Україні 1927 р. було 5114,7 тис. селянських дворів, а в 1937 р. 
їх залишилося 3909,2 тис. Зауважимо, що знесення і переселення ху
торів у села відбулися після 1937 р. Отже, за 10 років кількість дворів 
зменшилась на 1 млн 205 тис. 500^7. Беручи до уваги, що сільське на
селення в Україні 1926 р. складало 85% від усього населення, вихо
дить, що середня сім'я (двір) мали п'ять осіб. То з недостаючими 
1 млн 205 тис. 500 дворами стало недоставати 6 млн 27 тис. 500 селян. 
Але і 3756,8 тис. селянських дворів, об'єднаних у 27 тис. 347 колгос
пів, всередині 1937 р., не були обійденими голодною смертю в голо
домор. Але найбільший недолік таких роздумів - приблизність циф
ри жертв - 6 млн, котра є недопустимо заниженою. До речі, про ча
сову межу голодомору-геноциду ім.Кагановича-Сталіна сказав сам 
Сталін в бесіді з Черчилем від 14 серпня 1942 р.: "З десятьма мільйо
нами, - сказав Сталін, піднявши руки. - Це було щось страшне, це 
тривало чотири роки".

Разом з українцями за національною ознакою виморювались се
ляни німецької і польської національностей, які були носіями христи
янства і не піддавались русифікації в атеїстичний конгломерат.В 70-ті 
роки совєтскій демограф-дисидент С.Максудов зазначав, що не мен
ше трьох мільйонів дітей, народжених між 1932 і 1934 рр., вмерли від 
голоду. Першими вмирали саме новонароджені. Перепис 1970 р. ви
явив 12,4 млн осіб, народжених між 1929 і 1931 рр., котрі вижили, і 
лише 8,4 млн, народжених між 1932 і 1934 рр. Не вистачає 4 млн дітей.
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А тепер запитую Максудова: "Протягом 12 років народилося близько
12 млн дітей. Однак, у перепису 1939 р. враховано тільки 8 млн дітей, 
молодших 12 років. Отже, майже 4 млн померли протягом цього часу. 
Таблиці смертності за 1926 - 1927 рр. і 1938 - 1939 рр. дають можливість 
оцінити, скільки людей мало померти за звичайнихумов. Вони показу
ють, що майже третина дітей померла передчасно"38.

Діти 1932 - 1934 рр., народжені в Україні і місцях проживання 
українців по імперії, були приречені на вимирання з голоду, чого не 
було з дітьми цих років по всьому СССР (Див. постанову уряду і ЦК 
ВКП(б) від 14 грудня 1932 р. про хлібозаготівлі і деукраїнізацію за 
підписом Сталіна і Молотова, які вказують на території компактно
го розселення українців). Поза межами проживання українців дитя
ча смертність до року була звичайною і складала в той час приблиз
но 25 на 1000 дітей. Отже, вирахуємо число померлих природною 
смертю дітей до року 1932 - 1934 рр. народження поза межами Укра
їни, хоч сюди увійдуть померлі від голоду діти до року вищеназваних 
років народження в місцях компактного проживання українців. Але 
детальніших розрахунків практично зробити неможливо. Для цього 
потрібно знати хоч трохи достовірні статистичні дані в найближчий 
час до 1932 - 1934 рр. Щоб це зробити, ще раз процитую історика
С.Кульчицького: "...загальна кількість населення СРСР на 6 січня
1937 р. становила 162 млн 3 тис. 255 чоловік (включаючи континген
ти РСЧА і НКВС). Отже, наведена цифра на 6526 тис. чоловік мен
ша від даних, про які повідомляв наступник Краваля на посаді на
чальника ЦУНГО Веременичев"39 А у записці від 19 серпня 1937 р. 
наводилися й достовірні на той час дані про чисельність населення 
УРСР - 28388 тис. чоловік, тобто на 1770 тис. чоловік менше від кіль
кості, повідомленої Веременичевим Центральній виборчій комісії. 
Тепер -  розрахунки: На 162 млн 3 тис. 255 осіб населення СССР на 6 
січня 1937 р. - 4 млн недораховано дітей 1932 - 1934 років народжен
ня, а на 28 млн 388 тис. осіб населення на 19 серпня 1937 р. в Україні
- X дітей з тих 4 млн дітей. X = 700 тис. 924 дітей 1932-1934 років на
родження в Україні, яких недостає в совєтскій демографічній статис
тиці через голодову смерть. На 1000 дітей віком до одного року жит
тя природна смертність складає - 25 (середня верхня межа). А на 3 млн
299 тис. 76 (4 млн-700 тис. 924) - X. X = 82 тис. 476 дітей 1932 - 1934 ро
ків, які померли природною смертю по СССР. Дітей 1932 - 1934 років 
народження, яких не торкнулася природна смерть, по СССР -  3 млн 
917 тис. 524 осіб (4 млн-82 тис. 476). З вирахуваного числа дітей 1932 -
1934 років народження -  3 млн 917 тис. 524 осіб; ніхто не скаже (крім 
спецсхронів КГБ), скільки загинуло від трагічної випадковості, а скіль
ки померло по дорозі в ГУЛАГ і в ньому самому. Але цифра смертнос
ті дітей за 5 років все-таки не настільки велика, щоб вплинути на кіль
кість дітей 1932 - 1934 років народження, померлих з голоду. Врахо
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вуючи вищенаведену аргументацію, не менше 3 млн 900 тис. дітей
1932 - 1933 років померли з голоду в місцях голодомору ім.Кагано- 
вича-Сталіна, тобто на землях розселення українського народу.

Частка дітей до 12 років, померлих з голоду, від усієї кількості 
осіб, померлих з голоду, за цифровими даними з багатьох історич
них джерел про голодомори XX сг. в Україні, складає від 40 до 45%. 
Історія голодомору з уст людей, які пережили ту КАТАСТРОФУ, го
ворить, що чоловіки вимирали в першу чергу в сім'ях, де діти вмира
ли голодною смертю. Голови сімей брали на себе удар голоду. В сім'ї 
з 5-6 членів, де вмирали діти з голоду, батько завжди займав страш
не "призове" місце у смерті: помирав першим, другим, третім... але 
ніколи не останнім. Якщо 3 млн 900 тис. осіб дітей, померлих з голо
ду, складає 40%, то кількість померлих з голоду буде 9 млн 750 тис. 
осіб; якщо 3 млн 900 тис. - 45%, кількість померлих з голоду станови
тиме 8 млн 533 тис.333 осіб. Якщо взяти середнє між двома останні
ми цифрами, то кількість померлих у голодомор-геноцид становить 
9 млн 142 тис. осіб. Визначити кількість жертв польського і німець
кого населення немає можливості через суцільну фальсифікацію чис
ла міського та сільського населення за національністю.

Спробуємо вирахувати - добратися до цифри жертв голодомору 
ім.Кагановича-Сталіна з іншої позиції. Для цього наводжу таблицю:

Таблиця № 1

Динаміка чисельності населення української національності за дани 
ми Всесоюзних переписів населення 1926 і 1939 рр. ( млн осіб)40.

17.12.1926 17.01.1939 Абсолют. %

СССР 31,2 28,1 -3,1 -9.9
Україна
Інші

23,2 23,4 +0,2 +0,9

республіки 8,0 4,7 -3,3 -41,3

Україна тут в межах до 17 вересня 1939 р. Таблицю складено за: 
Шибаев В.П. Этнографический состав населения европейской части 
Союза СССР".- Л.: 1930. - С.242,248; Поточний архів ЦСУ СРСР. Да
ні перепису 1939 р.40

Чому так відважно подано у вищенаведеному документі змен
шення чисельності українців по СССР? Тут робиться виправдання 
цього зменшення асиміляцією українців і зреченням своєї національ
ності українцями за походженням. Звичайно, для якоїсь суттєвої аси
міляції представників нації, котра навіть "добре" асимілюється, пот
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рібно часу не менше десяти років, що нібито і є в цій таблиці. Але ста
тистики перепису 1939 р. одного не врахували, що до кінця 1934 р. ук
раїнці практично не асимілювались від 1926 р. А за 5 післяголодомор- 
них років асиміляція українців в 3,3 млн є абсолютно нереальною. І ні
яка асиміляція не може здійснитися за 5 років. Немає довіри до наведе
них даних по Україні, що українці могли за 5 років відновитись, пере
нісши голодомор ім.Кагановича-Сталіна і "заселення" ГУЛАГу, що не 
послаблювалось у наведеному десятиріччі жодного року.

Отже, якщо 3,3 млн українців знищено голодомором і терором 
поза межами України, то не менше відповідно знищено і в Україні. 
Якщо з 8 млн українців знищено 3,3 млн, то з 23,2 - X, що дорівнює 
9 млн 570 тис. Підсумовуємо: - за "десятиріччя" з 1926 р. знищено 
майже 13 млн українців в СССР. Скільки голодомором ім.Каганови- 
ча-Сталіна, скільки терором леніністів-сталіністів - можуть сказати 
тільки спецсхрони КГБ.

У 1926 р. наводиться кількість росіян -  77 млн 791 тис. Але чо
мусь не називається інша цифра, котра "ходила" в парі з поперед
ньою: в 1926 р. українців було в комунобольшевицькій імперії 81 млн 
195 тис.! Де поділися 52 млн українців за десятиріччя, які проживали 
в імперії? Із 81 млн 192 тис. українців за переписом 1926 р. (що чер
воні стараються замовчати) залишилось 28,1 млн українців за пере
писом 1939 року.

Найбільшою світовою трагедією останнього сторіччя стали 
три червоні голодомори, що забрали не менше 14 млн працьовитих 
українців, які жили на найродючіших чорноземах в світі. Космополі
ти і комуністи СССР все зробили, щоб світова громадськість була об
дурена (до того ж та світова громадськість ще й хотіла бути обдуре
ною) і не вірила у винищування українського народу. І над мільйона
ми душ українців, замучених голодом, юродствують червоні, подібні 
до київського Хмеля, який на третьому комітеті сьомої сесії Генераль- 
ної Асамблеї ООН 10 жовтня 1983 р. видав: "Представник США пов
торив сфальсифіковані твердження про вигаданий голод, який начеб
то мав місце в Українській РСР 50 років тому. В зв'язку з цим він 
(Хміль) хотів би вказати на те, що цей наклеп учинений українськими 
буржуазними націоналістами, які були безсилі запанувати над україн
ським народом у 1920-х роках. Ці буржуазні націоналісти служили Гіт- 
леру в період Другої світової війни. Потім вони переїхали до США і, з 
метою виправдання своєї присутності там, поширили цю брехню про 
голод. Безперечно, голод був у Сполучених Штатах..."41.

Якщо Гітлер і К° нищили духовність німців через безумство до
ведення національної ідеї до ідеї надлюдини і расизму, й підвели ні
мецький народ під гільйотину, хоч ні Гітлер, ні Геббельс, ні Гіммлер, 
ні Гейдріх не могли належати до арійської раси через свою неарій- 
ську кров, то Рузвельт опустив ту гільйотину геноциду на німців.
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Ось наказ президента США Рузвельта наприкінці війни 1944 р.: 
“Убивати і нищити німців стільки, скільки можливо буде”. І альянти 
в боротьбі з гітлерівською Німеччиною розстрілювали по 200 осіб за 
одного вбитого їх вояка”. Чи ця злочинна акція не перегукується з 
фактом нищення жидів Гітлером?! Але хіба Рузвельти могли інакше 
поступати з німцями, коли вони кількаразово перепродали всю вар
тість держави США з тим, щоб десята частина федерального бюдже
ту постійно йшла у борг на харчування космополітичної орди світу.

“ 13 травня 1985 року в Єрусалимі був поставлений пам’ятник 
українцям — жертвам голодомору 1932 — 33 років, жертвам сталін
ських репресій і тим українцям, які загинули від рук німців. Ми, єв
реї, гуманний народ — ми співчували камбоджійцям, народові Біяф- 
ри, афганцям і муринам Південної Америки. Але загибель семи міль
йонів українців від рук сталінської банди — для нас ніщо... Виходить 
селективний підхід у ставленні до різних народів: одні заслуговують 
співчуття, а інші ні. Чим керувалися ті, які по-варварськи знищили 
пам’ятник? Яке мали право перекладати вину за злочини україн
ських поліцаїв на весь український народ? Якби щось подібне стало
ся щодо святині єврейського народу в Галуті, яку б кампанію ми під
няли! А щодо українців можна все. Де твоя совість, народе Ізраї
лю?”42.

Сплановані червоні голодомори XX ст. в Україні були знаряд
дям в руках космополітів для нищення християнства і християнських 
націй на тлі червоного терору. В основі геноциду українців була не 
інспірована класова боротьба, — а ксенофобія еліти одержимих ре
волюційністю етносів до народу, котрий не прийняв за свою — ан- 
тихристиянську революційність. План червоних з голодоморного 
зменшення населення колонії під назвою “УРСР” успішно реалізу
вався знову в 1946-1947 роках, як і в 1932 — 1933. Правда, голодомор 
1946 — 1947 років порівняно з голодомором 1932 — 1933 років був 
пом’якшений несанкціонованою хлібною допомогою колгоспникам 
Великої України із західних областей України.

На колгоспних полях колгоспники викопували з-під снігу мер
злу картоплю, буряки, якими і рятувалися, бо все інше пішло на по
даток та “позику” для держави, а в колгоспі трудовий рік був про
роблений за пустопорожні “палички”. До літа 1947 р. було офіційно 
зареєстровано 1 млн людей з дистрофією від недоїдання43. Врахову
ючи езопівську мову соцреалістичної історіографії, можна не сумні
ватися, що той мільйон дистрофіків на літо 1947 р. - таки помер з го
лоду. А поза рядками — на теренах голодомору з весни 1946 р. до лі
та 1947 рр., очевидно, назбиралося ще мільйон знищених голодом. 
Наскільки достовірна смертність голодомору ім.Побєди в два міль
йони осіб, — про це мовчать спецсхрони НКВД-КГБ.Трагічні події 
XX ст., які б не були строкаті і масштабні, усі направлені залаштунко-
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вою силою на руйнування християнства і націй-народів. Уїнстон Чер- 
чіль писав в 1920 році: “Похоже, что Евангелию Христа и проповеди 
антихриста предназначено было родиться в недрах одного и того же 
народа, и что эта мистическая и таинственная раса была избрана для 
высших проявлений как божественного, так и дьявольского ... Начи
ная от “Спартака” -Вейсгаупта до Карла Маркса, вплоть до Троцкого 
в России, Белы Куна в Венгрии, Розы Люксембург в Германии и Эммы 
Гольдман в Соединенных Штатах, этот всемирный заговор для ист
ребления культуры, переделки общества на началах остановки прог
ресса, завистливой злобы немыслимого равенства продолжал непре
рывно расти. Как столь убедительно показала известная писательни
ца-историк нашего времени Неста Вебстер, он играл ясно видимую 
роль в трагедии французской революции. Он был главной пружиной 
всех подрывных движений XIX столетия; и наконец сейчас эта шайка 
необычных личностей, подонков больших городов Европы и Америк 
ки, схватила за волосы и держит в своих руках русский народ, факти
чески став безраздельным хозяином громадной империи. Нет нужды 
преувеличивать роль этих интернациональных и большей частью без
божных евреев в создании большевизма и в проведении русской рево
люции. Их роль, несомненно, очень велика, вероятно, она значительно 
перевешивает роль всех остальных”. Это заявление (в статье в “Illustra- 
tad Sunday Herald” от 8 февраля 1920 г.) ведущего политика наших 
дней было последним его открытым заявлением по данному вопросу, 
которое смог обнаружить автор этой книги”44.

Якщо сила змогла ставити ультиматум США, Гітлеру, Сталіну, 
то і рук тієї сили були Велика депресія, прихід Гітлера з космополі
тичним нацизмом до влади, голокост, що реалізувались одночасно із 
геноцидом українського народу усіма мислимими способами і засо
бами. “Хоче Америка придушити жидівство і подібно царській Росії, 
гірко й безпідставно звинувачуючи його в руїництві, і в цей спосіб 
поставити його в позицію непримиримого ворога, чи схоче Америка 
використати жидівського генія і в цей спосіб додати елемент цієї 
унікальної моці до своїх духовних сил?.. Ось питання перед амери
канським народом, що він на нього має відповісти” Історія з Фор
дом — відома усьому світові, була відповіддю на це питання. І ще 
"редакційне звернення 1933 p.: "Слухайте, містер Гітлер! Ви маєте 
справу з фундаментальними силами, яких ви, очевидно, не розуміє
те... Сили, які є такі всесильні, що, коли будуть приведені в дію, жод
на країна світу не зможе встояти проти них"45.А ще ультиматум цих 
же сил Сталіну під час судового процесу над Хаїмом Раковським: 
“Помилование или возрастет угроза нации...”46. Після якого збіга
ється в часі до одного дня аншлюс і винесення несмертельного виро
ку одному з найбільших “троцькістів” Хаїму Раковському. Це і є ви
явом сили, котра атакує християнство і знищує нації-народи.
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Щодо неозорості репресій українського народу, то звертає на 
себе увагу піраміда репресій 1937 р. з її реаліями і фальшуванням. 
Але раніше відчинимо двері у лабораторію червоного терору, шоб 
зрозуміти його мотиви. Космополітичні “дегенерати із ЧеКа” — за 
вислівом А.Марголіна — не тільки розстрілювали свої жертви, а ще 
й спотворювали їх, відрізали вуха, язики, носи та інші частини тіла, 
як то видно з показів свідків47. їхній садизм був їхнім спортом і їхнім 
способом життя. В Житомирі розстріляно “29 человек за участие в 
заговоре, а между тем едва ли эти кооператоры, учителя, агрономы 
имели хоть отдаленное отношение к Петлюре”48. Уже було досить 
для червоного розстрілу, — що то були українці. А для революцій
ної совісті вистачило космополітичної ксенофобії. Хіба що можна 
додати слова одного з них, що сховався під псевдонім Петерса, ска
зані в грудні 1918 р.: “Чрезвычайные комиссии в своих действиях ру
ководствуются своими революционными опытами и совестью, а не 
статьей закона”49 Довершують картину космополітичної мізантро
пії ще два уточнення.

Сумновідомий по червоному розгулу в Києві Лаціс: “Не ищите 
на следствии материала и доказательств того, что обвиняемый дейс
твовал делом или словом против советской власти.Первый вопрос, 
который вы должны ему предложить, какого он происхождения, 
воспитания, образования или профессии. Эти вопросы и должны оп
ределить судьбу обвиняемого. В этом смысле и “сущность красного 
террора” Так писав Лаціс в “Красном терроре” 1 листопада 1918 р50. 
З тої ж ленінської гвардії уповноважений ЧК Гольдін для змітання з 
лиця землі в нічому неповинних не потребував ніякого пояснення 
навіть в своїх очах: “Для расстрела нам не нужно доказательств, ни 
допросов, ни подозрений. Мы находим нужным и расстреливаем их, 
вот и все”51 Це співзвучно з діями червоних Паризької Комуни, із 
словами Робесп'єра в Конвенті з приводу преріального закону про 
масовий терор: “...чтобы казнить врагов отечества, достаточно уста
новить их личность. Требуется не наказание, а уничтожение их”.Тут 
уже народились і “вороги народу”, які були започатковані їхніми 
космополітичними попередниками при розправі над королем Кар
лом Першим Стюартом в 1648 р. І всі ті робесп'єри, троцькі, перцо- 
ви, леплевські своє кровожерство ховали під псевдонімом і під на
лежність не до їхнього народу. Спадковість погромницька космопо
літів відіграла чорну роль у катастрофі українського народу; навіть 
три партійні чистки з вироками в Україні були прикріплені до голо
доморів: 1921р., 1933 р., 1947 р. Чому світовому космополітизму не
обхідним був голокост як повітря, як вода? Адже була альтернатива 
тому мільйонному душогубству жидівського народу, коли Зеєв Жа- 
ботинський в 20-х роках і раніше намагався мобілізувати переселен
ня світового жидівства в Палестину. Але, крім усіх перешкод, його
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не підтримали сіоністи і комуністи. Чому? Бо то йшло врозріз із ін
тересами космополітизму, котрий в такому разі позбавлявся б важе
ля управління комунізмом і націонал-соціалізмом. А так через свої 
кадри космополітизму вдалось заварити бойню Другої світової вій
ни для знищення національної гідності, націоналізму в Європі. До 
того ж мільйон загиблих жидів потягнув десятки мільйонів гоїв на 
той світ, в тому числі 13 — 15 млн українців,— за Олександром Дов
женком. І, нарешті, — авторів кровопускання Октября заховали у 
зговір Мюнхена.

Що це. мета виправдовує засоби? Ось через бачення Іллі Ерен- 
бурга місце голокосту в історії: “Евреев стало меньше, чем было, но 
каждый еврей стал большим, чем был”52. Ціль виправдовує голокост! 
“Нам нечем гордиться, так же. как нечем гордиться и иудеям. И те и 
другие были призваны Богом к великому по Его благодати. И если бы 
евреи были поистине евреями, а христиане христианами, то они были 
бы братьями, согласно мысли Владимира Соловьева”53.

У архітекторів “нового світового порядку” вищою ціллю є: де
християнізація світу і перетворення людини в “человека” без якості, 
без фундамента, — без комплексів, як вони проповідують, тобто без 
християнських, індивідуальних і національних особливостей, тобто, 
дистильовану людину заданих параметрів, котру зреалізують уже са- 
морепродукуючі комп’ютерні системи в генетиці. А уніфікована гро
шова валюта “евро” перетворить держави у деградоване місиво насе
лення. Чи не тому оголений образ Зевса, який був знаком свого ди
кунства, є єдиним релігійним символом в головному залі ООН в Нью- 
Йорку?

І як резюме. Українські національно - свідомі політики не зав
жди пам’ятають, що політика робиться економічними важелями, бо 
і голодомори в Україні були зроблені не гаслами, а податками, або 
тим, що звалось податком. В такій ситуації в Україні знову симонен- 
ки-кагановичі будуть українізувати українських селян — носіїв мен
тальності українського народу. Абсурд, як і брехня, завжди були 
ефективною зброєю проти України в руках кагановичів, постишевих 
і новітніх новоукраїнців. В їхніх головах ніколи не спрацьовує наці
ональна ідея українського народу, але завжди успішно спрацьовує 
ідея з руйнування України і винищення українського народу, а тепер 
вони замість правової держави підсовують все той же космополітизм 
під вивіскою демо(Н)кратії. Недаремно Всесвітній валютний фонд і 
Світовий банк дбають тільки про руїну держав податками і ніколи
— про підняття економіки з колін тих піддослідних держав.

Суттю голодоморної смерті українців у трьох червоних голодо
морах та й репресій і Другою світовою війною, є слова Лейзера Ка
гановича, сказані в 1933 р. англійському журналістові Едвардові 
Креншов, коли той звернув увагу Кагановича на голод в Україні і
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багато виявлених випадків людоїдства^НЕХАЙ КРАЩЕ ВОНИ 
САМІ СЕБЕ ЇДЯТЬ, НІЖ ВОНИ БУДУТЬ ЇСТИ НАС"

Отож тепер, коли стали відомими і механізм, і авторство гено
циду або расистсько-геноцидної українофобії українців в Советско
му Союзі, - останнє слово у визнанні геноциду українського народу 
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Ірина Магрицька 
(Луганськ, Україна)

ГОЛОДОМ ОР 1932-1933 рр. В УКРАЇНІ: 
СВІДЧЕННЯ  

З  ТЕРИ ТО РІЇ ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

В історії українського народу чимало трагічних сторінок. Але 
деякі з них окреслені найчорнішими фарбами. Колективізація, роз- 
куркулення “багатіїв”, голод 1933 і 1947 років, політичні репресії -  
одні з таких періоду більшовицької доби. їх вивчення ще чекає на 
своїх об’єктивних дослідників. Досі обмаль фактичних даних про ці 
події на сході України, у тому числі й на Луганщині. Усе менше стає 
людей, які були свідками колективізації й голодомору. Інформація, 
якою вони володіють, з часом стає менш доступною, бо майже ніким 
спеціально не фіксується.

Починаючи з 1997 р., за просвітянською програмою “Дослід
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ження Слобожанщини молоддю Львівщини та Луганщини”, здій
снюється фольклорно-діалектологічне обстеження україномовних 
сіл Луганської обл. Проведено експедиції в села Сватівського, Ста- 
робільського, Новопсковського, Біловодського й Міловського ра
йонів. На магнітофонні плівки зафіксовано записи з розповідями 
людей про народні обряди, прикмети, ремесла, господарювання, 
природу, минуле й сучасне життя селян. Ці записи мають безперечну 
наукову цінність, бо містять важливу національну, культурну й істо
ричну інформацію.

Чимало представників старшого покоління у своїх розповідях 
звертаються до історичних тем. Це не випадково, адже людина -  соці
альна істота, наділена пам’яттю. Пропонуємо спогади свідків подій 20
-  30-х років XX ст. -  подій, без сумніву, взаємопов’язаних. Усі записи 
зроблено в Луганській обл. Стилістику розповідей зберігаємо.

“Жили ми тоді тільки за рахунок своєї праці. У хазяйстві були 
пара коней і пара волів. Ми тоді жили інд[ив]ідуально. Тік був спіль
ним, і ним користувалися всі. Ще й до сих пір у  декого під дворами 
лежать шестигранні валки, витесані з дикого каменю, якими молоти
ли пшеницю і які тягали по току пара коней. Але ось прийшов пере
ворот. Це потім уже стали називати жовтневою революцією. І ось 
тоді появились “комітетники” (члени комітетів незаможних селян. -  
Авт.). Це були люди з нашого села, які жили на одній вулиці з нами. 
В основному, це були люди бідні й безземельні, але найбільше в ці 
комітети пішли п ’яниці, лодарюги, які ніколи на землі нічого путньо
го не робили і за скотиною ніколи не ходили. І от як дали їм власть 
і нагани, то вони почали, як тоді казали, розкулачувати. Почали з 
того, що прийшли до нас у  хату, одкрили скриню й забрали наші 
свитки й кожухи та інші речі. Потім поодягали все це на себе і пона
чіпляли зверху червоні банти і нагани. Потім позабирали коней і во
лів і поодводили в колгосп, а так як у  колгоспі тоді були такі ж хазя
їни, як і “комітетники”, то за зиму багато скотини похворілося й 
попропадало, а ці нові хазяї побачили, що наробили лиха, та й пов
тікали до Луганська на заводи й фабрики. Багато людей не хотіло 
йти до колгоспу, а хотіли жити й працювати для себе та своєї сім’ї, 
але їх поставили в таке становище, шо вони змушені були піти до 
праці в колгосп” (Недовєсова Уляна Семенівна, 1925 р.н.; с.Донців- 
ка Новопсковського р-ну).

“Розкуркулювання -  це трагедія великої кількості людей. Мій 
прадід мав хату, двоїх коней, три десятини землі, і дітей. Його розкур- 
кулили, зимою посадили на бричку і вивезли в поле. Він ноччю прий
шов до нас і просить дочку:

-Галю, пусти, я ж замерзну!
-Н е можна, бо й нас завтра вивезуть.
А люди в полі вирили нори та позамерзали там. Як весною па-
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хал и поле, знайшли багато кісток. Розкуркулювали тих, хто й не був 
куркулем. Позабирали все, а сім'ї повимирали. Жителі села від роз- 
куркулення тікали на Донбас, на Урал. Ніхто з “куркулів ” назад не 
вернувся” (Ржевська Ангеліна Іванівна, 1926 р.н.; с.Нижня Дуванка 
Сватівського р-ну).

“Хочеш у  колхоз -  давай! Конячку, волів і сівалку здавали в 
колхоз. Які не хотіли в колхоз іти, у  їх забирали, а їх на Соловки ви
возили. Хліба палили, стоги запалювали, дома палили куркулі” 
(Медведев Іван Іванович, 1923 р.н.; с.Морозівка Міловського р-ну).

“Розкуркулювали, не дай Бог! Це як на тій вулиці жила, розкур
кулювали, так не дай Бог! Шо ж, лю ди...П ід’їжджають підводи, 
грузять їх, складають усе, і вивозили їх на Мілове, а тоді поїздом 
там, куди вони одправляли їх? А крику якого було! Та не дай Бог! 
Боже, було, стоїмо і плачемо. Аякже, людина не винна! Розібрали, 
розхватали, а їх вивезли. Та вони ж... Які поверталися, десь по го
родах (По містах. -  Авт.) пішли, а які померли” (Дзюба Мотря Фе- 
досіївна, 1914 р.н.; с.Зелеківка Біловодського р-ну).

“Тоді таке творилося: оцей міліціонер Дуля і ще Медведев, Фань- 
ко Столяревський -  ото кого рішать, того й “розкуркулюють”. А в нас 
куркулів не було. Які були, потікали, а остались хазяїни. У того сім’я 
велика, роботяща, а той хорошо трудився, і був, конєшно, достаток. А  
як стали в колхози зганять, усе забрали -  і худобу, і птицю. А вона, бід
на, реве, голодна! Несколько сімей погрузили на підводи і кудись по
везли. Не знаю, чи в Сібірь їх вислали, чи ні” (Смалько Микола Дмит
рович, 1909 р.н.; с.Нижня Дуванка Сватівського р-ну).

“Я  тоді, глядіть-то, була ще й малувата, ну помню, як коров за
бирали і з довгими ото гострими палками ходили і в землю ширяли, 
щитали, шо десь пшениця захована. А батько каже: “Шо ви ото, 
хлопці, ходите, оце б ми дітей голодом морили? Ви подивіться, он шо 
наварили, нема ніякого хліба в нас!” Шукали, шукали, нічого не най
шли. Ото з хати на хату йдуть, як у  кого найшли, ото й забрали. І  на 
дітей не дивлються. Татко ж їм і кажуть: “Шо б оце, я дітей голодом 
морив, аби в мене пшениця була?”. Забирали, ні на шо не дивилися. 
Розкуркулювали й виселяли в степ, отуди подалі. У степу земляночки 
копали і жили. Шукали місто, де ставочок, шоб водичка була, і жили 
люди. Жили, жили, а кой-хто в город пов’їжджали” (Синельник Олек
сандра Анатоліївна, 1922 р.н.; с.Третяківка Біловодського р-ну).

“Колєктівізацію я тоже харашо помню. Коней було пара, за
брали, пшеницю на посів тож. Так папашок (Батько. -  Авт.) застра- 
дався і вмер. А  Гришка Кіріченко був предсідателєм. Ходили по се
лу, просили йти в колхоз. Ну хто хотіли, пішли, а багато не хотіли, 
так ті здавали коров та коней. А ще хто не хотів, тих усе продавали, 
вивозили на ярки. А  ще був актів, трусили муку та пшеницу. Так ото 
як пройдуть, гад, так і павутину позабирають. Кума Дунька тоже в

382



актіві була. Заробила я колись на затірку муки, а вона прийшла й 
забрала. А ще об’їждчик Антон Яружній був, так той ганяв батожа- 
рою по полю нас. Ну, ото така жизнь у  нас була ” (Василенко Агафія 
Олексіївна, 1919 р.н.; с.Білолуцьк Новопсковського р-ну).

“Як я мала була, отам церква така стояла, така була ограда. Та 
прямо, де ото клуб, на все місто, там було таке хароше все. Сад кру
гом церкви, було, і в нас церква була сама найкрасивіша. Церкву ро- 
зобрали такі, як ми, дурні, розобрали. І на столи лазили, такі діди 
старі, усе розобрали й розламали. Хароше все було. Захватила я то 
церкву, і в церкву ходила, в первий клас. Як знімали дзвони і турля
ли додолу, а нас водили з школи туди подивиться. Дзвони загрузли, 
як кинули -  а висота така страшитєлна була. А тоді де їх забрали, не 
знаю” (Вольвакова Параска Дмитрівна, 1920 р.н.; с.Танюшівка Но
вопсковського р-ну).

“Весною 33-го году в село привезли пшеницю, людям сказали, шо 
треба скопати кілька соток землі, і дадуть сто грамів пшениці. Дві пух
лі дівчинки по сімнадцять год пішли копать та й померли там; нічого 
вони не получили” (Ржевська Ангеліна Іванівна, 1926 р.н.; с.Нижня 
Дуванка Сватівського р-ну).

“Та в нас усі пострадали. У нас і кору їли, лопуцьки, гарашки 
збирали, гриби. І ми вже пухлі були, а тоді з бойні приносили киш
ки. Мама їх помиє, посіче на начинку, а тоді супчик зваре. Отак ми і 
спаслись. Були і такі, шо вмерли од голоду. Одна сім’я - так аж п ’ять 
чоловік умерли” (Семистяга Олександра Сергіївна, 1912 р.н.; с.Ниж
ня Дуванка Сватівського р-ну).

“Отака пшениця стояла в нас, отакі великі колосся, а нільзя бу
ло взять. Люди пухли й мерли, а нільзя колоска було взять. І  ми, 
помню, як несли братіка хоронити, у  такий квітчастий платок труна 
обгорнута. Ото несла сестра, а мама ішли, плакали. А отого зерна, -  
мені так пахло воно, -  шоби з ’їсти, і нільзя. Мама кажуть: “Не ходи, 
доцю!” Ой, так історій стіш! Сємдесят чоловік померло. У каждій 
хаті п ’ять-шість чоловік мерли. Оце мертв’яки лежать, наче дрова. І  
плакать даже не плачуть. А  людина хоч і жива, так виснажена до ос- 
нованія. А  той хам -  гладючий, отака морда, і ото: “Нільзя колоска 
вирвать!”. А  як він мене: пах! -  я ще й зараз ощущаю. А ото бабу 
Дуньку. ..н у  це вже в 47-му году було, вона принесла кілограм чи два 
буряків, так її посадили на сім годів у  тюрму” (Соболь Марія Осипів- 
на, 1929 р.н.; с.Верхня Дуванка Сватівського р-ну).

“У 1933-му році голод був сильний. Здихали люди... У сусідів 
п ’ятеро дітей здохло, і батько й мати. Невістка осталася і син остав
ся. Фамілія їх Котляр. А  що їли? їли листя з вишень -  макуху закру
чували і їли” (Я шова Марія Мартинівна, 1912 р.н.; с.Гончарівка Сва
тівського р-ну).

“Як умирали -  то закопували, де хто, чи на кладовищі, чи в са
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дочку, чи так. У мого батька була сестра, в їх було четверо дітей, і всі 
померли. Були такі люди, у яких були запаси, так забрали ж! Воно ж 
тоді була колєктівізація -  позабирали, повимітали. Даже зерна пос
лід був, і той підмітали. Ото таке було. Була сестра, так то було... Як 
загубила я її -  думаю: от мама скоро прийде, а я не найду її. У нас у  
городі було жито. Ну, а вона туди в то жито залізла і сидить. Нахи
лила колосок і вищипує те зернечко, і їсть. А я кажу:

-Н у, воно ж іще молоде, зелене!
-А  я їсти хочу, ви ж мені їсти не даєте!
Воно ж не поиімало: де ж я його возьму, як нема! Не дай Бог та

кої голодовки!” (Заярна Марія Пилипівна, 1924 р.н.; с.Гончарівка 
Сватівського р-ну).

“Я  пухла, як колодка, ходила. Ноги лопались і живіт. І  вода біг
ла без конця. І ото ми там жили, до шляху ближче. По шляху люди 
йдуть, падають і мруть, лежать на шляху мертві. А люди проходять, 
і оце як так і надо” (Крохмальова Наталя Іванівна, 1918 р.н.; с.Гон
чарівка Сватівського р-ну).

“Люди дохли. їли конятину, собачатину, все їли. І листя їли, і 
якусь винайшли “божу локшину” (Трава. -  Авт.), на горі було. 
Страшне було. У нашій сім'ї умер один хлопчик, умерла бабушка 
старенька, тоже пухла була. Здорово мерли люди. Іде-іде, упав. На 
кладовище мало возили, в город, чи під садочком, чи в садочку, пря
мо на городі, оце де межа городу, там ховали, а на кладовище мало 
везли. І воно якось тоді й жалости ж не було на людей. Голодний хо
диш, умер -  так умер” (Тарануха Олександра Степанівна, 1921 р.н.; 
с.Гончарівка Сватівського р-ну).

“Ховрашків їли, понімаєте? Сусліків. Таке вилізе на землю, лови
ли його. Надуєш, шкуру знімеш, а м’ясце те їли. У сім’ї нашій двоє ос
талось, а було десять. Разні корні їли, товкли. Я  вже чималий був, на 
роботу ходив. У 32-му й 33-му году, у  кого була квасоля, у  кого горох 
був, прийшли, позмітали, позабирали, все чисто, було, забрали. У од
ного дядька пара волів була, конячка, коровка, здав усе чисто в кол
хоз. А  тоді у  33-му вигнали його з хати, а він, чоловік, пропав під забо
ром. Були такі комуністи, шо прийде отак: “Здєсь, -  каже, -  закопа
но!” Усе забирали. Його, человека, не щитали ні за шо, шо він пухлий, 
їсти хоче. Тіш  надо забрать від його все. Отаке було” (Котляров Іван 
Васильович, 1916 р.н.; с.Гончарівка Сватівського р-ну).

“Померло скіки людей! Скіки я людей прибирала мертвих, скі- 
ки я дітей ховала мертвих! Жила я на шляху, Ковтуни жили, сусіди, 
збоку. Василь був, шестеро в нього дітей, у  Михайла було четверо. У 
Василя осталась одна девочка, а ті померли. А я годів п ’ятнадцять 
мала. Так я оце, було, піду край села нашого, там був ото молочай 
такий здоровий, а я оце оберемок візьму, а сама пухла, не підтягну я 
себе. Піду, як нарву отого молочаю оберемок, принесу, уся поз’їжд-
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жена, так кров іде. Оце таке було. А я отой буряк як кину їм (Дітям.
-  Авт.), так они до цурочки поїдять. Вони то і з листям, з усім поїли, 
і лежать. Днів через два піду загляну в хату. Та в мене тоже ж четве
ро, два брата і дві сестрі вмерли. Пішла, они лежать, подубли, поси
ніли всі, і лежать одне до одного. Де ротом притулилося кусати, так 
і задубло. Ну шо ж робити? Там сусід один, уже вмер, старий уже 
був. Я  прийшла, кажу: “Дядьку Ларион, давайте їх де-небудь похо
ваємо, бо вони ж вонятимуть на весь план”. Там збоку копанка, і во
на обвалилась отак, води не було. Так ми їх туди, закидали. І матір 
їхня вмерла, і її туди. Оце така жизня була. Повесні на поле ходили, 
сестра в мене недуже пухла, но ходила на поле з коровою. Сіяли, так 
ходили з пльоткою, щоб ніхто й зернини не зів. А вони у  труси оте 
зернечко ото повкидають, а потім зернину в рот укине, ото тим і жи
ли. їли траву, листя, “божу локш у’'рвали. Врагу не желаю такоїлок- 
ші! Ото таке на землі черв’яком чорне тягнеться, ми підемо ото нар
вем його, і їмо так. А як буряк був, ми ходили туди. Скіки там людей 
померло! Бурячок з ’їси, та так гарно!" (Нижівська Степанида Юхи
мівна, 1911 р.н.; с.Гончарівка Сватівського р-ну).

“Не було ні хліба, ні до хліба. Я  тоді в Росію їздив по хліб, ку
пував, міняв, свої рубашки послідні оддавав. Ну, голодовка була 
страшна. Малим діткам давали хліб. Оно нільзя назвати його хлі
бом, таке, як кусок глини. А тоді ото возьме, пожує, у  тряпочку 
зав’яже і тягне. Ото так годували дітей” (Тарануха Петро Григоро
вич, 1913 р.н.; с.Гончарівка Сватівського р-ну).

“Усі сім’ї постраждали від голодовки. Вимирали сім’ями. їли  
лободу, людей. У сім’ї помирав батько, його закопували, а ноччю 
розкопували, варили і їли. А  люди помітили, що сім’я не пухла, про
слідили за нимийузнали, шо вони батька їдять”(Ковтун Марія Сте
панівна, 1918 р.н.; с.Нижня Дуванка Сватівського р^ну).

“Як настав 33-й, ото горе всім людям стало. їсти нічого було, 
хліб позабирали, в кого шо було, стягали на посєв. Сказали: “Вези, 
здавай, сіять надо!” Ми узнали горя, всі підлітки. Ішли на поля за
300 грам хліба. їли  жолуді, і пшінку копали, їли, і свеклу їли, пекли 
коржі з лободи кучерявої. Люди на поле йшли, шоб каші поїсти. Іш
ли хто сильніший. А хто безпомічний, ляже от дихать, і не встане -  
лягло і заснуло навіки. Пухлі йшли. Було, шо їли людей нишком. Ки
нуться -  нема. От, например, зайшли в хату до Пепчихи, а она дити
ну ріже та варе. Забрали дитину, заховали” (Четверик Катерина 
Омелянівна, 1919 р.н.; с.Шульгинка Старобільського р-ну).

“Голодомор був, не дай Бог! Людей на плечах несли і закапува
ли в ямку” (Лошак Мотря Іванівна, 1913 р.н.; с.Половинкине Старо
більського р-ну).

“У 31-му году в колхозі у  нас не дали нічого на трудодень, жили 
тілки з городів. Ну і 31-й, і 32-й, і 33-й ми їздили в Росію по буряки, хоч
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наші батьки їздили по буряки. І в селі багато померло оце, дітей осо
бенно багато. Лободу їли, ноги пухлі, все, і діти вмирали. Врожаї були 
гарні, у нас у церкві повно було хліба, нікому не давали. І  ото ходили 
лободу ми рвали і там разні бур'яни, шпички, як колись казали, і оце 
ми їли. А в Росію їздили буряків купувать, мінять. Возили всякі наші, 
як сказать, тряпки, свої рушники, платки, покривала, що в кого було, 
і міняли тамечко, щоб їсти. Ну шо... В нас у  сусід даже, у сусід два 
хлопчики були, і знаєте, їли лободу і такий бур'ян, і опухли здорово, і 
померли з голоду. У колхоз пішли, ну в колхозі нічого дать, не дають 
нічого. Ну й они померли з голоду. Ховали тоді так, без труни і без ні
чого. Ото одвезуть, ямку викопають і все, отак ховали. Багато, із села 
багато тоді пішло на шахти” (Іванієнко Варвара Яківна, 1919 р.н.; 
с.Танюшівка Новопсковського р-ну).

“Голод 33-го помню. У нас була коровка, а по-сусідськи в нас... 
Сусіди якраз через одну хату, так не було корови, і дітей багато. Ми 
їм давали молоко, та шо оно одне молоко? Тоді нічого не було... На 
деревах оце все листя пооб’їдали, ото ж сушать та товчуть, а тоді 
кльоцики ото дєлають, а воно не держиться. У кого ото коровка бу
ла, ті вижили, а в кого корови не було, ті померли всі, померли з го
лоду. Ну а ті сусіди, значить, ми ж їм носили молочка, ну хіба ж нано
сишся, хіба ж ти піддержиш, як і в самих четверо! А тоді діти померли 
в їх, а батьки ще ходили, пухлі ходили, то вони тих дітей поїли, своїх 
дітей. Я  не помню, а сестричка старша була, так вона каже: Я, сес
тричко, своїми глазами бачила, як вони тих дітей їли”. Ото таке було, 
їли тоді з берестків оце листя, потом з липи, потом кора з липи, она та
ка липка, ото як у  бересточки добавиш, так оно ото держиться, тоді ті 
коржики. І буряки були столові. Оце ми цим і жили. А тоді папа каже: 
“Дочечки, ідіть за вгород, -  каже, -  там така травичка гарна, я оце на- 
пався” І ми тоді пішли з сестрою, полягали та пасемося. І оббирали 
нас, і молоко витаскували з хати. Було, мама йде віяти на тік, а ми спи
мо. Прийде мама ноччю, а вікно витягнуте. Глечики стояли з молоком 
у  тому... А вони повитаскували, повипивали молоко, а глечики побро
сали” (Байбарацька Ксенія Данилівна, 1919 р.н.; с.Білолуцьк Ново- 
псковського р-ну).

“Голодували всі. Дадуть отак макушини кусок на день, ото й  
усе. І  живи як хочеш. Так бур’яном жили: лопуцьки рвали, ото разна 
трава, таке їли. Забудьки рвали, їли, тоді козельки рвали, тоді оце... 
Кугу рвали в озері, очерет рвали. Отакі понаростуть, підемо понари
ваємо, і їли. Ото так і жили. Багато померло, та, було, лежали... Ща
вель та кору драли, їли, сушили, товкли. Один умирав, і пальці гри
зе на собі, з ’їда -  і кончається. І  ото ж яму вириють, закопають, ото 
і все. Ідеш, люди лежали, як снопи, по землі. Страшне було, хай во
но тіки не вертається!” (Ковальова Віра Петрівна, 1922 р.н.; с.Біло
луцьк Новопсковського р-ну).
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“Голод такий був у  33-му. Люди падали, на ходу падали. Іде чо
ловік, упав і вмер, нема його вже. Отакий голод був. їли травку раз- 
ну, всяку зелень їли, шоб спасти свою душу, ну не спасли оце душі. 
Це в 33-му году отаке. І, значить, воно тяглося аж до 47-го. їли жо
луді з тих, із дубків, жолуді їли люди, а це ж дерев’яка! Они тоже мер
ли, люди страшні, душу ото так свою спасали” (Чала Ганна Петрів
на, 1923 р.н.; с.Новорозсош Новопсковського р-ну).

“Голодовка страшна була. У нас двоє дітей вмерло, братік мій і 
сестричка, Вася і Настуся. Настєнька, їй було років восім-дев’ять, а Ва- 
сі три годика. Вони були саме менші. Усі були пухлі, а я вроді як нічо
го, лазю ото по городах, де хрін копають, назбираю його, намию і пе
чу. Коровку держали, і доїлася, тільки ми її держали, ну як би сказать, 
у хатині. Ото ж в хаті хатина, прихожа, і велика, так ото ж у хатині, бо 
ворували тоді, крали. А ще жили ми на бугрі, самі крайні, так ми її й 
держали в хаті. Багато тоді померло, такі ж і ховали больні, легенько 
замотають і виносять на кладовище” (Синельник Олександра Анатолі
ївна, 1922 р.н.; с.Третяківка Біловодського р-ну).

“Зарізали корову. М ’ясо поставила в грубу. Голод невиноси- 
мий! Поставила м ’ясо в грубу, шоб на ранок же м ’ясо було. І  він 
той... і воно встало, то дитя, чавуна розкрило, витягло кістку з 
м ’ясом і гризе. А  мати ж чує, шо шось плямка, та як схватилась! А  
воно сиділо коло груби і гризе м ’ясо. Вихватила цю кістку із руки і 
по голові! На ранок усі знали, шо Погончиха вбила свою дитину” 
(Рубан Марія Павлівна, 1921 р.н.; с.Морозівка Міловського р-ну).

“Багато людей мерло в 33-му. Знаю, шо зімою ми з мамой во
зили на санках людей мертвих. Дивимось, не видно нікого у  дворі. 
Мама пішла, а їх чи два, чи три чоловіка мертвих було. Она каже: 
“Ходім, доця, санки возьмемо й одвеземо їх на кладбище!”. Ну й од
везли туди. Там яма була, ми витуряли їх із санок. Удвох ми з мамой, 
нікого більше.

їли  листя з дерев, і лободу ІЛИ , тоді шось по горі збирали, не 
знаю, шо оно там таке було, таке ото зелене, як жабуриння. Ми йо
го собирали, мили, варили і їли. Мама моя їздила в Росію, привози
ла патоку. Якийсь завод же гнав, а вона привозила патоку. Бабаків 
їли, їжаків їли. А  тоді ж началася весна, уже ж началася зелень, тоді 
вже стало легше, картошка... Багато померло людей. Всі саме ті, шо 
організовували оце все, шо це просто вредітєльство, саме ті, шо ви
на їх була, они потікали всі з села. То в Ленінграді они очутилися, і 
всі стали занімать високі должності” (Хапалова Марія Кирилівна,
1923 р.н.; с.Півнівка Міловського р-ну).

“Збирав ходив по полі колоски з матір’ю. Обминали пшеничку, 
товкли і їли. І  пухлий був такий! Знаю, шо тьотка моя, батькова сес
тра, од, голодовки померла. Сусід, Медведев Іван Макарович, тоже 
вмер. їжачків їв, лучче м ’ясо, чим свинина. Бабаків ловили і їли, а
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більш такого... ні кошки, ні собаки не їли. Були, ну то, наверно, по
мерли з голодовки. Нікому ховать, з совета висилали людей, яму ри
ли. Гробів не робили, а вкидали просто в рядно і в яму, і все" (Мед
ведев Іван Іванович, 1923 р.н.; с.Морозівка Міловською р-ну).

“Нарвем бур'яну, все те, шо має стебло -  лопуцьки, молочай, 
свиріпа, марківники. Листя обірвемо корові, а цей стовбур із медом 
з'їси. Так ми вижили, вся сім'я. Правда, пухлі були, особливо пухла 
була мама. Ноги пухлі, як накачана. Сидить ото, і ножки як чуваль- 
чики, і ручки як чувальчики. Пухла була мама”(Рубан Ольга Пав
лівна, 1921 р.н.; с.Півнівка Міловського р-ну).

“Забрало государство зерно, і забирали всьо дотла, от. Люди 
мерли на ходу. Зімой 'іде підвода з саньми, і каже: “Нема там покойни
ка?" Виносять його в ряднині якійсь. Укинули в бричку, і ні труни, ніх
то не сопровождав, нічого. Отакий був голодомор у 33-му году. Везли 
на кладбище, і там закапували їх весною. Зимою ніхто не закапував, 
лежали в штабелі до весни, пока там, значить, весною тоді вже общу 
яму викопали й закопали по п'ятдесят і більше чоловік" (Негода Іван 
Герасимович, 1922 р.н.; с.Новолимарівка Біловодського р-ну).

“Мамка розказувала, що в Петра Кобцева на пічі три душі з го
лоду померли, так їх ключками витягали з оттуда. Позавалювались, 
нікому було вивезти. Та не дай Бог! Робить роби, а... Було, на робо
ті наряд получимо, а в того ноги пухлі, та сама пухла. А одна каже: 
“Ви йдіть, а я в “столову” піду” По шпичаки в очерет, піде шпича
ків нарве. З очерету велике таке, бур’ян такий, і те їли. І по горі зе
лененьке було таке, їли. М и його звали “галушками” Ото підем, 
назбираєм, коли так їли, а коли й водички закип’ятимо, а воно таке 
слизьке-слизьке. Ой, та не дай Бог! Хай воно не вертається! А як Ста
лін умер, то так плакали. Ірод умер, а вони плачуть!” (Скачко Пела
гея Гнатівна, 1928 р.н.; с.Третяківка Біловодського р-ну).

“У нас двох чоловіків у  тридцятих годах забрали. У тьотки чо
ловіка забрали, і оце в Полі Ігнатівни батька забрали. Так то, як йо
го, Іван Дем’янович, кажеться. Так він був городником, коло парни
ків був, і машина з будкою приїхала, взяли, кинули й повезли. У По
лі Ігнатівни батька, так він був на роботі в конторі булгахтером, то
же, черп! -  і як повезли, як у  воду канув. Шо вони з ним зробили?” 
(Синельник Олександра Анатоліївна, 1922 р.н.; с.Третяківка Біло
водського р-ну).

“У мене татко був, мамка була. Я  одна була з дітей. Нас було 
четверо, ті померли, а я одна осталась. Вигнали як собак, і все, і йди 
куди хоч. Жили по землянках. Батька мого забрали в 38-му. За шо і 
шо, не сказали. Він булгахтером робив у  колгоспі. Увечері корови, 
череда, йшли, вкинули й забрали. Ми кричали, а шо ж, нічого не 
викричали. Поїхала мамка в Старобільськ, не пустили. Тоді поїхали 
в область, і сказали, шо їх четвертого числа постріляли. Першого
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мая їх забрали, а четвертого постріляли. І мене щитали вроді як за 
вредітеля люди тут. А тоді як признали, шо забрали по-напрасному, 
тоді вже я начала трохи між людьми ходить’' (Скачко Пелагея Гна- 
тівна, 1928 р.н.; с.Третяківка Біловодського р-ну).

“Мого батька, Чорнявського Трохвима Омеляновича, забрали. 
Та оце в Кобцевої, ото ж який чоловік, який трудяга, які ж були 
хлопці!!! Мамка ще живі були, а в нас отут за сараєм парники, ого- 
родництво було. Отож вони приїхали, посиділи, і машина під’їхала і 
то... як собак, повкидали. Батька забрали ноччю, у  сільсовєт. Оце 
через хату кум їх був, у  час ночі стука. Татко вийшов та кажуть: " А 
хто це там? Та це ж я, кум твій, Трохвиме, прийшов за тобою. Сьо
годні тебе заберуть, оце поведу тебе в сільсовєт, а завтра мене. Та так 
і було. Його на другий день забрали, забрали і з концями” (Марія 
Трохимівна Чернявська, 1918 р.н.; с.Третяківка Біловодського р-ну).

Петро Соболь 
(Миколаїв, Україна)

ПОЛІТИЧНИЙ Т Е Р О Р  П РО ТИ  ПРОВІДНИКІВ  
УКРАЇН ІЗАЦ ІЇ Н А  М ИКОЛАЇВЩ ИНІ: 

1937-1938 роки
Політичний терор -  це система дій, що мають на меті залякати 

супротивника, посіяти жах у його рядах, паралізувати волю до супро- 
тиву. Його сутність випливає з авантюрної, насильницької природи 
більшовизму і слугує необхідним знаряддям утримання влади. У 1937-
1938 рр. політичний терор набув характеру відвертого геноциду -  ма
сового фізичного нищення людей.

Особливо лютував він в Україні. На це були причини. По-пер
ше, сталінські політичні репресії співпали з періодом згортання і зни
щення радянської українізації 20-х років. У ті трагічні часи достат
ньо було бути українцем, до того ще й в якійсь мірі учасником “ук
раїнського ренесансу”, щоб бути знищеним. По-друге, українська ін
телігенція, особливо її національна еліта, продукувала незалежниць- 
кі, “сепаратистські” тенденції, що являли небезпеку існуванню ра
дянської імперії. По-третє, у кремлівських насильників ще з часів ук? 
раїнської національної революції 1917-1920 рр. сформувалася уста
лена жадоба помсти непокірним українцям.

Зловісно і нищівно пройшовся сталінський політичний терор
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по Миколаївщині. Тут в 1937-1938 рр. було проведено ряд гучних 
процесів проти так званих українських націоналістів. Це перш за все 
справа “Українського націоналістичного центру” Миколаєва, в якій 
було притягнуто до слідства близько 50 чоловік, серед яких 80% ос
вітян, пов’язаних в тій чи іншій мірі з українізацією. Першим органи 
НКВС заарештували Миколу Дмитровича Лагуту -  викладача Ми
колаївського інституту народної освіти. І не випадково, адже він 
проходив у відомому процесі “Спілки визволення України” в 1930 р. 
До того ж був людиною відомою, знаною в краї як дослідник-краєз- 
навець; будучи корінним мешканцем, мав багато знайомих серед ос
вітян і взагалі місцевої інтелігенції.

Заарештували М.Д. Лагуту як керівника антирадянської націо
налістичної організації на Миколаївщині і будь-що намагалися до
вести невипадковість його у цій ролі. Згадали, що був членом “Прос
віти”, вів культурно-просвітницьку роботу серед населення, очолю
вав раду об’єднаних українських організацій міста Миколаєва1. Зви
нувачували у тому, що свого часу Микола Дмитрович був членом 
партії боротьбистів, хоча ця партія ще в 1920 р. об’єдналася з 
КП(б)У За час перебування М.Д. Лагути в катівні НКВС звинува
чення накручувалися як сніговий клубок. Сталінські опричники дія
ли за простою схемою: чим більше “криміналу”, тим ймовірніше не
зворотність покарання.

Інкримінували йому навіть те, що, перебуваючи в Миколаєві, 
доклав зусиль, щоб не допустити злиття Миколаївського і Херсонсько
го інститутів народної освіти. Ставив метою зберегти Миколаївський 
ІНО як розсадник кадрів націоналістично настроєних педагогів для 
півдня України. Те, що домагався організації навчання в школах Ми
колаєва українською мовою, відкрив курси української мови для служ
бовців. Для проведення підривної роботи використовував літературні 
вечори, ювілеї письменників, що проводилися у вузах, технікумах, 
школах Миколаєва. Під час проведення цих заходів вів роботу щодо 
розширення рядів організації за рахунок студентів-українців з вузів і 
технікумів. Вживав заходів, щоб розставити кадри -  представників ук
раїнських націоналістів в учбових закладах Миколаєва2.

Свою причетність до антирадянської націоналістичної організа
ції М.Д. Лагута спочатку відмовлявся визнати, але під тортурами “зі
знався” Так, на допиті 16-17 жовтня 1937 р. він заявив, що “переконав
ся у марності заперечення своєї провини і визнає себе винним в тім, що 
є активним учасником антирадянської націоналістичної організації і 
керівником філії цієї організації в місті Миколаєві”3. Далі свідчить: 
“Був завербований в антирадянську націоналістичну організацію 
Ф.А. Козубовським -  директором інституту матеріальної культури 
Академії наук України під час зустрічі з ним 1931 року в Одеському іс
торичному музеї, а наступного року -  в археологічній експедиції в Ольвії”4.
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На очних ставках М.Д. Лагута підтверджує, що всі названі слід
чими особи є членами націоналістичної організації, що ставила своєю 
метою повалення радянської влади, відторгнення України від СРСР, 
створення незалежної буржуазної Української держави за типом захід
ноєвропейських буржуазних держав. Цієї мети члени організації нама
галися досягти шляхом індивідуального терору над керівництвом ком
партії і радянського уряду, активної диверсійної шкідницької роботи в 
усіх галузях народного господарства і на культурному фронті у мир
ний час, активної допомоги інтервенції на випадок нападу на СРСР5. 
Останнім цвяхом в домовину М.Д. Лагути було те. що, нібито, він про
водив шпигунську роботу зі збору відомостей про військово-оборонну 
промисловість м. Миколаєва і через Ф.А. Козубовського повідомляв 
польській розвідці6.

15 листопада 1937 р. за рішенням трійки при УНКВС по Микола
ївській обл. Миколу Дмитровича Лагуту як запеклого українського 
націоналіста і керівника Миколаївської антирадянської націоналістич
ної організації було засуджено до вищої міри покарання -  розстрілу7.

Його трагічну долю розділив професор української літератури 
Миколаївського інституту народної освіти Іван Дмитрович Миро- 
нець: 1900 р. народження, уродженець м. Дубни Волинської обл., ос
віта вища -  закінчив філологічне відділення Ніжинського педінсти
туту8. У 1935 р. він переїхав працювати в Миколаївський інститут 
народної освіти, в якому посів посаду виконуючого обов’язки про
фесора української літератури. За свідченням колег, лекції професо
ра Миронця з української літератури на курсах підвищення кваліфі
кації користувалися популярністю серед студентів, викликали інте
рес у вчителів-філологів міста і області. За характером був достатньо 
товариським, мав добрі стосунки з багатьма педагогами9. За свід
ченням реабілітаційних органів, якихось націоналістичних проявів 
за ним не помічалось. Мали місце лише спілкування вчителів на кур
сах українізації, методичних комісіях, конференціях, а серед окремих
із них -  приятельські взаємини. Миронець же знайомився з вчителя
ми за родом своєї службової діяльності як викладач педінституту і за 
завданнями органів НКВС10.

Попри все це карні органи “доходять” висновку про існування в 
Миколаєві розгалуженої антирадянської націоналістичної організації. 
І.Д. Миронця вони “вирахували” як активного учасника і одного з ке
рівників центру цієї організації (разом з Лагутою і Кравченком).

На допитах 5 і 28 жовтня 1937 р. Іван Дмитрович свідчив, що є 
учасником антирадянської націоналістичної організації, яка метода
ми боротьби проти радянської влади взяла збройне повстання при 
допомозі фашистських держав, терор, підривну і шкідницьку роботу 
на усіх ділянках господарського і культурного будівництва11. Після 
переїзду до Миколаєва познайомився з вчителями Кравченком і Се-
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вериним, після чого увійшов до складу керівництва цієї організації. 
Ним особисто були завербовані в організацію Малагуша -  директор 
робітфаку педінституту, професор цього інституту Внуковеький12.

6 грудня 1937 р. І.Д. Миронець допитувався про співробітництво 
з органами НКВС. Слідчим заявив: “3 метою приховування контрре
волюційної діяльності організації дезінформував органи про її існуван
ня, що дало змогу разом з її членами проводити шкідницьку націона
лістичну роботу”’3. Однак подібні свідчення спростовуються архівни
ми оперативними матеріалами органів держбезпеки. Немає достатньо 
доказів й про те, що Миронця завербував до організації Палько (рек
тор Кам’янець-Подільського педінституту), а також про вербовку ним 
особисто Малагуші, Внуковського і Ніколаєвського14.

Отже, справа І.Д. Миронця, як і багатьох інших педагогів, 
шита білими нитками. Незважаючи на це, виїзною сесією Воєнної 
колегії Верховного суду СРСР від 27 грудня 1937 р. професора за
суджено до вищої міри покарання -  розстрілу.

За участь у міфічній антирадянській націоналістичній організації 
був засуджений до розстрілу також викладач підготовчих курсів Ми
колаївського суднобудівного інституту Ф.Г. Тараненко15. На допиті
23 вересня 1937 р. слідчі докладали немало зусиль, щоб довести при
четність педагога до українізації. Коли ж з’ясувалося, що Тараненко 
п’ять років працював на курсах українізації, миттєво постало питання: 
З ким підтримував зв’язок, працюючи на цих курсах? Під тиском слід
чих Ф.Г. Тараненко “зізнається”, що працюючи на курсах українізації 
з групою старих кадрових націоналістів -  Лагутою, Циганом, Велич- 
ком, Чухно й ін. -  домагався “відокремлення української мови від ро
сійської”, виховання слухачів в дусі “шумськізму”, “скрипниківщини” 
тощо16. А за такий “злочин”, як відомо, прощення не було.

Важлива роль в так званому націоналістичному центрі відводи
лась П.О. Кравченку, який особисто завербував 11 чоловік, мав зв’яз
ки з республіканським націоналістичним центром, особисто з письмен
ником І. Микитенком, від якого отримував директивні вказівки17.

29 липня 1937 р. П.О. Кравченко був заарештований органами 
НКВС. На допитах слідчі шляхом вибивання особистих зізнань під
слідного намагалися довести вищевикладений “кримінал” Для його 
підсилення вимагали неймовірного -  “зізнань” у гуртуванні повстан
ських груп для здійснення терористичних актів проти керівників партії 
і радянського уряду. Примусили назвати навіть кількісний склад дея
ких з них: у суднобудівному інституті ЗО чоловік, у педінституті -  15 пе
дагогів18. Кравченко в усьому зізнався, назвавши до того ж прізвища 
майже всіх учасників антирадянської націоналістичної організації.

Не меншими були “одкровення” Кравченка у націоналістичній 
діяльності. Це й заповнення навчальних закладів, особливо техніч
них, фахівцями-українцями і витіснення з них відповідно фахівців ін-
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тих національностей (слід розуміти - росіян); навмисна підготовка 
слабких педагогів на курсах перепідготовки учителів при педінсти
туті. І наостанок наголосив: при комплектуванні бібліотек ‘'наші лю
ди” намагалися витіснити з них російську літературу, навіть таких 
класиків, як Пушкіна, Горького й інших, і заповнити виключно ук
раїнською літературою, щоб зробити найвизначнішу класичну ро
сійську літературу чужою ї невідомою для читачів19

Трагедія педагога П.О. Кравченка посилювалася його співро
бітництвом з органами НКВС. Про це він потім так пояснював: з ме
тою приховування контрреволюційної діяльності організації дезін
формував органи НКВО^. Однак органи з реабілітації, що перегля
дали його справу 1956 р., спростовують це “алібі” Вони, зокрема, 
відмічали: “Переглядом архівних оперативних справ встановлено, 
що Кравченко, будучи секретним співробітником НКВС, проводив 
роботу з виявлення контрреволюційної націоналістичної діяльності 
вчителів. Так само, як і Миронець, інформував органи про те, що йо
му було відомо в цьому плані”21. Не випадково ж він називає на до
питах майже усіх учасників націоналістичного центру, на очних 
ставках підтверджує їх контрреволюційну діяльність.

Трагічно склалася доля керівника другої націоналістичної гру
пи Т.Є. Урсула (заарештований 23 жовтня 1937 р.). На шостий день 
після арешту за його справою був допитаний Миронець, який засвід
чив приналежність Урсула до керівництва антирадянської націона
лістичної організації. Спочатку підслідний відкидав ці звинувачен
ня, але уже на допиті 4 листопада 1937 р. “визнав” його: в контрре
волюційну організацію був завербований Кравченком 1937 року22. 
Виконуючи його доручення зі створення повстанських груп, завер
бував директора Матвіївської школи П.К. Грозу, в селі Баловному -  
бригадира колгоспу, а в селі Тернівка -  Г. Прядко. Крім того, роз
повсюджував серед учнівської молоді заборонену націоналістичну 
літературу, засмічував українську мову виразами і термінами часів 
“скрипниківщини”

Щоб довести невипадковість контрреволюційної діяльності 
Урсула, були залучені до справи матеріали про його “темне” мину
ле: участь в куркульському повстанні 1919 р., служба в царській ар
мії, в званні штабс-капітана, а також у денікінців і т.ін.23. Це в сукуп
ності з особистими “зізнаннями” визначило долю педагога: рішен
ням трійки УНКВС по Миколаївській обл. від 15 листопада 1937 р. 
Урсула було засуджено до розстрілу24.

Вчительку української мови школи №5 Л.І. Автутову заарешту
вали 2 вересня 1937 р. з обвинуваченнями в контрреволюційній ді
яльності і у зв’язках з українськими націоналістами. їй, зокрема, інк
римінували те, що вона при комплектуванні шкільної бібліотеки на
магалася витіснити російську літературу і пропагувала твори україн
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ських письменників. Будучи запрошеною для прийому вступних іс
питів до кораблебудівного інституту, вона начебто створила такі 
умови, так склала екзаменаційні білети, що студенти неукраїнської 
національності не могли відповісти на них і “провалювалися” на 
екзаменах25.

Автутову допитували 4 вересня, 14 листопада, на очних 
ставках з Кравченком 24 жовтня і Лагутою 26 жовтня 1937 р. вони 
свідчили про те, що знають Автутову як націоналістку, завербува
ли її в націоналістичну організацію в 1935 р. Декого завербувала й 
сама26. Проте всі звинувачення ця мужня жінка категорично відки
дала і не визнавала себе винною аж до смертного кінця. Попри від
сутність такого переконливого доказу вини як особисте зізнання, 
трійка НКВС засудила Л.І. Автутову до розстрілу, який було ви
конано 25 листопада 1937 р.27.

Тривалому моральному і фізичному насильству був підданий 
майстрами заплічних справ з НКВС В.І. Северин, викладач україн
ської мови фінансово-економічного технікуму. Його допитували З, 
7, 11, 14, 17 вересня 1937 р., 14 і 16 жовтня 1937 р. під час очної став
ки з Скрипченком28. На усіх допитах Северин спростовував пред’яв
лені звинувачення в антирадянській діяльності, участі в контррево
люційній націоналістичній організації. Він спробував переконати 
слідчих в тому, що зв’язок з вчителями у нього був лише по роботі і 
обмінювався думками тільки з питання методики з Опанасенком, 
Кравченком, Гуревичем. У близьких, навіть дружніх стосунках був з 
Кравченком. На курсах українізації зустрічався з Автутовою, Цига
ном, Величком, Остапухою, Миронцем та ін. Однак, як і слід було 
чекати, ці аргументи слідчі використали на свою користь: інтерпре
тували по-своєму -  як існування у місті розгалуженої антирадянської 
націоналістичної організації. Підтвердження цього слідчі настійно 
вибивали з підслідного.

На допиті 14 жовтня 1937 р., не витримавши тортур, Северин 
“зізнався”: з 1920 по 1923 роки був членом товариства “Просвіта”, в 
антирадянську націоналістичну організацію був завербований заві
дувачем держкурсів української мови Скрипченком Ф.Р. 1933 р.29.

Упродовж чотирьох місяців не визнавав пред’явлених обвину
вачень Х.М. Гудзь-Засульський, викладач фінансово-економічного 
технікуму. Однак і йому бракувало мужності, щоб вистояти до кін
ця. Він обмовлює себе й інших в неіснуючих гріхах. Згадує про свою 
участь у “СВУ”, “Просвіті” тощо. Свідчить про те, що в антирадян
ську націоналістичну організацію був завербований 1936 р. Севери- 
ним30. Його ситуацію погіршували “речові докази” (294 одиниці різ
ної літератури), що були вилучені під час арешту 9 липня 1937 р. у 
квартирі. Це були журнали зі статтями Бухаріна, Радека, Зінов’єва, 
Каменева й інших ворогів Сталіна, художня література, в тому чис
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лі твори Т. Шевченка, Сосюри, навчальна література тощо31. В умо
вах, коли відбувалося тотальне “полювання на відьом”, будь-яка лі
тература вважалася кримінальною (окрім, безумовно, сталінської).

Не витримав моральних і фізичних мук у катівнях НКВС 
М.Ф. Лещенко, директор школи №20 м. Миколаєва. Він, як і бага
то інших, наговорив достатньо “криміналу” на себе: і що до револю
ції був українським націоналістом, і що, працюючи в школі, виховував 
учнів в націоналістичному дусі. В контрреволюційну націоналістичну 
організацію був нібито завербований 1936 р. учасником капели банду
ристів К.І. Мочарем32. На допиті 17 листопада 1937 р. Лещенко пов
ністю визнав себе винним в контрреволюційній націоналістичній ді
яльності як учасник української націоналістичної організації. Але для 
слідчих цього було замало. Вони спробували зробити з Лещенка ще й 
терориста: будучи хіміком за фахом, він, на їх думку, виготовляв і збе
рігав вибухові речовини для здійснення терористичних актів.

У ті жахливі роки ставилось у провину вчителеві навіть те, що 
він був звичайним викладачем української мови і літератури у пері
од українізації. Це розглядалось не інакше як вияв націоналізму. 
Так, вчитель Коренихівської школи №2 Миколаївського р-ну Віль- 
ковський В.І. “зізнався”, що викладав учням українську націоналіс
тичну літературу, а українську граматику за підручником, автором 
якого був М. Скрипник33. Цей абсурд сталінської пори змушені бу
ли спростувати радянські органи, які переглядали архівно-судові 
справи невинних жертв у 1956 р. Вони, зокрема, занотували таке: 
“Викладання української мови за підручником граматики, автором 
якого є М. Скрипник, не складає контрреволюційного злочину, бо 
цей підручник був тоді офіційним для всіх шкіл”34.

Учасників українського націоналістичного підпілля, керівника
ми якого вважалися М.Д. Лагута, П.О. Кравченко, І.Д. Миронець, 
вишукували і заарештовували протягом року. Дії обвинувачених 
кваліфікувалися статтями 54-2, 54-3, 54-4, 54-8, 54-11 Кримінального 
Кодексу УРСР, або всією їхньою сукупністю, або ж кількома з них у 
різних варіантах. А якщо враховувати, що 54 стаття КК УРСР відпо
відала зловісній 58 КК РСФСР, то долю підсудних було вирішено 
заздалегідь. Вже в середині 1937 р. більшість учасників “націоналіс
тичного центру” була заарештована, а самі вони засуджені35. Основ
на маса з них -  до позбавлення життя -  розстрілу.

Коли після XX з’їзду КПРС йшов процес реабілітації засудже
них у 30-х роках, однією з перших розглядалася справа так званої 
“Спілки визволення України” та “Українського націоналістичного 
центру”. Переглядаючи кримінальні справи учасників цих організа
цій, працівники обласної прокуратури пересвідчились, що якихось 
серйозних речових та документальних доказів самого факту існуван
ня та діяльності “СВУ” і “Українського націоналістичного центру”
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суду представлено не було. Ці організації ніколи не існували, а були 
цілковитим витвором фантазії тогочасної репресивної системи. Зви
нувачення грунтувалися на визнаннях самих підсудних, вибитих з 
них слідчими, на взаємних обмовленнях, особистих листуваннях та 
щоденниках.

Аналіз архівної справи з оперативної перевірки вчителів органа
ми НКВС дає можливість представити технологію фабрикації “Укра
їнського націоналістичного центру". Справа оперативної перевірки 
педагогів була заведена 15 липня 1936 р. Миколаївським міським від
ділом УНКВС по Одеській облает36.

Спершу на предмет контрреволюційної націоналістичної діяль
ності були перевірені викладачі В.І. Северин, Б.П. Григорович і 
Х.М. Гудзь-Засульський, Урсул, Лагута, Романенко, Опанасенко, 
Соколов, Байбаков, Віхтоденко, Стожило, Пашковський, Куць, Ав- 
тутова, Скрипченко, Зайченко, Матвеев, Малагуша, Миронець, 
Кравченко, Чухно і багато інших.

Стосовно Каменського, З.М. Гудзь-Засульського, Левицького і 
Лагути справа була досить з’ясованою, бо вони засуджувались в 
1930 р. за процесом “СВУ” Щодо інших, то вкрай потрібно було 
знайти “зачіпку” для доказів їх зв’язків з націоналістичним центром 
у Харкові. І ось з’ясовується, що Северин, коли навчався у Харків
ському педінституті, був знайомий з письменниками Остапом Виш
нею, Г. Епіком, М. Хвильовим і критиком В.Коряком. Цього було 
достатньо, щоб закріпити за ним тавро - “затятий націоналіст”

Далі слід було якомога більше висмоктати інформації з націо
налістичної діяльності контрольованих органами педагогів. І обста
вини для цього були відповідні, створені самим режимом. Суть їх в 
тому, що після згортання українізації і “викриття” М. Скрипника ук
раїнські підручники, якими користувалися вчителі раніше, у 30-х ро
ках були заборонені, а нові, стандартизовані радянські, ще не підго
товлені. А видрукувані нашвидкуруч, були недосконалими як у мето
дичному, так і змістовному відношеннях. Природно, що такий стан 
справи викликав творчу критику з боку вчителів, особливо викладачів 
української мови і літератури. Щоб поліпшити навчально-методичну 
роботу в школах, вчителі за своїм профілем збиралися на наради, 
конференції, влаштовували мовознавчі і літературні диспути. В 1930- 
1936 рр. методичне об’єднання учителів міста проводило цю роботу 
нерегулярно, що викликало багато нарікань педагогів. Тому вислов
лювалася думка (Северин й ін.) про те, що настав час об’єднатися 
для обміну методичним досвідом роботи (це розглядалося енкаве- 
дистами як потяг до створення націоналістичної організації). До то
го ж, Северин, Чухно й інші педагоги відверто висловлювали невдо
волення новими підручниками з української літератури. Дехто з вчи
телів, як, наприклад, Х.М.Гудзь-Засульський, застерігали, що трудно
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щі у викладанні українознавчих дисциплін, пов’язані з відсутністю нав
чальних програм і недосконалістю підручників, можуть слугувати пре
цедентом для звинувачення в націоналізмі.

Збиралися і накопичувалися й інші висловлювання вчителів 
довкола підручників, навчальних програм, а також окремі реагуван
ня на поточні політичні події. Словом, йшов процес наростання 
“кримінального компромату” на миколаївських вчителів.

Ось так із звичайної професійної діяльності педагогів, окремих 
ситуацій їх сімейного і громадського життя фабрикувався державний 
злочин. Міський відділ НКВС періодично доповідав в обласне управ
ління цього відомства про те, що є спроби з боку вчителів створити 
контрреволюційну націоналістичну організацію37. Давались відповід
ні вказівки щодо активізації “засвічування” вчителів. Наразі оператив
ні працівники домагалися від секретних співробітників відвідування 
вчителів дома, налагодження якомога тісніших контактів і спілкуван
ня між ними. Це робили, як з’ясувалось пізніше, Миронець, Кравчен
ко, Лагута і Северин, Х.М. Гудзь-Засульський. Особливу активність в 
цьому проявляли Миронець і Кравченко, які систематично, за завдан
ням оперпрацівників, відвідували вчителів дома, всіляко підштовху
вали їх до об’єднання.

Оперативну перевірку вчителів зі справи “Українського націона
лістичного центру” було припинено 15 січня 1938 р. у зв’язку з арешта
ми Х.М. Гудзь-Засульського, Северина, Григоровича та інших3̂ .

При перегляді цієї справи 1956 р. було доведено, що організа
ційної націоналістичної діяльності вчителів не існувало. Були лише 
звичайні робочі зустрічі вчителів, їх спілкування на курсах україніза
ції, методичних комісіях, конференціях, а між деякими з них були і 
товариські відносини39.

Отже, “Українська націоналістична організація” виявилася 
справжнісіньким блефом, витвором хворобливої фантазії органів 
НКВС. Однак це не завадило сталінській тоталітарній системі винищити де
сятки кращих педагогів півдня України.

Внаслідок сталінського масового терору було фізично знищено 
той незначний осередок провідників української духовності, що склав
ся за роки українізації 20-х років на півдні. Це була непоправна втрата, її 
наслідки відчуваються донині.

1 Архів Служби Безпеки України по Миколаївській області (Далі: Архів СБУ). -  
Спп. 2342-с. -  Арк.101.

Журецький Я.І., Шитюк М.М. Освітяни Миколаївщини -  жертви репресій ста
лінізму. -  Миколаїв: 1994. -  С.18.

3 Архів СБУ. -  Спр.2342-с. -  Арк.233.
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4 Там само. -  Арк.ЗО.
 ̂Там само. -  Арк.39-40, 82.

° Там само. -  Арк.48-49.
' Там само. -  Арк.86.
~ Там само. -  Спр.2611-е. -  Арк.253.
;Там само. -  Спр.2342-е. -  Арк. 197.

Там само. -  Спр.2611-е. -  Арк.256.
|  ̂ Там само. -  Арк.254.
2 Там само. -  Арк.255.

}3 Там само. -  Арк.256.
{4 Там само.

Там само. -  Спр.2700-с. -  Арк. 154.
Там само. -  Арк.8,12-13 зв.
Там само. -  Спр.2342-е. -  Арк..60.
Там само. -  Арк.60, 70, 137.

*9 Там само. -  Арк.65-66.
2у Там само. -  Арк. 151. 
у  Там само. -  Арк. 152.
22 Там само. -  Арк. 130.
-З Там само. -  Арк..156-157; Спр.2611-е. -  Арк.259.
2; Журецький Я.І., Шитюк М.М. Вказ. праця. -  С.65.
~  Архів СБУ -  Спр.2181-с. -  Арк.48; Спр. 2342 -  с. -  Арк.65.
2° Там само. -  Спр. 1280-е. -  Арк.5.
2  ̂Там само. -  Спр.2181-с. -  Арк.48-49.
2° Там само. -  Арк.65.
29 Там само. -  Арк.66.
Зу Там само. -  Арк.67.
З* Там само. -  Арк.73.
32 Там само. -  Арк.84-85.
33 Там само. -  Спр.2611-е. -  Арк.185.
34 Там само. -  Арк. 186.
3  ̂ Журецький Я.І., Шитюк М.М. Вказ. праця. -  С.16.
36 Архів СБУ -  Спр.2611-е.-Арк.88.
3  ̂Там само.
3° Там само. -  Арк.89.
39 Там само. -  Арк.256.

Ігор Шуйський 
(Харків, Україна)

ВИ КО РИ СТАН Н Я РАДЯН СЬКИ М И  
РЕП РЕСИ ВН И М И  О РГАН АМ И  М ЕТОДІВ  

М ОРАЛЬНОГО Т А  Ф ІЗИ Ч Н О ГО  ВПЛИВУ Н А  
ГРОМ АДЯН У ПРОЦЕСІ РО ЗС Л ІДУ ВА Н Н Я  

П О ЛІТИ ЧН И Х СПРАВ У 30-ті роки X X  ст.

Головним засобом існування диктатури пролетаріату, встанов
лення якої було проголошено більшовиками після жовтневого пере-
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вороту 1917 р. було застосування насилля над суспільством з метою 
скорішого побудування “комуністичного раю” Інтереси держави 
займали в системі більшовицької владної машини домінуюче місце, 
попираючи природні права людини. “Вищим проявом народної бо
ротьби” назвав В.І.Ленін позазаконні заходи органів диктатури про
летаріату проти власного народу. Влада у цій боротьбі, за його пе
реконаннями, повинна була спиратися “на силу, а не на закон”1.

Основним принципом нового “радянського права” більшо
вицькі теоретики вважали “революційну доцільність”, а ідеологіч
ним підгрунтям законодавства -  рішення Центрального комітету 
РКП(б). У зв’язку з цим в умовах однопартійної диктатури норма
тивно-правовою базою функціонування виконавчих органів радян
ської держави (у тому числі репресивних) була не Конституція, в якій 
проголошення прав та свобод громадян мало декларативний харак
тер, а численні партійні постанови та підзаконні акти, що не тільки 
суперечили, а й відкидали конституційні норми. Карально-репресив
ні органи у своїй “правозастосувальній діяльності” керувались чис
ленними відомчими оперативними наказами, розпорядженнями та 
циркулярами наркомату внутрішніх справ, що передбачали велику 
розмаїтість засобів захисту системи -  від вислання “соціально-небез
печних елементів” до вищої міри соціального захисту включно. Так, 
у телеграмі НКВД України, що була направлена на адреси україн
ських губсовдепів 11 травня 1918 р., наказувалося: “зорко следить за 
всеми происками контрреволюционеров и белогвардейцев, реши
тельно подавляя твердой безжалостной рукой в корне всякую по
пытку дескредитировать власть рабочих и беднейших крестьян”2. 
Проведення за часів “червоного терору” масових арештів і розстрі
лів вплинуло на процес формування правової свідомості працівників 
каральних органів, головним принципом практичної діяльності яких 
став суб’єктивізм в оцінці доказів провини, зневажливе ставлення до 
існуючих норм кримінально-процесуального права.

Застосування катувань заарештованих з політичних мотивів не 
було винаходом більшовицьких каральних органів. Колишній рево- 
люціонер-народник С.М.Степняк-Кравчинський, історико-публі- 
цистичні твори якого за сталінських часів не друкувалися, а ім’я за
мовчувалося, у своїх роботах наводив величезний арсенал позаза
конних методів, якими користувалася жандармерія колишньої імпе
рії, зокрема: “допит, що був призначений допомагати правосуддю, 
перетворився у систему моральних мордувань і фізичних тортур”3.

За масштабністю і витонченістю бузувірських експериментів 
над підслідними більшовицький режим залишив далеко позаду своїх 
попередників. Майстерність слідчого була доповнена вправністю 
катів. Дослідник більшовицького терору Р.Конквест відмітив як 
першооснову сталінського стилю роботи фабрикування справ, до
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того морально та фізично надзвичайних4.
У 20-х роках під людиноненависницьку практику пануючої 

партії була підведена відповідна законодавча база. Запропоноване
В.І.Леніним обгрунтування і узаконення терору знайшло своє відоб
раження у розділі “Про контрреволюційні злочини" Кримінального 
кодексу РСФРР 1922 р., що автоматично став основою кодексів усіх 
союзних республік5. До Кримінального кодексу УСРР 1927 р., чин
ного понад три десятиріччя, увійшло і ленінське положення про 
“революційну правосвідомість і революційну совість” як критерій 
застосування правниками статей політичного розділу6.

Перейменування Надзвичайної комісії на Державне політичне 
управління не означало, природно, зміну форм та методів роботи ка
ральних органів. Більше того, негласні методи тиску урізноманітнили
ся, продовжувався процес їх удосконалення. Нарком юстиції УСРР 
М.Скрипник запевняв, що реформовані органи “політичної розправи” 
зуміють “знайти для цих методів боротьби інші нові форми”7.

Від часів ЧК у каральному відомстві не припинялося викорис
тання методів фізичного тиску на підслідних. Так, у рапорті на ім’я 
начальника ДТО ГУГБ НКВД Південної залізниці Казбека від 28 ве
ресня 1934 р. лінійний уповноважений ОДТО ГУГБ НКВД станції 
Кременчук Є.В.Єгоров зазначив, що йому особисто часто доводило
ся бачити, як колеги на допитах застосовували побиття. На прохан
ня початківця допомогти у проведенні слідства начальник відділу 
Фидяшев категорично відповів: “Мы институтов не кончали, и нас 
никто не учил” Чекіст Єгоров швидко опанував навички професії. Ось 
як він описує один з епізодів своєї роботи: “Допрашивали Дубину как 
главного фигуранта в хищении мешка муки, путем вскрытия вагона, я 
приложил все усилия к тому, чтобы дело это раскрыть как можно глуб
же, путем получения признания от гр. Дубины, имея в руках на это 
полные основания (агентурный материал и официальный). Потеряв на 
допрос гр.Дубины много времени, подходя к последнему со всех сто
рон, что на последнего не действовало, и гр. Дубина упорно заводил 
следствие в заблуждение, ведя себя вызывающе, не имея сил владеть 
собою (вернее, своими нервами), я потерял равновесие и допустил 
факт преступного, не чекистского метода допроса, нанеся гр.Дубине 
ряд телесных повреждений, как-то: жал за руку в пальцах, ударил два 
раза рукояткой нагана по ногам выше колен, хватал за волосы на го
лове, причем, головой несколько раз ударил последнего о спинку ди
вана, на котором он сидел.

Верно, после применения преступного метода допроса я добил
ся, что гр. Дубина признался, рассказал все, как было, дал возмож
ность внести ясность в дело, окончив его с успехом, не задумавшись
о тех последствиях, каковые могут быть после всего этого”8.

Розширення використання на початку 30-х років слідчими ОГПУ
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незаконних методів ведення слідства підтверджує поява в цей час “кон
вейєра” Зокрема, про використання цього “винаходу” розповів, ціл
ком і повністю відкинувши свої свідчення, підписані на вимогу пра
цівників ХОУ ГПУ УСРР у 1932-33 роках, реабілітований М.Т.Чехо- 
вич на допиті у військовій прокуратурі Ленінградського військового 
округу в 1957 p.: “10 чи 11 діб я знаходився на так званому конвейє
рі, коли слідчі змінювалися і виходили на відпочинок, а я і такі як я 
особи залишалися на допиті”.

Український апарат ГПУ за будь-яку ціну прагнув зайняти 
чільне місце серед аналогічних структур інших республік СРСР. При 
підготовці гучних показових судових процесів слідчі центрального 
управління цього відомства, яке на той час знаходилося у Харкові, 
всіляко прискорювали отримання необхідних “зізнань” від заареш
тованих. Колишній старший оперуповноважений ЕКУ ГПУ УСРР 
І.С.Бажанов, який разом з колегами у 1930 р. проводив слідство по 
“антирадянській організації українських ветеринарів”, на допиті у 
слідвідділі КГБ при Раді Міністрів Казахської PCP у 1959 р. свідчив, 
що “методи, які широко застосовувалися на допитах у період 1937-
1939 років, які я в певній мірі відчув на собі при допитах в Омську, 
коли був безпідставно заарештований органами НКВД, у період 
проведення слідства по справі групи професора Агаллі мали місце 
тільки у зв’язку”10. Надзвичайно швидко проходив розвиток цього 
потворного “зв’язку”, активно формувались його складові частини. 
При проведенні слідства, навіть у найвищих структурах ГПУ України, 
слідчі припускали лайку по відношенню до заарештованих при мов
чазній згоді Мазо і Бронєвого, крім того, “керівника організації” про
фесора Агаллі, продовжував на допиті Бажанов, шантажували ареш
том його коханої жінки. Протоколи допитів, за свідченням Бажанова, 
писалися самими заарештованими під диктування слідчих, а під ними, 
крім підписів обвинуваченого та слідчого, ставилися підписи ще двох 
працівників ГПУ, які під час допиту у кабінеті не були присутні1 К

Чим талановитішою і багатограннішою була особа допитува
ного, тим характер запитань слідчого ставав більш провокаційним і 
витонченим. Не випадково, у своїй відповіді на вимогу заступника 
прокурора ГПУ УСРР Л.Крайнього оцінити наслідки власного 
арешту, український режисер Л.Курбас іронічно порівняв слідство з 
“лікуванням у доктора Фройла”12.

У випадку, якщо підслідний залишався упертим і незговірли
вим, слідчі використовували ще більш вишукані засоби знущання і 
доводили його до стану повної деморалізації. Заарештованого у ніч
ний час неодноразово виводили з камери і щоразу сповіщали, що ве
дуть на розстріл, але потім повертали назад. “Такі психічні експери
менти остаточно розслабили мою волю, і я прагнув тільки одного -  
скоріше б будь-який кінець, але ж кінець, а не продовження такого
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існування”, - свідчив уже згадуваний М.Т.Чехович13.
Подібний садистичний тиск мав як психологічні, так і фізичні 

наслідки для організму підслідного. Заарештований у часи “черво
ного терору” за підозрою у контрреволюційній діяльності член-ко- 
респондент Петербурзької Академії наук, а в майбутньому -  АН 
СРСР, М.К.Кольцов був підданий “витонченим”, на думку чекістів, 
тортурам. Академіку повідомили, що винесено рішення про його 
розстріл. В очікуванні смерті видатний вчений провів “експеримент” 
над своїм тілом. У науковій статті, що була надрукована після звіль
нення Кольцова з-під варти, автор підкреслює, що, незважаючи на 
достатню калорійність харчування, він значно втратив у вазі. 
М.К.Кольцов пов’язує свій висновок з глибоким психологічним 
стресом, якого він зазнав, вислухавши зухвале рішення Представни
ків каральних органів14.

У іншому випадку за розпорядженням слідчого непокірним об
винуваченим припинялося харчування. Працівник ГПУ розкладав 
перед заарештованим їжу, обіцяючи нагодувати його тільки тоді, ко
ли буде підписаний сфабрикований протокол допиту. Непоодино- 
кість застосування такого методу слідчими підтверджується медич
ними актами про смерть підслідних, складеними тюремними лікаря
ми у в’язницях ГПУ -  НКВД, у яких, як правило, містяться відомос
ті про виснаження організму померлого.

З утворенням у липні 1934 р., замість ОГПУ, НКВД СРСР меха
нізм діяльності апарату нового наркомату став ще більш злагодженим
і гнучким. Після приходу Миколи Єжова 26 вересня 1936 р. на посаду 
наркома внутрішніх справ розкручення репресивного маховика при
скорилось. Негайного розширення масштабів репресій вимагали від 
каральних органів резолюції лютнево-березневого (1937 р.) пленуму 
ЦК ВКП(б). У численних оперативних наказах, директивах, внут
рішніх циркулярах тощо, розісланих центральним керівництвом 
НКВД на місця, перед органами НКВД ставилися широкомасштаб
ні завдання з репресуванням різних верств населення за класовою, 
національною ознаками, за приналежність у різні часи до небільшо- 
вицьких партій, рухів і т.ін. Територіальні управління НКВД отри
мали кількісні показники арештів. Спеціально утворені органи -  
особливі трійки УНКВД мали виносити вироки за двома категорія
ми (перша передбачала розстріл, друга -  довготривалий строк ув’яз
нення). У зв’язку зі стислими термінами проведення кожної окремої 
операції і з величезними лімітами, затвердженими для кожного регі
ону, пропонувалось максимально спростити процес дізнання. Поря
док проведення слідства було визначено четвертим розділом опера
тивного наказу НКВД № 00447 від 30 липня 1937 р.*5, що складався 
лише з двох пунктів. Фактично він підміняв собою весь Криміналь
но-процесуальний кодекс.
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Для виконання цих жахливих завдань в обласних управліннях 
НКВД була вдосконалена конвейєрна система катування. Звичайний 
‘"конвейєр” перетворився у 1937-38 роках на “великий конвейєр” Ук
раїнський письменник і публіцист І.Багряний у романі “Сад Гетсиман- 
ський”, детально описуючи перебіг свого першого допиту в харків
ському обласному управлінні НКВД. визначив його як “малий конве
йєр”. За словами Багряного, “малого конвейєра” цілком вистачає, щоб 
розібрати до решти душу кожної пересічної людини”16.

У зв’язку з великим завантаженням слідчих восени 1937 р. об
ласні управління НКВД були доукомплектовані “досвідченими 
спеціалістами” з відставних працівників ЧК -  ГПУ, зокрема, таке 
поповнення у жовтні отримав IV (секретно-політичний) відділ 
УГБ ХОУ НКВД17

Матеріали службових розслідувань за фактами порушень пра
цівниками Харківського обласного управління НКВД “соціалістич
ної законності” свідчать, що мобілізовані чекісти були об’єднані у 
спеціальну групу, яку очолив начальник 7 відділення Д;М.Епельба- 
ум. Основним обов’язком групи було складання фіктивних протоко
лів допитів і зводин заарештованих віч-на-віч. Сфабриковані свід
чення використовувалися слідчими всього IV відділу. Крім того, 
спецгрупа займалася розслідуванням справ обвинувачених у контр
революційних злочинах, у ході якого застосочувалися засоби мо
рального та фізичного впливу, а коли підслідний відмовлявся підпи
сувати фальсифікований протокол допиту, підпис підроблявся са
мим працівником НКВД18.

В оглядовій довідці на колишнього заступника начальника IV 
відділу УНКВД по Харківській області Ф.С.Федорова-Беркова гово
риться, що з моменту його призначення на цю посаду у серпні 1937 р., 
в підрозділі почали систематично влаштовувати так звані “аврали”, 
коли за добу слідчий повинен був закінчити слідство і підготувати на 
розгляд Особливої трійки по 50-100 справ19.

На допомогу слідчим добиралися за “особистими і діловими 
якостями надійні оперативні працівники, які усіма засобами, і в першу 
чергу шляхом жорстоких фізичних мордувань і брутальної лайки, ви
тягали із заарештованого свідчення про його нібито антирадянську ді
яльність. За своєю жорстокістю, цинізмом та масштабністю викорис
тання важко знайти аналоги у світовій кримінальній практиці цим не
людським засобам. За спогадами репресованого О.П.Семененка, на
віть у кам’яниці НКВД УРСР було виділене окреме приміщення, що 
було обладнане спеціальним приладдям. Багатьом репресованим було 
достатньо очікування допиту у коридорі, щоб від жаху, навіяного по
чутим з напівзачинених дверей цієї кімнати тортур, дати згоду слідчо
му підписати вигадані свідчення20. На допитах заарештовані підпада
ли під побиття кількох членів спецбригад водночас, примушувалися
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стояти по “стійці” чи сидіти, не змінюючи пози, на краю стільця про
тягом доби, кілька годин підряд дивитися на потужну електричну лам
пу з дзеркальним абажуром, позбавлені можливості піти за природни
ми потребами. Під час проведення службового розслідування числен
них порушень “законності” один зі свідків показав, що тоді “били за
арештованих усі, увесь відділ, усі відділення, все управління НКВД”21.

Позазаконні методи здобуття фальсифікованих свідчень вико
ристовувалися у викритті “антирадянських заколотів” у всіх профе
сійних сферах, включаючи чекістське середовище. Колишній праців
ник УНКВД по Харківській області Дремер, який був заарештова
ний особливою оперативно-слідчою групою УГБ Харківського об
луправління, свідчив, як її керівник 1.1.Крюков під час побиття Дре- 
мера на допиті, погрожував: “Мы покажем тебе методы советского 
следствия 1938 года”22.

Деякі підслідні, доведені нелюдськими знущаннями до цілкови
того фізичного і морального виснаження, вдавалися до суїциду, як 
це трапилось з колишнім начальником Харківського окружного Бу
динку РСЧА полковим комісаром Я.С.Карпісом23.

Від фальсифікації документів слідства часто страждали люди, 
яким за чекістськими сценаріями доводилося виконувати роль “свід
ків злочину” Саме за відмову підписати сфабрикований слідчим 
текст протоколу про “антирадянську діяльність” колишнього бри
гадира ремонтників балаклійської дистанції Північно-Донецької за
лізниці Ф.А.Пухача, у 1938 р. був жорстоко побитий і зачинений у 
вантажному вагоні робітник тієї ж бригади І.П.Лимар24.

На відміну від тюремного розпорядку, який діяв за царату, 
жорсткий режим внутрішніх в’язниць УНКВД забороняв підслідним 
отримувати газети, книги і журнали. Почуття інформаційного голо
ду змушувало заарештованих порушувати суворі інструкції, ставля
чи під загрозу власну долю. Так, 15 жовтня 1939 р. слідчим УГБ 
УНКВД по Харківській обл. були викликані на допит заарештовані 
Я.П.Кочубей і М.Н.Яковенко, які підібрали шматок газети у тюрем
ній вбиральні і потайки занесли його до камери25.

На оперативних нарадах начальники відділів доводили до сво
їх підлеглих партійні настанови, за якими вони повинні були “будь- 
якими засобами змусити ворога роззброїтися”26. В той же час керів
ництво ганьбило працівників, які ухилялися від використання засо
бів фізичного впливу на підслідних, називаючи їх “інтелігентами, які 
не вміють працювати з заарештованими” Колишній оперуповнова- 
жений IV відділу І.С.Друшляк, пояснюючи слідчим НКВД УРСР 
факти порушення “соціалістичної законності”, згадував, як на служ
бових нарадах “...мене, певна річ, і ряд інших звичайно ставили у 
приклад. І я, дурень, цим пишався”2'. Методом стимулювання пра
цівників до вживання заходів “активного слідства” було їх особисте
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заохочування з представленням до урядових бойових нагород і ві
домчих відзнак, у результаті чого в колективах виникла атмосфера 
змагання за отримання необхідних свідчень.

Мордування і тортури руйнували нервову систему, внутрішні 
органи допитуваного, часто перетворювали його на каліку. Закато
вані майже до смерті, обвинувачені не отримували медичної допомо
ги. Це підтверджується матеріалами службового розслідування у 
зв’язку з роботою особливої оперативно-слідчої групи УНБ УНКВД 
по Харківській області: “Крюков 1.1., як керівник оперативно- слід
чої групи, забороняв надавати медичну допомогу побитим і скаліче
ним ним заарештованим, заявляючи: “Нехай вони подихають і без 
медичної допомоги”28. Але не завжди і після лікарського огляду за
арештовані одержували лікування. Більшість медичних працівників 
тюремних “больничек”, нехтуючи клятвою Гіппократа, воліли за 
краще залишатися вірними системі, в якій працювали. Абсурдно і 
одночасно жахливо виглядають медичні висновки, зроблені лікарем 
харківської слідчої в’язниці № 5 щодо підслідного І.О.Костянецько- 
го. 5 вересня 1938 р. в медичному розділі особистого формуляра лі
кар констатував: “перелом правого бедра. К физ. труд, годен. Эта
пом следовать может”29. Цілком зрозуміло, що така “допомога” ані
як не вплинула на покращення стану здоров’я хворого в’язня, і 13 
січня 1939 р. Костянецький помер.

Як правило, для отримання необхідних їм свідчень працівни
ки каральних органів вдавалися до так званої “внутрішньої камер
ної обробки”. За вказівкою слідчих секретні агенти НКВД піддава
ли незговірливих співкамерників всебічній обробці, переконуючи 
їх зізнатися у нескоєному злочині, запевняючи заарештованих, що 
це нібито пом’якшить їх долю і майбутнє поки що неосиротілої 
родини. Слідчий, з свого боку, піддавав допитуваного шантажу з 
приводу родини, яку каральні органи мали змогу заарештувати у 
будь-який момент. Заарештований не міг знати, що за оператив
ним наказом НКВД СРСР за № 00486 від 15 серпня 1937 р. най
ближчі родичі “ворогів народу”, засуджених з 1 серпня 1936 р., 
підлягали негайному арешту30.

Працівники каральних органів ретельно приховували сам факт 
використання методів морального та фізичного впливу на обвину
вачених і робили все можливе, щоб інформація про грубе порушен
ня “соціалістичної законності” з боку слідства не виходила за межі 
відомства. В СРСР застосування тортур щодо підслідних офіційно 
пов’язувалося виключно з правоохоронною практикою буржуазних 
країн3!. У випадках аболіції за недоведеністю обвинувачення або з 
інших причин працівники УНКВД відбирали у звільнених підписки 
про нерозголошення. За текстом цих документів, що складалися 
слідчими у довільній формі, людина повинна була “тримати у суво
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рій таємниці все, що чула і бачила в органах НКВД”32. Порушник 
такого зобов’язання мав нести сувору відповідальність.

Особливою інспекцією управління кадрів НКВД СРСР у 1939- 
40 роках проводилося службове розслідування щодо порушень кри
мінально-процесуального законодавства, допущених працівниками 
УНКВД по Харківській обл.33 У результаті цього розслідування дех
то з порушників був звільнений з роботи в органах НКВД з форму
люванням “за службову невідповідність” чи переведений на роботу в 
інші наркомати, ще менша кількість працівників була притягнена до 
кримінальної відповідальності. Заарештованим чекістам було вису
нуто обвинувачення не за статтею 103 КК УРСР, якій відповідало 
скоєне, а за статтею 206-17 КК УРСР (зловживання владою, переви
щення влади), а також за різними пунктами статті 54 КК УРСР, що 
не було випадковістю. Цей “маневр” дозволив правлячій верхівці 
черговий раз приховати планомірне використання каральними орга
нами незаконних методів морального та фізичного впливу і поспису
вати нібито поодинокі випадки на рахунок “шкідників” і “зрадників 
батьківщини” у відомчому середовищі.

Опинившись за гратами як “члени антирадянської організації у 
лавах ГКВД”, недавні слідчі та оперуповноважені, здебільшого без 
затятості, надавали колишнім колегам необхідні їм свідчення, добре 
розуміючи, до чого може привести мовчання.

Дозвіл на тортури, що широко застосовувалися з 1937 р. у всій 
системі НКВД, надійшов з ЦК ВКП(б). Про це вперше офіційно за
явив перший секретар ЦК КПРС М.С.Хрущов у доповіді XX з’їзду 
партії, навівши, як доказ, шифрограму Сталіна від 10 січня 1939 р. до 
Берії, Щербакова та Маленкова, текст якої останні повинні були до
нести до секретарів обкомів, крайкомів, ЦК компартій національних 
республік, наркомів внутрішніх справ, начальників обласних управ
лінь НКВД34. Це послання Сталін вимушений був скласти в зв’язку 
з тим, що місцеві партійні керівники, буквально сприйнявши поста
нову ЦК ВКП(б) від 17 листопада 1938 р., під час люстрації праців
ників НКВД почали звинувачувати їх у порушенні норм соціалістич
ної законності, а проти деяких навіть було розпочато слідство. Ста
лін у цьому документі прямо заявив, що вживання фізичного приму
су було дозволено в органах НКВД з 1937 р. за згодою ЦК. До того 
ж, Сталін недвозначно дав зрозуміти, що використання фізичного 
тиску на підслідних і далі залишатиметься в ужитку “как совершен
но правильный и целесообразный метод”35.

Фізичний примус продовжував використовуватися каральними 
органами і в повоєнний період. Про це свідчить докладний звіт мі
ністра МГБ СРСР Віктора Абакумова Сталіну від 17 липня 1947 р. 
“про практику проведення слідства, впроваджену в органах МГБ” 
Масове застосування тортур було офіційно припинене через мі
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сяць після смерті Сталіна наказом МГБ СРСР за № 0068 від 4 квіт
ня 1953 р.36 Виходу цього наказу передувала цільова перевірка в ор
ганах НКВД -  МГБ за численними фактами порушень соціалістич
ної законності у системі каральних органів. У центральних картоте
ках КНБ при Раді Міністрів СРСР було навіть утворено окремий об
лік колишніх працівників НКВД, що обвинувачувались у порушенні 
соціалістичної законності. Зібрані матеріали допомогли за часів 
“хрущовської відлиги” встановити невинність багатьох жертв полі
тичного терору і реабілітувати їх.
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Максим Гон 
(Рівне)

Ф О РМ УВАН Н Я АН ТИ ЄВРЕЙ СЬКИ Х^ Н АСТРО ЇВ  
У ЗА Х ІД Н ІЙ  УКРАЇНІ: ПОЛЬСЬКИЙ Ф А К Т О Р  

(1935 -  1939 рр.)

Стрімке зростання антиєврейських настроїв -  одна з ознак сус
пільного життя Західної України другої половини 1930-х років. Такі 
процеси виявилися характерними як для українських, так і поль
ських націоналістів. Демократичні кола обох народів звертали увагу 
влади на такі небезпечні тенденції в громадських настроях. Так, на
приклад, український часопис “Діло” навесні 1937 р. констатував, 
що “... здвиг антисемітизму в Польщі пішов стомилевими кроками 
вперед”1.

Слід відзначити, що пілсудчики, які прагнули стабілізації 
внутрішньополітичної ситуації в Польщі шляхом врегулювання на
ціонального питання, за життя свого провідника антисемітизму про
тиставлялися2. Однак санаційний табір не використав усіх можливих 
засобів для запобігання його стрімкого зростання. Сучасники перед
воєнних років стверджували, що приблизно до середини 1930-х років 
на висвітлення цієї теми в періодичній пресі влада наклала табу. 
Статті, що торкалися проблем антисемітизму, вилучалися цензу
рою, яка кваліфікувала подібні матеріали як такі, що загрожують 
громадській безпеці та поширюють неправдиві відомості, що мо
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жуть завдати шкоди авторитету держави на міжнародній арені3.
Така практика владних структур Польщі виявилася невдалою 

спробою ретушувати небезпечні тенденції в суспільно-політичному 
житті країни. Водночас, у результаті замовчування шовіністських 
настроїв щодо євреїв, створювалася атмосфера потурання, безкар
ності, свободи дій речників антисемітських гасел.

1935 р. в історії Польщі став етапним. У квітні того року ухва
лено нову конституцію країни, в травні пішов із життя довголітній 
лідер держави Ю.Пілсудський. Невдовзі, ЗО жовтня 1935 р., розпуще
но Безпартійний блок співпраці з урядом, який протягом семи попе
редніх років об'єднував прибічників влади4.

Ставлення польського політичного бомонду до національних 
меншин у другій половині 1930-х років не можна визнати ані демокра
тичним, ані ліберальним. Наприклад, наступ, що здійснювався супро
ти українців на релігійному ґрунті (перетворення православних церков 
у католицькі храми, примусове окатоличення), ліквідація українського 
шкільництва, пацифікація тощо -  показники рішучості урядових сил 
досягти бажаних для себе результатів за допомогою найрадикальні- 
ших засобів. Водночас підтримка таких дій частиною польської гро
мадськості, зокрема, членами правих політичних партій -  свідчення 
сприйняття методів конформізму в національній політиці.

Провісником змін у становищі євреїв у Польщі, диференціації 
громадян за національною ознакою стало ухвалення квітневої кон
ституції 1935 р. Вона, як і попередній основний закон, гарантувала 
громадянам рівноправ’я. Однак суттєву корекцію в нову конститу
цію вносила стаття, за якою право громадянина впливати на публіч
не життя ставилося в залежність від його попередніх заслуг перед 
суспільством5.

Переломним став наступний рік, коли парламент ухвалив закон, 
яким обмежив ритуальний забій худоби (вагомий елемент єврейської 
традиції). Це стало першим випадком, коли нижня палата законодав
чих зборів поставила уряд Польщі перед альтернативою використання 
закону, що суперечив положенням діючої конституції6.

Невдовзі, 4 червня 1936 р., прем’єр-міністр Польщі Ф.Складков- 
ський фактично легалізував практику економічного бойкоту, що вже 
упродовж кількох років активно проводилася націоналістичними си
лами. Виступаючи у сеймі, він заявив: “Мій уряд вважає, що кривдити 
в Польщі нікого не слід. Що стосується економічної боротьби, то вона 
є можливою. Але застосовувати насилля не можна”7.

Отже, події 1936-1937 рр. засвідчили стрімке зростання уперед
женості до євреїв у польському соціумі. Антиєврейські виступи на 
сеймовій арені свідчили про те, що синдром селективної національ
ної політики не оминув і політичного бомонду Польщі. Полеміка 
довкола пропозицій про обмеження ритуального забою худоби не
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тільки сколихнула громадськість країни. Вона відкрила шлях анти
семітським виступам з парламентської трибуни8.

Зростанню антиєврейської істерії сприяли й численні націо
нальні конфлікти у вищих навчальних закладах. Вони виникали на 
ґрунті т.зв. лавкового гетто -  наслідок відмови студентів з числа 
польських націоналістів учитися за партами поруч із євреями. В ре
зультаті -  керівництво багатьох університетів 1937 р. визначило міс
ця в навчальних аудиторіях, за якими, осторонь християн, навчали
ся студенти єврейської національності.

Конфлікти в студентському середовищі, зростання нетерпимос
ті в ньому щодо євреїв мали вагомі суспільні наслідки. Приклад “лав
кового гетто” перебрали представники окремих вільних професій, зо
крема, -  лікарі9 В травні 1937 р. Союз лікарів Польщі вніс зміни до 
свого статуту, якими фактично запровадив т.зв. арійський параграф. 
Це нововведення -  перший випадок у Польщі цілеспрямованої акції з 
метою усунення євреїв із фахових, професійних організацій10.

Тенденції витиснення євреїв із вільних професій виявилися і се
ред правників. Навесні 1937 р. Союз польських адвокатів ухвалив ре
золюцію, що базувалася на ідеї утримання т.зв. польського характеру 
адвокатури, порушувала питання про здобуття євреями освіти на 
правничих факультетах університетів11

Отже, стрілка барометра суспільного життя в Польщі посту
пово схилялася в бік шовінізму. Ознаки цього виявилися практично 
в усіх царинах суспільного життя. Про поступ антисемітизму свідчи
ли все більш радикальні пропозиції. Приклад цього -  внесення на 
розгляд однієї з парламентських фракцій парламенту законопроекту 
посла Б.Керіца (січень 1939 р.) про позбавлення євреїв громадян
ських правГ2.

В такій суспільно-політичній атмосфері першість у процесі фор
мування антиєврейських настроїв належала двом партіям -  ендекам та 
Табору національного єднання (“Обуз зєдноченя народовего”). Важ
ливо, що останній 1937 р. заповнив вакуум проурядової політичної 
інституції.

Ініціатором утворення нової партії, яка відіграла помітну роль у 
формуванні громадських настроїв щодо євреїв, у травні 1936 р. висту
пив Е.Ридз-Смігли. Завдання консолідації, яке висунув він, мало забез
печити націю творчою енергією для розв’язання першочергових для 
Польщі проблем: посилення обороноздатності країни, акумуляції мо
ральних і творчих сил громадськості на розбудову держави. Проте че
рез внутрішні суперечності в санаційному таборі утворення “Обузу 
зєдноченя народовего” (який згідно з назвою партії польською мовою 
отримав абревіатуру ОЗН) відбулося лише в наступному році.

24 лютого 1937 р. співробітник Е.Ридз-Смігли полковник 
А.Коц оприлюднив політичну платформу, що покладено в основу іде
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ології Табору національного єднання. Вона не деталізувала шляхів 
розв’язання національних проблем у державі. Однак у програмних те
зах визначено формулу, що окреслила ставлення ОЗН до євреїв. Вона, 
затвердженням ідеологів партії, випливала із прагнення польської гро
мадськості до економічної самостійності13, отже -  усунення євреїв з 
дрібнотоварного виробництва і торгівлі, в яких вони домінували.

Утворення Табору національного єднання -  етап, що означив 
відмову санаційного табору від стратегії "‘єврейської політики”, 
якої вони дотримувалися в попередні роки. Протягом десятиліття 
після травневого перевороту (1926 р.), прибічники Ю.Пілсудсько- 
го робили ставку на державну асиміляцію всіх непольських наро
дів, у т.ч. й євреїв, їхню поступову інтеграцію до польської полі
тичної нації. ОЗН, який заперечував імовірність існування серед 
євреїв почуття громадянського обов’язку щодо держави, піддав 
цей курс всеосяжній ревізії14.

Суттєва відмінність ОЗН від Безпартійного блоку співпраці з 
урядом -  принципи членства в ньому. Якщо в рамках останнього 
пліч-о-пліч співпрацювали поляки та представники національних 
меншин, то членами Табору національного єднання могли стати 
виключно представники державної нації. Навесні 1937 р. на прес- 
конференції у Вільно один з відомих озонівців В.Баранський заявив: 
“Наше відношення до жидів таке саме, як було би відношення жидів 
до поляка, який хотів би вступити до партії сіоністів”15.

Зрозуміло, за словесним піруетом В.Баранського крилися обриси 
реального ставлення озонівців до євреїв. На відміну від пілсудчиків пе
ріоду 1926-1935 рр., лідери Табору національного єднання взяли на 
озброєння антисемітизм. У травневій декларації ОЗН 1938 р. стверджу
валося, що “на сучасному етапі євреї є чинником, що послаблює нор
мальний розвиток польських національних і державних сил та таким, 
що стоїть на заваді соціальної еволюції, яка в теперішній момент від
бувається в Польщі”16.

Подібні докори -  відверте небажання бачити реалії дня. Євреї 
не тільки визнали відроджену Польщу як суверенну державу, а й у 
різний спосіб підтримували її. В країні, зокрема, діяли єврейські ор
ганізації, ідеологія яких поєднувала патріотизм до держави з власни
ми національними ідеалами. Одна з них -  організація сіоністської 
молоді “Ганоар Гаціоніт”. Вона проголошувала “вірну службу 
Польській державі”, що, згідно зі статутом організації, поєднувала
ся з плеканням сіоністської ідеї17.

Починаючи з 1920-х років єврейська громадськість поступово 
зближалася з культурною традицією державної нації, зокрема, -  у мов
ній царині. Так, на зміну російській мові, яку раніше використовували 
євреї Західної Волині в спілкуванні з представниками інших націй, пос
тупово прийшла польська. Процес інтеграції в нове мовне середовище

411



тривав і наступного десятиліття. Так, 1934 р. у Рівному постало това
риство “Освята” (Освіта), яке сприяло утворенню навчальних закладів 
для євреїв з польською мовою навчання. Через рік, завдяки зусиллям 
єврейської громадськості, таку школу засновано в Луцьку18.

Євреї брали участь у загальнодержавних акціях. Одна з них -  
посилення обороноздатності Польщі. 23 липня 1937 р. редактор ча
сопису “Волинер прессе” С.Хазан звертався до єврейської громад
ськості із закликом активно підтримати Національний фонд оборо
ни: “Переконаний, що наш громадянський обов’язок щодо держави, 
яка звертається до нас у такий важливий момент, виконаємо жертов
но і сумлінно”19.

Проте особливо значущим для Польщі бачиться те, що євреї, 
на відміну від українців, білорусів та представників інших націй, не 
сповідували сепаратистсько-територіальних гасел.

Польські націоналісти зазвичай не звертали увагу на подібні 
аспекти. Євреї, як і більшість інших непольських народів, потрапили 
в число визначених Табором національного єднання ворогів. Однак, 
усвідомлюючи безперспективність одночасної боротьби на декілька 
фронтів, лідери ОЗН провели своєрідну градацію опонентів. Перше 
місце серед них відведено євреям20.

Кардинальна засада, якою керувався Табір національного єд
нання в єврейському питанні -  стимулювання еміграції євреїв з 
Польщі. В лютому 1939 р. посол Венде оприлюднив у парламенті по
зицію головної ради ОЗН: “Вимагаємо від єврейської меншини 
кроків у напрямку збільшення еміграції. Кількісна перевага цієї мен
шини в торгівлі, промисловості, ремеслі і в багатьох інших вільних 
професіях примушує нас до найбільш категоричного обмеження 
кількості євреїв у Польщі”21. При цьому еміграція євреїв розгляда
лася озонівцями як панацея: здобуття власної держави мало принес
ти користь євреям, а досягнення домінування в економіці Польщі -  
державній нації2.

Засобом для досягнення бажаного для себе результату ОЗН об
рало курс на підрив позицій євреїв у економіці, зокрема, -  в дрібно
товарному виробництві та торгівлі. Задля цього планувалося, з од
ного боку, проводити економічний бойкот євреїв, з другого -  спри
яти зміцненню економічних позицій поляків шляхом утворення кас, 
що надавали безпроцентні позики, кооперативів, магазинів гуртової 
торгівлі ТОЩО23.

Згодом до цієї тактики, реалізація якої поступово впроваджува
лася на місцях, додалися вимоги членів ОЗН про необхідність викорис
тання законодавчих актів, які б сприяли витісненню євреїв на манівці 
економічних процесів, а отже, -  їхній еміграції з країни. Ось фрагмент 
резолюції, ухваленої озонівцями 14 січня 1939 р. на зборах у містечку 
Горохів: “Єврейський елемент під передбаченим законом тиском пови
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нен залишити позиції в публічному житті і ліквідувати свої робочі міс
ця, що є необхідними для експозиції польського елемента. Віримо, що 
еміграція єврейського населення з Польщі стане дійсно актуальною то
ді, коли буде примушене до цього нами як господарями країни*’-4.

Важливо відзначити, що ухвалена навесні 1938 р. декларація го
ловної ради ОЗН в національному (зокрема -  єврейському) питанні 
виявила такий радикалізм, що знайшла схвальний відгук “Стронніц- 
тва народовего” (Національна партія, т.з. ендеки) -  запеклих шові
ністів і послідовних юдофобів. Ендецька преса з цього приводу 
стверджувала, що за умови подальшої розробки програми в націо
нальному питанні зближення Національної партії з ОЗН є недале
кою перспективою25.

Національна партія (до 1928 р. -  “народові демократи”) -  дав
ні візаві євреїв. Вона розпочала активну боротьбу з ними ще перед 
Першою світовою війною. Безпосереднім приводом до неї стала по
разка одного з ідеологів ендеків у виборах 1912 р. Того року, завдя
ки підтримці єврейського електорату Варшави, до державної думи 
обрано кандидата від ППС-лівиці26.

Стратегічна мета ендеків у єврейському питанні співпала з по
глядами ОЗН. Його розв’язання пов’язувалося з еміграцією, актив
ність і масштабність якої мали стимулюватися тиском на євреїв з бо
ку титульної нації Польщі. На початку 1920-х років відомий ендець- 
кий публіцист Р.Рибарскі окреслив боротьбу “народових демокра
тів” з євреями в такий спосіб: модернізація та оновлення методів тор
гівлі, усунення посередників-євреїв з неї як “найкращий “погром” єв
рейського населення” в Польщі27.

В подальший час саме ендеки виявили найбільшу активність та 
заповзятість у боротьбі з “єврейським чинником” Усунення євреїв з 
Польщі перетворилося на кардинальне завдання, яке так і не було 
зняте з порядку денного впродовж усього часу існування партії. Так, 
необхідність продовження антиєврейської акції визнали керівники 
округів “Стронніцтва народовего” на нараді, що відбулася 29 берез
ня 1936 р. у Варшаві28. Про підтримку таких дій членами партії на 
місцях свідчать численні акції, що відбувалися в другій половині 
1930-х років на західноукраїнських землях. Боротьба з євреями пе
ретворювалася в своєрідну звичку і самоціль. У Коломиї, наприклад, 
К.Мадей наполягав на тому, щоб доповіді з єврейського питання на 
зборах ендеків виголошувалися щотижня29.

Візиткою діяльності “Стронніцтва народовего” на протиєврей- 
ському фронті, що вони витворили у власній уяві, стали акції еконо
мічного бойкоту. Там, де діяли осередки партії, вони проводилися 
фактично повсякчас. їм передували пропагандистські кампанії, які 
включали проведення агітаційних зборів, поширення шовіністської 
преси, листівок, карикатур тощо. Силами ендеків та тих, хто поділяв
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їхні погляди на розв’язання єврейського питання в Польщі, утворю
валися господарські комітети, проводилися “тижні пропаганди 
польського купецтва”, пікетування єврейських крамниць та інші ак
ції. Всі ці заходи працювали на одну мету: здобуття нових позицій в 
економіці за рахунок усунення з неї євреїв.

Діяльність ендеків у царині економіки -  це не безплановий, ха
отичний наступ. Завдяки економічному бойкоту, вони прагнули до
сягти подвійного результату: з одного боку -  позбутися євреїв, з дру
гого -  посилити польський стан посідання в т.зв. східних кресах. То
му 1938 р. зазвучали голоси ендеків Волині, які застерігали однопар- 
тійців від надміру активного наступу супроти євреїв. Причина цього
-  занепокоєння тим, що їхньою перемогою можуть скористатися ук
раїнці. Тим часом інтеграція останніх в місто, оволодіння українця
ми ремеслом та торгівлею сприймалося ендеками як загроза поль
ським державним інтересам. Відтак, пропонувалося запровадити 
співвідношення між потугою антиєврейських акцій та темпами пере
селення на західноукраїнські землі польських колоністів із західних 
регіонів Речі Посполитої30.

Безумовно, можна стверджувати, що національна конкуренція 
в умовах диференційованого за національною та релігійною ознака
ми суспільства, в реаліях міжвоєнного періоду була закономірною. В 
такому разі постає інший ракурс: питання про методи і засоби, що 
використовувалися в ній.

У наступі супроти євреїв ендеки презентували макіавеллістські 
методи. їхній боротьбі не притаманні принципи ані чесної підприєм
ницької конкуренції, ані ознаки моральності. Запорука перемоги для 
’’Стронніцтва народовего” -  витворений нею і прийнятий на озбро
єння субстрат, компоненти якого -  шовінізм і силові методи бороть
би. Показово, що партія вела цілеспрямовану підготовку своїх чле
нів до використання сили в боротьбі з обраними собі жертвами. Так, 
15-21 листопада 1937 р. у Луцьку проведено курси керівників та інс
трукторів антиєврейської та антикомуністичної кампаній. На них 
покладено обов’язок утворення конспіративних осередків, які в ході 
акцій мали використовувати засоби терору31.

Покладаючись на використання сили, “Стронніцтво народове” 
виробляло агресивність своїх членів щодо національних меншин. Як 
результат -  у багатьох місцях відбувалися спонтанні напади на євре
їв на вулицях (наприклад, 8 травня 1938 р. у Луцьку32), в інших -  ре
алізовувалися заздалегідь сплановані та організовані бандитські, 
розбійницькі акції, про що свідчить сам факт їхнього розмаху (єв
рейський погром травня 1937 р. у Камінь-Каширську набув такого 
масштабу, що чимало жертв залишали своє майно напризволяще і 
рятувалися втечею до сусіднього Ковеля33).

Ендеки не гребували будь-якими засобами задля збурення ан-
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тиєврейської істерії. В хід йшли як різноманітні інсинуації, так і про
вокації. їхня одурманююча національною ненавистю пропаганда 
охопила не тільки дорослих, а й студентів і, навіть, дітей. Як резуль
тат бійки між євреями і християнами як в університетах, так і в 
школах34.

Природньо, аргументи сили в протистоянні з євреями, як, 
зрештою, і сам факт боротьби з ними, не сприймалися поляками од
нозначно. Польські демократичні сили, представники лівих партій 
відкрито засуджували розгул антисемітизму в країні. Інші партійні 
утворення (серед яких ОЗН), як і уряд Польщі, визначили межу ради
калізму в “єврейській політиці”, що виключала застосування сили. 
Про це в жовтні 1936 р. заявив прем’єр-міністр Ф.Складковський: 
визнавши економічну боротьбу на національних засадах він, водно
час, відкинув право застосування у ній сили. “У Польщі,- заявив 
прем’єр,- кривдити нікого не можна -  так само, як порядний госпо
дар не дозволить нікого кривдити у власному домі”35.

Принципу незастосування фізичної сили дотримувалися й 
керманичі Табору національного єднання. Вони неодноразово заяв
ляли про це у своїх виступах. Так, генерал Скварчиньскі 1938 р. за
судив застосування методів терору в боротьбі з євреями36. Позиція 
центру доводилася й до активістів партії на місцях. Виступаючи на
прикінці червня 1938 р. на пленарному засіданні ОЗН сарненського 
округу, представник варшавського керівництва партії Р.Кєрсновскі 
доводив необхідність економічної боротьби з євреями, проте засте
рігав від застосування насилля в ній3 \

Тим часом значно радикальніші методи діяльності використо
вували ендеки. Вони не поділяли “поміркованості” дій Табору наці
онального єднання, перебуваючи в опозиції до уряду, піддавали кри
тиці його національну політику. Намагаючись скомпрометувати 
центральну владу, ендеки оперували гаслами про те, що уряд запо
лонили масони38, намагалися довести громадськості “філосемітизм 
державної влади”39, засуджували ту частину польської громадськос
ті, яка не підтримувала боротьби націоналістів з євреями.

Природно, що зростання антисемітизму та національної нетер
пимості в Польщі, які нерідко приводили до погромів, викликали 
сум’яття почуттів, збурювали суспільну атмосферу. З метою захисту 
своїх прав євреї прагнули до об’єднання, організованого протистав
лення ворожим їм силам. Втративши віру в справедливість держави, 
вони, починаючи з другої половини 1930-х років, покладалися на са
моорганізацію та консолідацію національних сил. Засобом для до
сягнення цих цілей 1937 р. обрано ідею проведення Конгресу само
допомоги євреїв Польщі. Рупори громадської думки -  партійні та 
громадсько-політичні часописи -  розглядали його як демонстрацію 
сил тримільйонної єврейської громади країни солідарно виступити в
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захисті своїх громадянських і національних прав40.
Водночас зростало прагнення єврейської громадськості дати 

відсіч польським шовіністам. На численних віче євреї гостро крити
кували діяльність націоналістичних організацій. У другій половині 
1930-х у багатьох місцевостях Західної України вироблено нові фор
ми спротиву. Навесні 1938 р. євреї дійшли висновку про необхід
ність використання для захисту своїх економічних позицій тих мето
дів, що використовували їхні супротивники. Зокрема, здобула попу
лярності ідея бойкотів-відповідей (поборення польської торгівлі). 
Паралельно в окремих містечках задля перемоги у нав’язаній поль
ськими націоналістами безпринципній конкуренції, євреї вдавалися 
до стрімкого, подекуди неадекватного зниження цін на товари, які 
вони реалізовували4' .

Серед інших форм боротьби з національною дискримінацією, 
що використовували євреї, - тимчасове припинення торгівлі. Одна з 
таких акцій відбулася 30 червня 1936 р., коли на знак протесту про
ти зростання антисемітизму в Польщі євреї Рівного та навколишніх 
містечок припинили торгівлю в магазинах42. Проте всі ці заходи не 
приносили бажаного результату, тим самим спонукали подальший 
пошук форм самозахисту.

Зневіра в уряд, очікування подальшого наступу реакції викли
кали радикалізацію настроїв єврейської громадськості. В окремих 
містах залунали заклики до захисту за допомогою сили. Так, у січні 
1936 р. на партійній конференції сіоністів у Рівному п. Берлінер оха
рактеризував ситуацію, в якій опинилися євреї, як гетто, гостро кри
тикував дії влади, а водночас закликав присутніх озброюватися, ор
ганізовувати взаємодопомогу43. Практично повсюдно в Західній Ук
раїні зростав авторитет молодіжної сіоністської організації “Бей- 
тар”, яка проводила військовий вишкіл своїх членів, готуючи їх з-по- 
між іншого до захисту від погромників.

Євреї не мали шансів самотужки стримати процеси фашизації 
та зростання національної нетерпимості в суспільно-політичному 
житті Польщі. Це усвідомлювали як у країні, так і за кордоном. Ще
1936 р. у спільній відозві комітету єврейських делегацій і виконавчо
го комітету Світового єврейського конгресу стверджувалося, що 
Польща є ураженою хворобою антисемітизму. Найкращим доказом 
цього, зазначали автори відозви, є поява і популяризація ідеї-покру- 
чу про усунення євреїв з країни44.

Небезпека, що нависла над євреями, відсутність помітних зру
шень в оздоровленні суспільно-політичної атмосфери в державі 
призвели до того, що серед багатьох єврейських політиків у Західній 
Україні означилися відчай, фаталізм, зневіра в можливість швидко
го подолання хвороби антисемітизму. За оцінкою польських спец- 
служб, окремі євреї ладні були опустити руки, змиритися з існуючим
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станом справ45.
Відчай, що поступово охоплював єврейську громадськість на

прикінці 1930-х років, поразки в боротьбі з антисемітизмом, вичер
пання засобів самозахисту від національної дискримінації та шові
нізму спонукали сподівання на допомогу європейської демократії46. 
Для представників бездержавної нації це був останній шанс, остання 
надія знайти підтримку в боротьбі за справедливість і гуманність. 
Такі сподівання посилювалися на фоні діалогу Варшави з Берліном 
та зростання антиєврейської упередженості в Польщі.

“Стронніцтво народове” і ОЗН не були самотніми в ставці на 
еміграційний варіант розв’язання єврейського питання. Таку пози
цію презентували фактично всі польські партії (окрім комуністич
ної). Розбіжності виникали лише в другорядних аспектах і стосува
лися кількості тих, хто мав залишити країну, термінів та методів сти
мулювання еміграції євреїв47.

Домінанти, що панували в польському політикумі, відбилися і 
на урядових колах. З одного боку, вони підтримували сіоністів і тим 
самим опосередковано підтримували право євреїв на національно- 
державне відродження. З другого, шукали колонії, куди можна було 
б їх переселити. Це своєрідне завдання намагалася реалізувати уря
дова комісія, яку очолював М.Лепецкі48.

У час зростання антисемітизму в Європі антиєврейська пропа
ганда, що проводили шовіністи в Польщі, все частіше знаходила своїх 
адресатів. Про це, зокрема, свідчать ті потужні позиції, що займали ен- 
деки та ОЗН в польському національному таборі. Так, наприклад, не
задовго до початку Другої світової війни вони користувалися найбіль
шою підтримкою польського населення Волині49.

В обґрунтуванні антиєврейської платформи, що презентували 
озонівці та ендеки, багато спільного. По-перше, обидві партії аргу
ментували свою антиєврейську доктрину доказами економічного 
штибу. По-друге, як ендеки, так і ОЗН відмовилися розв’язати єврей
ське питання на демократичних засадах, виявилися не готовими до 
інтеграції євреїв до польської політичної нації. По-третє, обидві пар
тії, фактично, виявили капітулянтство перед fata morgana -  єврей
ським питанням. Обраний ними шлях до вирішення проблеми -  най
простіший, брутальний: вигнання євреїв з країни.

Першопричиною небажання розв’язати єврейське питання на 
демократичних засадах є неготовність сприйняти культурно-цивілі- 
заційну іншість євреїв, їхню самобутність. Звідси парості тверджень 
про євреїв-“чужаків”, неготовність як ендеків, так і озонівців сприй
няти засади багатокультурності, реалізувати їх у Польщі.

“Стронніцтво народове” презентувало більш жорстку, ніж озо
нівці, позицію. Вона виявилася, передусім, у використанні сили що
до євреїв. До того ж, у другій половині 1930-х років ендеки сповна
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виявили свою безпринципність. Відверто зневажаючи українську на
цію, виявляючи неприхований шовінізм щодо неї, “Стронніцтво на- 
родове” намагалося використати антисемітизм як платформу для 
порозуміння з національно несвідомим українським селянством50.

Спроби ОЗН та ендеків вирішити єврейське питання в площині 
т.зв. еміграціонізму, намагання інтенсифікувати виїзд євреїв з Поль
щі шляхом тиску на них суттєво спричинилися до зростання антисе
мітських настроїв у суспільстві. Показово, що навіть для членів 
більш поміркованого (в порівнянні з “Стронніцтвом народовим”) 
“Табору національного єднання”, боротьба з євреями перетворила
ся в завдання номер один, витіснивши на манівці всі інші проблеми, 
що намагалося винести на порядок денний керівництво партії51.
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Маріян Коць 
(Нью-Йорк, СШ А)

ПРО П О М И Н А Н Н Я Ц ЕРКВОЮ  Ж ЕРТВ  
С О ВЄТС ЬК И Х  

ГОЛОДОМ ОРІВ в УКРАЇНІ 
(Листи до Папи Івана Павла II у 1983-2000 рр.)

1983 р. у Ватікані за дорученням Папи Івана Павла II було роз
почато перевірку фактів, що стосуються нищення євреїв в час голо- 
косту. Тоді ж заснована установа, на кардинальському рівні, якій бу
ло доручено основну студію з цього питання. Того року вся міжна
родна, державна, міська й містечкова преса західної діаспори подала 
висліди, й було висловлено майже покаяння за нехристіянську неак- 
тивність усіх Церков Західної Європи в обороні гинучих євреїв.

Справді покаяння на найвищому рівні. Але більшість єврейських
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організацій мали ще застереження, що в такій декларації не було ви
словлено догану тодішньому Папі Пієві XII за його ігнорування пере
слідувань євреїв. Цей Владика видав енцикліку у 1946 р. з протестом 
проти совєтського переслідування Української Католицької Церкви, 
яку було винищено, ліквідовано. З усіх владик вижив, після 17-літньо- 
го ув'язнення в Сибіру тільки митрополит Сліпий і знов був врятова
ний Папою Іваном в час хрущовської відлиги.

Вже 1983 р. також було вислано й одержано, за підтвердженням 
у Ватікані, такий лист:

21 вересня 1983 Ір.] 
їх Святості 

Папі Іванові Павлові II 
Ватікан 

Слава Ісусу Христу!
Ваша Святосте!

Цього року сповняється п'ятдесятиліття від несусвітнього вимо
рених голодом семи мільйонів українців. Злочин, перед яким бліднуть 
найбільші злочинці, а найбільш відомі світові, у порівнянні, вигляда
ють актами півгумаииости. Бо, чи ж можна придумати більш бесті- 
яльську смерть, як конфіскату всякої поживи у найбільш родючішій 
країні Європи й старанно допильнувати виконання голодомору? Чи 
зсипувания півмертвих у яри, в котрих вони догасали?

Західний світ, включно з християнськими Церквами, майже не- 
поінформований про цю ганьбу нашого століття. Елітарна верства 
цього світу зумисне заволікає у забуття цей акт, до якого вона посе
редньо причетна.

Намагання українців поза Україною пригадати довкіллю про 
цей голодомор зловмисне зводиться до локально-периферійних вша
нувань.

П'ятдесятимільйонову українську націю немовби втягують в ор
біту діянь міждержавних антагонізмів, але, на ділі, не переступає во
но рівня розвідок, психологічної боротьби. Україна не виступає як 
співпартиер у будові праведного світу. З історичним досвідом і істо
ричною пам'яттю - сучасна Україна не дає своєї згоди на иезарадие 
авантюрніїцтво. На цьому, хоч би терплять деякі нації Східної Євро
пи, які безуспішно й безперспективно кількакратно поривалися проти 
тиранії. Україна займає центральне становище, бо на неї орієнтують
ся справді поневолені народи від Бугу до Владивостока.

Могутні держави резервують за собою право вирішної децизії 
термонуклеарною зброєю, розглядаючи, за словами колишнього пре
зидента США, слов'ян, яких назва виводиться від англійського слова 
"слейв", гідною тільки такої розв'язки.
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Уклінно прошу Вашу Святість нагадати світові про голодомор 
семи мільйонів українців, про наші претензії до цього світу, бо тільки 
Ваша Святість можуть зрушити сумління сучасного людства, почина
ючи від Католицької Церкви й усіх Вірних осібним Пастирським Лис
том доручити в одну неділю листопада чи грудня вшанувати пам'ять 
заморених голодом жертв мого народу.

Тільки Ваша Святість можуть звернути увагу некатолицькпх 
Церков, державних мужів вільного світу, представників Об'єднаних 
Націй, діячів культури, працівників масової інформації, бо всі вони 
співвинні у замовчуванні цього прежахливого злочину-злочинів, яко
го дослідження вимагають державних фінансувань і співдії.

Кожноденно молитиму Всевишнього Господа, аби оце моє пись
мо дійшло до рук Вашої Святості, знаючи, що грандіозні струси сум
ління робляться тільки за Божим благословенням.

Із запевненням у вірності, відданий у молитвах

Копія.

Ніхто не відгукнувся й не було створено Кардинальської Комі
сії з дослідження голодоморів в Україні.

14 лютого 1998 р. вислано й одержано за підтвердженням лис
та до Івана Павла II з проханням поминання жертв голодоморів в 
Україні у всіх католицьких костьолах і церквах в кожному Богослу
жінні. Копія цього листа порядком інформації додається:
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ф АСО Ц ІАЦ ІЯ  
Дослідників голоду - геноциду 1932-1933 pp. в 

Україні

Україна 
252042 Київ-42 

вул.Івана Кудрі, 20-6
-------------------------- ---------------------------------------------ТЄЛЇ269І353
Представник Ради в діаспорі 
Marian P. Kots

Ojciec Swiçty 14. II. 1998.
Jan Pawel II
Papierz Rzymski
Watykan
Wasza Swiqtosc!

Ze szczerq modlitwq, klçczqc uklonem zwracam siç do Ojca Éwiçtego w 
sprawie ktôra dla ludu ziemi naszej w przyszlosci bçdzie miala mjqtkowe 
znaczenie - powrotu dolona Bozego, do Chrystusowej milosci przy rozwiqzywa- 
niu nieporozumien-antagonizmöw, jakie po dzisiejszy dzien diabelskimi sifami 
sq wykorzystywane dla wojen z mozliwosciq atomowych zniszczen ludzkosci.

Wlatach 1921-23,1932-1933 і 1946-1947 byleplanowo zorganizowane 
zniszczenia ukraincôw, polakôw і niemcôw zamieszkalych na ziemiach 
Ukrainy. Wymorzono wypracowanym glodomorem 11-12 milionow 
tnieszkancow Ukrainy. Nie wiec dziwnego - tysiqce kannibalizmöw, wlqcznie 
z matka-dziecko, syn-siostra, sqsiad-dzieci zjadaly і umieraly. Odebrano 
wiesniakom najbogatszej urodzajami ziemi wszystko co mozna bylo spozywac. 
Zostaly tylko lise lipy, kwiat akaeji, lopuchy, kora drzew.

Chrzescijanstwo najpierw powinno poznac і uswiadomic historycznosc 
diabelskich sif і ich systemôw dzialania. Poznanie przez wiarç і religijne 
obrzqdki, jest stymulem do myslenia і wglçbiania siç w zasady wlasnego 
zycia. Koscioly sq tq silq, ktôra moze і powinna przypominac ludziom ich 
zobowiqzania wobec Boga, aie tez і ludzkosci. Tak wspominamy w Nabozenst- 
waeh Ojca Éwiçtego, Biskupôw, uwiçzionych, jencôw, co nie tylko jest 
rytualem, aie szczerq modlitwq - Boga modlimy!

Proszç ze Izami, uklonnie Ojca Èwiçtego rozwiqzac pytanie wspomina- 
nia we wszystkich kosciolach і cerkwiach katolickich w Stimie Wielkiej tych

422



braci і siôstr naszych wymorzonych glodomorem w czasy panowania 
bezboznego komunizmu.

Ojciec Swiçty jest jedynq slowianskq postaciq, ktôra Chrystusem 
obrana, wgiçbia siç w przeszlosc і przyszlosc ludzkosci і slowianstwa, со 
uprawnia do biogostowienstwa takich aktôw naszej Chrystusowej wiaiy.

Ze szczerq modlitwq klqczqc btagain! Niech bçdzie pochwalonv Jezus 
Chiystus!

Копія. Marian Pawlo Kots

У листопаді 1999 року вислано до їх Святості Івана-Павла II 
три книжки про голодомори в Україні. Апостольський Нунцій у 
Вашінгтоні (США) Монсеньйор Педро Лопез Квінтана прислав 
подяку й запевнення в молитвах і Господнім благословенні:

£ 0 %

SECRETARIAT OF STATE
FIRST SECTION GENERAL AFFAIRS

From the Vatican, December 20, 1999 
Dear Mr. Kots,

The Holy Father has asked me to thank you for your kind gift of three 
books. He is very appreciative of your thoughtful gesture.

His Holiness will remember you in his prayers and he invokes upon 
you God's blessings of joy and peace.

Sincerely yours,

Mr. Marian P. Kots Копія.
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Подаємо переклад:

"Дорогий Маріяне Коць!
Святий Отець просив мене подякувати Вам за Ваш дарунок 

трьох книг. Він дуже зворушений Вашим чуйним вчинком.
Його Святість буде пам'ятати Вас у  своїх молитвах і призивати 

Боже Благословення радості й миру.
Щиро Ваш 

Педро Лопез Квінтана"

9 листопада 2000 р. вислано поручений лист, але не одержано 
підтвердження з Ватікану, про відвідини України його Святістю 
Папою Римським Іваном Павлом II з проханням уведення в усіх ка
толицьких костьолах і церквах поминання жертв голодоморів:

АС О Ц ІА Ц ІЯ  
Дослідників голоду - геноциду 1932-1933 pp. в

Україні

Україна 
252042 Київ-42 

вул.Івана Кудрі, 20-6 
______ _____ ____________________ тел.2691263

Представник Ради в діаспорі
Marian P. Kots

9 листопада 2000

їх Святості
Івану Павлові II, Папі Римському
В а т і к а н

Слава Ісусу Христу!
Ваша Святосте!
Згідно з повідомленнями, Уряд України готується до відвідин 

Вашої Святості в Україну наступного року.
В історії людства немає такого злочину, як був цей комуністич

ний в час їхнього диявольського володіння в 1919-1991 роки. Зокре
ма, голодоморне Україні, якими винищено від 1921-1923, 1932-1933, 
1946-1947 не менше 10-12 мільйонів селян. Це на найродючішій зем
лі нашої планети.

Жахіття відбирання всякого харчування у  селян,-забракло лис
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тя й цвіту акації, - остав голо довий, смертельний відхід... О, Госпо
ди! Чи має володіти світом диявол?

З щирим молитовним проханням звертаюсь до Вашої Святості 
в час відвідин України й Києва проголосити світові, щоб у  всіх Хрис
тових Церквах у  Єктенії після поминання страждаючих, полонених 
було моління: За душі мільйонів дітей, сестер г братів наших, убієн- 
них голодоморами в час безбожницького панування комунізму, щоб 
станути їм у  місці світлому, де всі святі, праведні спочивають,- Гос
поду помолімось".

Візит Вашої Святості в Україні може стати історичним для 
людства. Пригадую, що 21 вересня 1983 року я звертався до Вашої 
Святості у  справі п'ятдесятиліття голодомору. Побоююсь, що мій 
перший лист не був канцелярією доручений.

Із запевненням у  вірності, 
відданий у  молитвах

Копія.

Підтвердження з Ватікану про отримання листа не одержано. 
Вже подано детальніші інформації про приїзд їх Святості в 

Україну. Але згадки про жертви голодоморів немає.
Ніякої відповіді...
Надіємось, що будуть визнані святими мільйони душ, 

винищених голодоморами в Україні, а не тільки кільканадцять 
священнослужителів.

Володимир Бойчук 
(Нана., Франція)

Ф Р А Н Ц У ЗЬ К И Й  П Е РЕ К Л А Д  “КН И ГИ -М ЕМ О РІА Л У” 
ЛІДІЇ КО ВАЛ ЕН КО  І ВО Л О ДИ М И РА М АН ЯКА  

(До історії видання)

У жовтні 2001 р. на 10-ту річницю появи в Україні “33-й Голод:
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Народна Книга - Меморіал”, у Франції видавництвом “Альбен-Мі- 
шель”, випущено книгу “Чорний -  33”, що містить частину свідчень 
української Книги-Меморіалу, перекладених на французьку мову.

Щодо передісторії даного видання: Соня Комб, представни
ця французького видавництва, попередньо ознайомившись з урив
ками свідчень книги “33-й: Голод”, опублікованих у різних фран
цузьких журналах, звернулась в жовтні 1998 р. до Асоціації сучас
них історичних досліджень (м. Нансі, Франція) з пропозицією ви
дати частину “Книги-Меморіалу” Вона відразу зазначила, що от
римати дозвіл на це видання у дирекції було дуже важко, тому не 
варто ставити якість особливі умови.

Колекція “Історія двома голосами”, за яку відповідає Соня 
Комб, публікує зазвичай самі тільки документальні, архівні мате
ріали, свідчення, спогади, щоденники, виключаючи будь-які ко
ментарі. Однак, наша асоціація настоювала на тому, щоб подати 
деякі коментарі і пояснення, без яких французький читач не міг би 
зрозуміти свідчення або ж отримати невірне розуміння про голод 
в Україні у 1933 р.

Категорично відмовившись від будь-яких коментарів, в тому 
числі й від коментарів Лідії Коваленко і Володимира Маняка -  упо
рядників книги, видавець все ж прийняла вибрані уривки документів 
українських письменника й публіциста і зробила з них додаток. До 
друку пішло 150 сторінок свідчень очевидців голодомору і 30 сторі
нок документів.

Французький переклад виконали: Володимир Бойчук, Калина 
Гузар і Олесь Плющ.

За три місяці до виготовлення тиражу Соня Комб повідомила, 
що до книги буде написана передмова за авторством Г.Соколова -  
совєтолога з Парижа, забувши, таким чином, усі попередні деклара
ції про відсутність будь-яких коментарів.

А чому Г.Соколов? Чому, наприклад, не А.Безансон чи інший 
історик? Відповідь Соні Комб була такою: У цій справі потрібно бу
ти нейтральним” Вона мала на увазі, що видавництво не сприйма
тиме голод в Україні як геноцид, вважаючи таке твердження полі
тичним. Тому-то й Ален Безансон, який засуджував голод як гено
цид, не був для видавництва нейтральним.

Але ж чи запропонований, як нейтральний, Г.Соколов був на
справді нейтральний? Так, нейтральний і навіть байдужий до злочи
ну, забуваючи, що невикриття злочину -  це причетність до цього 
злочину і спонукання до подібного злочину в майбутньому. Та садое 
прізвище Соколов нагадує того Соколова, зі штабу ОГПУ по Він
ницькій обл., який виконував злочинні укази Сталіна і звітував про 
смертність через голод на Вінниччині. Окрім того, саме видавництво 
поступило нечесно і недостойно: воно помістило свідчення очевид
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ців у контекст (передмова Соколова), який, власне, заперечував свід
чення і геноцид. Цим контекстом видавництво поглумилось над Лі
дією Коваленко і Володимиром Маняком, завдяки силі і відвазі яких 
була створена Книга-Меморіал, замінивши на обкладинці їхні 
імена на ім'я Соколова. Видавництво поступило також нечесно і з 
перекладачами та Антоном Маняком, попередньо не ознайомивши 
їх зі змістом передмови, на що вони мали повне право.

Отож, у жовтні 2000 р. у Франції, вийшла книга “1933, L’annee 
noire. Témoignages sur la famine en Ukraine presentes par Georges Soko- 
loff’ - “Чорний 33. Свідчення про голод в Україні, представлені Г.Со- 
коловим” Французьке видавництво “Альбен Мішель” мало можли
вість видати книгу, що стала б авторитетним джерелом вивчення голо- 
ду-геноциду 1932-1933 років в Україні для істориків, та в дійсності ця 
книга згвалтувала і вбила пам’ять українського народу.

• • •
Аналіз передмови Г.Соколова
Передмова Соколова нагадує лекцію з економіки, де він зобра

жує панораму більшовицького економічного розвитку. Подібні викла
ди властиві совєтським підручникам з “розвитку народного госпо
дарства” Економічні пояснення пронизують весь текст передмови. 
Г.Соколов пояснює голод як побічні, випадкові, ненавмисні наслідки 
економічно-аграрних реформ (колективізація), він взагалі не вживає 
слова Злочин чи Геноцид, а наукові дослідження про голодомор в Ук
раїні характеризує як продукт націоналістичної уяви.

I. Некомпетентність Георгія Соколова
а) Соколов ігнорує, що сталося з переписом 1937 p., але на ньо

му обгрунтовує свою абсолютну цифру жертв голоду -  4 млн людей: 
депортовані, вбиті, вмерлі з хвороб;

б)Соколов ігнорує роботи Інституту історії Національної ака
демії наук України, саму “Книгу-Меморіал” і самі свідчення;

в) Його аналіз голоду базується на буквальному читанні сталін
ських указів та рішень ЦК ВКП(б);

г)Внаслідок їх інтерпретацій Соколов визначає голод як ре
зультат ідеологічно-класової боротьби.

II. Фальсифікація
а)Соколов цитує Дж. Мейса і Р.Конквеста, яким він закидає на

ціоналістичний ухил в історичному дослідженні, але на думку само
го Соколова, голод -  33 -  це тільки деталь загального голоду в Росії;

б)Соколов стверджує, що в кінці 1932 р. в селах було дуже ма
ло зерна, але він приховує причину того браку, - насильницьке рек- 
візіційне викачування хліба із колгоспів, повне пограбування селян 
державою;

в) За Соколовим, голод в Україні походить також частинно із
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засухи 1932 р.
III. Інсинуація
а) На думку Соколова, селяни самі були винні і відповідальні за 

голод тому, що дуже опиралися реформам (колективізації), через це 
Сталін, розлючений зустрінутим опором, постановив вдатися до на
сильства і крайніх мір при зборі зерна;

б) Соколов вважає, що голод пояснюється великим демогра
фічним приростом населення (від 1880 р.).

IV. Ганебні твердження
а)Методи, що призвели до голоду на Кубані, Північному Кав

казі і на Волзі, були, за Соколовим, “українськими" методами.
б)Соколов визнає знання істини факту тільки за вченими (ро

сійськими советологами і демографами) і дискваліфікує знання про 
голод людей, які його пережили, очевидців і українських істориків, 
називаючи їх політичними, сумнівними, упередженими.

Лариса Бур'ян, Інна Рікун 
(Одеса, Україна)

РО Б О ТА  Н А Д  П ОКАЖ ЧИКОМ  
ГОЛОДОМ ОР В УКРАЇНІ 1932-1933 РР.

Труднощі й здобутки

Одеська державна наукова бібліотека ім. М.Горького за 
участю Інституту історії України НАН України, Фундації 
українознавчих студій Австралії та фінансової підтримки М.Коця 
видала науково-бібліографічний покажчик "Голодомор в Україні 
1932-1933 рр." Це унікальне видання охоплює понад 6 тис. назв 
публікацій за 1932-2000 рр., що всебічно висвітлюють одну з 
найтрагічніших сторінок історії України.

5 років тривала напружена робота, що включала пошук, опис 
та систематизацію публікацій про голодомор, створення великого 
допоміжного апарата. Упорядники і редактори змушені були 
вирішувати складні і неординарні питання, більшість з яких у 
попередній практиці не виникала. Це пов'язано, перш за все, з 
особливостями самого матеріалу: основний масив публікацій 
сформувався у 1932-1989 рр. за межами колишнього Радянського 
Союзу. На першому етапі роботи з покажчиком, пошук саме цих 
публікацій викликав значні складнощі, що поступово були 
розв'язані після опрацювання фондів українсько-канадських центрів 
ОДНЕ ім. М.Горького (понад 20 тис. примірників, відкрито 1997 р.)
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та ХДНБ ім. В.Г.Короленка. Низка таких центрів відкрита в Україні 
завдяки канадському товариству "Приятелі України" Найбільш 
цінною частиною їхніх фондів є книги, журнали та альманахи 
зарубіжних українських громадських організацій. Саме в цих 
періодичних виданнях систематично з'являлися публікації про 
голодомор. У фондах Національної бібліотеки ім. В.І.Вернад- 
ського НАН України зберігаються матеріали Комісії Конгресу 
США з вивчення голоду 1932-1933 рр. в Україні, передані 
Верховній Раді України 1993 року. Перегляд цих документів був 
вельми корисний, особливо цінними знахідками були газетні 
публікації 1930-х років. Були також опрацьовані фонди найкрупніших 
бібліотек Києва, Харкова, Львова. У фондах Львівської наукової 
бібліотеки ім. В.Стефаника НАН України було знайдено публікації в 
західноукраїнській пресі 1930-х років. Значно поповнився покажчик 
після роботи у бібліотеці Іллінойського університету (США). Її фонд 
нараховує понад 8 млн томів, слов'янський та східноєвропейський 
відділ -  850 тис. томів, з них 70 тис. - україніка. Немає сумніву, що 
робота упорядників в інших великих світових бібліотеках сприяла б 
збільшенню обсягу покажчика, але вони змушені були задовольнитися 
матеріалами, надісланими з Бібліотеки Конгресу (США), Бібліотеки 
Гарвардського університету (США), Бібліотеки Торонтського 
університету (Канада), Російської державної бібліотеки (Москва), 
Російської національної бібліотеки (Санкт-Петербург), Державної 
публічної історичної бібліотеки (Москва). Звичайно, ми дуже вдячні за 
надіслані матеріали, але треба розуміти, що це лише частка того, що 
можна було б знайти у фондах. Найбільшою лакуною є іноземні 
газетні публікації за останні 10 років. Жодна книгозбірня України не 
має повного комплекту українських зарубіжних журналів, про газети 
годі й казати.

Після розпаду СРСР в Україні оприлюднено величезну 
кількість матеріалів про голодомор, особливо багато - з нагоди 60- 
річчя, коли вперше на всенародному, державному рівні вшанували 
пам'ять жертв трагедії. Основний масив статей та повідомлень був 
надрукований в обласних та районних періодичних виданнях, 
практично недоступних для перегляду de visn. Треба підкреслити, 
що більшість книг про голодомор, виданих обласними 
видавництвами, зберігаються у відповідних обласних бібліотеках в 
єдиному примірнику.

Розділ "Література про голодомор в окремих областях" 
сформовано з матеріалів, надісланих обласними універсальними 
науковими бібліотеками. Листування з ними тривало всі 5 років, на 
прохання укладачів надсилалися нові матеріали і доповнення. 
Кількість сторінок, що займають публікації про голод в тій чи іншій 
області, прямо пропорційна сумлінності працівників бібліотек.
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При пошуку матеріалів укладачі використовували метод "сні
гового клубка”. При використанні посилково-відсилкового апара
ту публікацій для пошуку інших праць цієї ж тематики кількість 
назв зростає лавиноподібно. Відносна впевненість у максимально
му охопленні виникає тоді, коли назви починають повторюватися. 
Але цей метод працює тільки для наукової літератури, де цей апа
рат добре розвинений. Саме так був виявлений значний масив пуб
лікацій про демографічні наслідки голодомору.

Найскладнішою частиною роботи була розробка структури 
покажчика. В міру накопичення матеріалу стало зрозуміло, що 
згрупувати його за попередньо складеною докладною багатороз- 
діловою структурою не вдасться. Основний масив публікацій ви
світлює голодомор як комплексну багатоаспектну проблему, і по
ділити його по розділах було неможливо. Тоді народилась ідея по
будувати матеріал у прямій хронології, але скласти докладний 
предметний покажчик. Такий покажчик є найбільш складним з 
усіх допоміжних бібліографічних покажчиків, він потребує науко
вого підходу, точності формулювання, максимального охоплення 
тематики праці, створення чіткої системи підпорядкування. Такий 
рубрикатор, як і весь покажчик, було створено у творчій співпраці 
з С.В.Кульчицьким. Остаточний варіант структури є симбіозом 
перших двох: в ньому зменшено кількість розділів, і є предметний 
покажчик.

39 сторінок займає покажчик імен. Створення цього допо
міжного покажчика допомогло виявити дублі, неминучі при тако
му обсязі, помилки у прізвищах авторів, назвах, датах, числах то
що. Різні варіанти написання прізвища збиралися в одній позиції 
кириличної частини цього покажчика, на яку робилася відсилка з 
частини, написаної латинським шрифтом.

Спочатку не планувалося створення покажчика географічних 
назв, але згодом стало ясно, що перелік областей, районів, міст, се
лищ та сіл України, що згадуються у публікаціях, доповнять уяв
лення про масштаби голодомору. Складено його за сучасним адмі
ністративно-територіальним устроєм України. Велика робота з 
уточнення назв населених пунктів та їх місцезнаходження велася за до
відником "Українська PCP. Адміністративно-територіальний устрій" 
(1987). Рецензував географічний покажчик кандидат географічних на
ук, доцент Одеського національного університету ім. І.І.Мечникова
А.Е.Молодецький. Доповнюють покажчик дві карти: формування те
риторії України за радянських часів та "Голодомор 1932-1933рр. в 
УСРР". Ознайомившись з ними, читач дізнається, яка саме терито
рія України була охоплена голодомором.

25 сторінок займає покажчик періодичних видань, що склада
ється з двох частин: "Журнали, альманахи, календарі", "Газети".
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Встановлення місць друку більшості з них потребувало значної ро
боти, шо включала пошук у різноманітних вітчизняних та закор
донних довідкових виданнях. Встановити місця друку численних 
районних газет допомогли обласні бібліотеки. Але деякі місця ви
дань встановити не вдалося, вони позначені астериском.

У покажчику абревіатур більшість - це абревіатури зарубіж
них українських громадських організацій, розшифрування яких 
розшукали у найрізноманітніших джерелах.

Покажчик складено відповідно до існуючих стандартів на 
опис друкованих документів. Особливості написання у заголовках 
україномовних публікацій, виданих за кордоном, було збережено. 
Прізвища іноземних політичних діячів та географічні назви було 
вирішено подавати за сучасним українським правописом. У розді
лі "Вшанування пам'яті жертв голодомору" в квадратних дужках 
вказано населений пункт, штат, провінцію, країну, де проходив 
той чи інший захід. На жаль, ми ще не мали "Атласу світу" україн
ською мовою, тому назви невеликих населених пунктів встановлю
валися за російським атласом та перекладалися українською мо
вою. Незрозумілі українському читачеві абревіатури географічних 
назв, що зустрічаються у назвах, розшифровано.

Незважаючи на всі зусилля, частину матеріалів упорядники 
не змогли переглянути де ч'хт. Тому опис деяких з них подано у 
скороченому вигляді: відсутні такі елементи, як місце видання, ви
давництво, пагінація. Книги, не переглянуті де уізи, позначені ас
териском. Таких книг було б набагато більше, якби на останньому 
етапі роботи над покажчиком не з'явилася б можливість пошуку в 
Інтернеті. Електронні каталоги найкрупніших книгозбірень світу, 
особливо Бібліотеки Конгресу США, дозволили дати повний опис 
багатьох видань.

6 тис. 384 позиції містить покажчик, але кількість назв біль
ша. Справа у тому, що в одній позиції збиралися всі видання та пе
ревидання книг різними мовами, а також рецензії на них. Такі 
"гнізда" можуть бути досить великими. Всі рекорди побила книга 
Мирона Долота "Страта голодом" англійською мовою, по якій 
зібрано 55 рецензій.

Звертаємо увагу на те, що упорядники прагнули розкрити 
зміст праці і вказати, в яких саме розділах чи на яких сторінках йде 
мова про голодомор.
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Ігор Винниченко 
(Київ, Україна)

ДО П И ТА Н Н Я ПРО ЕТН ІЧН И И  С К Л А Д ОСІБ, 
ПРИМ УСОВО ВИ С Е Л Е Н И Х  З  УКРАЇНИ  

В 1930-1940-х роках
Події 30-40-х років минулого століття мають назавжди залиши

тися в пам’яті українського народу. Йдеться ж бо про геноцид не ли
ше етнічних українців, а й представників інших національностей 
жителів України, яких під надуманими причинами депортували, за
силали та висилали поза її межі. Очевидно також, що цей період по
требує детального дослідження, насамперед архівних й фондових 
матеріалів, і ознайомлення з його результатами всього українського 
загалу, передовсім молоді, та світової громадськості.

28 квітня 1936 р. РНК СРСР затвердила постанову № 776-120сс 
"Про виселення з УСРР та господарське влаштування в Карагандин
ській області Казахської АСРР 15 тисяч польських та німецьких 
господарств". До цієї категорії, зазначає М. Бугай, було віднесено 
35 тис. 820 поляків (з них дітей - 12486)1.

Актом депортації українського населення було і виселення жите
лів західних районів республіки, які переселялися на підставі прийня
тої 17 липня 1937 р. ЦБК та РНК СРСР постанови № 103/1127-26сс як 
"неблагонадійний" елемент, який проживав у створених за цією ж 
постановою т. зв. заборонених смугах (прикордонних зонах).

Після приєднання до УРСР західних областей на підставі пос
танови РНК СРСР №2010-558 від 5 грудня 1939 р. звідти були депор
товані і “осадники" та члени їхніх родин2.

У довідці (від 29 травня 1958 р. за № 28/2-4176), адресованій мі
ністру внутрішніх справ України генералові Бровкіну, зокрема, заз
началось: „... Постановою РНК СРСР від 22.12.1939 р. за № 2085-592 
встановлено, що будинки осадників повинні використовуватися на
самперед для організації шкіл, лікарень, медпунктів, пологових бу
динків, дитячих ясел, сільрад, кооперації, правлінь колгоспів, а та
кож для створення фонду для розміщення в майбутньому МТС, рад
госпів, для помешкань вчителів та лікарів. Цією ж постановою до 
числа тих, хто мав бути виселений (депортований. -  Авт.), додатко
во було зараховано сторожову охорону лісів"3.

2 березня 1940 р. Рада народних комісарів СРСР приймає пос
танову, згідно з якою з території західних областей УРСР виселялись 
“родини колишніх офіцерів Польської армії, поліцейські, поміщики, 
фабриканти, чиновники колишньої Польської держави"4.

Станом на 13 лютого 1940 р. із західних областей України було
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депортовано 17 тис. 206 родин (89 тис.62 осіб), у т.ч. з Львівської об
ласті -  20 тис. 966 чоловік, Волинської -  8 тис. 858, Дрогобицької -  
10 тис. 593, Тернопільської -  31 тис. 640, Рівненської-7 тис. 922, Ста- 
ніславської -  9 тис. 83); залишено тимчасово через хвороби - 1457 чо
ловік5.

10 квітня 1940 р. РНК СРСР постановою № 497-177сс затверди
ла інструкцію про висилання осіб, які “підпадали" під дію постанови 
від 2 березня того ж року; В ній зазначалось, що депортації підляга
ють 20-25 тис. осіб (тут враховано й Білорусію. - Авт.). Число ж вис
ланих значно перевищило цю цифру. Так, у квітні-травні 1940 р. у 
Казахстан було вислано 61 тис. 92 чоловіки, з них у Північно-Казах- 
станську область -20 тис. 64 чоловік, Павлодарську -  11 тис.411, 
Кустанайську -  8 тис. 705, Семипалатинську -  7 тис. 644, Актюбін
ську -  7 тис. 92, Акмолинську -  6 тис. 176. Переважна більшість з них 
працювали в сільському господарстві6.

Станом на 1 червня 1940 р. у трудпоселеннях в 26 республіках, 
краях та областях (а також у "Білбалтлазі та Норильськлазі НКВС, 
Воркутбуді") перебувало 37 тис. 108 українців7.

У травні-червні 1941 р. за наказом НКВС СРСР почалося висе
лення зсильнопереселенців та членів їхніх родин з "прикордонних те
риторій", їх депортували в Казахстан, Комі АРСР, Алтайський та 
Красноярський краї, Омську область. 21 травня того ж року Л. Берія 
підписує наказ про розселення на 20 років у Кустанайській області 
поселенців із західних областей України та Білорусії, серед яких бу
ли не лише українці.

Постановою ДКО від 12 вересня 1941 р. за № 698сс передбача
лось виселення з Криму німців. Проте вже протягом 17-20 серпня то
го року (за тиждень до Указу про німців Поволжя. - Авт.) 50 тис. 
„кримських” німців були депортовані в Ставропольський край. Під
ставою для виселення стало звинувачення у “пособництві гітлерів
ським загарбникам”

На виконання постанови Державного комітету оборони СРСР 
за № 702 сс від 22 вересня 1941 р. нарком внутрішніх справ СРСР ви
дає наказ за № 001354 від 23 вересня 1941 р. “Про заходи з проведен
ня операції з виселення німців із Запорізької, Сталінської та Вороши- 
ловградської областей”8. В інструкції, що додавалась до наказу, зок
рема, зазначалось: “... Якщо окремі члени родини, яка підлягає висе
ленню, на момент відправлення (виселення. - Авт.) відсутні (знахо
дяться в лікарні, відрядженні тощо), то такі особи беруться на облік 
органами НКВС для наступного направлення до нового місця про
живання... Попередити тих, які переселяються, щоб брали з собою 
запас продуктів з розрахунку не менш ніж на один місяць”9.

Згідно із зазначеною постановою ДКО, з території Луган
ської області у вересні 1941 р. було виселено на спецпоселення нім
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ців -  “2636 осіб глав родин та 6765 членів їхніх родин"10. Тоді ж із 
Одеської области було виселено “осіб німецької національності 846 ро
дин, разом з одинаками 3490 осіб"11. Із Запорізької області кількість 
родин “адмінвиселених" німців становила 1302 (4396 осіб)12.

Ця ж постанова ДКО, а також “розпорядження” НКВС СРСР 
стали підставою для надання “вказівок начальникам відділень міліції 
м. Харкова, начальникам PB (районних відділень. - Авт.) НКВС Хар
ківської області та міськвідділу міліції стосовно виявлення всіх чолові
ків німців та громадян інших національностей, країн, що воювали з 
СРСР, віком від 15 до 55 років та жінок німкень віком від 16 до 45 ро
ків лише придатних до фізичної праці, через місцеві військові комісарі
ати мобілізувати та направляти в робочі колони Челябінськметалург- 
буду НКВС ст. Баландіно Південно-Уральської залізниці.

Непрацездатних та не підлягаючих мобілізації за віком німців 
та німкень направляти в пункти розселення німців в Казахську 
PCP’’13. Наслідком виконання розпорядження стало “виявлення" 143 
осіб: німців - 85, болгар - 12, угорців - 17, румунів-16, фінів -  ІЗ14.

Все німецьке населення, яке проживало на території УРСР та 
Кримської АРСР, до середини 1942 р. було переселено в східні райони 
СРСР, зазначає М. Б у г а й 15

23 червня 1941 р. наркомом внутрішніх справ СРСР JT. Берією 
було наказано “негайно розпочати евакуацію ув'язнених із тюрем за
хідних областей УРСР”; для цього виділялось 778 вагонів, кінцевими 
пунктами були названі міста Фрунзе, Канськ, Ачинськ, Архан
гельськ, Іваново, Молотов, Новосибірськ, Орел, Саратов, Калуга, 
Вологда, Омськ, Тюмень, Астрахань та ін. Для перевезення 34 тис. 
ув'язнених із тюрем решти областей 1 липня того року надійшов за
пит від наркома внутрішніх справ УРСР Сергієнка на 1308 вагонів16.

Високими темпами примусового переселення характеризують
ся останні роки Другої світової війни та повоєнний час.

Згідно з постановами ДКО 1944 р. з Криму було депортовано 
майже всіх кримських татар, а також вірмен, греків, болгар, пред
ставників інших національностей. Зокрема, протягом 18-20 травня 
того року цієї долі зазнали 44 тис.6 родин кримських татар (188 тис. 
626 осіб). В ніч з 27 на 28 червня 1944 р. було виселено 12тис. 171 ро
дину (42 тис. 636 осіб), у т.ч. вірмен - 1532 родини (9 тис. 227 осіб), 
греків -  3 тис. 306 родин (12 тис. 817 осіб), болгар - 1690 родин 
(1 Ітис. 514 осіб), підданих інших держав - греків - 777 родин (3 тис. 
491 особа), турків - 72 родини (390 осіб), болгар - 9 родин (31 особа), 
інших національностей (циган, німців, австрійців) -  1121 родина 
(4 тис. 717 осіб)17.

Згодом усі ці “категорії” осіб були “зняті з спецпоселення без 
права повернення на проживання у місця, звідки вони були виселені 
і без повернення конфіскованого під час виселення майна”18
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Про те, кого саме виселяли в той час і як з ними поводились на
далі, красномовно свідчить і “Довідка за архівною справою № 1643 
на Палочкіну Клавдію Іванівну, 1906 р.н., уродженку с. Тернаір Сім
феропольського району, німкеню, неписьменну, проживала в с. Ад- 
жикеч Жовтневого району Кримської області", в якій зазначається, 
що вона “виселена 27.06.1944 р. за Постановою ДКО від 2.06.1944 р. 
з 5 неповнолітніми дітьми як особа німецької національності. її чо
ловік, Палочкін Микола Дмитрович, росіянин, в період виселення 
служив в Радянській армії та перебував на фронті. Зі спецпоселення 
звільнена (Палочкіна. - Авт.) 13.01.1956 р. без права повернення до 
попереднього місця проживання та без повернення майна"19.

У “Довідці про кількість направлених у спецтабори НКВС 
арештованих поляків за директивою НКВС-НКДБ № ІО/ОП від 
5.01.1945 р.” станом на 21 травня того ж року зазначалось, що з З 
тис. 527 „направлених” осіб 126 осіб “прийняв" Ухтаіжемлаг НКВС, 
199 осіб -  Тагіллаг20.

Згідно з розпорядженням НКВС СРСР за № 1034 від 15 січня
1946 р. того ж року з території Закарпатської області були виселені 
в Тюменську область 441 родина (1969 осіб) “з числа осіб німецької 
національності, які відступали з німецькими військами, а після війни 
повернулись в Закарпаття. Серед виселених 424 чоловіки, 617 жінок 
та 928 дітей до 16 років"21. В цій же довідці зазначалось, що лише 
“деякі з виселених були активними учасниками німецької націона
лістичної організації “Фольксбунд”, членами родин есесівців, пособ
никами фашистських окупантів та ін.”22

Станом на 27 травня 1948 р. кількість депортованих протягом 
1944 - першої половини 1948 р. з України (без Криму) становила 
131 тис. 935 чоловік23. В їх числі і 6 тис. 255 німців-репатріантів і 
З тис. 631 т. зв. фольксдойч та членів їхніх родин. Зокрема, остан
ніх було виселено у 1944 р. - 989 чоловік, 1945 р. -  2 тис. 11, 1946 р.
- 489, 1947 р. -142 чоловіки24. Родини „фольксдойч" виселялись на 
спецпоселення згідно з директивами та розпорядженнями НКВС 
СРСР за № 20/6 від 7 січня 1944 p., № 1901 від 14 січня 1944р., № 11 
від 27 січня 1944р.25.

У березні 1949 р. 15 тис. 140 українців-”власовців” було розсе
лено в Карело-Фінській, Казахській, Узбецькій та Таджицькій PCP, 
Башкирській та Якутській АРСР, Алтайському, Красноярському, 
Хабаровському та Приморському краях, Амурській, Кіровській, 
Магаданській, Молотовській, Мурманській, Новосибірській, Саха
лінській, Свердловській, Тульській та Читинській областях; 1352 чо
ловік - в Комі АРСР; 240 чоловік -в Бурят-Монгольській АРСР. То
ді ж 355 українців нараховувалось і серед контингенту “німців-спец- 
поселенців”; серед “фольксдойч” - лише у Новосибірській області - 
875 чоловік, серед “німецьких пособників” (у Таджицькій PCP та
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Новосибірській області) - 59.
Згідно з постановою РМ СРСР від 29 травня 1949 р. з території 

Ізмаїльської області того ж року було виселено 603 особи, у т.ч. 414 
греків, 13 турків, 10 болгар, 28 вірмен, 113 росіян, 22 українці, 1 по
ляк, 1 татарин та 1 єврей26.

Радянським каральним режимом практикувалось й викрадення 
людей (без огляду на національну приналежність та громадянство) з 
території інших держав і запроторення їх до тюрем та таборів. Так, 
1947 р. у столиці нейтральної Австрії було схоплено австрійського 
архикнязя Вільгельма Габсбурга (за Директорії - полковник УСС, 
співробітник міністерства військових справ), який писав вірші укра
їнською мовою під псевдонімом Василь Вишиваний.

Відповідно до рішення Особливої наради при МДБ СРСР на під
ставі постанови РМ СРСР № 377-100 від 13.02.1951 р. з території Укра
їни депортації підлягали і колишні військовослужбовці армії Андерса 
та члени їхніх родин27.

Згодом керівництво каральних органів визнавало безпідстав
ність обвинувачень та наступного покарання значної кількості де
портованих. Зокрема, у “Довідці про результати перевірки закон
ності розгляду та вирішення скарг і заяв у І спецвідділі МВС УРСР 
за І квартал 1960 р.’’Прокурор відділу з нагляду за місцями позбав
лення свободи Прокуратури УРСР радник юстиції Андреев зазначав 
(мову оригіналу збережено. - Авт.): “ из указанных данных усмат
ривается, что около половины поступивших жалоб удовлетворено. 
Это свидетельствует о том, что выселение многих граждан на спец- 
поселение бьло необоснованное”28.

1 Бугай М. Ф. Депортації населення України (ЗО- 50-і роки) // Український істо
ричний журнал. - 1990. - № 10. - С. 36.

2 У 1920 р. для зміцнення польської присутностиі на східних кордонах Варшав
ський уряд почав запрошувати до Галичини й Волині т. зв. осадників. Спочатку 
більшість осадників, особливо на Волині, складали колишні військовослужбовці, 
згодом стали переважати цивільні. Новоприбулі отримували великі наділи кра
щих земель і значні фінансові субсидії. Ті, які вирішили не обробляти землю, зай
мали привілейовані посади сільських поліцаїв, поштових, залізничних працівників 
і дрібних чиновників. Українські джерела подають, що до 1938 р. у села Східної 
Галичини і Волині прибуло 200 тис. поляків і ще 100 тис. - у міста (Цит. за: Суб- 
тельний О. Україна: Історія. - К.: 1991. - С. 372). Завважимо, що в квітні 1940 р. се
ред висланих із західних областей України та Білорусії осадників було й 7 тис. 811 
етнічних українців.

3 Архів міністерства внутрішніх справ України (Далі АМВСУ). - Ф. 15. - 
On. 1. - Спр. Ю5.-Арк. 8.

4 АМВСУ.-Ф. 15.-Оп. l.-Спр. Ю5.-Арк. 83.
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 ̂ Білас І. Г  Репресивно-каральна система в Україні. 1917-1953: Суспільно-полі
тичний та історико-правовий аналіз. - Кн. 1.-К.: 1994.-С. 134. 135.

° Держаний архів Російської Федерації (Далі: ДАРФ). - Ф. 9479. - On. 1. - Спр. 
5 9 .-Арк. 25.

І ДАРФ. - Ф. 9479. - On. 1. - Спр. 62. - Арк. 31.
° АМВСУ.-Ф. 15.-Оп. l.-Спр. П7.-Арк. 29.
 ̂Там само.-Арк. 32,33.
{У Там само. - Арк. 95.
| * Там само. - Арк. 99.
-Т ам  само. - Арк. 104 

Там само.-Арк. 100.
Там само.-Арк. 101.
Бугай М. Ф. Зазначена праця. - С. 37.

]:} Білас І. Г  Зазначена праця. - Кн. 2. -С. 241.
7 АМВСУ.-Ф. 15.-Оп. l .-Спр. 142.-Арк. 175, 176.

Там само. - Арк. 177-179.
^  Там само. -Арк. 187.
2у Там само. - Спр. 32. - Арк. 173.

Там само. -Спр. 117.-Арк. 103.
Там само.

23 Державний архів Служби безпеки України. - Спр. 372. - Том 95. -Арк. 99-101
24 АМВСУ.-Ф. 15.-Оп. 1. - Спр. 48.-Арк. 77.
~  Там само. -Спр. 117. -Арк. 150
2° Там само. - Арк. 99.
2  ̂Там само. - Спр. 121. - Арк. 51, 111.
2° Там само. - Спр. 117. - Арк. 117.

Тамара Марусик 
(Чернівці, Україна)

РЕПРЕСИВНІ ЗАХОДИ СТАЛІНСЬКОГО 
КЕРІВНИЦТВА ЩОДО СТУДЕНТСТВА ВУЗІВ 

ЗАХІДНОГО РЕГІОНУ УКРАЇНИ 
(друга половина 40-х -  початок 50-х років XX ст.)

Після звільнення західноукраїнських земель від німецько-ру
мунських загарбників і повернення радянської влади на її терени, ос
новний удар сталінської тоталітарної системи спрямовувався проти 
національно -  свідомої інтелігенції регіону. Завданням масових ідео
логічних кампаній, що проводилися у краї, було “перевиховання” 
місцевої інтелігенції та “виховання” молоді у потрібному для радян
ської влади руслі, а у випадках неможливості потрібного усунення їх 
шляхом репресій.

Про особливе місце, що відводилося ідеологічному “вихован
ню” західноукраїнської інтелігенції зазначено, зокрема, у одній з пе
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редових статей “Більшовика України”: “Ми не можемо забувати..., 
що з приєднанням західних областей України до складу населення 
республіки влилося кілька мільйонів робітників і селян, які не про
йшли складного й важкого шляху боротьби за радянську владу га її 
зміцнення і тільки прилучаються до справи соціалістичного будів
ництва... Там лише починається ламання старих уявлень і виховання 
соціалістичного світогляду... Інтелігенція і молодь західних облас
тей виховувалася в дусі буржуазно-націоналістичної ідеології та ні
мецької орієнтації. Більшість її чесно служить народові, перебудовує 
свій світогляд. Проте частина не відмовилась від своїх поглядів і, 
прикриваючись маскою лояльності до радянської влади..., прово
дить і далі націоналістичну пропаганду” '.

При цьому керівники партійних органів пильно стежили за 
контингентом абітурієнтів радянських вузів з метою вилучення з їх 
числа учасників “українських націоналістичних організацій”. Про 
це свідчить секретна інформація секретаря Львівського обкому 
КП(б)У І. Грушецького на ім’я Л.Кагановича від 18 серпня 1947 р., в 
якій зазначалося, що “Львівський обком КП(б)У намітив провести 
перевірку соціального стану всіх, хто поступає... і таким чином за
крити доступ у радянські вузи вороже налаштованій до радянської 
влади молоді”2.

Карні органи особливо ретельно “просіювали” абітурієнтів 
львівських та чернівецьких вузів, зокрема, студентів двох найстарі
ших в Україні університетів -  уродженців Західної України. В ре
зультаті здійснюваних акцій, що з 1947 р. періодично повторювали
ся щороку, частка місцевої молоді, яка вступала до Львівського уні
верситету, й так ледве становила 50 %, невпинно зменшувалася й на 
початку 50-х років досягла 40 %. Згідно з даними офіційної статисти
ки, 1950 р. з 15 тис. 172 студентів, які навчалися у вузах Львова, ли
ше 6 тис. 303 були “місцевими українцями”3. 1949 р. до Львівського 
університету було прийнято лише 218 студентів із західних областей 
України. Така ситуація непокоїла навіть лояльно налаштованих до 
радянської влади представників інтелігенції як Ярослав Галан, який 
вказував на шкідливість штучного обмеження доступу місцевої мо
лоді у радянські вузи4.

Великого розмаху набула боротьба з “неблагонадійним” сту
дентством, з тими, кому попри всі перешкоди, вдалося вступити до 
вузів регіону. Найдієвішу участь у репресіях брали комсомольські 
організації вузів і факультетів, за поданнями яких каральні органи 
досить успішно здійснювали “чистки” серед студентів.

Студентське громадське життя у вузах західних областей Укра
їни було надмірно політизованим. За вказівкою вузівського керівниц
тва, а часто і за його безпосередньою участю, проводилися комсомоль
ські, комсомольсько-профспілкові, курсові студентські збори, на яких
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лідери факультету і курсу викривали і засуджували “пасивних” у гро
мадському житті студентів, “прихованих українських буржуазних на
ціоналістів”, “космополітів” На цих же зібраннях нерідко приймалися 
клопотання до адміністрації вузів (для видимості студентського самов
рядування) проти виключення окремих “носіїв ворожої ідеології” з 
числа студентів. У студентському середовищі насаджувалася така сис
тема сексотства через таємних співробітників органів та їх добровіль
них “помічників” Проти неблагонадійних студентів і студентів-двієч- 
ників та прогульників спрямовували критичні статті сатиричних стін
газет, їх таврували на шпальтах офіційного друкованого органу Львів
ського університету -  газети “За радянську науку” та Чернівецького 
університету “За сталінські кадри”

У результаті такої інтенсивної ідеологічної обробки, а то й заля
кування, морального тиску, значна частина студентів починала вірити 
у те, що давалося до вірування викладачами вузів і засобами масової 
інформації. Досить вдало цей стан масової “загіпнотизованості” пояс
нив Я.Ісаєвич: “Мало хто з сучасників зміг оцінити тогочасний режим. 
Напевно, трагедійність доби викликала певне знечулення, і це допо
могло тодішній пропагандистській машині переконати багатьох, що 
репресії необхідні для здійснення різних високих цілей, що вони неми
нучі, що у всьому світі діється щось подібне, але навіть і гірше”5.

Приводом до розгортання репресивних заходів у навчальних 
закладах західних областей України стало виявлення наприкінці трав
ня 1947 р. органами МДБ кількох молодіжних організацій, зв’язаних з 
підпіллям ОУН. Вже згадуваний І.Грушецький повідомляв у ЦК 
КП(б)У, що “останнім часом ОУН помітно активізувала ідеологічну 
роботу серед української молоді, що спонукало владу здійснити ряд за
ходів, спрямованих на викриття оунівських агентів, що проникли до 
шкіл та інститутів, а також на посилення виховної роботи серед моло
ді, особливо в учбових закладах”. Після проведення відповідної робо
ти з ректорами, секретарями партійних та комсомольських організацій 
вузів вжито негайних репресивних заходів для “очищення складу сту
дентів від українсько-німецької агентури, розкриття і ліквідації вже 
створених молодіжних груп і організацій”6.

Основні критерії “чисток” визначив на зборах обласного ком
сомольського активу, що відбувся у вересні 1947 р., секретар Львів
ського обкому КП(б)У І.Мазепа. Комсомольським організаціям він, 
зокрема, пропонував “брати на замітку тих осіб, що дотримувалися 
упередженого ставлення до однокурсників зі сходу, а також тих, хто 
ухилявся від участі у громадсько-політичній роботі та антирелігійній 
пропаганді на своїх курсах7.

Однією з найбільш гучних на Буковині стала справа, згідно з 
якою у березні 1948 р. заарештована група студентів (14 чоловік), 
звинувачених у приналежності до студентської “націоналістичної”
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організації “Буревій” Серед них: Козьма Хобзей, Петро Москалик, 
Єлизавета Бучинська, Онуфрій Перун, Дмитро Семенюк, Орися За- 
паринюк, Михайло Войченко та Катерина Григорійчук - студенти 
Чернівецького університету; Петро Осадчук та Марія Дмитрук - сту
денти учительського інституту; Юрій Порайко, Василь Понур та 
Мирослав Пантелюк - студенти медінституту8.

Чотири томи присвячені розслідуванню цієї справи: численні 
протоколи допитів, анкети засуджених, акти звинувачень, постано
ви на арешти, на здачу комсомольських квитків, постанови про на
правлення засуджених в особливий табір МВС СРСР, касаційні про
хання, визначення військової прокуратури, листи, скарги, характе
ристики, довідки про реабілітацію.

Слідчі органи, застосовуючи різноманітні форми допитів, ви
магали неможливого - зізнання в неіснуючих злочинах.

Студенти університету визнали, що вони дійсно створили літе
ратурне товариство “Буревій”, однак спецслужбами воно було виз
начене як “організація українських націоналістів”

Речовими доказами для звинувачення послужили: “націоналіс
тична” література “Как большевики пришли к власти”, “Міжнарод
ний огляд”, календар “Молодой Украинец” (1937 р. видання), блок
нот з антирадянськими віршами, в яких прославлялися “січові 
стрільці”

У травні 1948 р. (небагато часу витратили слідчі органи на до
ведення звинувачення) відбувся суд. Страшний вирок: К.Хобзей,
В.Понур, Ю.Порайко, Д.Семенюк, О.Перун, М.Дмитрук, М.Вой
ченко у відповідності до ст.2 Указу президії Верховної Ради СРСР 
від 26 травня 1947 р. “Про відміну смертної кари” засуджені до 25 ро
ків позбавлення волі у таборах суворого режиму та 5 років поражен
ня у правах; П.Москалик, Є.Бучинська, О.Запаринюк, П.Осадчук - 
до 10 років кожному з пораженням у правах на 5 років; М. Пантелюк
- до 5 років, 3 роки пораження в правах; К.Григорійчук - до 4 років 
позбавлення волі. Справа М.Вакалюка (інвалід Великої Вітчизняної 
війни, на фронті втратив ногу, нагороджений орденом Слави III сту
пеня та медаллю “За перемогу над Німеччиною”), який не визнав 
своєї вини в судовому засідання, виділена в окреме провадження.

Значний інтерес становлять документи четвертого тому цієї спра
ви, в якому зберігаються листи, скарги засуджених та їх батьків і від
повідні матеріали, пов'язані з переглядом справ. Зрозуміло, що це ста
ло можливим лише після смерті Сталіна. Кому тільки не писали вони: 
Хрущову й Маленкову, Ворошилову й Генеральному прокурору 
СРСР... Ось деякі витяги зі скарг: “...слідчі органи, застосовуючи не
людський терор, намагалися штучно сколотити підпільну студентську 
організацію, діючу та таку, що мала зв’язок з ОУН, чого не було” 
(К.Хобзей, ЗО серпня 1954 р.)9; “...слідчі вимагали від мене брехли-
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вих свідчень, наклепів на себе, дуже сильно знущались. Свідків не бу
ло, однак засудили як зрадника Батьківщини за те, що визнав, що чи
тав брошуру націоналістичного характеру*’ (Ю.Порайко, 12 грудня 
1954 р.)10; “ будучи студентом я негативно висловлювався про
факти русифікації вищої школи України і завжди виступав за навчан
ня дітей у школі українською мовою. Наведу один з фактів принижен
ня національної гордості. Зайшовши за книжкою в український відділ 
університетської бібліотеки, де була, в основному, періодика, один із 
співробітників кафедри марксизму-ленінізму, побачивши мене заявив: 
“ Вам тут нічого робити, Ви студент англійського відділення і забудь
те сюди дорогу”

Спровокована агентом група була спрямована на боротьбу з ру
сифікацією і повинна була займатися читанням старої української літе
ратури, зокрема, книг Куліша, Огоновського, Огієнка, Смаль-Стоць- 
кого, які він приносив із секретного фонду бібліотеки... Слідчі органи 
сфабрикували “справу”, надавши їй вигляд страшної організації. Дер
жавний прокурор Гойхман зрівняв її роль з історією виникнення ОУН 
і вимагав для всіх смертної кари” (Скарга написана О.Перуном укра
їнською мовою у Верховну Раду України в березні 1955 р.Я1.

У відповідь на скарги, в результаті додаткової перевірки, бу
ло виявлено, що студентів спровокував один із секретних співробіт
ників органів МДБ. Серед документів справи зберігається довідка 
про роботу провокатора в МДБ, в якій, зокрема, зазначено, що “в 
січні 1947 р. він брав участь у розкритті групи націоналістично нас
троєної молоді. Любить гроші і давав необ’єктивну інформацію, до
пускав провокації. У квітні 1950 р. висланий, як член сім’ї куркуля, 
на спецпоселення у Хабаровський край”12.

У наступному документі окреслені провокації, здійснені при 
виявленні організації: запропонував Перуну скликати учасників 
майбутньої організації і сколотити націоналістичний актив в Чер
нівецькому університеті; заявив, що “треба створити організацію. 
Спочатку нас мало, однак зв’яжемся з медичним та учительським 
інститутами, а потім Ужгородським та Львівським університета
ми”; закликав випускати антирадянський журнал та виступити з 
доповіддю “Колоніальна політика Москви на Україні” Обидва до
кументи датовані 21 грудня 1955 р.

З урахуванням цих документів, було доведено, що студенти лише 
зберігали націоналістичну літературу і розповсюджували її серед нез
начної кількості студентів. Після розгляду протесту військового про
курора Прикарпатського військового округу на вирок військового 
трибуналу військ МВС Чернівецької обл. від 12-15 травня 1948 р. ви
рок К.Хобзею і його друзям було змінено, і 13 лютого 1956 р. їх “зло
чин” перекваліфіковано, термін покарання змінено К.Хобзею до 10 
років ув’язнення з пораженням у правах на 3 роки, всім іншим - до
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5 років позбавлення волі у ВТТ без пораження у правах13.
З Мордовії, Новосибірської і Свершювської обл-й, Сиктивкара по

верталися колишні студента Буковини додому звільнені, але не реабі
літовані. Де тільки не довелося побувати буковинським студентам: 
Воркуга (спецтабір “Річлаг”), Інта “Мінлаг”, Саранськ - Потьма (“Дублаг”), 
Норильськ (“Горлаг'), Колима (“Береглаг”).

Цікаві з цього приводу рядки з листа О.Перуна до редакції газе
ти “Известия”, датованого 19 лютого 1962 р.: “ реабілітація прийде 
сама по собі, так як пройде ще декілька років, і всі ці Кагановичі й ін
ші анахронізми часів культу особи будуть згадуватися як одне з самих 
негативних явищ світової історії'’14.

У висновку військової прокуратури від 7 червня 1991 р. конста
тувалося, що “при перегляді справи стало відомо, що молодіжна наці
оналістична організація “Буревій” була створена співробітниками 
УМДБ по Чернівецькій обл. з провокаційною метою ознайомлення 
“членів” цієї організації, засуджених по справі, з деякими книгами та 
брошурами націоналістичного характеру, що не має складу злочину. 
При проведенні слідства допускались порушення, застосування неза
конних методів. У справі відсутні докази активної допомоги з боку 
К.Хобзея “бандитам” ОУН-УПА. У відповідності до ст. 1 і 7 Закону 
УРСР від 17 квітня 1991 р. “Про реабілітацію жертв політичних репре
сій на Україні” всіх репресованих по “кримінальній” справі № 2346 ре
абілітувати з поверненням конфіскованого майна”15.

Зовсім недавно мені довелося ознайомитися з досить цікавим 
документом. Це спогади мешканця м.Києва М.Барбона, колишнього 
в’язня Норильського 2-го політтабору “Каеркан”, що розташовувався 
між м. Норильськом та портом Дудінкою. В одній із вугільних шахт 
працював бригадиром уже згадуваний вище колишній студент універ
ситету М.Войченко. Саме йому належать слова що “людину творить 
не буття, а вона лишається такою, як є” Ці слова згадує у “Архіпелазі 
ГУЛ АГ” О.Солженіцин16. Це була начитана й розумна людина з вели
ким життєвим досвідом, прекрасний художник. Він був ініціатором пе
реведення із штрафної бригади до своєї професора Михайла Антоно
вича, онука відомого українського історика, професора Київського 
університету св. Володимира Володимира Антоновича, сина члена 
ЦР, активного діяча національного відродження Дмитра Антоновича. 
Войченко разом з ним їв і спав, щедро ділився всім, що міг у табірних 
умовах дістати як бригадир і художник, чим міг, підтримував видатну 
людину з відомим ім’ям. Такими були буковинські студенти, які у 
складних умовах табірного життя єдналися і продовжували боротьбу з 
радянським режимом. Проте у 1954 р. бригадира Войченка як “укра
їнського націоналіста” перевели у штрафний Норильський табір 
“Купець”. Так розійшлися шляхи двох представників української на
ціональної еліти - буковинського студента і провідного українсько-
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го науковця.
Упродовж жовтня -  листопада 1949 р. управління МДБ Львів

ської обл. провело ретельну роботу з метою виявлення активних або 
потенційно опозиційних осіб серед студентів вузів Львова. Зокрема, 
згідно з довідкою управління МДБ Львівської обл. для ЦК КП(б)У 
про кількість політично неблагонадійної інтелігенції у вузах і органі
заціях Львова під грифом “Цілком таємно” від 29 листопада 1949 р. 
284 студенти вузів значилися у графі “Оперативний облік”, 266 -  
“Первинні та компроментуючі матеріали”, по графі “ОУН” прохо
дило 460 студентів, тобто майже 84 % від загальної кількості підоз
рюваних17. Всього ж, як підтверджує інша подібна довідка у той же 
період, радянськими органами заарештований 71 студент львів
ських вузів18.

Під якими ж приводами й за що відраховували студентів? На
самперед, за “прояви антирадянської націоналістичної пропаганди”, 
під якими розуміли будь-які спроби самостійного, незгідного з офі
ційною догмою осмислення ситуації у вузі, краї, відданість рідній 
мові та культурі, ідеалам християнської віри, небажання вступати у 
комсомол, який відігравав роль одного з репресивних інструментів 
режиму. Багато важив соціальний статус батьків, дані про участь ро
дичів у збройній боротьбі проти радянської влади.

Мета систематичного перегляду студентів на предмет їх політич
ної благонадійності полягала, насамперед, у знищенні будь-якої живої 
думки у студентському середовищі, адже найчастіше відраховувалися 
критично мислячі особистості, а залишалися навчатися переважно 
особи посередні чи пристосуванці19 Зокрема, наприкінці 1949 р. з фі
лологічного факультету Львівського університету було відраховано 
одного з найвідоміших українських прозаїків, автора багатьох творів 
історичного жанру Р.іваничука. При ознайомленні з офіційними доку
ментами стає зрозумілим, що основними причинами відрахування став 
сміливий виступ студента на захист свого виключеного з університету 
двома тижнями раніше товариша С.Пушика та відповідне подання 
старости курсу про те, що Р.Іваничук не бажав вступати до комсомолу 
й вів “ворожу агітацію на курсі”20.

Того ж року комсомольські збори історичного факультету кло
поталися перед адміністрацією факультету та університету про ви
ключення “за усунення від роботи по зміцненню колгоспного ладу, 
боротьбі з українським буржуазним націоналізмом” “відрив від ро
боти у комсомольській організації” відомого сьогодні історика Ук
раїни В.Грабовецького (проте це клопотання не було задоволене)21. 
Як “носія ворожої ідеології” у 1950 р. було виключено з того ж фа
культету Я.Гром’яка, який такого осуду заслужив за те, що часто хо
див у вишиваній українській сорочці22.

У травні 1951 р. на ім’я начальника управління МДБ по Черні
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вецькій обл. надійшов анонімний лист. У конверті кілька рукописів 
антирадянського націоналістичного змісту, які починалися словами 
“Гей, у лузі червона калина похилилася...”, “Світить місяць за гора
ми...”, “Ви, хлопці, не сумуйте...”, “О, мати, закута в кайдани” Акт 
експертизи засвідчив, що належали ці рукописи студентці III курсу 
Чернівецького медичного інституту Дарії Мосендз. Ареш г, допити, 
допити, допити... Під час обшуку були знайдені вірші, які Дарія 
присвятила знайомому Олегу Дольницькому:

“Олег! Пам’ятай,
Люби все, що любові гідне,
А все, що погане, понехай.
Душу май, мов небо погідне,
За Україну життя віддай!”
21 грудня 1951 р. пролунав вирок суду: 10 років позбавлення 

волі без конфіскації майна, адже воно відсутнє...23
Дівчина відбувала покарання в таборах у м.Омську, пізніше у 

Кемеровській обл., с.Суслово, звідки й повернулася додому. Роки 
заслання не минули даремно. Дарія Степанівна інвалід І групи, при
кута до ліжка...

Наведені факти - це тільки декілька прикладів ставлення сталін
ського керівництва до молодшого покоління української інтелігенції 
західного регіону України. Політика сталінського тоталітарного ре
жиму, підвалини якої були закладені тут ще в 1939 р., залишалася не
змінною, а, можливо, ще більш жорстокою в повоєнний час. Характер
ними були політична недовіра до місцевого студентства, систематичні 
кампанії щодо ідеологічного “виховання”, пошуки українських “бур
жуазних націоналістів”, що й спричиняло масові репресії серед молоді краю.

Подібних справ, у яких відбилася трагічна доля сотень юнаків 
та дівчат -  студентів вузів, зберігається у державних архівах СБУ за
хідних областей України ще чимало. Проте й розглянуті матеріали 
переконливо свідчать, що сталінсько-більшовицький режим жорсто
ко карав нашу молодь лише за те, що вона була українською, люби
ла рідне слово, рідну книгу, любила Україну. Для “визволителів” 
уже це було важким злочином, за який 17-20-річним “давали” по 25 
років каторги, тобто більше, ніж вони прожили на світі.

Репресії проти студентів вузів західних областей України мали 
ще один - довготривалий - наслідок; ці заклади перетворилися на 
“кузні радянських кадрів”, слухняних виконавців партійних наста
нов. Плоди такої політики в галузі вищої школи наше суспільство 
пожинає й сьогодні.

1 До кінця ліквідувати буржуазно-націоналістичні перекручення історії Украї-
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Владислав Гриневич 
(Київ, Україна)

ДЕРЖАВНИЙ ТЕРОР ЯК ЗАСІБ ЛЕ£ІТИМІЗАЦІЇ 
РАДЯНСЬКОЇ ВЛАДИ В ЗАХІДНІЙ УКРАЇНІ 

(1939-1941 рр.)

Основними інструментами перебирання влади на приєднаних 
територіях виступали силові структури сталінської системи -  армія 
та НКВС. 8 вересня 1939 р. нарком внутрішніх справ СРСР Л.Берія 
запропонував керівникам наркоматів внутрішніх справ Української 
та Білоруської PCP приступити до створення спеціальних оператив
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них чекістських груп (5 груп по 50-70 чоловік в КОВО, 4 групи по 40- 
50 чоловік в БОВО із додаванням до кожної з них по одному баталь
йону (300 чоловік) прикордонників)1. Напередодні вступу в Західну 
Україну їм було наказано у міру просування частин Червоної армії 
територією Польщі встановлювати контроль над банками, друкар
нями, архівами (передусім, військовими та жандармськими), а також 
проводити арешти членів польського уряду, керівників держави, 
опозиційних політичних рухів, викриття підпілля, повстанців і т. ін. 
Керівникам спецгруп належало входити до складу тимчасових орга
нів влади на зайнятих територіях2.

Проте безпосередньо завдання формування на західноукраїн
ських та західнобілоруських землях органів влади, так само як і за
безпечення організації та проведення в них плебісциту за приєднан
ня до СРСР, покладалися на Червону армію -  зокрема, її політичні 
органи. Саме останні одразу ж після вступу радянських військ до 
населених пунктів, поряд з розгортанням агітаційної роботи, мали 
організовувати нові владні структури та добирати до них лояльні 
кандидатури. 18 вересня 1939 р. ПУ Українського фронту було ви
дано інструкцію політпрацівникам щодо специфіки діяльності з на
лагодження місцевих органів влади на приєднаних територіях3. 29 
вересня командуючий Українським фронтом С.Тимошенко у звер
ненні “До трудового населення Західної України” відзначив нагаль
ну потребу формування нових органів влади та управління -  тимча
сових управлінь у містах і повітах, селянських комітетів -  у волостях 
і селах4. За спеціальною постановою Військової ради Українського 
фронту почалося також створення обласних Тимчасових управлінь з 
центрами у Львові, Станіславі, Тернополі та Луцьку, яким належало 
здійснювати керівництво міськими, повітовими управліннями і се
лянськими комітетами5. Вже до 2 жовтня 1939 р. для роботи у ново
створюваних владних структурах Західної України ЦК КП(б)У було 
направлено 240 відповідальних працівників, ЦК ЛКСМУ -  142, з 
кадрів резерву ПУ РСЧА було виділено 80 чоловік.6 До 5 жовтня для 
роботи на території Західної України зі складу Українського фронту 
було демобілізовано 1000 комуністів та 500 комсомольців7.

1 жовтня 1939 р. політбюро ЦК ВКП(б) прийняло постанову 
щодо проведення 26 жовтня 1939 р. Народних зборів, яким належа
ло узаконити новий територіально-правовий та суспільно-політич
ний устрій Західної України (питання про входження до складу 
СРСР, націоналізацію земель і засобів виробництва, утворення ра
дянських органів влади тощо)8. Вибори до зборів мали проводити
ся на основі загального, рівного і прямого виборчого права при та
ємному голосуванні. Право голосу отримували всі мешканці Захід
ної України за досягненням ними 18 років, незалежно від національ
ності, віросповідання, освіти, соціального, майнового стану тощо.
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За встановленою нормою один депутат мав обиратися від 5 тис. 
осіб9. Право висувати депутатів до Народних зборів надавалося 
тимчасовим управлінням, селянським комітетам, робітничій гвардії, 
зборам робітників підприємств. “Довірені особи” надалі мали узго
дити на окружних нарадах єдину кандидатуру по окремому округу. 
На весь процес висування і реєстрації кандидатів відводилося лише
4 дні (з 14 по 17 жовтня). Ясна річ, за таких умов виборцям досить 
важко було зорієнтуватись у правилах голосування та визначитись 
з кандидатурами. “Полегшити” населенню процедуру голосування 
належало армії. З жовтня 1939 р. начальник Політуправління РСЧА 
Л.Мехліс направив у війська директиву, в якій викладались основні 
завдання політорганів під час виборчої кампанії10. 6 жовтня Поло
ження про вибори до Народних зборів Західної України було вида
но Військовою радою Українського фронту1 *. В ньому підкреслюва
лось, що всі політвідділи військ фронту повинні взяти активну 
участь у підготовці й проведенні виборів та звітувати про це перед 
вищим керівництвом12. За постановою Військової ради Українсько
го фронту також було створено “Комітет з організації та проведен
ня виборів до Українських Народних Зборів”13. Водночас Політуп- 
равлінням фронту було видано “Пам'ятку агітатору для роботи се
ред населення з підготовки до виборів депутатів Народних Зборів 
Західної України”, в якому відзначалась необхідність роз’яснення за
хідноукраїнському населенню здобутків радянської влади - права на 
працю і на відпочинок, матеріальне забезпечення, освіту рідною мо
вою14. Агітатори мали також акцентувати увагу виборців на перева
гах радянської демократії - гарантовані законом свободу слова, друку, 
зібрань і мітингів, вуличних ходів і демонстрацій тощо. Кількість ар
мійських політпрацівників, які виявились задіяними у підготовці та 
проведенні виборів до Народних зборів Західної України, була знач
ною. Український фронт виділив 7 тис. 200 агітаторів, голів 148 окруж
них і 848 дільничних виборчих комісій15. Втім, участь останніх у вибо
рах не обмежувалася лише агітацією. Чимало зусиль спрямовувалось і 
на виявлення “класово ворожих елементів” та недопущення останніх 
до виборів. Так, за повідомленням одного з військових документів, у 
с.Буряк “класово ворожі елементи” спробували висунути свою канди
датку до Народних зборів. Проте за “допомогою” агітаторів 36-ї тан
кової бригади їх кандидатура була провалена, натомість висунута кан
дидатура доньки місцевого незаможного селянина16.

Слід зазначити, що напередодні виборчої кампанії спроби 
розгорнути агітацію за своїх кандидатів намагалися робити й аль
тернативні більшовикам політичні сили краю. “Націоналістичні 
партії поширені повсюди, - повідомлялося в одному з військових до
кументів, - класово-ворожий елемент провадить роботу з метою під
риву виборів задля своїх контрреволюційних цілей”17. “Ведеться ін
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тенсивна контрреволюційна робота, -  зазначалося в іншому доку
менті. - Потрібне серйозне втручання НКВС”18.

За офіційними даними, у виборах до Народних зборів Західної 
України, які проходили з 22 по 26 жовтня 1939 p., взяло участь 
92,8% виборців регіону19. Хоча процедура виборів й мала вигляд на
родного волевиявлення, насправді цей процес цілком і повністю кон
тролювався радянськими військовими та політичними органами. 
Під пильним наглядом останніх проходило обрання кандидатів у де
путати Народних зборів, при цьому альтернативні більшовикам по
літичні сили практично були позбавлені легальної можливості кон
курувати з запропонованими “місіонерами в підкутих чоботях" кан
дидатами. У поширюваних військовими агітаторами офіційних пе
редвиборчих гаслах альтернативні більшовикам партії проголошу
вались “контрреволюційними” “Тільки одна партія більшовиків є 
вірною інтересам трудящих усього світу”, - зазначалося в одному з 
таких гасел” “Пепеесівці, ундівці, сіоністи, поалейціоністи, бундівці
-  прибічники поміщиків, капіталістів та польських панів -  зрадники 
інтересів трудового народу”, - наголошувалось в іншому. Відтак, 
кандидатами в депутати до Народних зборів України було висуну
то 98 членів ВКП(б) -  громадян СРСР, а також 81 кандидат від ко
лишньої комуністичної партії Західної України. Від усіх інших чи
сленних місцевих партій (тільки в містечку Бірка їх існувало більше 
десятка) було висунуто 51 представника. Основну масу обраних 
(1265 чоловік) складали позапартійні20. Переважну більшість обра
них становили українці (92,2%). Натомість поляки, які складали 
27% мешканців краю, отримали лише 3% депутатських голосів, єв
реї (10,6% населення) - 4,3%21.

Хоча вибори в цілому пройшли за сценарієм більшовицького ке
рівництва, все ж значна частина населення виявила своє негативне 
ставлення до них. Майже 700 тис. потенційних виборців або взагалі не 
з’явились на дільниці, або голосували проти висунутих кандидатів22. 
Подекуди опозиційні політичні сили вдавалися до спроб зірвати про
ведення організованих більшовиками виборів. Це стосувалося, примі
ром, українських і польських націоналістів, які, не обмежуючись анти- 
радянською агітацією, вчиняли подекуди й дійовий супротив. Поши
реним явищем стала, зокрема, заміна радянських прапорів на вибор
чих дільницях на українські, синьо-жовті (останні в радянських вій
ськових документах називалися “петлюрівськими”). Поляки вивішува
ли свої біло-червоні прапори, герби з білим орлом, листівки з написа
ми “Niech Zyie Polska!” Водночас і перші, і другі псували портрети ра
дянських вождів, іншу наочну агітацію більшовиків. Приміром, в ніч з 
20 на 21 жовтня на виборчій дільниці по вулиці Малиновського у Рів
ному було зірвано червоний прапор та розірвано портрети Сталіна і 
Ворошилова; українські прапори було вивішено в с.Новоселки Дядь
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ківського повіту на Рівненщині, на цукровому заводі у с.Бабин, де ди
ректором, за радянськими даними, був “колишній петлюрівець” та 
ін.23

Як повідомлялося у радянських військових документах, агіта
ція українських націоналістів під гаслом “Хай живе (Західна) самос
тійна Україна!” знаходила підтримку серед частини місцевого укра
їнського населення. У м.Берестечко на Волині під час мітингу, орга
нізованого радянськими військовими, з натовпу було чути вигуки: 
“Ви - московські наймити. Так не вийде, як ви гадаєте. Вам усім бу
де куля в лоба”24. На деяких виборчих дільницях (причому, не тіль
ки у селах, але й у містах) запропоновані “радянцями” кандидати так 
і не були обрані. Так сталося, зокрема, на соляному заводі у Болехо- 
ві на Івано-Франківщині25. Відзначалися також випадки збройних 
виступів проти нової влади та її прихильників. 22 жовтня 1939 р. у 
с.Радмиш на Рівненщині 50 молодих людей (українських націоналіс
тів) погрожували розстрілом тим, хто піде голосувати. 30 з них були 
негайно заарештовані НКВС, інші, очевидно, встигли сховатися26. В 
с.Ленгин Надвірнянського повіту в приміщення, де проходили збори 
з приводу виборів, увірвалося до 100 озброєних людей з вигуками 
“Геть комунізм -  даєш Гітлера!”. Ними було вбито місцевого міліці
онера, спалена хата голови сільського комітету. Присутнім на збо
рах представнику ЦК КП(б)У, голові Тимчасового управління Над
вірної та деяким іншим керівниками довелося переховуватися27. 
Приспілі до села спецоргани невдовзі заарештували 27 чоловік та 
конфіскували 4 кулемети28. У с. Диліїв на Станіславщині члени УН- 
ДО обстріляли міліціонерів та голову сільського комітету. Ватажка 
нападників енкаведистам вдалося заарештувати, проте невдовзі йо
го було відбито своїми29. Траплялися під час виборів випадки по
биття прорадянськи налаштованих селян (с. Новоселівка на Рівнен
щині), розгрому виборчих дільниць (с. Кустове на Станіславщині)30. 
Останнє, втім, не носило масового характеру.

Про несприйняття частиною українського населення радянської 
влади засвідчували й інші факти. У виборчих бюлетенях нерідко зу
стрічалися викреслювання нав’язаних кандидатів, написи на кшталт: 
“За самостійну (Західну) Україну!”31, “З Богом хочу жити. Хай згине 
комунізм”32, “Геть комуністів!” та ін.33 Фіксувалися іноді й факти 
пронімецьких симпатій. У с.Дубовці на Тернопільщині було вилучено
40 виборчих бюлетенів із написами “Ми за Гітлера”, “Хай живе кан
цлер Гітлер”34. Бюлетень із написом “Хай живе Гітлер, який визволив 
з ярма!” було кинуто до виборчої урни в с.Воля Стариньська35.

Щодо польського населення, то воно здебільшого не брало 
участі у виборах. Ті ж, хто заповнював бюлетені, також нерідко ро
били на них “контрреволюційні надписи” типу: “За польський 
уряд!”, “За польську хлопію робітничу (людово-роботничу)!” та ін.36
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В цілому вибори призвели до подальшого загострення ситуації 
в регіоні, посилення антагонізмів на соціальному і національному 
ґрунті. Крім погіршення польсько-українських стосунків, доволі по
мітним на приєднаних західноукраїнських землях стало зростання 
антисемітизму, що мав під собою виразно політичне підґрунтя.

20-21 жовтня 1939 р. у м.Костополь з’явилися прокламації, що 
закликали: “Увага, українці! Не накладайте жидівського ярма собі 
на шию. Схаменіться!"37 Листівки із закликом “бити євреїв” було 
вилучено і в Тернополі38. Армійські документи в цей період нерідко 
відзначали настрої ототожнення частиною місцевого населення но
вої влади з владою євреїв. Характерний у цьому відношенні прик
лад було зафіксовано в с.Ощадне. Спостерігаючи за радим вітанням 
Червоної армії з боку бідняків-односельців, один із заможних селян 
з обуренням кинув: “Ви ледацюги, вас треба розстріляти. Ви чекає
те на те, що вам єврейська влада щось дасть - не очікуйте”39

Однак, попри всі ексцеси, в цілому вибори до Народних зборів 
не розчарували їх організаторів. Задоволеними своєю діяльністю бу
ли й армійські політпрацівники. ’’Політапарат і партійні органи, 
зокрема, підсумовував начальник політвідділу 36-ї легкої танкової 
бригади батальйонний комісар Земляний, - із завданням забезпечен
ня вірного ходу виборів впоралися”40. Останнє продемонстрували й 
Народні Збори, які проходили 26-28 жовтня у Львові. їх учасники 
одноголосно висловились і за встановлення радянської влади, і за 
возз’єднання Західної України з УРСР, і за націоналізацію землі і 
промисловості та ін. 1 листопада 1939 р. Верховна Рада СРСР за
твердила рішення Народних зборів. З того часу приєднання західно
українських земель до СРСР набуло легітимного вигляду.

А невдовзі було проведено вибори і до місцевих органів влади. 
Як і раніше, вагому роль у цьому відіграли військові. Чимало з них 
було обрано до владних структур регіону. Наприклад, у виборах до 
місцевих рад народних депутатів, які проводились навесні 1940 р. на 
Львівщині, активно було задіяно 4-й механізований корпус (коман
дуючий - генерал А.Власов). Його представниками було організова
но 111 виборчих округів, 43 виборчі дільниці, для обслуговування 
яких було направлено 996 військовослужбовців. Крім того, політор- 
ганами корпусу для участі у виборчій кампанії було направлено 1005 
агітаторів. В результаті виборів серед 127 обраних депутатів 71 ста
новили військовослужбовці корпусу41.

Перебравши військовим шляхом західноукраїнські землі, на
давши вигляду легітимності їх вступу до СРСР, сталінський режим 
приступив до активної радянізації - здійснення комплексу соціаль
но-економічних, політичних, національно-культурних та репресив
но-каральних заходів, спрямованих на інкорпорацію приєднаних те
риторій.
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За умов розпалення війни в Європі, радянська влада була 
вкрай зацікавлена у лояльності якомога ширших верств населення 
регіону. Однак цього не сталося. Більш того, поряд з боротьбою 
проти “класових ворогів*’, радянським інтеграторам довелося “ви
рішувати” в Західній Україні й проблему “нелояльних націй” Ішло
ся, перш за все, про значну частину поляків і місцевих німців, руму
нів, які, на відміну від поважної більшості українців та євреїв, не зу
стрічали Червону армію уквітчаними брамами. Ясно, що за цих обс
тавин своєрідним внутрішнім союзником нової влади мали стати са
ме українці, звільнені, як наголошувала радянська пропаганда, не 
лише “з-під буржуазно-поміщицького ярма польської, (чи то румун
ської) держави”, але й “з-під національного гніту польського (ру
мунського) колоніального правління"’

Розпочата більшовицьким керівництвом на землях Західної Ук
раїни “політика українізації” одразу ж набула вигляду деполонізації
- ліквідації звичного за минулих часів польського політичного, еко
номічного та культурного домінування. Вже під час виборчої кам
панії армійські політпрацівники наполегливо, хоча здебільшого у 
прихованій формі, пропонували українському населенню змінювати 
польські написи на будинках, крамницях на українські, домагатися 
переведення викладання в змішаних школах на українську мову та 
ін.42 Так само за рекомендаціями та сприянням військових у місцеві 
органи влади під час виборів до Народних зборів головним чином 
обиралися українці -  навіть у тих населених пунктах, де вони ста
новили меншість43. Після затвердження більшовицької влади з’яви
лись численні українські газети, школи, вузи, театри. У Львові на
віть було засновано філію української Академії наук. Натомість під 
маркою “реакційності та буржуазності” почалося закриття переваж
ної більшості польських культурних установ. Потужний осередок 
польської культури - Львівський університет було перейменовано 
на честь Івана Франка, а викладання переведено на українську мо
ву. Професори, які відмовлялися читати лекції українською, мали 
поступитися місцем. Всілякими шляхами витіснялась також поль
ська політична та економічна еліта. Разом з тим прискорювався про
цес фізичної українізації міст: напередодні німецького нападу кіль
кість українців в них зросла з 18,6% до 29,2%44.

Проте досить скоро стало очевидним, що радянська українізація 
в Західній Україні, так само, як у минулому в Східній Україні, пере
важно була націлена на “розукраїнення українською”. Першим провіс
ником цього стало нищення (як правило, у формі “саморозпуску”) та
ких надзвичайно популярних і досить впливових центрів українського 
культурного життя, як Наукове товариство ім.Тараса Шевченка, 
Просвіта та ін. Створювані замість них нові культурно-освітні осеред
ки, будучи формально національними, були спрямовані на виховання
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населення у дусі комунізму, “пролетарського інтернаціоналізму” -  а, 
отже, заперечення національного патріотизму як вияву буржуазності.

На відміну від процесів, що відбувались в УСРР за часів націо
нальної реформи 20-х рр., місцеві українські кадри значною мірою 
виявились незадіяними в керівних органах влади -  передусім на рів
ні областей та міст. Відповідальні посади заповнювались партійни
ми та радянськими функціонерами зі сходу, кількість яких постійно 
зростала. Як повідомлялося в травні 1940 р. на XV з’їзді КП(б)У, до 
приєднаних українських земель за півроку було направлено понад
14 тис. партійців45. Під час листопадового (1940 р.) пленуму ЦК 
КП(б)У начальник відділу кадрів Центрального комітету М.С.Співак 
повідомив про підготовку ще 40 тис. партпрацівників для відправки до 
західних областей України, а також Молдавії, Аккерманської, Черні
вецької областей46. Надіслані зі сходу більшовицькі кадри, заповнюю
чи керівні посади в радянських та партійних органах, забезпечували 
також постійне зростання чисельності місцевих організацій КП(б)У. 
Як звітував на вищезгаданому пленумі секретар Рівненського обкому 
партії Бегма (був відряджений з Київського обкому партії), упродовж 
року парторганізація Рівненщини зросла майже у 10 разів (з 400 до З 
тис. 969 чоловік), і абсолютну більшість з них склали комуністи, які 
прибули з Великої України (3 тис. 169 чоловік)47.

Слід зазначити, що надіслані зі сходу комуністичні кадри в ціло
му погано інтегрувались в місцевий соціум. Незнання чи погане знан
ня української мови, необізнаність зі специфікою регіону, нарешті еле
ментарна неосвіченість та некультурність нерідко справляли на насе
лення прикре враження. Втім, якісні характеристики новоспеченої 
компартійної еліти Західної України значною мірою відповідали за
гальному стану КП(б)У наприкінці 30-х -  на початку 40-х років. За 
дворічний період між XIV і XV з’їздами Компартії України чисель
ність республіканської парторганізації збільшилась на 82,5%, 
склавши на 1 травня 1940 р. 521 тис. 78 чоловік (члени партії- 319 
тис. 523, кандидати -  201 тис. 555 чоловік)48. Таке стрімке зростання 
лав КП(б)У виходило із загальної лінії сталінського керівництва, яке 
в період розгортання масових репресій та напередодні Великої євро
пейської війни, облегшивши умови прийняття до партії “пролетар
сько-селянських низів”, прагнуло зміцнити свої позиції. Показово, 
що 1940 р. 70% членів КП(б)У мали лише початкову або взагалі не 
мали освіти49. Брак політичної культури, низький освітній та куль
турний рівень фактично перетворювали правлячу партію на партію 
організованого натовпу. Такій партії відповідав і стиль політичного 
лідерства її керівників. Вульгарний популізм, культурне невігластво, 
нерідке використання в мові просторічної говірки або й брутальної 
лайки - все це, на думку пролетарських вождів, мало підкреслювати 
генетичний зв’язок “верхів” з масами. Уособленням типу такого лі
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дера в Україні був перший секретар КП(б)У М.С.Хрущов -  виходець 
з народу, не позбавлений гострого природного розуму, міцної хват
ки і відвертого популізму50. Такий образ “партійного вождя” праг
нули наслідувати й створювати партійні функціонери нижчих рівнів
- зокрема, і на заході України.

Ще однією особливістю кадрової політики радянської влади 
на приєднаних територіях стало незвичне за умов польського прав
ління входження до місцевих органів влади значної кількості євреїв. 
Сподіваючись на сприятливе вирішення за нових умов соціального 
та національного питання, певні прошарки єврейства (передусім, 
представники лівих партій та біднота містечок) взяли активну участь 
в організованих у вересні 1939 р. тимчасових органах влади. Суттє
ве збільшення кількості євреїв у владних структурах усіх рівнів до 
певної міри пояснювалось з однієї сторони - високою часткою їх се
ред кадрів, надісланих зі сходу для партійної та радянської робо
ти, в органи НКВС, суд, прокуратуру тощо, а з іншої -  активною 
позицією місцевого єврейства, так званих “висуванців”, які поча
ли заступати місця, звільнені представниками польської еліти. Пи
тання про національний склад і, зокрема, участь єврейства у владних 
та управлінських структурах західноукраїнського регіону до цього 
часу недостатньо розроблене вітчизняною історіографією. Втім, 
можна припустити, що ситуація в цьому відношенні була аналогіч
на тій, що склалася в цей період у Західній Білорусії. За даними дос
лідника Є.Розенблата, наприкінці 1940 р. у Пінській обл. євреї скла
дали серед місцевих висуванців 25,16%, серед кадрів обласних уста
нов і закладів - 49,5%. Досить високою була частка євреїв, зайнятих 
на судово-прокурорській роботі (41,2%), дещо меншою, однак також 
чималою (17%) була їх кількість серед працівників обкому і райкомів 
області. При цьому більшість останніх прибуло до регіону зі східних 
областей Білорусії51.

Радянська політична модель брутально імплантувалась у тіло 
західноукраїнського політикуму. В короткий час за допомогою 
спецорганів на приєднаних територіях було встановлено однопар
тійну систему. Усі альтернативні КП(б)У партії і рухи були змушені 
припинити своє існування, значна частина їх керівництва та активу 
емігрувала або опинилася за гратами. Водночас на зміну твореним 
впродовж десятиліть засадам громадянського суспільства - розгалу
женої системи кооперативів, різноманітних спортивних і культур
ницьких, релігійних, молодіжних, жіночих товариств -  зі сходу було 
перенесено систему вкрай централізованих та контрольованих ком
партією організацій -  на кшталт профспілок, комсомолу, творчих 
спілок письменників, композиторів і т. ін.

Впровадження на західноукраїнському терені економічної мат
риці казарменого соціалізму розпочалося з суцільної націоналізації
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землі, а також промисловості і торгівлі5-.
Враховуючи досвід другої редакції “воєнного комунізму”, 

внаслідок якого наприкінці 20-х -  на початку 30-х років Україна фак
тично опинилась на межі громадянської війни та пережила трагедію 
голодомору, радянська влада передбачливо утрималась від негайно
го проведення форсованої колективізації сільського господарства на 
приєднаних українських територіях. Конфіскована у великих земле
власників земля - 2,7 млн га - була розділена між безземельними, ма
лоземельними селянами та створюваними колгоспами і радгоспами 
(відповідно 1,1 га та 1,6 га)53. Проте період добровільності у творенні 
колгоспної системи все ж виявився нетривалим, і вже з кінця 1940 р. ад
міністративний та економічний тиск на селян з метою залучення їх до 
колективних господарств суттєво посилився. Якщо у травні 1940 р. у 
Західній Україні було організовано лише 155 колгоспів54, то наприкін
ці 1940 р. їх нараховувалось 52955, а в червні 1941 р. - близько 3 тис.56 
Втім, слабкість органів радянської влади на місцях не давала можли
вості контролювати хід колективізації: частина колгоспів створюва
лась формально та існувала лише на папері.

Аналогічні процеси відбувалися і в Північній Буковині. Тут 
вже до 1 вересня 1940 р. розподілили 99,6 % поміщицької землі, а 
до 20 листопада ліквідували все церковне землеволодіння57 При 
цьому до тих, хто вступав проти проведення радянської аграрної по
літики застосовувалися жорстокі заходи. Приміром, поміщика Оп- 
рю М.Г. з с. Маморниця було розстріляно 12 лютого 1941 р. за виро
ком Чернівецького обласного суду за те, що він “мав 170 га землі та 
експлуатував найману робочу силу”. Така ж доля спіткала і жінку 
Черкез-Шнеєр В.М. з Хотинщини58. Репресіям піддавалися і замож
ні (“куркульські”) селянські сім’ї, які депортовувалися.

Ще одним економічним нововведенням стало одержавлення 
понад 2,2 тис. промислових підприємств регіону59, активізоване 
постановою ЦК ВКП(б) від 3 грудня 1939 р. “Про націоналізацію 
промислових підприємств і установ на території Західної України і 
Західної Білорусії” Цілком і повністю контрольований компартією, 
цей процес все ж мав видимість народного волевиявлення, адже здій
снювався у формі проведення відповідних рішень загальними збора
ми робітників підприємств. Певного авторитету новій владі мали до
давати й введення 8-годинного робочого дня, а також боротьба з 
хронічною соціальною хворобою польської держави - безробіттям. 
Останнє частково вдалося зменшити -  переважно за рахунок виве
зення близько 20 тис. чоловік до промислових районів Східної Ук
раїни, зокрема, в Донбас60.

Прискореними темпами на приєднаних територіях стали роз
виватися промислові галузі, що мали військове значення. Вже 5 жов
тня 1939 р. за наказом наркома паливної промисловості СРСР
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Л.М.Кагановича до західних областей України з Москви було нап
равлено фахівців, яким належало вивчити можливі перспективи ор
ганізації видобутку вугілля61. Невдовзі в регіоні було прискорено 
видобуток нафти, вугілля, заготівлю деревини. Розпочато будівниц
тво численних аеродромів, рокадних доріг, ряду військових заводів 
та ін. військових об’єктів.

Започатковані масштабні структурні зрушення господарства 
краю несли в собі всі хронічні вади соціалістичної економіки з низькою 
ефективністю праці, незадовільною якістю продукції, ножицями між 
попитом і пропозицією тощо. Вкрай негативно позначалися й перма
нентні чистки досвідчених фахівців -  управлінців, які відносилися пе
реважно до “класово -  ворожих” елементів.

Прикметою часу стала на приєднаних територіях і боротьба 
радянської влади з приватною торгівлею. Розпочалася вона одразу 
ж після вступу Червоної армії в західноукраїнський регіон. У звичай
них за умов воєнного часу перебоях з постачанням продуктів харчу
вання та зростанням на них цін військова влада одразу ж звинува
тила місцевих торговців. Військовим трибуналом Українського 
фронту впродовж жовтня 1939 р. було проведено кілька відкритих 
судових процесів над ними. Зокрема, на початку жовтня в Станісла
ві, у приміщенні кінотеатру “Варшава” під схвальні овації натовпу 
було засуджено на строк від 7 до 10 років з конфіскацією майна “ген
длярів Горвиця, Штейнберга, Шумера, Енгеля, Самоелі, Рамера за 
злісне підвищення цін на товари”62. Схожий процес відбувся і в м. Ро
гатин, де за статтею 127 Кримінального кодексу УРСР було засуджено 
“спекулянта Грата”63. Невдовзі, однак, від цієї практики відмовились. 
Не останню роль у цьому відіграло усвідомлення військово-політич
ним керівництвом “політичної небезпеки” організації подібних пока
зових процесів “у найгарячіші дні проведення виборів до Народних 
Зборів”64. Після проведення плебісциту, придушення приватної тор
гівлі набуло в Західній Україні організованого характеру, що, звичай
но, не могло не призвести до негативних наслідків - перебоїв у поста
чанні міст товарами і продуктами, зростання цін, появи незнаного до
сі феномена довгих черг. Характерною в цьому плані стала ситуація із 
закриттям восени 1940 р. у Львові всіх приватних продуктових магази
нів, ринків, внаслідок чого розпочалися різкі перебої з постачанням 
продуктів65. Подібне відбувалось і в інших містах.

Впровадження комуністичної ідеології на західноукраїнських 
землях супроводжувалось нищенням традиційного духовного життя 
регіону, в якому найповажніше місце посідала релігія. Наміри нової 
влади розпочати нещадну боротьбу з “релігійними забобонами” 
місцеве населення відчуло вже в ході “визвольного походу”. Недолу
га атеїстична агітація армійських політпрацівників, відверто вороже 
ставлення значної частини військовослужбовців до церкви і свяще
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ників, непоодинокі випадки пограбування останніх погано сполуча
лись з деклараціями радянського військово-політичного керівництва 
про повагу до релігійних почуттів віруючих. В окремих випадках вій
ськові навіть вдавалися до спроб закривати церкви. Так вчинив, зокре
ма, батальйонний комісар одного з шпиталів Українського фронту 
Черняхов, який не тільки категорично заборонив підлеглим з місцевих 
мешканців відвідувати церкву в буденні дні, але й навіть відібрав клю
чі від храму з тим, аби його наказ не було порушено66.

Принагідно зазначимо, що в самій Червоній армії, яка просува
лася територією Західної України, так само панувало досить войовни
че ставлення до релігії та віруючих. Зокрема, баптистів, які в ході при
зову відмовлялися брати до рук зброю, притягали до судової відпові
дальності. Армійські політпрацівники уважно стежили за “атеїстич
ним вихованням” особового складу, сприймаючи за справжнє ЧП про
яви релігійності з боку червоноармійців. Показовий випадок стався у 
вересні 1939 р. в одній із частин 27-го стрілецького корпусу Укра
їнського фронту, де “було встановлено факт відвідування церкви” 
в м. Володимир-Волинський червоноармійцем Євтушенком. Секретар 
партбюро частини в приватній бесіді спробував роз’яснити йому “неп
ристойність такої поведінки”, однак це не вдалося. “В Бога я вірую, 
йому і молюся і взагалі, що це за гоніння! - доповідав політпрацівник 
командуванню про реакцію Євтушенка. Бог мене захищає, Він мій 
Спаситель від усіляких гріхів. Що хочте робіть, а молитися все одно 
буду!” Зіткнувшись з такою непоступливістю віруючого, секретар пар
тбюро вказував за доцільне “з’ясувати політичну фігуру Євтушенка 
щодо можливості його перебування в РСЧА”67.

Хоча після затвердження радянської влади жодна з традицій
них українських церков - Українська греко-католицька, Українська 
автокефальна православна - офіційно не були заборонені, тиск на 
них постійно посилювався: перешкоджання викладанню Закону Бо
жого в школах, експропріація церковних земель, скасування права 
на друкарську діяльність, закриття духовних семінарій, встановлен
ня непомірно високих податків і т. ін. Водночас, посилилися репресії 
проти духовенства. Лише в Галичині напередодні німецького нападу 
було арештовано 79 священиків, частину з них було розстріляно у 
червні 1941 р.68 Після відступу Червоної армії митрополит А.Шеп- 
тицький, повідомляючи Ватікан про нищення радами УГКЦ, зазна
чив, що в його єпархії були вбиті чи померли у в’язниці 12 священи
ків, 33 було вивезено до Сибіру, а в Перемишльській єпархії загину
ло близько 20 чоловік69. У Північній Буковині наступ на румунську 
православну церкву був ще потужнішим. Буковинську митрополію 
ліквідували, її Чернівецьку резиденцію перетворили на музей, а цер
ковні землі націоналізували. Священиків обкладали високими по
датками, не обминули їх і репресії.
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Все це, до певної міри, послаблювало позиції церкви в Західній 
Україні, проте водночас посилювало заперечення “безбожної влади” 
з боку релігійно наставленого населення.

Насадження в Західній Україні радянського режиму супровод
жувалось розгортанням масових репресій, що випливало з самої 
природи сталінської тоталітарної системи, основу якої становив те
рор. Водночас знищення старої еліти, передовсім польської, розгля
далось радянською владою як важливіша умова руйнування струк
тур державного та адміністративного апарату попередньої системи 
управління та власності, інтеграції краю до СРСР. Тільки в період 
з вересня по грудень 1939 р. було затримано і передано до судових і 
каральних органів понад 10 тис. 200 осіб70.

Слід відзначити, що саме армія започаткувала каральні дії на 
приєднаних землях. Вже в ході воєнної кампанії спостерігались випад
ки розстрілів без розслідування і суду полонених польських солдатів і 
офіцерів, а також жандармів, поміщиків, військових осадників, лісни
ків тощо. Це було наслідком, з одного боку, впливу радянської вій
ськової пропаганди, а з іншого - укорінених у свідомості військово
службовців негативних стереотипів і штампів, вироблених кому
ністичною ідеологією з її наголосом на ідеї класової боротьби. Об
раз “пса-офіцера”, жорстокого і безжального ката-жандарма, “кро
вопивці, нещадного експлуататора трудового народу ляха-поміщика” 
і т. ін. набули в той час справжньої демонізації71. Отож, зустрінувшись 
віч-на-віч з класовими ворогами, переможці - радянські командири і 
комісари знерідка стали перебирати на себе роль “месників за народ
ні страждання”, “карального меча правосуддя”

Військові документи тієї пори рясніють повідомленнями про чис
ленні випадки незаконних розстрілів полонених і представників місце
вої адміністрації, польської політичної та економічної еліти. Російська 
дослідниця Н.С.Лебедєва називає до 20 місць, де Червоною армією 
вчинялися незаконні розстріли польських полонених. Приміром, після 
здобуття м.Гродно розлючені супротивом поляків радянські військові 
розстріляли 300 польських вояків'2.

Чимало аналогічних злочинів було вчинено і на Українському 
фронті. Так, за наказом командира батальйону ст.лейтенанта Бул- 
гакова і ст. політрука Кондюрина (44-а стрілецька дивізія) 27 ве
ресня 1939 р. були розстріляні з гармати (!) 15 польських кавалеристів, 
захоплених в бою під м. Руське. їхні трупи покинули просто неба в полі73.

Особливу класову ненависть викликали у радянських вояків 
полонені польські офіцери, які нерідко ставали жертвами незакон
них розстрілів. Приміром, писарчуки Катрюков і Парфіров зі шта
бу 14-ї кавалерійської дивізії під приводом відправки до штабу поло
нених, вивели за село і розстріляли двох польських офіцерів74. Без 
будь-яких очевидних причин червоноармійцями цієї ж дивізії Курі-
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циним і Щербатюком було вбито ще двох офіцерів75.
Фактично поз.а законом були поставлені польські поліцейські і 

жандарми, яких могли розстріляти лише за носіння форми. Примі
ром, 26 вересня батальйонний комісар 125-го артполку 81-ї стрілець
кої дивізії Минєєв під час перевірки візків з біженцями і польськими 
солдатами, які поверталися додому, побачив на деяких з них жан
дармську форму. Він так перейнявся класовою ненавистю, що нака
зав розстріляти полонених (начебто “за супротив”), що і було зроб
лено на очах усієї колони біженців76.

З польськими поміщиками радянські військові іноді розправля
лися прямо у них вдома. Так, молодший політрук 15-го стрілецького 
корпусу Загорульський 21 вересня 1939 р. в с. Олександрівні застре
лив у ліжку хворого польського поміщика, якого оглядав лікар77

Типовим у контексті застосування радянськими військовими 
“класового підходу” може слугувати випадок, що стався на дорож
но-контрольному пункті поблизу Тернополя. Там було затримано 
двох невідомих - як повідомлялось, батрака і куркуля за соціальним 
походженням. На запитання червоноармійця, що робити із затрима
ними, начальник політвідділу 24-ї танкової бригади батальйонний 
комісар Березовський відповів: “Батрака -  відпустити, а куркуля 
розстріляти”78.

Непоодинокими були й випадки вбивства радянськими військо
вослужбовцями офіцерів і поміщиків (подекуди разом із сім’ями) з ме
тою пограбування. При цьому “класовий принцип” виступав лише 
виправданням злочину. Наведемо декілька характерних прикладів. 
Старший лейтенант Таубеков з 41-го артилерійського полку у м. Тар- 
нопіль застрелив польських офіцерів і зняв з них годинники79. 2 жов
тня 1939 р. лейтенант Зрячев A.B. (36-а окрема легка танкова бригада) 
з групою червоноармійців грабував у с. Стойно поміщика. За відмову 
віддати ключі від комори, він власноруч застрелив хазяїна, а потім на
казав солдатам розстріляти і його зятя80. Того ж дня у с. Каменка ко
мандир та два червоноармійці з 28-го кавалерийського полку 5-ї кав- 
бригади вчинили розправу над родиною поміщика П. Бурачок (Бара- 
бечек). Його самого, дружину 60 років, двох синів та дружину одного
з них (останню попередньо було зґвалтовано) вбили в будинку. Стару- 
приживалу Чернецьку злочинці у військовій формі застрелили вже на 
вулиці на очах селян81.

Слід зазначити, що крім незаконних розстрілів з боку військо
вослужбовців, каральні органи Червоної армії знищували “класових 
ворогів” і на цілком законних підставах, адже Військова прокурату
ра та Військові трибунали Українського і Білоруського фронтів от
римали таке право і широко ним користувалися. Згідно з директи
вою Голови воєнної колегії Верховного суду СРСР армійського во- 
єнюриста Ульріха, вироки воєнного трибуналу щодо місцевих меш
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канців Західної України мали затверджуватися Воєнними радами 
фронтів і виконуватися без санкції Москви82. Граючи на популізмі з 
місцевим населенням напередодні виборів, ці органи нерідко засуд
жували до страти польських поліційних чинів різних рангів, рядових 
агентів і навіть простих селян. Так, 21 вересня 1939 р. керівниками 
військової прокуратури і Особливого відділу 2-го кавалерійського 
корпусу без слідства суду і було розстріляно 10 адміністративних по
ліційних чинів83. 6 жовтня ВТ Українського фронту засудив до роз
стрілу С.Члома, 1905 р. народження -  начебто ”за активну боротьбу 
проти революційного руху в 1933 році” “Він бив в’язнів - комуніс
тів і погрожував їм.” - відзначалось у вироку84.

Розпочаті на західноукраїнських землях у вересні 1939 р. реп
ресії і терор проти місцевої польської еліти став передвістям Ка- 
тинської трагедії, під час якої відповідно до постанови ЦК ВКП(б) 
від 5 березня 1940 р. упродовж квітня-травня 1940 р. у Козельсько- 
му (Смоленська обл.), Старобільському (Харківська обл.) та Ос- 
ташківському (Калінінська обл.) спецтаборах НКВС, а також у ря
ді в’язниць Києва, Харкова, Херсона та Мінська було розстріляно 
до 22 тис. польських офіцерів8̂ .

Широкого розмаху набули на приєднаних землях депортації. З 
метою “очистки регіону від неблагодійного елемента” впродовж 
1940-1941 рр. радянськими спецорганами було проведено кілька 
операцій з адміністративного виселення місцевого населення. Спочат
ку за наказом наркома внутрішніх справ СРСР Л.П.Берії від 29 грудня 
1939 р. до східних районів Радянського Союзу вивозились польські 
військові та цивільні осадники. Під час другої хвилі депортацій - на 
початку квітня 1940 р. - з приєднаних територій виселялись “класо
во ворожі групи” поляків та українців. Серед них були громадські і 
політичні діячі, українські націоналісти, а також члени колишньої 
комуністичної партії Західної України, яких більшовицьке керівниц
тво вважало “не вповні лояльними”. Депортувалися не тільки “воро
ги народу”, але також їхні сім’ї. Третя хвиля депортацій, що прий- 
шлася на червень 1940 р., носила характер “зачистки” західноукраїн
ських земель від “неблагодійного елемента” Разом із тим в цей час 
було вислано значну кількість польських євреїв, які відмовилися 
приймати радянське громадянство.

Хоча каральні заходи сталінського режиму спрямовувались про
ти представників усіх національностей, все ж найбільше постраждали 
поляки (до 550 тис. чоловік) та українці (до 500 тис. чоловік)^6. Зага
лом репресії на колишніх польських землях охопили до 1 млн 200 тис. 
чоловік, тобто до 10% місцевого населення87. Вказуючи, що на контро
льованій радянською владою території Західної України загинуло в 3-
4 рази більше місцевого населення, ніж на вдвічі більшій за розмірами 
німецькій частині окупованої Польщі, американський дослідник Ян
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Гросс охарактеризував сталінський СРСР як державу-вбивцю”88.
Так само, як і на щойно приєднаних землях колишньої Поль

щі, в анексованих румунських провінціях радянізація. почавшись 
із чисток “класово чужих елементів”, швидко набула етнічної за
барвленості. Ті з представників вищого і середнього класу, хто не 
встиг виїхати до Румунії, були майже повністю ліквідовані. їх чи 
вислали, чи засудили до різних строків ув’язнення, чи розстріляли. 
Приміром, О.В.Руссо з Хотина було розстріляно за те, що він 
“брав участь у контрреволюційній партії “кузистів” і видавав ра
дянських активістів”8̂

До речі, члени “антирадянських партій”, яких, за підрахун
ками спецорганів, тут нараховувалось (разом із членами родин) до
5 тис. чоловік, стали однією з перших жертв НКВС.

До “зрадників батьківщини” прирівнювались також і румун
ські державні службовці, причому особливо небезпечними вважа
лися ті, хто перебував на службі у поліції, жандармерії та примарі- 
ях. Навіть дрібні посадовці і пересічні охоронці отримували за цей 
“злочин” до 7 років виправно-трудових таборів.

Депортації відбувалися в цьому регіоні у 2 етапи: 23 травня 
1941 р. вислали 181 родину (понад 500 чоловік), передусім тих, хто 
висловлював бажання виїхати із СРСР90. А 13 червня 1941 р. ви
селили ще 2 тис. 279 сімей (7 тис. 720 осіб) з числа активних членів 
партій та їхніх близьких родичів (2 тис. 340 чоловік), членів сімей 
зрадників батьківщини (2 тис. 766 чоловік), колишніх поміщиків, 
фабрикантів, чиновників, поліцейських, офіцерів румунської, 
польської та білої армій (1518 чоловік)91.

Назагал, за попередніми підрахунками, впродовж 1940-1941 рр. 
на території Північної Буковини і Хотинщини було репресовано з 
політичних мотивів близько 11 тис. чоловік, з яких понад 1400 бу
ли розстріляні, загинули в тюрмах і на спецпоселеннях92.

Впродовж року місцеве буковинське населення майже повніс
тю зневірилось в радянському режимі. Коли 10-11 січня 1941 р. в 
Чернівецькій обл. відбулися вибори до Верховних рад СРСР та 
УРСР, чимало людей висловлювало думки щодо їхньої фіктивнос
ті. “Це суцільна дурість і обман, - заявив вчитель с. Довжок Спа- 
тар, - що робляться тільки для закордону. Вони ж самі виставля
ють своїх кандидатів , а ті потім з успіхом душать народ. Хіба на
род виставляє, кого він хоче?! Ні, заставляють голосувати за тих, 
[за] кого скажуть”93.

Однією з форм протесту місцевого населення проти радян
ської влади стали спроби здійснення групових переходів кордону. 
Проте влада жорстоко придушувала подібні акції. Так, 28 січня 
1941 р. мешканці сіл Гарячий Урбан, Гарячий Монастир, Бояни, 
Остриця, Магала були перехоплені кавалерійськими частинами
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прикордонної застави та оперативними працівниками УНКВС на 
відстані 3 км від румунського кордону. При цьому було вбито 12 
осіб, затримано 53 та лише 2 вдалося перейти кордон94. Коли піс
ля чергової відмови місцевої влади селянам Глибоцького району доз
волити зареєструватися з приводу виїзду до Румунії, останні 1 квітня 
1941 р. зробили спробу прорватися туди самотужки. В результаті 
близько 50 чоловік було вбито і поранено, а в селах розпочалися 
масові арешти.

На запит М.Хрущова до Москви, що з цього приводу роби
ти, Сталін відповів: “Стріляти по людях, звісно, можна, проте 
стрільба - це не головний метод нашої роботи”95.

Військові події, радикальні зміни режимів, специфіка сталін
ської національної політики зумовили мобілізацію етнічностей та 
загострення міжетнічних стосунків у західноукраїнському регіоні. 
Водночас воєнні дії та сталінські репресії призвели до значних де
мографічних змін. Сотні тисяч людей різних національностей у ве
ресні 1939 р. були змушені покинути місця свого постійного про
живання та перетворились на біженців. Двома потоками із заходу 
на схід та зі сходу на захід рушили вони через розбурхану війною 
країну. Польські євреї рятувались передовсім від расової політики 
нацистського режиму, частина поляків та українців - від комуніс
тичного панування96. На демаркаційній лінії між вермахтом і Чер
воною армією постійно накопичувалися тисячі і десятки тисяч лю
дей. Зокрема, на 19 жовтня 1939 р. у м. Перемишль очікували на 
дозвіл в’їхати на контрольовану німцями територію 3 тис. 780 чо
ловік, у тому числі 3 тис. 647 поляків, 62 українці, 20 німців, 42 єв
реїв. Водночас на перехід до радянської зони очікувало 816 чоло
вік, здебільшого євреї та українці97. 25 вересня 1939 р. німці закри
ли кордон, пропускаючи на “свою” територію тільки “фольксдой- 
чів”, “українських активістів” та водночас забороняючи проїзд на 
територію третього рейху євреїв98. Останні натомість отримали 
дозвіл на вільний виїзд з території Польщі до радянської зони. 30 
вересня 1939 р. у районі м.Бірча зосередилось близько 2 тис. 500 єв
реїв, які прагнули потрапити до СРСР99. Те, що вермахт вільно ви
пускав зі своєї зони всіх бажаючих, і перш за все євреїв, викликало 
підозру радянської сторони. Зокрема, представники спецорганів 
висловлювались у тому сенсі, що “під приводом перекидання євре
їв і громадян інших національностей, німці засилають ... свою 
агентуру з метою шпигунства і диверсійної діяльності100. Невдовзі 
як “потенційно неблагонадійний елемент” біженці (євреї, складали 
серед них понад 80% ) стали примусово виселятися вглиб терито
рії СРСР101.

Дещо інша доля спіткала етнічних німців Західної України.
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Згідно з угодою, укладеною 16 листопада 1939 р. між урядами 
СРСР і Німеччини102, розпочався їх масовий виїзд з територій, 
контрольованих Червоною армією. В планах А.Гітлера про ство
рення в Центральній Європі Великої Німеччини (тисячолітнього 
III рейху) так звані фольксдойчі мали відіграти важливу роль: по
ширення німецької експансії на сусідні країни (аншлюс Австрії, 
анексія Чехословаччини) саме й проводилося під гаслом "Heim, 
ins Reich!" - "Додому, в Рейх!"103 У позбавленні Західної України 
від доволі відчутної німецької присутності було зацікавлене й ста
лінське керівництво, яке в такий спосіб, власне, продовжувало 
практику етнічних “зачисток” від нелояльних націй приєднаних 
територій. Щодо самого німецького населення, то воно здебільшо
го не виявляло симпатій до радянської влади. Як повідомлялося в 
донесеннях політпрацівників Українського фронту, німецькі коло
ністи Західної України не приховували свого розчарування з при
воду того, що ці території мають відійти до СРСР, а не до Німеч
чини. Натхненні розповіді військових агітаторів про переваги ра
дянського способу життя не справляли помітного враження. Побо
юючись негайної колективізації, “політично неписьменні” коло
ністи подекуди розпочали масовий забій худоби. “Все одно радян
ська влада забере. -  говорили вони. - Краще ми самі з’їмо” 104. Од
разу ж після підписання Угоди про взаємне переселення українців 
і німців серед останніх, за даними органів НКВС, пожвавилася ді
яльність “фашистських, сектанських та інших елементів”, спрямо
вана на активізацію переселенського руху до Німеччини. В одній із 
інформацій заступника наркома внутрішніх справ СРСР Кобулова 
повідомлялося про те, що в Бессарабії, Північній Буковині та рес
публіках Балтії організація переселення німців проводиться “під ан- 
тирадянськими та націоналістичними гаслами” 1̂ 5. В 1939-1940 pp. з 
щойно приєднаних до СРСР територій до німецької зони окупації 
Польщі виїхало понад 250 тис. етнічних німців - у тому числі 60 
тис. з Волині, 96 тис. з південної Бессарабії, 42 тис. з Північної Бу
ковини, 60 тис. зі Східної Галичини106. Втім, частина німців, про
довжуючи зберігати значний ступінь нелояльності до більшовиць
кої владі, все ж залишилась на підрадянських територіях. Зокрема, 
як повідомлялося в донесеннях радянських спецорганів, чимало 
німців залишилося в Аккерманській області, перетворивши її на 
своєрідний центр націонал-соціалістів Бессарабії (тут активно дія
ли напередодні радянсько-німецької війни різноманітні прона
цистські організації, шпигунські центри тощо)107.

З анексованих Радянським Союзом територій до Румунії ви
їхали до 200 тис. румунів108. Водночас чимало сільських мешкан
ців, які мали власне господарство, залишилися. Слід також зазна
чити, що в ході наступу Червоної армії, було “випадково” зайнято
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необумовлений попередніми угодами Герцаївський район, який 
компактно заселяло румунське населення'09 Він так і залишився 
під радянським правлінням. Водночас, рятуючись від потужного 
спалаху антисемітизму, що здійнявся у Румунії після втрати нею 
Бессарабії та Північної Буковини, «до СРСР переїхало кілька де
сятків тисяч євреїв, чимало яких було напередодні війни депорто
вано сталінським урядом до тилових районів СРСР. Так, 18 червня 
1941 р. З тис. 800 буковинських євреїв з т.зв "‘контрреволюційних 
елементів” були виселені до східних районів СРСР110. Ізраїльський 
дослідник М. Альтшулер стверджує, що лише з самих Чернівців 
було депортовано 4 тис. євреїв, представників “експлуататорськх 
класів”111.

Парадоксально, проте факт: возз’єднання західноукраїнських 
земель з Великою Україною -  мрія, яку десятиліттями плекали ук
раїнські націоналісти, нарешті, була здійснена більшовиками. 
Щоправда, на відміну від пропагованої націоналістами ідеї собор
ності українських земель “від Сяну до Дону”, “возз’єднання укра
їнських земель в єдиній Українській державі” здійснювалося лише 
за рахунок приєднання колишніх польських та румунських терито
рій, і не торкалося етнічних українських земель, що опинилися у 
“внутрішніх кордонах” СРСР -  зокрема, в Росії, Білорусії та щой
но утвореній Молдавській PCP. І все ж, возз’єднання етнічних зе
мель стало подією історичної ваги для України. Саме з цього часу 
внаслідок зростаючої геостратегічної, політичної та економічної 
ваги для Радянського Союзу УРСР справді перетворилася на “дру
гу радянську республіку”. Це, звісна річ, підвищувало на союзно
му рівні і роль української радянської політичної еліти, яка з роз
ширенням кордонів республіки та додаванням потужного галиць
кого національного ферменту, стала дедалі виразніше усвідомлю
вати себе національною елітою. Водночас, возз’єднання заходу і 
сходу об’єктивно сприяло піднесенню національно-етатиської сві
домості пересічних українців. Здійснювана більшовиками україні- 
заційна політика в західноукраїнському регіоні проводилась на 
фоні загасання українізаційних процесів на сході, який вже встиг 
відчути на собі потужний тиск русифікації. До певної міри, приєд
нання Західної України до СРСР врятувало східних українців від 
суцільної асиміляції та розукраїнення. Процес возз’єднання надав 
“друге дихання” тим прихильникам національного відродження, 
які зуміли зберегтися за умов сталінського терору.

В цілому ж, платнею за сумнівні соціальні експерименти, 
здійснювані радянською владою на анексованих територіях, стала 
справжня гуманітарна катастрофа, що перманентно тривала тут 
від часу входження Червоної армії. Все це не лише призводило до 
численних людських втрат та демографічних змін, але й виклика
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ло загострення міжетнічних взаємин в регіоні. Наслідком коротко
термінового радянського правління стали серйозні зміни суспіль
них настроїв основної маси західноукраїнського населення, яке, 
доволі швидко розчарувавшись у радянській моделі української 
державності, стало виявляти антирадянські і, подекуди, проні- 
мецькі настрої. Останнє не могло не датися взнаки з початком вій
ни нацистської Німеччини проти СРСР.
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Олександра Веселова
(Київ, Україна)

ГЕН О Ц И Д ГОЛОДОМ ОРОМ  
1946-1947 років В УКРАЇНІ

Призвідцем-творцем післявоєнного третього радянського 
голоду в Україні була тоталітарна держава СРСР, керована комуніс
тичною партією Радянського Союзу й урядом на чолі з Йосифом 
Сталіним і його найближчим оточенням -  Вячеславом Молотовим, 
Лазарем Кагановичем та ін.

За статтею II Конвенції ООН “Про запобігання злочину гено
циду і покарання за нього” від 9 грудня 1948 р. дії з наміром навмис
ного створення для членів будь-якої групи населення таких життєвих 
умов, що розраховані на повне або часткове знищення її, визнача
ються як геноцид1. Саме таким чином діяв московський центр ра
дянської імперії, здійснюючи злочин геноциду щодо українського 
народу в 1946-1947 роках.

Підтвердженням цього є маса документів партійних та держав
них органів, тисячі свідчень очевидців, в тому числі вміщених у на
уковому виданні ’’Голод в Україні 1946-1947: Документи і матеріа
ли” Слід підкреслити, що даний збірник - перша в Україні й у світі 
документальна книга про повоєнний голод. В ній - документи рані
ше закритих спеціальних фондів архівів Служби безпеки України, 
Міністерства внутрішніх справ, Центрального державного архіву 
громадських об’єднань і Центрального державного архіву вищих 
органів влади та управління України, держархівів ряду областей2. 
Це підтверджують матеріали ряду регіональних збірників3.

Суворо утаємничувані за комуністичного режиму постанови, 
спецповідомлення, доповідні записки і п. вищих та регіональних ор
ганів партійно-радянської влади, свідчення людей, які пережили го
лод, очевидців, списки померлих розкривають технологію творення 
голодомору-47: в умовах післявоєнної розрухи й часткової засухи 
шляхом встановлення московським центром нереальних планів хлі
бозаготівель, конфіскаційної тотальної зерновикачки з колгоспів 
(вилучення насіннєвого, фуражного, страхового фондів), зверхнад- 
мірних податків з кожного селянського господарства (присадибних 
ділянок), насильницької колективізації в Західній Україні, розкурку- 
лювання, перетворення людей на кріпаків, подвірних обшуків “ак
тивістами” з метою вилучення зерна, овочів, запасів кожної родини, 
зняття з пайкового постачання хлібом за картками переважної час
тини сільського населення українські селяни були позбавлені про
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дуктів харчування, палива тощо, що й призвело 1946 р. до голоду, а
1947 р. - до голодомору, масової смертності селян України.

По війні під час реставрації вищою владою СРСР системи хлі- 
бовикачки в умовах тоталітаризму сталінське керівництво йшло на 
все більше застосування позаекономічного примусу в сільському 
господарстві, репресій, вбачаючи у них, з урахуванням досвіду 30-х 
років, чи не оптимальний метод розвитку радянського села. В умо
вах жорсткої централізації, підпорядкування московському центру 
усього життя України діяльність колгоспів була повністю регламен
тованою. Нормою стали у колективних господарствах примус селян 
до праці, фактична її неоплата, кріпосницький уклад життя, заборо
на пересування, міграції, відсутність соціальних гарантій, стягнення 
надмірних податків і п.

Особливо тяжко на житті населення України відбивалися 
репресії, пов’язані з проведенням насильницьких хлібозаготівель. 
Серед цілого комплексу причин виникнення й поширення третьо
го радянського голоду репресивна сталінська партійно-державна 
політика хлібозаготівель була основною. Керівництво СРСР пла
нувало зберегти й поповнити великі продовольчі мобілізаційні ре
зерви на час нової світової війни, до можливості спалаху якої, як 
агресії західних держав, на його думку, воно готувалось, мілітари- 
зуючи імперію й ведучи широку ідеологічну обробку населення. 
Станом на 1 лютого 1947 р. (в пік голодомору в Україні) в держ- 
резерві СРСР було 10 (десять!) мільйонів тонн хліба, на один міль
йон дев'ятсот тисяч тонн більше, ніж на той же час 1946 рА

Від голодового виснаження (дистрофії) та супутних хвороб (тиф, 
туберкульоз, ін.), трупоїдства, людоїдства, отруєнь сурогатами в Ук
раїні загинуло 1946-1947 рр., за даними різних дослідників, від 100 ти
сяч до 2 млн 800 тис. людей5.

На посуху й неврожай, що вразили південні та східні регіони Ук
раїни, вожді не зважали. Відпрацьовані ідеологічні та адміністратив
но-бюрократичні засоби репресивного характеру: від визначення всу
переч пропозиціям з місць врожайності не за реальними показниками, 
а видовими, з вираховуванням так званого “біологічного врожаю” на 
корені з кожного гектара ріллі, складання нереальних в умовах невро
жаю планів - до репресій проти партійних та радянських працівників, 
голів колгоспів, рядових колгоспників, цілковитого пограбування села 
слугували проведенню хлібозаготівельної політики, через механізм 
якої, в основному, і відбувалося творення голоду.

Директиви щодо організації і проведення хлібозаготівель йшли 
безпосередньо від Иосифа Сталіна, усі важелі керівництва держпос- 
тавками сільськогосподарської продукції, насамперед, зерна, знахо
дилися у його руках. Вказівки “батька народів” та його найближчих 
соратників: Вячеслава Молотова, Лазаря Кагановича та Андрія

469



Жданова щодо практичного проведення хлібозаготівель надсилали
ся до республік, областей у вигляді постанов ЦК ВКП(б) та Ради Мі
ністрів СРСР, як правило, за підписом Сталіна, який уособлював 
партійно-державну владу у тоталітарній імперії, (як Голова Ради Мі
ністрів СРСР і Секретар ЦК ВКП(б)) та його особистих директив.

В колоніально залежній Україні беззаперечно виконувались усі 
директиви компартійно-радянського уряду СРСР, КП(б)У та уря
дом радянської України, які очолював 1946 - на початку 1947 рр. 
Микита Хрущов, а з березня 1947 р. - Каганович і Хрущов. Причи
ни й наслідки голодомору, механіку його творення висвітлено у стат- 
тях-доповідях книги Голод 1946-1947 років в Україні: причини і нас
лідки: Міжнародна наукова конференція, Київ, 27 травня; 1997 р.: 
Матеріали” Учасники міжнародної наукової конференції на відзна
чення 50-річчя голодомору-47, проведеної уперше в Україні і світі, 
обговорили проблему стосовно як України в цілому, так і регіонів з 
опертям на широку документальну базу, наведену у виданні6.

Україні, де у південних та східних областях посуха 1946 р. спали
ла зернові й овочі, вольовим рішенням московського центру було 
призначено хлібозаготівельний план -  340 млн пудів зерна7. Звернення 
Секретаря ЦК КП(б)У та Голови Ради Міністрів УРСР М.Хрущова до 
вищого керівництва СРСР й особисто Й.Сталіна з проханням знижен
ня заготівельного плану та надання Україні матеріальної допомоги не 
було враховано. Навпаки, ЦК ВКП(б), Рада Міністрів СРСР на чолі з 
“батьком народів” вимагали безспірного виконання фактично нере
ального через неврожай для України плану. “Я бачив, що рік загрожує 
катастрофою. Чим це скінчиться, важко було передбачити”, - писав 
М.Хрущов у своїх мемуарах. І далі згадував, що за це звернення до 
Й.Сталіна міг попасти в графу “ворогів народу”: “Тоді це робилося в 
одну мить - тільки оком встиг кліпнути, як вже відчинилися двері, і ти 
опинився на Луб’янці. Хоч я переконував, що записки, що я послав, 
відображають дійсний стан справ, і Україна потребує допомоги, але 
лиш ще більше збуджував у Сталіні гнів”8.

Прагнучи за всяку ціну виконати вказівки центру, директиви 
Сталіна, ЦК КП(б)У і Рада Міністрів УРСР ставили жорсткі завдання 
областям і районам, вимагаючи беззаперечного їх виконання. Владна 
вертикаль спрямовувала партійні та радянські органи на виконання 
планів, що в умовах посухи й недороду означало вилучення з колгос
пів усього наявного зерна. На це спрямовувалась уся потужність пар- 
тійно-державного й карального апарату. ЦК КП(б)У, постійно перебу
ваючи під пресингом московського центру, вживав найсуворіших за
ходів щодо села для забезпечення максимальної здачі зерна державі. 
Постановою від 22 липня 1946 р. Рада Міністрів УРСР і ЦК КП(б)У 
збільшили план обов’язкових зернопоставок 23 областям республіки 
на 50%, мотивуючи це строкатістю врожаю в різних регіонах України.
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Цим план було збільшено до 362 млн 750 тис. пудів9. Прийнятою 
17 серпня 1946 р. постановою Ради Міністрів У PCP і ЦК КП(б)У 
обов’язковий план 13 областям було збільшено ше на 100%10.

Для виконання завдань центру зібраного зерна не вистачало. 
Через неврожай зернових, овочів, недостатню чи зовсім невидачу 
хліба колгоспникам на трудодні, в Україні почав поширюватися го
лод. Та центр на це не зважав. 5 жовтня 1946 р. Сталін надіслав Хру
щову телеграму, якою вимагав “вжити рішучих заходів для ліквіда
ції відставання хлібозаготівель, затвердити п’ятиденні завдання зі 
здачі хліба державі для кожного колгоспу, радгоспу і забезпечити 
виконання цих завдань”11. Центральна влада причину повільного 
надходження хліба із українського села вбачала не у відсутності зер
на, а в поганій роботі керівних та низових партійних органів, підступ
них діях “ворогів народу” Йосиф Сталін і Андрій Жданов 26 листо
пада 1946 р. надіслали Микиті Хрущову та Дем’яну Коротченку ди
рективу з настійною вимогою посилення хлібозаготівель, в якій під
креслювалося: “В ряді колгоспів антидержавні елементи гальмують 
обмолот й очистку зерна, заганяють багато зерна у так звані відхо
ди, навмисне проводять неякісний обмолот, залишаючи велику кіль
кість зерна в соломі...” Центральне керівництво вимагало “...по
кінчити з небільшовицьким ставленням до справи організації хлі
бозаготівель...” Московський центр ставив жорстку вимогу “рішуче 
припиняти усі протидержавні дії, “...виявити хліб, що приховується, 
й забезпечити здачу його державі”12. Директиви центру ставили ви
могу притягнення “винуватців навмисної затримки здачі продкуль- 
тур до суворої відповідальност”, “"боротьби з антидержавним став
ленням до хлібозаготівель”

ЦК КП(б)У, даючи вказівки про створення й підтримування 
"напруженої" обстановки й беззаперечне виконання плану хлібоза
готівель, висунув вимогу провести в другій половині 1946 р. повтор
ну перевірку колгоспів і радгоспів та вилучення засипаного в насін
нєві, страхові, інші фонди зерна, тобто усього дочиста. Однак і цей 
захід очікуваного вищою московською владою ефекту не дав, бо зер
на в колгоспах та радгоспах вже не було фізично. Виконати план се
ло не могло. Але замість допомоги українському селянству центр 
продовжував посилювати тиск на республіканське партійно-держав
не керівництво, а, значить, - прямо на селян, вимагаючи прискорен
ня виконання зернозаготівельного плану. Хрущова, який звертався 
до вищих керівників тоталітарної держави по допомогу для України, 
Сталін вважав ледь не націоналістом, який не заслуговував на дові
ру й піддавався місцевому, українському, впливові. "Він вважав, - 
підкреслював Хрущов, що всі під ним благоденствують. Як писав 
Шевченко: "Від молдаванина до фінна на всіх язиках все мовчить, бо 
благоденствує" Тільки Шевченко писав про часи Миколи І, а тут
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Йосиф-”" “До моїх повідомлень, - зазначав М.Хрущов, - Сталін в 
той час ставився з помітною обережністю. А звідки надходили інші 
відомості? їх доповідали чекісти або інструктори ЦК ВКП(б), які 
роз’їжджали по районах. Якась правдива інформація все ж просочу
валася до Сталіна, але зазвичай її дуже боялися давати й приховува
ли, щоб “не нарватися”, не поставити себе під удар13.

На хлібовикачку була спрямована, як і під час голоду-геноциду 
1932-1933 pp., діяльність уповноважених міністерства заготівель СРСР. 
штат яких 1946 р. порівняно з 1945 р. було збільшено з 5 до 11,5 тис., 
чисельність працівників апарату заготівель становила в 1946 р. близь
ко 400 тис. чоловік14. Заготівлі хліба проводилися за принципом прод- 
розверстки. З колгоспних комор та присадибних господарств колгосп
ників вилучалося крім продовольчого насіннєве зерно та вся картопля. 
Партійне-радянське керівництво республіки домагалося виконання 
цих завдань через жорстокий терор, безпрецедентний тиск на колгос
пи. Деяким областям, районам, колгоспам хлібозаготівельний план 
підвищувався по кілька разів і був обов’язковим для виконання. Але, 
незважаючи на ідеологічний та репресивний тиск, надходження хліба 
було дуже повільним і слабким, хоча колгоспи і селянські господарс
тва здавали все вирощене.

В республіці, яка з величезним напруженням долала розруху, 
повертаючись до мирного життя, і терпіла від засухи й неврожаю, 
нестатків, відсутності найнеобхіднішого для життя населення, а най
перше - продуктів харчування - розгорнулася з черговими ідеологіч
но-партійними гаслами шляхом жорстоких репресій “битва за хліб” 
Адже “злочином перед партією і державою” було оголошено неви
конання планів хлібопоставок у численних постановах ЦК КП(б)У. 
Так, у постанові від 29 серпня 1946 р. про хід хлібозаготівель по 
Дніпропетровській обл., Дніпропетровському обкому КП(б)У і його 
першому секретарю Найдьонову та голові облвиконкому Дементье
ву було вказано на “вкрай незадовільний стан хлібозаготівель в об
ласті” і попереджено їх, що у випадку невжиття ними рішучих захо
дів для забезпечення корінного перелому у покращанні ходу хлібоза
готівель, ЦК КП(б)У змушений буде притягти їх до більш суворої 
відповідальності15.

Загроза невиконання завдань, репресії центру штовхали обко
ми на репресивні заходи до працівників районної ланки. За 1,5 року, 
як відзначалося на серпневому (1946 р.) пленумі ЦК КП(б)У, в У PCP 
змінилося майже 38% секретарів райкомів партії, 64% голів виконко
мів, 2/3 - директорів MTC16. Усі спроби місцевих керівників апе
лювати до Сталіна, вищого союзного чи республіканського керів
ництва були марними. Натомість - репресії зі звинуваченнями у не
достатньому контролі за ходом хлібозаготівель в районах, невико
нанні планів держпоставок тощо.
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Місцеві керівники в свою чергу звинувачували голів колгоспів. 
Партійні органи, уповноважені з держзаготівель суворо вимагали 
здачу хліба без врахування справжнього стану з наявністю зерна в 
господарствах. Найпоширенішими були звинувачення у “прихову
ванні зерна”, його “розбазарюванні”, “розкраданні”, “саботажі хлі
бозаготівель”, “антидержавній діяльності” Для так званої "допомо
ги” відстаючим районам у виконанні держпоставок зерна, заготови
ти яке було неможливо через його відсутність, на місця додатково 
направлялися уповноважені та представники вищих партдержорга- 
нів. Дедалі більшого поширення набувало вивезення в рахунок хлі
бозаготівель насіннєвого зерна. Так, з колгоспу "1 серпня" Новог- 
рад-Волинського p-ну Житомирської обл. за вказівкою уповноваже
ного міськкому партії Іванова в рахунок хлібопоставок було вивезе
но увесь насіннєвий фонд у кількості 285 ц17. Насіннєве зерно було 
вивезене з колгоспу ім.Сталіна с.Фурси Білоцерківського р-ну 
Київської обл.18 і з ін.

Партійні та радянські керівники районної ланки, надзвичайно 
посилюючи тиск на колгоспи і колгоспників, часто творили свавілля 
і беззаконня. За їх вказівками працівники правоохоронних органів, 
вдаючись до репресій проти голів колгоспів, доходили до побиття, 
знімали їх з посад, притягали до карної відповідальності, засуджува
ли і навіть розстрілювали. Так, дільничний уповноважений міліції 
Сокольницького РВ МВС Львівської обл. Соколов у серпні 1946 р. 
побив голову колгоспу ім.Сталіна Ладовського19. Голови колгоспів 
піддавались репресіям за видачу колгоспникам зерна на трудодні до 
виконання планів хлібоздачі, чи більше 15% від обсягу зданого дер
жаві зерна. Лише по Вінницькій обл. станом на 16 липня 1946 р. бу
ло порушено 11 кримінальних справ проти голів колгоспів “за анти
державну тенденцію” видачі хліба колгоспникам до здачі державі20. 
Як антидержавна, розцінювалась діяльність голови колгоспу ім.Мо
лотова Куп’янського p-ну Сталінської обл. Дегтярьова, який “сабо
тував хлібоздачу” На запитання, чому не вивозиться зерно, він від
повів: “Хіба вам не набридло голодувати?”21 Величезних масштабів 
досягла змінюваність колгоспних керівників. У деяких господарс
твах за 1946 рік їх було змінено по 2 - 3 рази. За 1946-1947 pp. було 
засуджено 1312 голів колгоспів, з них на 3 роки позбавлення волі - 
513 чоловік, на 5 років - 219, на 10 років - 112, до розстрілу - 2 чо
ловіки22. Основними “злочинами”, за які віддавалися до суду голови 
колгоспів, були “зрив збиральних робіт”, “розбазарювання сіль- 
госппродуктів”, “шкідництво”, ін., пов’язані з невиконанням дер
жавних зобов’язань з хлібозаготівель.

Непоодинокими були факти побиття селян різного рівня упов
новаженими та головами колгоспів. У серпні 1946 р. уповноваженим 
райкому партії й райвиконкому Снятинського p-ну Станіславської
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області Буцем були побиті у с.Прутівці П.Самотюк, його дружина 
М.Самотюк та В.Волощук. Факти побиття селян мали також місце в 
селах Заваллі й Стецевій. Добре відомі райкому партії, ці факти за
лишилися поза його увагою. Керівництво Снятинського району за
являло, що “...нічого страшного не буде, якщо й перегнемо закон” 
В с.Потічок за вказівками районних партійних працівників кулака
ми й прикладами автоматів були побиті секретар земельного това
риства демобілізований фронтовик Д.І.Мартин, якому вибили 2 зу
би, 57-річний інвалід А.Т.Баранкевич, І.Семерга та ін. Уповноваже
ним Радехівського КП(б)У Львівської обл. з хлібозаготівель Ні- 
коновим в лютому 1947 р. була побита М.Брик, завідуючим військо
вим відділом Перемишлянського РК КП(б)У громадяни Хлистун, 
Древич і Богунос23.

З відома першого секретаря Татарбунарського райкому партії 
Ізмаїльської обл. Чернова з метою безспірного вилучення хліба у.се- 
лян було створено спеціальні бригади з комсомольців під керівниц
твом секретаря РК КП (б)У Мірошниченка для подвірного обходу і 
обшуків. При обшуках і арештах примінялися побиття громадян, ви
лучення не тільки зерна, а й речей24.

Обшуки, побиття, знущання, арешти по відношенню до селян від
бувалися у селах повсюдно. “Хлібозаготівлі проводилися насильниць
кими методами: приходили представники влади до хати і, якщо селяни 
не хотіли добровільно здавати хліб, то починали скрізь робити обшук: 
у стайні, коморі, навіть у сіні, забирали все насильно, могли навіть за
арештувати хазяїна хати. Хлібозаготівлі проводилися так, що людям 
не лишали зерна не те що на їжу, а навіть на насіння”, - свідчила жи
телька с.Малинці Хотинського р-ну Чернівецької обл. М.Залевська.

Так звані “активісти”, яких у народі називали “буксирами”, 
“ястребками”, - збирачі хліба, сільгосппродукти у селян забирали 
насильно, могли побити й вбити селян, якщо їм чинили опір. Заби
рали продовольство навіть від дітей, зі столу. Про це свідчать доку
ментальні дані. Уповноважений Бобркського РК КП(б)У Львівської 
обл. Бондар у серпні 1946 р. в с.Старе Село відібрав у селян хліб, 
привезений ними на млин для помелу, і здав на пункт Заготзерно в 
рахунок хлібопоставки25. Селян, які не виконали встановлені їм нор
ми здачі хліба державі, голова Рожищанського райвиконкому Во
линської обл. Білоконь викликав до сільради, де погрожував 
зброєю, арештовував і тримав під вартою до тих пір, поки вони не 
давали згоди на здачу хліба. Голова Галиновської сільради того ж 
району П.Козарчук проводив незаконні обшуки хліба у переселенців 
з Польщі - Коновалова, Гацука, Рибоя та ін., при цьому погрожував 
їм зброєю і подіював побої. Голова Ясиновської сільради Д.Омель- 
чук брав у селян хабарі, завдавав побиття та ін. Подібні факти були 
непоодинокими. Начальник РВ МВС Гаврилов зі своїми підлеглими
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10 травня 1947 р.. побивши до безтями голову сільради с.Духчі Ко
вальчука, вивезли його у ліс, роздягли, погрожуючії по'вісити, і там 
кинули. Найбільше від репресій, що обрушнлися на село, страждали 
рядові колгоспники та одноосібники. Від побиття працівниками РВ 
МВС знаходились в лікарні Г.С.Трофимчук з с.Рудки-Козинської, 
Г.П.Безалюк та ін.26. “...Вбили біля мене жінку, бо та не давала за
брати від дітей хліб", - свідчила П.Чабан із с.Новоселиці Кельме- 
нецького р-ну Чернівецької обл. В.К.Бандура з м.Кременчука Пол
тавської обл. розповідав: ‘'У грудні 1946 року голова сільради Гетюк 
приїхав до нас зі своїми вповноваженими і забрали останні два пуди 
жига. Бабуся каже, як же ми будемо жити, він відповідає, що, мов
ляв, тебе чорт не візьме, а держава страждати не повинна. Держава 
не постраждала, а ми були пухлі, в 1947 році помер мій дідусь...-7

ЦК КП(б)У і Рада Міністрів УРСР кожну п'ятиденну розгляда
ли питання про хлібозаготівлі в областях, приймали рішення і слід
кували, щоб такі рішення на місцях виконувалися. Хрущов у листі 
від 10 серпня 1946 р. повідомляв Сталіну: “Наші подальші заходи у 
справі проведення хлібозаготівель спрямовані на посилення темпів 
надходження хліба” А 15 жовтня 1946 р. в інформації Сталіну кон
статував, що для посилення хлібозаготівель в області УРСР неодно
разово посилалися й направляються члени ЦК КП(б)У та інші пра
цівники, які “вживають заходів до посилення здачі хліба державі”28.

На місцях, прагнучи за всіляку ціну виконати зверхнадмірні хлі
бозаготівельні плани, посилюючи темпи хлібоздачі, до репресивних 
дій вдавалися районні та сільські керівники. Секретар Краснянського 
РК ЛКСМУ Львівської обл. Бесчастний уповноважений райкому 
партії з хлібозаготівель, бив та незаконно арештовував селян. Запріг 
старика й стареньку в підводу і примусив 1,5 км везти хліб до пункту 
Заготзерно. Секретар Стрілківського райкому партії Дрогобицької 
обл. Добродєєв, приїхавши в с.Лепуханку для завершення виконання 
плану хлібозаготівель, викликав голову сільради Волошанського, по
вісив йому на шию тризуб - “ознаку українсько-німецьких націоналіс
тів”, як він вважав, і наказав йому з цим знаком йти по дворах селян і 
заготовляти хліб та м’ясо в рахунок держпоставок29.

Одним з репресивних заходів держави проти населення була за
борона продажу хліба на ринку колгоспами, колгоспниками та одноо
сібними господарствами до виконання ними планів здачі хліба держа
ві з врожаю 1945-1946 рр. Від нього здача хліба не зростала, але се
ляни жорстоко страждали. Адже при тотальній викачці зерна вони 
майже нічого не отримали на зароблені тяжкою працею протягом 
усього світлового дня без вихідних трудодні. “Антирадянською агі
тацією” було названо начальником Управління МДБ по Дніпропет
ровській обл. висловлювання І.П.Коновалова з колгоспу “Тріумф” 
Петриківського р-ну Дніпропетровської обл. влітку 1946 р.: “Хліб
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уродив, але колгоспники на трудодні нічого не отримають і будуть 
сидіти голодні. Хліб забере держава... Коновалов закликав колгосп
ників рятуватися від голодної смерті, хто як може.” “Хліб у нас доб
рий, зараз косять, але він не наш... Ми зараз багаті всім, а ходимо 
пухлі”, - говорив колгоспник І.С.Жердина у липні 1947 р., - про це 
доповідав начальник Управління МДБ по Дніпропетровській обл. 
Л.Кагановичу30. Хоч у середньому по Україні на 1 трудодень, за офі
ційними даними, колгоспникам було нараховано 257 г хліба і 
64 коп. грошей, 365 колгоспів не видавали зерна, 2 тис. 767 колгоспів
- жодної копійки31. Виробивши багато трудоднів, колгоспники го
лодували. Голодували, опухали й помирали їхні діти. У більшості це 
були вдови і діти загиблих фронтовиків, сім’ї інвалідів війни.

Картина створюваного й утаємничуваного державою голоду 
чітко проступає через перлюстровані органами МДБ листи населен
ня. С.Сіріуйко із с.Андрушків Житомирської обл. у вересні 1946 р. 
писав: “...у нас в селі голод... Хліб поганий, і той вивозять, а людям 
не дали ні грама...” Такого роду листів у 1946 р. зафіксовано лише в 
Київській, Вінницькій, Житомирській, Чернігівській, Кам’янець-По- 
дільській областях 15 тис. 507. В одному з листів у грудні 1946 р. 
А.Архипенко із с.Широке Ізмаїльської обл. на адресу польової пош
ти № 53884 писав: “...Батько такий худий, що страшно дивитися, їс
ти зовсім нічого. Щодня люди вмирають з голоду, щоденно возять 
покійників”. Із с.Спаського Татарбунарського р-ну Ізмаїльської обл. 
на адресу польової пошти 70920 П.Рябоконь повідомляв Рябоконю: 
“...У нас зовсім нічим харчуватися, і не знаю, як ми цю зиму пережи
вемо. Я, як інвалід II групи, одержую всього 90 крб. на місяць, що я 
можу за них купити, коли пуд кукурудзи коштує 300-400 крб. І ні
де її купити. Скільки живу на світі, я не пам’ятаю такого голоду, як 
у нас тепер”32.

Голод поширювався, ставав масовим. Українські селяни та їхні 
діти, виснажені голоднечею, ставали дистрофіками. Всі члени сім’ї 
колгоспника колгоспу “XX років Жовтня” Полтавської обл. І.Сиво
го, яка складалася з 5 дорослих і 3 дітей, з городу нічого не зібрала, 
одержала на вироблені 700 трудоднів 138 кг зерна - в січні 1947 р. і 
дорослі й діти перебували в стані граничного виснаження. О.Оноп- 
риченко з колгоспу “Червоний лан” Гельмязівського району Пол
тавської обл., нагороджена в грудні 1946 р. за сумлінну роботу у кол
госпі медаллю “За трудову доблесть”, з трьома малолітніми дітьми 
(чоловік її загинув на фронті), перебувала у тяжкому матеріальному 
становищі, продуктів харчування не мала. Вся сім’я хворіла на дис
трофію. В січні 1947 р. селянин Легенький із Новгородки Кіровог
радської обл. писав у листі до брата в Новоросійськ: “...У нас зовсім 
нічого немає з продуктів, хліб ми вже забули, коли бачили. Зараз 
становище дуже тяжке. Батько й мати пухлі від голоду. Батько - ін
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валід й працювати не може, а я маленький. Доведеться нам, брате, 
померти голодною смертю...”33 Таких сімей було дуже багато.

Повільні темпи хлібозаготівель в республіці центр не задоволь
няли. Репресії посилювалися.

У зв’язку з тим, що хліб, вирощений у колективних господарс
твах, насильно відбирався і вивозився, надію на виживання колгоспни
ки покладали на свої особисті господарства. Але присадибні ділянки 
селян теж повинні були брати участь у хлібоздачі. По УРСР заготівлі 
зерна з такого роду господарств, незалежно від того, посильно їм це 
було, чи ні, складали 3 млн пудів. До поставок залучалися також під
собні господарства підприємств, військових частин і навіть таборів 
ув’язнених. Кожен селянський двір повинен був сплачувати податок на 
землю, а також поставляти державі певну, часто надмірну, кількість 
м’яса, молока, яєць та інших продуктів. Розміри ділянок суворо обме
жувалися. Половина колгоспних дворів не мали корів. Податок вста
новлювався на кожне фруктове дерево, кожну домашню тварину. Не
зважаючи на посуху, плани поставки продукції з присадибних ділянок 
зменшено не було. Природне прагнення людей бути господарями на 
землі розцінювалося як "пережиток капіталізму” Селяни-колгоспники 
та одноосібники повинні були сплачувати податок з реалізації всіх 
культур, вирощених на присадибних ділянках.

В 1946-1947 рр. було багато недоїмників та недоплатників. Недо
їмки в УРСР по м’ясу становили 37,8%, по молоку - 46,5%, по яйцю - 
60,8%, по вовні -18,2%, по бринзі - 57,1%. До тих, хто вчасно не здавав 
поставки, застосовувались штрафи. На селянку Бацько зі Сталінської 
обл. (нині -  Донецька обл. -  Авт.), наприклад, господарство якої по
страждало під час війни, згорів будинок, чоловік загинув на фронті, а 
син служив у Радянській армії, за недостачу 40 кг м’яса, 170 кг моло
ка, 38 кг картоплі й 60 кг зернових було накладено штраф розміром
6 тис. 210 крб. Такі ж слабкі господарства мали тим не менш оштрафо
вані селяни Завгородній, Переметько та ін.34.

Репресії застосовували до селян для стягнення з них коштів на 
облігації державної позики, що була “добровільно”-примусовою.

Безоплатна праця в пограбованих державою колгоспах, над
високі, непосильні податки на присадибні ділянки та вирощене на 
них, злидні, голод, репресії, хвороби гнали колгоспників у міста. В 
деяких колгоспах відтік селян доходив до 100 чоловік. “}6ііба кол
госпникам не дають ні грама, а зараз же, як тільки намолотять, на
вантажують на машини й вивозять... Люди вже від’їжджають в різ
ні сторони”, - так характеризував це явище колгоспник с.Кринич
ки Дніпропетровської обл. В.А.Перепотський35. За 1946 р. чисель
ність працездатних жінок та підлітків до 16 років, незважаючи на 
заборону виїзду, зменшилась в селах України на 283 тис. 900 чоло
вік. Особливо великим відтік людей із сіл був взимку 1947 р. Люди
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йшли, в основному, до Західної України.
В західних областях України, де після війни йшов процес приско

реної радянізації шляхом масових репресій, депортацій, насильницько
го насадження комуністичної ідеології, колгоспів, з осені 1939 р. по 
осінь 1940 р. було репресовано й депортовано до Сибіру без суду й 
слідства 10% населення -  вислано 312 тис. сімей, загалом 1 млн 173 гис. 
людей. Примусова суцільна колективізація супроводжувалась доноса
ми, вилученням майна, висилкою сімей заможних селян, побиттям 
громадян, арештами без прокурорських санкцій, засудженням на 8-10 
років таборів, терором.

При цьому в умовах колективізації збільшувались норми зер- 
нозаготівель. В листі уповноваженого міністерства заготівель СРСР 
по УРСР голові Ради міністрів УРСР Хрущову і секретарю ЦК 
КП(б)У Кагановичу про підвищення існуючих норм зернопоставок 
для західних областей УРСР від 6 травня 1947 р. зазначалося, що 
“для того, щоб збільшити об’єм заготівель хліба в цих (західних. -  
Авт.) областях, довелось 1946 p., поряд зі збільшенням зернопоста
вок на 10 млн пудів, довести селянським господарствам додаткові 
завдання зі здачі хліба державі, понад існуючої норми, у розмірі від 
50 до 100%36.

В умовах братовбивчої війни репресії посилювалися. У с.Саму- 
шин Заставнянського p-ну Чернівецької обл. “лейтенант МДБ Ве- 
дерніков вечором, кого стрічає на дорозі, виб'є порядно і залякує: 
“Якщо завтра не подаш заяви до колгоспу, то я тебе заарештую” В 
с. Бережниця Вашківського p-ну капітан МДБ Утрічев залякував се
лян вивозом, одному господареві він сказав: “Тут руська земля, ми 
тебе звідси вивеземо, бо ти гуцул”

В с.Топорівка Заставнянського p-ну суцільну колективізацію 
проведено арештами. Влітку 1947 р. в цьому селі було заарештовано 
понад 80 осіб, яких звільнено за умови вступу до колгоспу. Таким спо
собом в три колгоспи було загнано більше 3 тис. господарств. В с. Ста
ра Жучка Садгірського p-ну в грудні 1947 р. органи МДБ заарештува
ли понад 50 осіб, половину з яких звільнили з тим, що вступлять у кол
госп. В с. Іспас Вижницького p-ну уповноважений з райкому партії 
грозив населенню вивозом до Сибіру, якщо не вступлять у колгосп.

Адміністрація Буковини у жовтні, листопаді і грудні 1947 р. по
грабувала селян “до решти”. В с. Колінківці Хотинського p-ну в Рома- 
нюка Дмитра, який закінчив план хлібоздачі, здавши 12 ц зерна, за
грабували ще 8 ц, в Гудзуватого Василя, який виконав план хлібозда
чі - 6 ц, і здав 3 ц понад план, вночі 13 жовтня 1947 р. заграбували все 
зерно, залишене господарем для посіву. В с. Божківці Хотинського 
p-ну земгромада, селяни здали 200 ц зерна понад план, уповноважені
з хлібозаготівель заграбували все зерно без огляду на те, що господарі 
викінчили план хлібоздачі. У багатьох забрали весь хліб і конфіскува-
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ли все майно. Внаслідок такого грабунку хліба більшість господарів 
залишились без насіння, їх поля зосталися незасіяними. Паралельно з 
грабунком хліба йшов грабунок картоплі, молока, м'яса та інших хар
чових продуктів. Особливий тиск робили на селян щодо здачі продук
тів в рахунок поставок 1948 р.

Вступати до колгоспів примушували тих селян, які мали коней, 
вози, плуги, борони та ін. сільгоспінвентар, бо це все віддавалося ра
зом з заявою до колгоспу. Таких людей викликали до сільради, а 
часом замикали на 2—3 дні (Чорнівка Садгірського р-ну)37.

Хазяїв селянських господарств знаходили репресії. З них вима
гали поставки за підвищеними нормами, засуджували. Заможним се
лянам (куркулям) ставили вимогу вибирати між вступом до колгос
пу і відправленням до Сибіру. Родини розкуркулених виселяли у 
східні райони СРСР. У с.Богданівці Підволочицького р-ну Терно
пільської обл. сесія обласного суду засудила “куркуля” Герасименка 
за “саботаж хлібоздачі” на 25 років позбавлення волі. За таку ж 
“провину” було засуджено ряд “куркулів” в Заложницькому, Біло- 
божницькому та інших районах Тернопільської обл.

Навіть представники радянської влади змушені були відмічати 
прояви беззаконня. Так, у довідці “Про результати розслідування 
фактів про грубі порушення соціалістичної законності в Корецькому 
районі Рівненської області” прокурор слідчого відділу радник юсти
ції Гешелін та начальник слідчого відділу старший радник юстиції 
Рибаченко зазначали, що встановлено ряд фактів побиття громадян, 
незаконних обшуків й арештів, а також незаконного вилучення хлі
ба і цінностей у населення району при виконанні плану хлібоздачі.

Побиттю піддавалися сім’ї інвалідів війни, члени колгоспів та ін
ші громадяни.

Так, секретар РК КП(б)У по кадрах Корецького р-ну 2 грудня 
1946 р. побив інваліда Вітчизняної війни Степана Опальчука за те, що 
останній перешкоджав незаконному вилученню у нього хліба. Завдан
ня з хлібоздачі Омельчуком було своєчасно і повністю виконано. Того 
ж 2 грудня 1946 р. Іванюк побив громадянку Краля Марію й незакон
но вилучив у неї 2 ц хліба. 12 грудня 1946 р. зав.сільгоспвідділом Ко
рецького райвиконкому Овечко у нетверезому стані побив жителя 
с.Гвоздкове Кравчука Юрія, при цьому зробив над його головою по
стріл з гвинтівки. А 22 січня 1947 р. побив рушницею жителя с.Голов- 
ниці Григорія Маслянчука і його дочку Ганну Маслянчук.

У тому ж селі Овечко побив 16-річну Анну Миронець, вилучив у 
інваліда Вітчизняної війни Микити Кравчука (батька двох воїнів Ра
дянської армії, один з них загинув на фронті), який виконав усі види 
державних поставок, 2 копи пшениці і 4 копи жита, не видавши кви
танції. Свавільно забрав у інваліда війни Олександра Савчука 48 кг 
проса, 25 кг пшениці й 145 кг вівса.
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Уповноважені Корецького райкому КП(б)У по селу Галпчівка 
Кравець і Мархат побили дружину загиблого на фронті Теклю Ра- 
довшок за те, що, будучи одноосібницею, не дозволила забрати її ко
ня в колгоспне господарство.

Особливою жорстокістю відзначились глумуванням над грома
дянином Павлом Ворощуком, який відмовився від підписання заяви 
про вступ до колгоспу. Кравець і Мархат, побивши Ворощука, за
крили його у вбиральню, де тримали більше години, після чого роз
дяглії, облили водою й виставили в холодну комору38.

В Томенському р-иі Тернопільської обл. в серпні 1947 р. до 10 ро
ків позбавлення волі і штрафу на 25 тис.крб. був засуджений "куркуль" 
Антошин, “куркуль” Рєпін - до 10 років позбавлення волі і грошового 
штрафу в 15 тис.крб.

Приєднані після війни райони Буковини та Бессарабії в умовах 
посухи, як і Східну Україну, охопив голод. В тяжкій голодовш ситу
ації для населення цих регіонів радянська влада саме в них проводи
ла масову форсовану колективізацію. Якщо в західних регіонах Ук
раїни станом на 1 січня 1948 р. було колективізовано 5,4% госпо
дарств, тобто процес колективізації йшов повільно, то на Чернівеч- 
чині він становив 22,2%, а на Ізмаїльщині (тепер -  у складі Одеської 
області. -  Авт.) - 56,7%. Голод певною мірою захопив і Станіславщи- 
ну (нині Івано-Франківська область. -  Авт.).

Як справедливо підкреслив Р.Конквест у своєму фундаменталь
ному дослідженні “Жнива скорботи”, перші післявоєнні роки стали 
свідками подальшого “закручування гайок” у сільському господарс
тві. У 1946-1947 рр. 5,6 млн га колгоспних полів, які до того передали 
селянам у приватне користування, були знову “колективізовані”39.

Та на заваді колективізаторам в західних областях стали ОУН і 
УПА, що викликало ще більше репресивно-каральне насильство кому
ністичної влади. Патріотизм радянська тоталітарна влада називала 
“українським націоналізмом”, або ще крутіше -  “українсько-німець
ким націоналізмом” Однак, незважаючи на комуністичну пропаганду, 
всеохоплюючу тотальну ідеологічну обробку населення, воно масово 
підтримувало ОУН-УПА в опорі системі. 1947 р. на території 8 облас
тей було зафіксовано 906 різноманітних збройних і політичних акцій 
УПА -  це, насамперед, вогневі сутички і бої з відділами МВС-МДБ, оз- 
роєними партійними і радянськими чиновниками, які забирали хліб у 
селян, знищення господарських пунктів, транспортних засобів тощо. 
За місяцами ці акції розподілялися таким чином: січень -  26, лютий -  
22, березень -  36, квітень -  90, травень -  107, черзень -11, липень -  91, 
серпень -  129, вересень -  68, жовтень -  66, листопад -  89, грудень -  7140.

Й саме в цей складний і важкий для населення Західної України 
час голодуючі з Великої України, опинившись вже за подвійною “за
лізною завісою” -  відгороджені й від закордону, й від інших республік
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СРСР загороджувальними загонами міліції бачили єдиний вихід для 
свого й своїх сімей спасіння від голодної смерті -  шлях до Західної Ук
раїни. У своїх спогадах письменник С.Пінчук зазначав, що “на відміну 
від 1939-1941 рр., сталінському режимові не вдалося відновити кордо
ни між Східною і Західною Україною по Збручу та Надслуччю. Який 
вже там кордон, коли вся Західна Україна була охоплена полум'ям ан
тибільшовицької війни” “.. .Щоб якось у лиху годину пережити, то вся 
Східна Україна двинулась в Західну Україну міняти речі на зерно і кар
топлю. ...Всі поїзди товарні, що йшли на схід, були завантажені міш
ками з зерном і картоплею й обліплені людьми -  в отакий спосіб люди 
Східної України рятувались від голодної смерті”, - згадував інвалід 
війни Г.Сорока з Київщини.

Однак, попри непрості, а часом невзносні умови життя, селяни
-  господарі Західної України в більш-менш сприятливих кліматич
них умовах майже без колгоспів виростили непоганий врожай, і, як 
у більшості своїй люди набожні, співчутливо й милосердно стави
лись до сотень тисяч голодуючих своїх земляків, зустрічали їх з доб
ротою, й чим могли, їм допомагали. Штучного третього радянсько
го голоду могло би бути набагато більше, якби не поміч голодую
чим населення Західної України.

І дослідникам, й широкому читацькому загалу добре відомо, 
що голодомор 1946-1947 рр. вищою владою щільно замовчувався, 
менш відомо, що утаємничувалась боротьба УПА проти радянської 
імперії, а ще суворіше -  безкорислива братня поміч населення Захід
ної України голодуючим українцям-“східнякам”, молдаванам, росі
янам й людям інших національностей. “Ми тоді, обтяжені повсяк
денними турботами, всього цього не знали, тому що це всіляко вла
дою приховувалось, було це державною таємницею. До нас лише до
ходили чутки про голод й дистрофію серед селянства, про випадки 
людоїдства, про листи голодуючих властям, про те, що із Росії й Ук
раїни їздять по хліб у Західну Україну”, - згадував киянин В.Г.Садов- 
ський. А інвалід війни С.Овчарук підкреслював, що “західняки” доб
ре знали про злиденне життя своїх східних братів...”

Керівництво ОУН та УПА роз'яснювали людям причини виник
нення й поширення повоєнного голоду в Україні, сміливо протидіяли 
репресивним радянським порядкам й закликали населення до актив
них дій, не дозволяти вивозити хліб з колгоспів, як це реально здійсню
вали самі. В листівці УПА 1947 р. "Брати-голодуючі!" говорилося: 
"Голодом сталінські душогуби здійснюють масове винищення україн
ського народу. Тюрем, розстрілів, Сибіру є замало!" УПА стверджува
ла, що "хліб мусить залишитись в руках народу" "Брати!" - закликала 
листівка. - Поки не знищимо сталінських розбійників, поки не проже
немо большевицьких наїзників з України, доти не може бути в нас жод
них сподіванок на краще. Сталінські обіцянки про те, що, переборов
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ши післявоєнні труднощі, ми станемо краще жити -  підла брехня. По
дібними обіцянками нас обдурюють уже ЗО років. Але протягом цього 
часу ми ще не жили людським життям. Зате ми вже голодували в 
1922 р., в 1933 р. і оце втретє. Годі довше!”

УПА розповсюджувала серед селян відозви, в яких закликала під- 
магати продуктами голодуючим, які жадали роздобути бодай якийсь 
харч. І “західняки” доброзичливо, по-християнськи спомагали страж
денним. Архівні документи й спогади людей свідчать про це.

“На жаль, багато хто вже забув своїх рятівників. Західна Укра
їна в ті тяжкі часи прихистила багатьох українців, росіян, молдаван, 
білорусів, врятувавши їх від голодної погибелі...”, писав знаний 
дослідник голодоморів І.Г.Шульга41.

Українські повстанці у листівці “Українці!” відзначали: "Ділити 
нас, сіяти роздор між нами - це стара практика всіх поневолювачів на
ших. ...Горлаючи про “возз'єднання” усіх українських земель, в той час 
вони роблять усе, щоб поділити, порізнити українців західних і східних 
областей України. ...Українці Західної України! Серед вас живе багато 
братів ваших зі Східної України. .. .Ставтеся до них приязно, приймай
те гостинно як братів своїх... Допомагайте собі взаємно, по-братньо
му”. І це була дійсно справжня братня допомога.

Але можновладці заборонили використовувати цей благодатний 
шлях самозабезпечення населення УРСР продовольством, людяний 
надійний канал порятунку кинутих владою напризволяще голодуючих 
від смертельних лещат голоду. У доповідній записці сільгоспвідділу 
ЦК КП(б)У про заходи боротьби з перевезенням хліба із західних об
ластей України від 21 серпня 1946 р. зазначалося: “Для борьбы с неза
конным перевозом хлеба крестьянами по железным дорогам органы 
транспортной милиции УССР в связи с Постановлением Совета Ми
нистров Союза ССР от 31 июля 1946 г. №1703 организовали на круп
ных железнодорожных станциях Украины оперативные заслоны из ра
ботников транспортной милиции, которые ведут борьбу с незаконной 
продажей и куплей зерна и муки на рынке”42.

“Сталінські кати, кровопивці заборонили голодуючим привози
ти хліб із Західної України. Вони наказали своїм енкаведівським оп
ричникам відбирати від голодуючих мізерні кілограми випрошеної ба
раболі чи квасолі. Вони, нарешті, цілком закрили весною 1947 р. (саме 
в розпал голодомору. -  Авт.) доступ в Західну Україну”, - писали укра
їнські повстанці у листівці “Брати голодуючі!”43. Так, саме "бандерів
ці”, - підкреслював відомий історик Володимир Сергійчук, - як у нас 
зневажливо дехто називає українців із західного регіону, - подали до
помогу східнякам"44.

Ясно й чітко бачимо, що в масштабах 1932-1933 рр. народна 
трагедія у повоєнній Україні не повторилася тільки тому, що рятів
ницею виступила Західна Україна, селяни-одноосібники плодами
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своєї праці поділилися зі своїми голодуючими братами з Великої 
України.

Терпіли від репресій колгоспники за невироблення мінімуму 
трудоднів. Таке явище поширювалося через негаразди у нарахуван
ні трудоднів, їх неоплату, прагнення людей заробити на прожиток не 
в колгоспах, а іншим способом, та ряд інших причин. В цілому 1946 р. 
колгоспниками було вироблено трудоднів більше, ніж 1945 р., але 
заплачено людям за працю - менше.

В УРСР мінімум для дорослих колгоспників становив 120 трудод
нів, для підлітків з 12-річного віку - 50. Осіб, які не виробляли такого 
мінімуму, засуджували, виселяли з колгоспів з конфіскацією присадиб
них господарств. Однак, люди не бажали працювати задарма, адже бу
ли слабі, виснажені. 1947 р. за “злочини” такого роду, що кваліфікува
лися як “паразитичний спосіб життя”, було засуджено 22,2 тис. людей. 
Під це звинувачення часто підпадали вагітні жінки, матері з грудними 
дітьми, багатодітні, а також старі й хворі колгоспники. Нерідко оголо
шували “дармоїдами” й відправляли у заслання селян, які не вступали 
до колгоспу. Такі репресії селяни називали “другим розкуркулюван- 
ням”44. Ще з голодоморних 30-х років до лексикону колгоспників увій
шов вираз: “гнати на роботу” “Женуть нас, як собак, носити на пле
чах гній на колгоспні поля, а хліба немає... Ось таке наше життя доб
ре, тільки жаль, що Бог смерті не дає, було б краще, не мучилась би на 
білому світі..,” - писала у квітні 1946 р. М.Ф.Мельникова з с.Новий 
Костянтинів Летичівського р-ну Кам’янець-Подільської обл. на адресу 
польової пошти 10850-Х М.М.Цвєткову45.

Уповноважений РК КП(б)У Кутасов у колгоспі “Красний парти
зан” Ярмолинецького р-ну Кам’янець-Подільської обл. заарештову
вав і бив громадян-”нероб”, учиняв незаконні мобілізації і п. З сер
пня 1946 р. за його вказівкою було заарештовано 6 чоловік, в т.ч. 70- 
річна жінка. Вони перебували в ув’язненні у стодолі протягом 7 годин. 
Колгоспниця Мазуркевич була залишена під вартою до 6 год. ранку. 
Двоє її дітей, 5-ти і 12-ти років, всю ніч простояли біля стодоли, чека
ючи звільнення матері. 4 серпня 1946 р. за розпорядженням Кутасова 
були заарештовані 3 колгоспниці, загнані у погріб і зачинені на замок. 
Коли колгоспниці вступились за ланкову, Кутасов накинувся на них і 
став бити, ручкою пістолета наніс тяжкі побої 58-річній колгоспниці 
Марії Рогачевській - матері загиблого на фронті червоноармійця, яка 
мала на своєму утриманні двох інвалідів - чоловіка і другого сина46. У 
колгоспниці колгоспу ім.Фрунзе Піщано-Бродського р-ну Кіровоград
ської обл. Г.Доносій-Гуцол, яка в 1946 р. виробила 786 трудоднів, на 
грунті недоїдання опухли 5 дітей. Один її син загинув на фронті47.

Вбивчим для населення України дискримінаційним заходом бу
ло пряме позбавлення населення продуктів харчування, а саме: знят
тя з 1 жовтня 1946 р. з централізованого пайкового постачання жи
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телів сіл і міст хлібом за картками. За постановами Ради Міністрів 
СРСР і ЦК ВКП(б) від 27 вересня та 18 жовтня 1946 р. про заходи з 
економії у витрачанні хліба, відповідних республіканських рішень 
від ЗО вересня та 19 жовтня того ж року в Україні було позбавлено 
хлібних карток 3 млн 634 тис. 500 людей, з них 2 млн 892 тис. 100 чо
ловік, які проживали у сільській місцевості. З централізованого пос
тачання знято було найбільше селян - виробників хліба. Якщо у міс
тах за картками в жовтні 1946 р. постачалося 8 млн 868 тис. людей, 
то на селі - всього 700 тис.чоловік48. Місцеві ресурси, увагу на вико
ристання яких спрямовувало центральне керівництво, були ще рані
ше виметені повністю.

У містах пайкового постачання хлібом за картками були поз
бавлені утриманці й діти: в Сталінській обл. -148 тис. 100, Дніпропет
ровській - 87 тис.700, Харківській - 78 тис.400, Ворошиловградській 
(нині - Луганській) - 65 тис. 100, в Одеській - 45 тис. 300 людей49 

З голодоморною бідою люди були залишені сам на сам.
Інформуючи в листопаді 1946 р. ЦК ВКП(б) і Раду Міністрів 

СРСР про виконання керівних вказівок з економії хліба, секретар 
ЦК КП(б)У Коротченко вказував, що за рахунок скорочення кон
тингенту, який постачався хлібом у сільській місцевості, в жовтні зе
кономлено 10924,9 т борошна й круп. В інформації такого ж роду ке
рівництво Полтавської обл. зазначало, що “економія по континген
ту складала 5378 чоловік, по хлібу - 298,2 кг, по дітях - менше на 994 
дитини”50. Партійно-державне чиновництво постачалося через сис
тему закритих спецрозподільників.

Вибита з голодуючого українського села продукція відправляла
ся в різні регіони імперії. Україна була головним постачальником зер
на для м. Ленінграда, овочів - для м. Москви. Хліб вивозився до ря
ду областей РРФСР. Так, 1946 р. З тис.т зерна відвантажили голодую
чі Кіровоградщина та Херсонщина Смоленській обл. Багато хліба ви
возилося за кордон саме тоді, коли люди страждали, вмирали голод
ною смертю. 1946 р. в західноєвропейські країни, які теж захопила по
суха, з СРСР експортовано 1,7 млн т зерна. Лише до Берліна, наприк
лад, надійшло 1946 р. 969 тис.т зерна, 60 тис. т ін. продуктів та 50 
тис.голів худоби. За 1946-1947 рр. до Албанії, Чехословаччини, Поль
щі, Угорщини, Болгарії, Фінляндії, Франції, ін.країн було відвантаже
но 2,5 млн т зерна51. “Намітили додатково вивезти за межі України 267 
тис.т зерна, які [в] порядку переміщення держрезерву 208 тис.т, що 
оформлюються Міністерством продрезервів. Таким чином, загаль
ний вивіз зерна за межі України у вересні доводиться до одного 
мільйона тонн,” повідомив 5 вересня 1947 р. секретарю ЦК 
КП(б)У Кагановичу міністр заготівель СРСР Двинський52.

Найбільше голод вразив село. Станом на 1 червня 1947 р. в Укра
їні нараховувалося 1 млн 74 тис.314 дистрофіків, з яких 828 тис.429 чо
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ловік - 77,1% були сільськими жителями. Найбільше виснажених се- 
лян-дистрофіків було у Вінницькій області -133 тис.442 чоловіки, у Ки
ївській - 66 тис., у Харківській -  63 тис. 677, у Запорізькій - 56 тис. 507, 
в Ізмаїльській - 52 тис. 447, у Миколаївській - 50 тис. 807, в Дніпропет
ровській - 52 тис.767, в Одеській - 48 тис.316, в Полтавській - 44 тис.929, 
в Кам'янець-Подільській - 44 тис.533, у Херсонській - 36 тис.312, в Сум
ській - 36 тис.427 чоловік. Станом на 20 червня 1947 р. в Україні нара
ховувалося 1 млн 154 тис. 378 дистрофіків53.

У великих промислових містах дистрофіками ставали найбіль
ше утриманці й діти, зняті з гарантованого постачання за хлібними 
картками. Чисельність дистрофіків у містах Сталінської області, 
наприклад, становила 65 тис.651, Запорізької - 32 тис.237, Дніпро
петровської - 24 тис.480 людей.

Сільське населення, не витримуючи репресивного тиску, чини
ло спротив владі. Серед тих, хто активно відстоював інтереси кол
госпників та одноосібників, нерідко виступали демобілізовані фрон
товики. В західних областях республіки політичні й збройні акції 
проти сталінської політики пограбування села, колективізації вели 
загони УПА.

УПА розповсюджувала серед селян відозви, в яких закликала 
допомагати продуктами голодуючим, які сотнями тисяч їхали в За
хідну Україну роздобути бодай якийсь харч. Згодом в одному із 
звернень повстанці писали: "Пам’ятайте, що коли б у Західній Укра
їні були колгоспи, то Ви вмирали б від голоду... А так не тільки в За
хідній Україні не було голоду, а ще й скільки наших братів зі Східної 
України врятувалося від голодної смерті"55.

Однак хвиля репресій не спадала, голод наростав. "Іде зима, а у 
нас топити нічим, їсти теж нічого. Сільрада податки тягне, і не знає
мо, як бути. Взуття й одягу теж немає, купувати ні за що..," - писав 
Полюк із с.Западинці Красилівського р-ну Кам’янець-Подільської 
обл. М.Полюку на адресу польової пошти 93573 ст.Тосово Ленін
градської обл.5®.

Голод державною партією утаємничувався. Людям було незро
зуміло, чому при величезний нестачі продуктів харчування, зерна, 
хліб вивозиться до інших країн, чому міста постачаються краще, ніж 
села. Але владою це розглядалося як прояв "нездорових настроїв" 
Згадка про голод 40-х років в Україні, як і голодомор 30-х років, на
зивалася антирадянською пропагандою й каралася за 58-ю статтею 
КК СРСР.

Населення виявляло спротив. У Болградському р-ні Ізмаїль
ської обл. селяни написали заяву про продовольчі утруднення з про
ханням дати хліба. Але навіть це прохання допомоги було розцінене 
як кримінал57. Розмови про голод кваліфікувалися владою як поши
рення "антидержавних, антирадянських, антиколгоспних" чуток і
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вважалися контрреволюційними.
В Ананіївському р-ні Одеської обл., як зафіксовано в докумен

ті СБУ, А.Сопільняк (ветлікар) і бухгалтер райвиконкому П.Буряк 
вели розмови про те, що “який би добрий урожай не був, все одно 
колгоспники хліба не отримають, весь хліб забере держава*’58. В 
с.Вербівці Ружинського р-ну Житомирської обл. літом 1947 р. було 
виявлено листівку із закликом розкрадати хліб і зривати хлібозаго
тівлі. Як доповідав 24 липня 1947 р. ЦК КП(б)У начальник МДБ по 
Дніпропетровській обл. Сурков: “1.1.Пушкар, землемір з Криворізь
кого р-ну “зводив наклеп на радянську владу і комуністів”: “Для чо
го і на кого ми працюємо у колгоспі, держава і в цьому році забере 
весь хліб, а ми все одно будемо голодувати”59.

З посиленням голоду пасивний спротив людей подекуди пере
ходив, незважаючи на репресії, в активний.

Листівки із закликом не здавати хліб державі було виявлено у 
колгоспі ім.Шевченка Щорсівського р-ну Чернігівської обл., в с.Ново- 
селівці Зачепилівського р-ну Харківської обл. 7 липня 1947 р. з пошто
вих скриньок у м.Миколаєві вилучено57 примірників "листівок анти- 
радянського характеру, спрямованих проти хлібопоставок”. Тоді ж ви
явлена листівка, що закликала розкрадати колгоспний хліб, в с.Пісо- 
чин Липовецького р-ну Вінницької обл. 15 липня 1947 р. в с.Гурівка 
Долинського р-ну Кіровоградської обл. знайдена листівка з вимогою 
не здавати хліб державі60.

1947 р. міністр МДБ УРСР Савченко повідомляв ЦК КП(б)У 
“про активні антирадянські прояви на селі”. Колгоспник колгоспу 
“Червоний орач” Дашівського р-ну Вінницької обл. Ільницький 2 сер
пня 1947 р. наніс удар в голову і руку уповноваженому РК КП(б)У Че- 
репановій. Це трапилось в той момент, коли Черепанова намагалася 
затримати Ільницького із зерном, вкраденим ним з колгоспного поля. 
У колгоспах Сталінської та Сумської областей вбито голів колгоспів 
та сільрад. Уповноважених з хлібозаготівель, голів колгоспів та сіль
рад вбивали і в інших областях61. Каганович змушений був літом
1947 р. направити листи секретарям обкомів партії “Про факти проя
ву ворожої агітації і саботажу в областях”, спрямовані на подальше 
посилення репресивної хлібозаготівельної політики.

У листівках-зверненнях до голодуючих України ОУН та У ПА 
розкривали дійсні причини й називали справжніх призвідців повоєн
ного лихоліття: “Брати! Чому ж це ми, сини найбагатшої і найуро- 
жайнішої на світі землі, приречені на голодну смерть? Чому ж це на
ша квітуча Україна перетворена в голодну країну? Тому, що Украї
на в неволі, тому, що Україна не самостійна держава. Тому, що ста
лінські вельможі відібрали від нас землю, а нас перемінили в без
правних рабів, у нужденних жебраків. Гинемо від голоду тому, що не 
ми господарі на своїй землі, а зграя сталінських імперіалістів, тому,
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що багатства України належать не українському народові, а більшо
вицьким грабіжникам.

Новий голод викликали і підготовили Сталін і його кліка. Це во
ни, ці кремлівські вбивці, винні в новому масовому винищуванні укра
їнського народу.

Бо чи можна з’ясувати голод післявоєнними труднощами?
... Голод вибухнув аж у 1946 р., через рік після закінчення війни, 

коли Україна вже 2 роки перестала бути тереном воєнних дій. Голод 
виник щойно тоді, коли сталінські розбійники після закінчення війни, 
закріпившись в Україні, могли заграбити весь хліб з України. А, може, 
причиною голоду була посуха в 1946 р.?

Адже ж, хоч посуха була і велика, все ж таки вродило настіль
ки, щоб український народ не вмирав з голоду. Але сталінські гра
біжники, не зважаючи на посуху, не то що цілком не знесли хлібо
поставок, а навіть не знизили їх. Вони насильно вивезли з України 
стільки хліба, скільки лише вдалося. Цим вони остаточно прирекли 
український народ на новий голод.

...Таким чином, голод - це не наслідок післявоєнних труднощів 
чи навіть посухи. Голод викликала і підтримує сталінська кліка нав
мисно. Вона підготувала голод планово шляхом повного пограбу
вання хліба з України. Хліб потрібний сталінським бандитам для 
підготовки до нової війни, для того, щоб утримувати мільйони енка- 
ведівських і енкагебівських опричників, щоб годувати своїх агентів у 
всіх компартіях світу”

Наприкінці 1946 р. командування УПА у листівці “Брати з-над 
Дніпра” справедливо називало цілий ряд причин, основні з них: “З 
точно окресленою ціллю організували більшовицькі людомори голод 
на українських землях і на цей рік. Цьогорічний голод - це останній за
сіб більшовиків здавити визвольно-революційний рух українсько
го народу. І цьогорічний голод об’являє себе в усіх найбільш стра
хітливих формах - людоїдстві. Причиною цього страхіття й упадку є 
виключно Сталін і його кліка та їхній грабіжницький режим. Цього
річний голод в Україні стараються оправдати наслідками війни. Це 
звичайний більшовицький викрут. У родючій урожайній Україні, доки 
є ще руки для обробітку землі, голоду не може бути. При найгірших 
кліматичних обставинах “посуха, град, повіддя” в Україні все ще може 
вродитися стільки хліба, що на прохарчування її 50 млн жителів про
довж одного року вистачило б доволі.

Значить, у східних і центральних областях України голодує 
тепер населення тільки тому, що сталінські гайдуки і здирщики згор
нули з України забагато хліба і інших харчів.

Українська пшениця відправляється сьогодні з українських 
портів до Франції на пропаганду. Український хліб вивозиться сьо
годні до Польщі і до інших країн Східної і Південно-Східної Європи
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теж на пропаганду.
Український хліб іде на виживлення багатоміліонової Черво

ної Армії, якої чомусь-то не демобілізують, в основному, і на на ви
живлення велетенського роздутого апарату поневолення в цілій ста
лінській імперії.

Цього року внаслідок посухи урожай убогий тоже, якщо біль
шовикам вдалося того року вивезти бодай незначну частину хліба з 
України, то майбутній рік голод прибере ще грізніші розміри. Міль
йонам і мільйонам населення України грозить голодова смерть в не
людських муках”

У зверненні до населення України в червні 1946 р. із закликом 
саботування плану ІУ п’ятирічки “Українські робітники, селяни і ін
телігенція!” ОУН роз’яснювала, що план першої післявоєнної п’яти
річки спрямовано тоталітарною державою на подальше закріпачен
ня трудящих України: “Сталінська правляча верхівка розробила но
вий п’ятирічний план нечуваного грабежу багатств України, новий 
план експлуатації і дальшого закріпощіння працюючих. Цей план -  
це так звана четверта п’ятирічка. Сталінська кліка вже приступила 
до його здійснення. Четверта п’ятирічка несе з собою злидні і нуж
ду, несе руїну народного здоров’я. Працюючі будуть приречені на 
дальше животіння в необладнаних, тісних кімнатах, розвалених кім
натах, в сирих землянках, нужденних глиняних хатах. В розкішних 
домах справді по-панськи житимуть сталінські експлуататори.

Головну карткову систему на хліб, борошно і макаронні виро
би сталінські шахраї задержали майже на цілий 1946 р. В той же час 
хліб вивозять вони до Румунії, Польщі і Франції.

Карткову систему на всі інші предмети споживання вони при- 
обіцяли знести щойно в 1947 р. їм, очевидно, не спішиться, бо, по- 
перше, їм далекі інтереси народних мас, по-друге, вони більш чим за
безпечили себе в секретних магазинах і спецторгах. Не про задово
лення потреб працюючих вони дбають, а про виробництво гармат, 
танків і літаків. Те, що народ обдертий, без взуття, позбавлений най- 
необхідніших предметів першої потреби, те, що його скромний дорі- 
бок під час війни зовсім знищили - для кремлівських володарів байду
же... Для них в сто разів важливіше знайти таємниці атомної бомби!

Колгоспники! Сталінські вельможі зробили вас рабами до пра
ці на своїх полях. В четвертій п’ятирічці вони запланували ще силь
ніше прикрутити вас гайкою “Трудової дисципліни - індивідуальної
і трудової відрядності”, щоб ви і світа не бачили поза ненависною 
колгоспною працею. Кинувши вас внаслідок повного грабежу вашо
го хліба на дно злиднів, вони нужденною додатковою оплатою до 
жебрацького трудодня хочуть штовхнути вас до ще інтенсивнішої 
праці на них. Вони також п'ятирічним планом зробили вас основним 
джерелом поповнення робочої сили в промисловості.
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Жінки і дівчата! Для вас четверта п'ятирічка означає важку пра
цю в шахтах, руднях, на будівництві. Ви муситимете виконувати ос
новну частину сільськогосподарських робіт. Сталінські експлуатато
ри розлучать Вас з дітьми, вони затроюють Ваше материнство, руйну
ють Ваші плани! Боріться за право жінки на легку працю, за справжню 
опіку над матір'ю і дитиною, за справжню радісну молодість!

Інтелігенція! До тебе в четвертій п’ятирічці особливо залиця
ються сталінські вельможі! Вони хочуть використати твої здібності і 
вміння для своїх імперіалістичних цілей! Вони знають твою роль і 
стараються тебе купити, а як це не помагає, зломити терором. Та ти 
не смієш зрадити народові, не смієш стати на службу грабіжникам- 
окупантам! Саботуй разом з народом в якості на підприємствах чи в 
установі сталінську п'ятирічку! Роз’яснюй народові всю підступно- 
злочинну суть четвертої п’ятирічки! Йди попереду всенародної виз
вольної боротьби, п'ятнуй і цурайся тих, хто за шматок сала, за спо
кійне тепле місце, за бляшані ордени відсахнувся від свого народу та 
стали глухими і сліпими на народні сльози, піт і кров!

Українці! Четверта п’ятирічка - це нечуваний дотепер грабіж Ук
раїни. Україна і далі використовуватиметься як сировинна база і ринок 
збуту для російської промисловості. Не дозволимо сталінській кліці 
грабувати наші багатства. Смерть сталінськім грабіжникам!

Українці! Четверта п'ятирічка закріпляє колоніальне ста
новище України. Сталінські вельможі хочуть так господарю
вати в Україні, як господарюють в Африці капіталістичні грабіж
ники. Геть колоніальний грабіж України! На боротьбу із сталін
ською п'ятирічкою. Хай живе український народ - вільний госпо
дар своїх багатств!

Працюючі! В четвертій п’ятирічці сталінські вельможі знову 
вироблятимуть тільки літаки, гармати і танки, а не ті предмети спо
живання, яких ви найбільше потребуєте.

Колгоспники! Сталінські вельможі готуються забрати у вас 
весь хліб.

Кинувши українські працюючі маси в смертні обійми голоду, 
сталінські вельможі не подали голодуючим жодної допомоги. Вони 
навіть не признаються, що на Україні голод. Навпаки, вони безлич
но заявляють, що колгоспний лад врятував вас від голоду!

Організуйте боротьбу за повалення сталінського найреакційні- 
шого ладу, за знищення народних кровопивців - сталінських вель
мож, цих винуватців нового голоду на Україні!

Тільки боротьбою примусите ворога рахуватися з собою! Тіль
ки боротьбою присмирете знахабнілих і розбещених більшовицьких 
виродків! Тільки боротьбою поліпшите своє життя!

.. .Зривайте хлібоздачі! Не допустить до вивезення хліба з Укра
їни, бо це продовжить голод!
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Беріть хліб з колгоспів, бо він ваш, бо ви біля нього працюєте!
Геть сталінську тюрму народів! Геть більшовицький ко

лоніально-експлуататорський лад!
Геть сталінські колгоспи - знаряддя грабежу хліба і визиску се

лян!
Народи не сміють більше допустити до такого насильства над 

собою, і український народ зрозумів це. Щоб рятувати себе від не
хибної загибелі в лабетах кремлівських нелюдів, український народ 
схопився за зброю і поборює на кожному кроці сталінське насильс
тво і людожерство. На західних українських землях боротьба не вга
сає до сьогодні.

Брати з-над Дніпра! Вас гонить голод в Західну Україну з на
дією, що вдасться тут здобути дещо харчів. Голодова смерть загля
дає вам у вічі. Нещастя ваше таке безмірне, що докорів робити вам 
не можемо. Але знайте, що в Західній Україні народ не пухне ще до
тепер з голоду тільки тому, що збройним і пасивним опором не доз
волив видерти в себе всього урожаю. Ми тут, в західних областях, 
наплювали на “першу заповідь - хліб державі” І всіма можливими 
способами, жертвуючи в багатьох випадках життям і проливаючи 
кров, відбирали в більшовицьких грабіжників “свій” не “свій” хліб.

...На іншому місці ми, українські повстанці, закликаємо насе
лення західних областей допомогти вам, брати з-над Дніпра, у вашо
му невільному нещасті. Але мусите зрозуміти, що вбогій Галичині 
далеко до родючих ланів Поділля, Волині і Південної України, її хар
чові спроможності невеликі. Вбога маленька Галичина так-чи-сяк ці
лої України не прохарчує.

Брати зі Сходу, всі, які трудитесь і голодуєте, всі, які страждає
те від сталінського режиму. Пора гаряча. Час не жде. Не засліплюй
тесь моментом. Запасайтесь у харчі і чим скорше вертайтесь на схід. 
Не гаючи дорогого часу, організуйте всемірну боротьбу за хліб про
ти сталінських здирщиків. Переповідайте, що бачили тут, пропагуй
те наші єдиноправильні заклики, творіть кріпкий фронт в обороні 
свого хліба, свого життя. Проти суспільної і одностайної постави ці
лого народу імперіаліст - кат безсильний.

Брати з-над Дніпра! Боротьба за хліб - це сьогодні одна з дуже 
важних ланок у суспільної боротьбі народу проти сталінсько-біль
шовицьких імперіалістів за волю і незалежність, за права людини і 
народів.

Брати з-над Дніпра! Не давайте хліба більшовицькій державі. 
Не дозвольте вивезти хліба з України, бо хліб сьогодні - це бути чи 
не бути всього народу, цілої нації.

Не дамо хліба на реакційні і імперіалістичні цілі сталінської клі
ки. Не будемо годувати большевицьку кліку нашим хлібом експлуата
торів і катів народу, яка несе народам нужду, голод, каторгу і смерть.
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Хай безмірне терпіння і бездонне нещастя, спричинене больше- 
вицькими виродками, об'єднає і сцілить всіх нас, всіх, які стражда
ють в сталінській неволі, на активну і збройну боротьбу проти на
сильства і терору.

Хай живе дружба гноблених і визискуваних всіх національнос
тей в Україні!

Хай живе Українська самостійна соборна держава!”6-
Голод в Україні став масовим і досяг свого піку, перерісши в го

лодомор на початку 1947 р. “Якщо ти живеш добре, то й не думай 
повертатися додому, бо у нас нестерпний голод, люди пухнуть і по
мирають..,” - писав 1946 р. Г.Мельник із Старо-Урицького р-ну 
Кам’янець-Подільської обл. родичу, ще не демобілізованому з Ра
дянській армії63. Здавши все державі, люди були змушені їсти кар
топляне лушпиння, жолуді, макуху, жом, дрібних гризунів, м’ясо за
гиблих тварин, листя акації, траву і п. В тяжкому стані перебувало 
населення Ізмаїльської, Чернівецької, Одеської та ін. областей. Го
лод стискав їх залізними лещатами. Наростала смертність.

Але хлібозаготівельна кампанія продовжувалася. Вся адмініс- 
тративно-командна бюрократична машина СРСР була спрямована 
не на врятування людей від голоду, а, навпаки, на подальше вилу
чення хліба із голодуючих сіл.

Померли сотні тисяч людей, серед загиблих третину становили 
діти і підлітки. Було і людожерство. Під впливом голоду люди пси
хічно перероджувалися і наважувалися на трупожерство, канібалізм. 
За даними МВС УРСР, станом на 2 липня 1947 р. в Україні було за
реєстровано 130 випадків людоїдства та трупожерства, з’їдено 189 
трупів. До кримінальної відповідальності притягнуто 132 чолові
ки65. Але не дивлячись на вже не лише загрозу, а масовий голод, ке
рівництво як в цілому СРСР, так і УРСР вимагало безумовного ви
конання хлібозаготівельних завдань.

Намагаючись врятувати власних дітей від виснаження та го
лодної смерті, люди змушені були відвозити їх у міста і залишати на 
базарах, у лікарнях, на станціях, вокзалах, сподіваючись, що вони 
потраплять, як безпритульні, до дитбудинків. Кількість дитбудинків 
у Ізмаїльській обл. збільшилась з кінця 1946 р. в 1947 р. в 10 разів. До
2 тис. 800 чоловік було збільшено контингент дитбудинків Черні
вецької обл.66. Чисельність безпритульних та бездоглядних дітей 
стрімко зростала. Але й дитячі установи погано постачалися продо
вольством. Так, систематично недоодержував продукти харчування 
будинок дитини с.Козачівки Жмеринського р-ну Вінницької обл. У 
ряді місць дитячі установи зовсім не отримували молока. Діти недо
їдали, опухали. Гинули від голоду67. Дитячих будинків не вистачало.

Водночас здійснювався щоденний “оперативний контроль” за 
хлібозаготівлями, щоденна звітність райкомів перед обкомами пар
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тії. Каганович (з 1 березня 1947 р. секретар ЦК КП(б)У -  Авт.) та 
Хрущов постійно доповідали Сталіну про хід хлібовикачки, кіль
кість зібраного й обмолоченого кожної п’ятиденки зерна.

У відповідь на особисту директиву Сталіна від 28 червня 1947 р. 
Каганович інформував “вождя народів”, що на пленумі керівництво 
ЦК КП(б)У постановило відрядити в області більшість своїх членів, 
секретарів ЦК та інших працівників, щоб “боротися з антидержавни
ми тенденціями заниження врожайності й контролювати виконання 
постанов пленуму ЦК КП(б)У про збирання і хлібозаготівлі”68.

1947 р., хоч і зачепила посуха південні області України, врожай 
був вищим.

В час, коли найбільше людей гинуло від штучно створеного 
“партією-державою” голоду, Указом Президії Верховної Ради СРСР 
від 4 червня 1947 р. “Про відповідальність за крадіжки, розбазарю
вання та псування соціалістичної власності” виснажені хлібороби та 
їхні діти, які збирали на колгоспному полі вирощені ними ж колоски
- оголошувалися “розкрадачами соціалістичної власності” 90% кри
мінальних справ, що розглядалися судами в 1947 р., становили саме 
справи про крадіжки колосків рядовими колгоспниками. Н.Ліско з 
Чернятинського р-ну Одеської обл. за крадіжку 3 кг колосків була 
засуджена до 8 років позбавлення волі. До 10 років ув’язнення засу
дили З.Соломаху за 5 кг колосків, зібраних на полі колгоспу “20 ро
ків Жовтня” Біловодського р-ну Ворошиловградської обл. Станом 
на 15 липня 1947 р. за “колоски" було засуджено 1727 “злодіїв” - го
лодуючих людей. П.Годун, який нарізав 7 кг колосків, у колгоспі 
ім.Тельмана с.Коломійцевка Лосинівського р-ну Чернігівської обл., 
сторож радгоспу Чорнобаївського р-ну Черкаської обл. Яценко за 
викрадені з поля 16 кг гороху отримали по 8 років тюремного ув’яз
нення69 3 початку до 10 серпня 1947 р. до кримінальної відповідаль
ності “за колоски” було притягнуто 3 тис. 943 чоловіки, з Них 3 тис. 
226 -  заарештовано70. Владоможці пов’язували боротьбу зі зростан
ням чисельності крадіжок з покараннями, репресіями, не зважаючи 
на головне - голодних людей, яких сам режим, позбавивши засобів 
існування, штовхав на здійснення правопорушень.

Були, звичайно, у післявоєнний час і справжні бандити, лиходії. 
А голодуючі селяни, по суті, брали вирощений ними ж хліб. “Това
риші колгоспники й колгоспниці! Крадьте хліб на всіх фронтах, де б 
він вам не попадався, тягніть нещадно без міри кордонів на це, а хто 
буде відбирати у вас, тому - собача смерть!” - закликала голодуючих 
афіша, вивішена невідомим у Половійській сільраді Підвисоцького 
р-ну Кіровоградської області71.

Вилучення насильницьким методом хліба, інших продуктів, 
реквізиція та вивіз зерна з України - політика пограбування села то
талітарною державою - прирікла населення республіки й найперше -
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сільське - на масовий голод
1946-1947 рр. репресії найбільш жорстокими були проти се

лянства, й під час повоєнного голодомору сільське населення най
більше страждало. І хоч з березня 1947 р. була організована деяка 
державна допомога голодуючим - харчування працюючих на польо
вих роботах, була вона недостатньою й надто запізнілою.

З України вивозилися зерно та овочі.
“Коли Хрущову почали дорікати, чому ми закуповуємо хліб на 

Заході, тоді як при Сталіні ми вивозили його в інші країни, незво
рушний Хрущов на червневому (1963 р.) пленумі ЦК відповів: “При 
Сталіні і Молотові ми вивозили хліб за кордон, а радянські люди 
пухли і вмирали з голоду” Вивозили за кордон, звісно, український 
хліб, і вмирали з голоду теж українці. Це було покарання мстивого 
Сталіна за те, що українці, як він вважав, під час війни не проявили 
достатнього ентузіазму на захист його тиранічного режиму.

Поставлені під час війни перед вибором: нацисти чи комуністи
-  керівники українського національного руху обрали третий шлях -  
шлях української незалежності”72.

Голодомор, організований сталінщиною через злочинну пар- 
тійно-державну політику щодо селян, забрав, за різними даними, 
сотні тисяч -  мільйони людських життів, в основному, хлібороб
ських. Найбільше постраждали селяни південних, південно-східних 
та східних областей України.

Як бачимо, на масовий голод людей прирікла політика погра
бування села тоталітарною державою через продрозкладку, стягнен
ня надвисоких податків, перетворившись на глобальну репресивну 
акцію, геноцид проти населення.

Післявоєнна трагедія стала наслідком політики верхівки 
ВКП(б), КП(б)У, що прагнули за всяку ціну продовжити розпочату 
в 30-х роках XX ст. індустріалізацію для створення більш потужного 
військово-промислового комплексу. Задля цього праця селянина 
була перетворена на рабську, село стало жертвою ядерного молоха.

Поповнення величезних прихованих продовольчих резервів про
водилось за заздалегідь розробленими планами за рахунок вилучення 
продовольства з колгоспів й скорочення ринкових фондів. 1947 р. по
рівняно з 1946-м надходження зерна на внутрішній ринок скоротило
ся в 1,7 раза. Більш ніж в 1,7 раза зросла 1947 р. смертність в Украї
ні. 1947 р. хліба в Україні випікалось втричі менше, ніж 1940 -го.

Організований сталінщиною голодомор був черговою спробою 
геноциду й етноциду. Розгорнувши шалену в тоталітарній державі бо
ротьбу проти всього національного, боячись прагнення до свободи й 
боротьби українського народу за незалежність, верхня влада СРСР на 
чолі зі Сталіним спиралась на репресії й терор. Мовлячи в доповіді на 
XX з'їзді КПРС про виселення з рідних місць цілих народів, Хрущов
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зазначив, що українці уникли цієї долі тому, шо їх було надто бага
то і нікуди було їх вислати. А то б він (Сталін) і їх виселив”73.

Незважаючи на жорстокі репресії, в умовах війни за національ
не визволення велику допомогу голодуючим надавало населення За
хідної України, де УПА перешкоджала вивезенню зерна з регіону.

Ряд знаних науковців - дослідників кваліфікують післявоєнний 
голод, як і людомор 1932-1933 рр. в Україні, свідомим геноцидом що
до українського народу. Так, наприклад, доктор історичних наук 
І.Г.Білас у статті “Голокост на Україні в 1946-1947 роках. Особливості 
діяльності карального апарату” зазначає, що “відповідно до норм між
народного права масове винищення українського народу у формі го- 
локосту, ретельно сплановане імперською комуністичною системою в 
1946-1947 роках, кваліфікується не інакше, як геноцид”74.

Дійсно, сплановане винищення населення імперською комуніс
тичною системою при наявності величезних запасів продовольства -  
резерву хліба - не можна оцінити інакше, як геноцид.
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УКРАЇН СЬКА ІНТЕЛІГЕНЦІЯ ЯК О Б ’ЄКТ  
РЕП РЕС И ВН О Ї ПОЛІТИКИ СТАЛІНСЬКОГО  

РЕЖ И М У В П О ВО ЄН Н И Й  П ЕРІО Д (1946-1953 рр.)

В жодній європейській країні не спостерігалося таких масшта
бів насилля і придушення, як у Росії впродовж усієї її історії. Спроби 
революціонерів другої половини XIX - початку XX ст. відповісти 
насильством на звичне уже й одержавлене насильство лише дали мо
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гутній поштовх більшовицькому державному терору. В 1930-ті роки 
він був тотальним. Таким він залишався і в роки Другої світової вій
ни, коли проти народів СРСР діяли дві тоталітарні машини - гітле
рівська і сталінська. Терор був більш вибірковим, але не менш масо
вим, масштабним і кривавим, здійснювався, як і раніше, в різних 
формах і різних сферах суспільного життя. В пекло війни, на вірну 
загибель були кинуті мільйони, передусім найбільш активна частина 
населення, хто потенційно міг становити хоча б яку-небудь загрозу 
сталінському режиму. До пори до часу “оберігалися” за законами 
ГУЛАГу ті, хто “кував” перемогу своєю інженерною, науково-тех
нічною, літературно-художньою творчістю, інтелектуально й ідео
логічно забезпечував її.

Умови Другої світової війни, зокрема, прагнення не випустити 
Україну зі своїх “обіймів”, показати свій режим у кращому світлі, 
ніж гітлерівський, зробити його привабливішим, змусили радянське 
партійно-державне керівництво трохи зменшити тиск на українське 
національно-культурне життя й піти на певні поступки. В рамках ра
дянського патріотизму був допущений у певній формі український 
патріотизм, з’явилися літературно-мистецькі твори про героїчне ми
нуле українського народу, радянська пропаганда постійно наголо
шувала на тезі про державність України, яку хочуть знищити німець
кі окупанти. З пропагандистською метою були створені українські 
міністерства закордонних справ та оборони. Формально Україна от
римала право вступати у зовнішні зносини. За бойові заслуги було 
встановлено високопрестижну урядову нагороду - орден Богдана 
Хмельницького.

Занадто осміліла в роки війни вічно неспокійна українська інтелі
генція. У цей час побачила світ значна кількість книжок і брошур з іс
торії України, української культури. Вийшли, зокрема, в евакуації 
“Нарис історії України” за редакцією К. Гуслистого, М. Славіна, 
Ф. Ястребова, “Історія України”, том 1, за редакцією М. Петров- 
ського, “Нарис історії української літератури”, серія літературоз
навчих брошур. Низку патріотичних творів, написаних із худож
ньою майстерністю й пристрастю, опублікували П.Тичина, В.Сосю- 
ра, М.Бажан, А.Малишко, Ю.Яновський, О.Довженко та ін. Об’єд
нане Українське державне видавництво, створене на сході СРСР, ви
дало 900 назв книжок. Книги українською мовою видавало військо
ве видавництво у Москві.

Після тривалої перерви було дозволено видати “Чорну раду” 
П.Куліша, твори В.Самійленка... Патріотична тематика переважала 
в творчості композиторів, художників, у діяльності театральних ко
лективів. Усе це робилося для підсилення національних почуттів ук
раїнців та активізації їхньої боротьби з гітлерівськими загарбниками 
за відновлення більшовицької влади. У вступному слові до “Нарису
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історії України” зазначалося “Діячі української радянської культури, 
охоплені патріотичним піднесенням, створюють нові видатні твори на
уки, літератури, мистецтва. Плоди невтомної праці української інтелі
генції збагачують культуру українського народу, будять у ньому бла
городні й героїчні почуття, кличуть його до рішучої боротьби з озвірі
лим і смертельним ворогом. Ця книжка, присвячена історії України від 
найдавніших часів до нинішнього дня, є ще одним доказом того, що 
українське культурне життя в СРСР невпинно розвивається і йде впе
ред. “Нарис історії України” призначається для всіх, хто цікавиться іс
торією і боротьбою українського народу за свою свободу і незалеж
ність, за свою українську радянську державу”

Переможне завершення війни з Німеччиною знаменувало со
бою зміну атмосфери суспільно-культурного життя в СРСР, ставлен
ня до національно-культурних потреб народів. Спровокувавши у ро
ки війни зростання національної самосвідомості народів СРСР, в то
му числі й російського, і прагматично використавши його в інтере
сах перемоги над ворогом і не в останню чергу для збереження осо
бистої влади, Й.Сталін зі страху перед можливою перспективою ви
ходу цієї самосвідомості за межі дозволеного безжально її розтоптав. 
Наступ сталінізму розгорнувся з новою силою як у центрі, так і на 
місцях, в союзних республіках.

Масштабна “зачистка” звільненої від гітлерівської пропаганди 
території розгорнулася в Україні. Із культурно-ідеологічної сфери по
чала зникати українська національна фразеологія, яку поступово змі
нювала радянська, загальносоюзна. Соціальне замовлення на патріо
тичні мотиви, як у 20-ті роки на “українізацію”, керівна партійна і ра
дянська верхівка використала для виявлення національно свідомих 
елементів українського суспільства та їх подальшої нейтралізації. Роз
почався новий наступ на “український націоналізм”

Все це відбувалося в умовах розколу світу на дві протиборствую
чі і ворожі одна одній політичні сили: США і очолюваного ними 
“вільного світу” та, за визначенням А.Жданова. “табору антиімперіа
лістичного і демократичного на чолі з СРСР”*. На передній план в 
міжнародних відносинах вийшли ідеологічні протиріччя, як основний 
лейтмотив зростаючої глобальної конфронтації.

Для того, щоб прибрати країну до рук, Й.Сталін прагнув подо
лати інерцію переможної ейфорії народу й певну деідеологізацію ра
дянського суспільства, здійснивши його нову тотальну психологічну 
мобілізацію. Головне зло бачилося Й.Сталіну у тому, що інтелекту
альна еліта могла вислизнути із його обіймів, подібно безпечній і 
невдячній пташці, прагнула випорхнути із клітки, побудованої для 
неї турботливими руками партії, і рушити назустріч розтлінному для 
всього і всіх Заходу. До того ж необхідно було вивітрити “буржуаз
ний душок”, привнесений в суспільство в ході контактів радянських
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людей з іноземцями у звільненій Європі, а також трофейним шир- 
потребом і кіно. Як і в минулі роки, терористичний режим Сталіна 
чітко слідував ленінській вказівці “заохочувати енергію і масовид- 
ність терору”2. Механізм репресивної машини знову став налашто
вуватися на великі оберти. Влітку 1946 р. відбувся перший після вій
ни пленум ЦК ВКП(б), на якому було намічено генеральну лінію 
партії на післявоєнний період і ухвалено низку постанов, що мали на 
меті відновлення радянських порядків, зокрема, визначено курс на 
нову ідеологічну чистку.

Комісія ЦК ВКП(б), яка перевіряла стан справ в Україні в чер
вні 1946 р., констатувала, що агітпроп ЦК КП(б)У “примиренськи ста
виться до націоналістичних настроїв”, які посилювалися в середовищі 
творчої інтелігенції. Особливо тривожило московських емісарів те, що 
деякі українські вчені відкрито дотримувались історичної концепції 
М.С.Грушевського. Непокоїла сталінське керівництво і національно- 
кадрова статистика, відповідно до якої серед секретарів міськкомів і 
райкомів КП(б)У 70% були українцями.

20 серпня 1946 р. була прийнята постанова політбюро ЦК 
ВКП(б), якою міністр держбезпеки СРСР В.Абакумов зобов’язу
вався “організувати... централізований облік антирадянських еле
ментів, які проходять за агентурними розробками, а також центра
лізувати облік масового освідомлення”. Одночасно поряд з давно 
існуючою Особливою нарадою при МВС СРСР, яка здійснювала 
позасудові репресивні акції, така ж була запроваджена і при МДБ 
СРСР, де для керівництва відомчими тюрмами створено було та
кож відомчий тюремний відділ13.

Проведення ідеологічної чистки Й.Сталін доручив своєму 
близькому помічникові, членові політбюро ЦК ВКП(б) А.Жданову. 
Ідеологічна кампанія була спрямована проти “буржуазної культу
ри” та її носіїв, які нібито зміцнили свої позиції в роки війни, на під
несення радянської, а насправді російської культури й науки, як аль
тернативи західній, що, за твердженням А.Жданова, перебувала в 
стані розкладу та занепаду. Практична реалізація курсу партії у сфе
рі культури ввійшла в історію під назвою “ждановщина”.

Ідеологічна чистка в Україні розгорнулася в другій половині 
1946 року після серпневого пленуму ЦК КП(б)У, який визначив ос
новні лінії викривальної діяльності. Вона була невід’ємною складо
вою частиною чергової сталінської атаки на Україну, зокрема, на се
лянство, з метою викачати якомога більше хліба з українського села. 
У повоєнний період колгоспникам було підвищено норми виробіт
ку, збільшено мінімум трудоднів, які треба було виробити, зменше
но за них оплату, урізано розміри присадибних ділянок землі і збіль
шено податки на них. Для колгоспників був встановлений ненормо- 
ваний робочий день. За рішенням ЦК КП(б)У 1946 р. селяни змуше
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ні були працювати весь світловий день, тобто по 10-11 годин на добу. 
З вересня 1946 р. було значно скорочено кількість осіб, які охоплюва
лися картковою системою постачання хлібом. Натуральні і грошові 
податки, примусова державна позика, страховки, самообкладання все 
це лягло непосильним тягарем на селянські плечі. 1946 р. селянство Ук
раїни мало здати державі зерна в півтора рази більше, ніж ними було 
вирощено.

Тотальне вилучення хліба із знесиленої посухою і неврожаєм 
України призвело до масового голоду і смерті понад 1 млн чоловік. Го
лод, таким чином, був запрограмований сталінським режимом, який 
вдався до нагнітання паралізуючої атмосфери страху і підозри, взаєм
ного відчуження поміж людьми. Рятуючись від голоду, багато селян 
центральних, східних і південних районів України направлялись на за
хідноукраїнські землі в пошуках хліба. Однак біженці від голоду жор
стоко переслідувалися, їх знімали з поїздів, конфісковували закупле
ний або виміняний хліб, штрафували і арештовували. З цією метою на 
залізничних станціях діяли оперативні загороджувальні загони співро
бітників транспортної міліції і внутрішніх військ.

Черговий терор голодом похоронив надії і сподівання селянс
тва на краще життя, на те, що система не буде такою жорстокою, як 
у 30-х роках. Голод був використаний як випробуваний засіб підси
лення трудової активності в колгоспах і радгоспах з метою застави
ти людей працювати майже без оплати за черпак похльобки на по
льовому стані. У суспільстві знову почала насаджуватися думка, що 
в усіх бідах народу винні “недобросовісні і несумлінні працівники”, 
“шкідники”, “вороги народу”, “українські націоналісти” та ін.

Для остаточного позбавлення українців повоєнних романтич
них ілюзій та надій і “заземлення” їх інтересів до рівня 30-х років в 
Україну був направлений у 1947 р. першим секретарем ЦК КП(б)У 
вірний соратник Й.Сталіна, досвідчений погромник української ін
телігенції і культури Л.Каганович. Свій другий приїзд в Україну він 
розпочав з того, що оголосив “український буржуазний націона
лізм” головною небезпекою в республіці. Уже в травні 1947 р. ним 
був підготовлений проект постанови ЦК КП(б)У “Про поліпшення 
ідейно-політичного виховання кадрів і про боротьбу проти проявів 
буржуазно-націоналістичної ідеології” Ідеологічні заходи негайно 
підкріплювалися адміністративно-каральними як стосовно членів 
партії, так і безпартійних. В результаті дій Л.Кагановича в деяких 
районах із партійних організацій було виключено 80-90% членів. За 
вісім місяців 1947 р. в республіці змінилося майже 38% секретарів 
райкомів партії, 64% голів виконкомів, 2/3 директорів МТС. Засуд
жено було 1 тис. 312 голів колгоспів, з них на три роки позбавлення 
волі 513 чоловік, на 5 років 219, на 10 років 112, двоє розстріляні4. 
Тисячі хліборобів були ув’язнені в тюрмах “за колоски”, тобто за
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жменю зерна з колгоспного поля, ними ж вирощеного.
Голодні селяни не хотіли та й не могли виходити на колгоспні 

роботи через фізичне виснаження. Щоб їх залякати, заставити пра
цювати безплатно голодних, обірваних людей, 21 лютого 1948 р. 
Президією Верховної Ради СРСР був прийнятий указ “Про виселен
ня із Української PCP осіб, які злісно відхиляються від трудової ді
яльності у сільському господарстві та ведуть антисуспільний, пара
зитичний спосіб життя” Указ надавав право місцевому керівництву 
при допомозі колгоспних зборів і сільських сходів вирішувати пи
тання про виселення за межі республіки у віддалені райони СРСР 
практично будь-кого, хто жив у селі. На кінець серпня 1948 р. з Ук
раїни було виселено близько 9 тис. чоловік, та виїхали з ними майже 
З тис. членів їх сімей5.

Великодержавний цинізм і владна жорсткість центру знахо
дили ідеологічне прикриття. На одній з нарад з першими секрета
рями обкомів компартії Л.Каганович прямо заявив, що кожен ви
падок невиконання планових завдань у промисловості й сільсько
му господарстві буде розглядатись як прояв українського буржу
азного націоналізму. Одночасно дедалі більшої сили набирала 
кампанія цькування талановитих українських діячів літератури, 
науки, освіти, мистецтва.

Специфічного характеру набувало тлумачення змісту терміну 
“патріотизм”. Якщо в Росії того часу патріотизм сягав рівня офіцій
ної ідеології, нерідко виступаючи як великодержавний російський 
шовінізм і агресивний націоналізм, то в Україні український патріо
тизм кваліфікувався тільки як “буржуазно-націоналістичний”, воро
жий радянській владі ухил. Українські письменники й художники, лі
тературознавці й історики змушені були після війни відповідати за 
праці, написані в роки боротьби з фашизмом за вказівкою Комуніс
тичної партії й підтримувані нею. Відповідно до нового повороту в 
генеральній лінії партії в Україні не було жодного журналу, культур
но-освітньої чи наукової установи, що їх оминула б післявоєнна іде
ологічна чистка.

Значні зусилля більшовицької влади були спрямовані на витрав
лення історичної пам’яті українського народу. Наприкінці 1946 р. було 
затверджено новий, ще більше наближений до російського, україн
ський правопис. Ігноруючи національні традиції українського народу, 
його історію та культуру, 31 листопада 1949 р. Президія Верховної 
Ради УРСР ухвалила нові атрибути державності (герб, прапор та 
гімн УРСР із прославлянням И.Сталіна), які символізували Україну 
як залежну частину СРСР. Вкотре в Україні було розгорнуто кампа
нію проти академіка М.Грушевського і його послідовників.

25 липня 1946 р. “Літературна газета” опублікувала переклад 
статті С.Ковальова “Виправити помилки у висвітленні деяких пи
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тань історії України”, вміщеної у московській газеті “Культура и 
жизнь” У ній вказувалося, що в багатьох книгах і статтях з історії є 
“серйозні помилки буржуазно-націоналістичного характеру” Під 
закидом буржуазного націоналізму в історії було піддано критиці 
авторів і редакторів “Історії України”, “Короткого курсу історії Ук
раїни” Великих нападок зазнали також автори і редактори “Нари
сів історії української літератури” Автори українських журналів та 
енциклопедій звинувачувалися в зосередженості на “вузьких”, тобто 
українських, темах. 20 вересня 1946 р. “Радянська Україна” помісти
ла повідомлення РАТАУ, в якому говорилося: “Два дні тривали за
гальні збори наукових працівників відділу суспільних наук Академії 
наук УРСР, які глибоко і всебічно обговорили помилки і хиби в ро
боті відділу. З доповіддю “Про серйозні недоліки і помилки в робо
ті відділу суспільних наук Академії наук УРСР” виступив секретар 
ЦК КП(б)У з пропаганди тов. І.Д.Назаренко” Серйозні звинувачен
ня прозвучали в доповіді на адресу наукових працівників інститутів 
історії, літератури та економіки, які “опинилися в полоні “школи” 
М. Г рушевського”

Професори і викладачі вузів критикувалися за викладання сту
дентам “теорії єдиного національного потоку” в історії України, 
“буржуазно-націоналістичних поглядів М. Гру шевського” За таки
ми мотивами зазнали гонінь М.Кордуба, І.Крип’якевич - професори 
Львівського університету, А.Недзвідський, М.Степняк, Н.Дащенко
- викладачі Одеського університету. Переслідувалися й студенти за 
інтерес до “націоналістичної” спадщини П.Куліша, Л.Українки, 
М.Грушевського.

Практичне виконання партійних постанов зламало долі бага
тьох людей - творчих працівників, учених. Постанови щодо суспіль
них наук заперечували головний закон науки -  об’єктивний розгляд 
явищ і фактів в усій їхній повноті та діалектичних суперечностях, не
дооцінювали значення аналізу та авторських пошуків. В основу дос
ліджень у галузі суспільних наук пропонувалося покласти сталінську 
концепцію суспільного розвитку, що об’єктивно призводило до по
силення позицій формалізму й конформізму, казенного підходу до 
наукової творчості та в підсумку - до тлумачення історичного про
цесу в інтересах адміністративно-командної системи.

Офіційну концепцію історичного розвитку України було сфор
мульовано в “Тезах про 300-річчя возз’єднання України з Росією 
(1654-1954 рр.)”. У них цілковито заперечувалася концепція історії 
України, розроблена М.Грушевським. Київська Русь розглядалась 
як загальноруська, а не українська держава. Будь-які форми україн
ської державності, крім УРСР, не визнавалися. Україна розглядала
ся фактично як частина Російської держави.

Для ідеологічного забезпечення “нового курсу”, підготовки ком
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партійних кадрів удосконалювалася система партійної освіти. У 
1946 р., зокрема, Вища школа партійних організаторів була пере
творена у Вищу партійну школу, в Москві розпочала роботу Ака
демія суспільних наук, а в Києві - Вища партійна школа при ЦК 
КП(б)У Агітпроп ЦК ВКП(б) розпочав випуск власної газети 
“Культура и жизнь”, яка стала культивувати розносний стиль кри
тики ідеологічно “незрілих”, “чужих”, а то й так званих “ворожих” 
творів і їх авторів.

Найбільш масштабною була вона по відношенню до “україн
ських буржуазних націоналістів” Відображенням репресивної щодо 
інтелігенції України тенденції стала серія постанов ЦК ВКП(б) і їх 
відповідників, прийнятих ЦК КП(б)У: “Про журнал “Вітчизна”, 
“Про журнал сатири й гумору “Перець”, “Про репертуар драматич
них і оперних театрів УРСР і заходи щодо його поліпшення”, “Про 
репертуар самодіяльності культурно-освітніх установ”, “Про пере
кручення і помилки у висвітленні історії української літератури”, 
“Про політичні помилки і незадовільну роботу Інституту історії Ук
раїни Академії наук УРСР” та ін. Всього за період з 1946 по 1951 рр. 
було прийнято 12 найбільш значних за своїм характером постанов з 
ідеологічних питань. Вони заклали ідеологічні підвалини для насту
пу на всі групи інтелігенції. Перед розправою з нею створювалась 
відповідна атмосфера - сипались огульні звинувачення, розгорта
лась публічна “критика”. Її вістря було спрямоване передусім на 
письменників, художників, композиторів, режисерів, сценаристів, 
акторів, літературо- і мовознавців, істориків. Перші сигнали йшли 
через пресу - передовиці, замовні статті.

Так, вже у липні 1946 р. “Літературна газета” вмістила статтю 
“Піднести пильність проти виявів буржуазно-націоналістичної ідеоло
гії”, в якій “рішуче засудила буржуазно-націоналістичні концепції, 
розвинуті в ряді творів кінорежисером О.Довженком” Радянська ре
пресивна машина робила все, щоб ізолювати О.Довженка від україн
ського суспільства. Ще в листопаді 1943 р. Сталін заборонив друкува
ти й ставити кіноповість “Україна в огні” Талановитого митця було 
позбавлено права повернутись в Україну й очолювати Київську кі
ностудію. Відтоді він змушений був жити і працювати у Москві, заз
наючи несправедливих звинувачень. В 1944 р. він написав “Повість 
полум’яних літ”, головний героєм якої був не “вождь”, а народ. Тож 
за життя О.Довженка цей твір не був ані надрукований, ані прийня
тий до постановки.

Ізоляція українських літераторів і художників від звичного для 
них національно-культурного середовища, адміністративне переве
дення їх до Москви чи Ленінграда було однією з поширених форм 
державного терору проти української інтелігенції. Переведені до ро
сійських культурних центрів митці змушені були, як правило, труди
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тись на ниві російської культури, примножуючи її багатства.
15 серпня 1946 р. “Літературною газетою” були виявлені по

милки і викривлення буржуазно-націоналістичного характеру у літе
ратурознавчих працях Є.Кирилюка, І.Пільгука, Г.Лазаревського, 
Л.Коваленка, С.Маслова, С.Шаховського, М.Ткаченка. С.Браслав- 
ський, О.Дорошкевич, Д.Косарик, М.Плісецький почали шельмува
тися радянською пресою за недостатню гостроту критики або пасив
ну позицію в боротьбі за “викорінення всіх решток буржуазно-наці- 
оналістичної ідеології” Характеризуючи роботу журналу “Вітчиз
на”, М.Бажан, Я.Городськой, І.Золотоверхий, М.Бережний звинува
чували у націоналізмі письменників В.Чередниченко, Т.Масенка. 
Вал критики наростав. Незабаром під її вогнем виявилася творчість 
М.Рудницького, А.Шамрая, Л.Смілянського, О.Кундзіча, С.Олійни
ка, А.Головка, О.Копиленка, Остапа Вишні, О.Бродського,
О.Ющенка, Б.Степанюка, М.Романченка, М.Стельмаха. Вістря кри
тики і звинувачень в українському буржуазному націоналізмі було 
спрямоване на М.Рильського, Ю.Яновського, А.Малишка, П.Пан
ча, І.Неходу, С.Крижанівського, І.Сенченка. Зокрема, О.Корнійчук, 
як новий голова СПУ, в доповіді на пленумі СПУ у вересні 1947 р. 
звинувачував свого попередника на посаді М.Рильського у тому, що 
він “не знайшов у собі сили розвінчати “українських націоналістів, 
ліберальних панків”, і в тому, що “літературна молодь некритично 
вчиться у нього, Рильського, у якого “такі великі зриви, буржуазно- 
націоналістичні помилки” Одних письменників страхали і заставля
ли виступати з критикою своїх колег, інші робили це самі залюбки і 
добровільно, треті просто писали доноси.

Терор страхом швидко охопив всі сфери культурного життя 
України. 2 вересня 1946 р. газета “Правда” вмістила статтю П.Лебе
дева під назвою “За високу ідейність радянського театру”, в якій 
критикувалися ряд театрів, в т.ч. Києва і Харкова, за те, що давали 
мало вистав “сучасного радянського життя”. 5 вересня 1946 р. “Літе
ратурна газета”, посилаючись на постанову ЦК ВКП(б) від 26 сер
пня 1946 р. “Про репертуар драматичних театрів і заходи щодо його 
поліпшення”, значно розширила список критикованих театрів. При
чому критикувалися театри саме за ті вистави, які були найбільш по
пулярними у глядачів (“Вій”, “Дай серцю волю”, “Запорожець за Ду
наєм”, “Безталанна”, “Ой, не ходи, Грицю”, “Майська ніч”, “Натал
ка Полтавка”, Лимерівна”, “Сорочинський ярмарок” та ін.). Ці п’єси 
газета називала “мотлохом”, кваліфікувала їх як “явно застарілі, що 
ідеалізують патріархальщину, фальшиві, вульгарні, з націоналістич
ним забарвленням”6. Критиці були піддані драматурги О.Копилен- 
ко, С.Скляренко, А.Головко, Ю.Мокрієв, М.Ятка та ін. Претензії 
влади були пред’явлені С.Паторжинському і З.Гайдай, М.Литвинен- 
ко-Вольгемут і А.Іванову за “виступи в народному репертуарі і ігно
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рування української професіональної музики”
“Важливе завдання майстрів мистецтва радянської України, 

писала газета “Радянське мистецтво” 17 вересня 1946 р., - на всіх ді
лянках мистецького фронту виявити останніх недобитків націоналіз
му і викорінити самий слід їх мерзенної діяльності” Нагнітання 
страху, непевності і в цій сфері суспільного життя носило тотальний 
характер. В такій атмосфері, після “виявлення”, мав наступити етап 
“викорінення” Партійні органи через газети продовжували виявля
ти ворогів -  “українських буржуазних націоналістів” - серед режисе
рів театрів, керівників гуртків художньої самодіяльності і драматур
гів, театральних критиків і журналістів.

Навіть у Комітеті у справах мистецтв УРСР, Українському ра
діокомітеті і тих же газетах, обласних відділах культосвітніх установ, 
Будинках народної творчості і гуртках художньої самодіяльності бу
ли виявлені “українські буржуазні націоналісти” “Керівник Черні
вецького українського музично-драматичного театру В.Василько з 
усіх творів радянських драматургів обрав п’єсу “Чому не гаснуть зо
рі”, автор якої О.Копиленко неправдиво, спотворено відобразив 
життя Запорізької Січі. Театр неправильною постановкою посилив 
помилки драматурга, і виставу сповнила псевдокозацька романти
ка...”7, - писала газета “Радянське мистецтво”. За відродження “гірших 
традицій старого українського репертуару” гонінь зазнав художній ке
рівник Київського театру опери і балету М.Смолич. За надмірну увагу 
до історичної тематики були критиковані провідні композитори Укра
їни Б.Лятошинський, П.Козицький, К.Данькевич, М.Скорульський, 
В.Йориш, Л.Ревуцький, А.Штогаренко, М.Вериківський. Газета “Ра
дянське мистецтво” писала 8 жовтня 1946 р., що ряд композиторів 
“практично самоусунулись від роботи над створенням радянської опе
ри на сучасні теми. Зокрема, М.Вериківський, який має великий досвід 
роботи над оперою, нічого кращого не міг узяти до роботи, як казкові 
мотиви за твором М.В.Гоголя “Вій”.

Відповідно до постанови ЦК ВКП(б) про кінофільм “Большая 
жизнь” в радянській Україні було піддано критиці режисерів І.Зем- 
гано і Г.Ігнатовича, сценаристів Л.Дмитерка і Є.Помєщикова за 
“присмак національної обмеженості, патріархальності, безконечно
го милування давниною та її атрибутами”̂ . “Захоплення історичною 
тематикою”, “ідеалізація старовини” стали причиною дошкульної 
критики багатьох українських художників, зокрема, І.Шульги (за 
картини “Пісня запорожців”, “Кобзар”), Г.Світлицького (за карти
ну “Рідний край”), С.Шишка (за картини “Селянське подвір’я”, “По
вернення”), В.Мироненка (за картину “Моя Україна”).

Нормою стосунків влади з інтелігенцією були прямі погрози, 
залякування. “Той з працівників літератури і мистецтва, хто не змо
же задовольнити зрослі потреби, неодмінно вийде в тираж”, - писа
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ла “Літературна газета'’ 12 жовтня 1946 р.
Критика в пресі ставала сигналом для розгортання широкої 

кампанії політичного, адміністративного, ідеологічного, морально- 
психологічного тиску на митців на партійних і загальних зборах 
мистецьких колективів. Від них вимагали каяття і клятви служити ві
рою і правдою більшовицькій партії і її вождю - Й.Сталіну.

Так, вже 27-28 серпня 1946 р. відбулися збори письменників 
м.Києва, на яких, відповідно до партійних вказівок, була піддана 
“більшовицькій критиці” президія Спілки радянських письменників 
України. Збори письменників, художників, кінематографістів, ком
позиторів, архітекторів пройшли восени 1946 р. по всій Україні. На 
них були направлені відповідальні працівники ЦК КП(б)У, в т.ч. 
секретар ЦК КП(б)У К.Литвин, завідуючий відділом літератури і 
мистецтва Управління пропаганди та агітації ЦК КП(б)У Л.Нови- 
ченко, заступник начальника Управління пропаганди та агітації ЦК 
КП(б)У Д.Копиця. Характерно, що коло підданих критиці на зборах 
значно розширювалося, порівняно з критикою в пресі. Так, на зборах 
художників Києва, в жовтні 1946 р. крім згаданих раніше митців, кри
тикувалися художники М.Глущенко, М.Дерегус, мистецтвознавець
І.Врона, художники “Перця” Агніт, Козюренко, Бе-Ша та ін. На збо
рах архітекторів Києва критикувалися “українські націоналісти в архі
тектурі” Жовтнева хвиля зборів творчих об’єднань з критики і само
критики торкнулася буквально кожного письменника. Так, на зборах 
поетів Києва було піддано критиці П.Дорошка, І.Виргана, І.Мурато
ва, А.Турчинську, С.Голованівського, Є.Бандуренка, С.Воскрекасен- 
ка. Черговий раз шельмувалися М.Рильський, М.Стельмах, І.Нехода. 
Одним із методів “роботи з творчою інтелігенцією” було протистав
лення одних художників іншим, натравлювання їх один на одного. На 
згаданих зборах поетів Києва із взаємокритикою виступили С.Крижа- 
нівський, Я.Городськой, Л.Первомайський.

Цілий тиждень тривав пленум Спілки письменників України, 
проведений під пильним наглядом Л. Кагановича у вересні 1947 р. 
Він розглянув питання про виконання постанови ЦК ВКП(б) про 
журнали “Звезда” і “Ленинград”. Лейтмотивом пленуму була нещад
на критика і самокритика “буржуазних націоналістів”. Для посилен
ня тиску на письменницьке середовище 19 вересня 1947 р. групу учас
ників пленуму прийняв у ЦК КП(б)У Л. Каганович. На зустрічі 
письменники, обвинувачені в націоналізмі, “каялися”, а інші кляли
ся у вірності комуністичній партії і її вождю -  Й. Сталіну.

7 жовтня 1947 р. політбюро ЦК КП(б)У за пропозицією Л. Ка
гановича ухвалило постанову “Про перевірку виконання Спілкою 
письменників України постанови ЦК ВКП(б) про журнали “Звезда” 
і “Ленинград”. У ній, зокрема, вказувалося, що “рішення ЦК ВКП(б) 
Спілкою сприйняті формально”, а її члени “опинилися фактично на
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позиціях обивателів і до самого останнього часу не бачили гострих і 
різких ухилів націоналістичного характеру, буржуазних перекручень 
у творах окремих письменників...” Відповідно управлінням кадрів 
ЦК КП(б)У було складено довідки про “націоналістичні прояви” у 
творчості окремих письменників, з ініціативи Л. Кагановича розпо
чалася підготовка пленуму ЦК КП(б)У з порядком денним “Бороть
ба проти націоналізму як головної небезпеки в КП(б)У”

Дискримінаційна політика щодо письменників і митців велася 
наступально й безупинно. їх шельмували, ганьбили, заставляли ді
тей у школах видирати з підручників сторінки про їхню творчість, 
замазувати їхні портрети. З видавничих планів вилучали їхні нові 
книги й перевидання, нищили вже надруковані книги. Так, було зни
щено 20 тис. примірників книги Ю.Яновського “Жива вода”, розси
пано верстку його однотомника. На Київській кіностудії відмовили
ся від сценарію художнього фільму, написаного Ю.Яновським. Од
ночасно врізали, а з грудня 1947 р. і зовсім скасували продпіміт, за
боронили Літфонду давати йому позики9.

Під тиском партійних органів було змінено склад редколегій 
“Літературної газети” та журналу “Вітчизна”, куди вже не ввійшов 
М.Рильський. Ю.Яновський був знятий з посади редактора “Вітчиз
ни”, А.Малишко -  з посади редактора журналу “Дніпро” і заступни
ка голови президії СПУ. Від обов'язків редактора журналу “Перець” 
був звільнений Карпов, а також замінена і вся редколегія журналу.

Використовувалися й інші форми розправи з тими, хто став 
об'єктом ідеологічного терору. 17 листопада 1947 р. на засіданні пре
зидії СПУ були виключені із Спілки як буржуазні націоналісти, що 
“не переозброїлися”, Петро Карманський, Михайло Рудницький та 
Андрій Патрус-Карпатський. “Ці буржуазні націоналісти, -  заявив 
О.Корнійчук, -  знайшли було собі захисників в особі М.Рильського 
та Л.Новиченка, яких літературна громадськість ще спитає, чому во
ни захищали тих, чия діяльність носила ворожий буржуазно-націо
налістичний характер”10.

Ідейний терор проти інтелігенції, партійних і державних праців
ників повинен був, очевидно, перерости у масовий фізичний, чергову 
широкомасштабну власноручно інспіровану терористичну кампанію.

Тривало нарощування ідеологічного контролю держави над усім 
суспільством. Ключову роль у цьому процесі відігравали органи цензу
ри, створені ще на початку існування радянської влади. У липні 1946 р. 
було утворено Головне управління в справах літератури та видавниц
тва при Раді міністрів УРСР або, іншими словами, Головліт УРСР, 
який здійснював цензорський контроль відкритої преси, радіомовлен
ня та ін. У червні 1947 р. Президія Верховної Ради СРСР ухвалила указ 
про збереження державної таємниці, що пожвавило діяльність органів 
цензури. Влітку того ж року Головліт СРСР звернувся до Ради мініс
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трів СРСР з пропозицією зобов’язати керівників міністерств, відомств 
і організацій визначити коло питань і відомостей, які заборонено опуб
ліковувати у відкритій пресі. У березні 1948 р. Рада міністрів СРСР за
твердила “Перелік найважливіших відомостей, які становлять держав
ну таємницю”

На основі цього документа міністерства, інші центральні уста
нови СРСР склали докладні внутрішньовідомчі переліки. У січні 
1949 р. Головліт СРСР виробив “Перелік відомостей, заборонених 
до опублікування у відкритій пресі” Нові правила цензури передба
чали жорсткіші обмеження змісту друкованої продукції та повну за
борону відкритих видань, які стосувалися окремих питань (наприк
лад, матеріалів про освоєння Арктики і Далекого Сходу, про наяв
ність і діяльність науково-дослідних та інших закладів, що розробля
ли проблеми атомної енергетики, ракетної техніки і т.ін.). Наголос 
робився на засекречуванні відомостей економічного характеру, ма
теріалів про розвиток науки й техніки.

Проте особливо важливе значення надавалося контролю за 
ідейно-політичним змістом літератури, творів мистецтва, матеріалів 
радіопередач. Ще в 1922 р. в СРСР з’явилися спецфонди бібліотек, 
призначені для зберігання “ворожих” і “шкідливих” видань. Саме 
туди після війни потрапила основна частина так званої трофейної лі
тератури, вивезеної з Німеччини. За даними Головліту СРСР, у Мос
кві “трофейну літературу” в кількості близько 2,5 млн примірників 
одержали 279 організацій. Серед цієї літератури було чимало рідкіс
них видань, зокрема, Біблія, видрукувана Гутенбергом, книжки пер
шодрукарів Німеччини, Італії, Франції, Швейцарії. Були серед цього 
книжкового масиву й видання, що підлягали знищенню з політичних 
мотивів. У липні 1948 р. керівництво Головліту СРСР доповідало в ЦК 
ВКП(б), що планується знищити близько 300 тис. примірників “тро
фейної літератури”

Після війни Головліт СРСР за вказівкою відділу агітації та про
паганди ЦК ВКП(б) запровадив нове положення про спецфонди лі
тератури, яке активізувало процес перевірки та “очищення” книжко
вих фондів країни. Тоді ж було оприлюднено зведений список “полі
тично шкідливої” літератури, який налічував 7 тис. назв книжок, що 
підлягали вилученню з бібліотек загального користування. Крім то
го, стали регулярно публікуватися чергові списки на вилучення, що 
включали твори численних авторів, котрі стали жертвами репресій 
або різноманітних ідеологічних кампаній проти “буржуазних кос
мополітів”, “критиків-антипатріотів”, “переродженців” в історії, фі
лософії, у літературі й мистецтві, вчених-генетиків та ін.

1948 р. органи цензури в рамках контролю за діяльністю біб
ліотек зобов’язали вилучити 1,1 млн примірників “політично шкід
ливої” літератури. Вилучалися книжки емігрантів, репресованих ав
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торів, видання релігійного змісту й т. ін. Відокремлювалися книжки, 
в яких містилися фотокартки, цитати з праць, позитивні згадки про 
“ворогів народу” Органи цензури зобов’язували також зробити 
виправлення в 40 тис. примірників книжок, які містили окремі “ва
ди” Зокрема, в романі О.Гончара “Прапороносці” потрібно було 
“затушувати” фрази, в яких згадувався Й.Броз Тіто.

Встановлювався ретельний контроль за букіністичними мага
зинами. Уся література, що закуповувалася книгарнями в населен
ня, перед надходженням у продаж підлягала обов’язковій цензор
ській перевірці. Посилювався нагляд за вивезенням літератури й 
тими виданнями, які надходили з-за кордону. У 1948 р. було ство
рено спеціальний відділ з контролю за вивезенням друкованих тво
рів і рукописів. Лише за 1946 - першу половину 1949 рр. забороне
но для відкритого користування понад 441 тис. іноземних видань і 
здійснено понад 32 тис. вилучень в іншій закордонній літературі, 
що надійшла до Радянського Союзу.

В кінці 40-х років керівництво Головліту СРСР звернулося до 
ЦК ВКП(б) з пропозицією встановити єдиний порядок випуску та 
контролю наукової, виробничо-технічної, іншої спеціальної літера
тури. Пропонувалося заборонити всім організаціям та установам ви
пускати самостійно, поза офіційно існуючими видавництвами, 
книжки, брошури та періодичні видання. За вказівкою відділу агіта
ції та пропаганди ЦК ВКП(б) Головліт СРСР провів облік і реєстра
цію всіх видавництв країни, внаслідок чого кількість установ і орга
нізацій, які здійснювали видавничу діяльність, зменшилася. Так, від
повідно до постанови Ради Міністрів СРСР від 21 листопада 1949 р. 
видавничу діяльність було дозволено лише у 8 університетах СРСР, 
а припинено - у 24.

В руслі постійного вдосконалення безпрецедентного за своїми 
масштабами і функціями репресивного апарату зростав і апарат орга
нів цензури. За 1946-1949 рр. загальна чисельність працівників цен
трального апарату Головліту СРСР збільшилася з 219 до 311 осіб, зок
рема, цензорів із 109 до 196 осіб (поміж них осіб з вищою освітою з 82 
до 172). Впродовж названого періоду загальна кількість працівників 
місцевих органів цензури виросла з 2 тис. 31 до 2тис. 101 особи, зокре
ма, цензорів із 1159 до 1630 осіб (поміж них із вищою освітою з 268 до 
737). Освітній рівень цензорських кадрів на місцях, тобто основної час
тини працівників Головліту СРСР, залишався досить низьким: лише 
чверть із них мала вищу освіту.

Окрім такого планомірного, систематичного контролю, сталін
ський режим продовжував практикувати періодичні викривальні 
кампанії, щоб добитися цілковитого послуху серед інтелігенції. Так, 
у 1950 р. було відкрито дискусію з приводу вчення академіка М.Мар- 
ра, використану для наступу на українську культуру. В центрі диску
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сії перебували питання про класовий характер мови, подолання “пе
режитків буржуазно-націоналістичних поглядів” з проблем мово
знавства. В багатьох статтях і монографіях, у численних доповідях 
на вчених радах і наукових конференціях пропагувалася теза про 
“злиття мов” як неминучу перспективу розвитку радянського сус
пільства, як об’єктивний і закономірний процес на шляху до кому
нізму. Після публікації праці Й.Сталіна “Марксизм і питання мовоз
навства” на підтримку теорії М.Марра рішенням президії АН СРСР 
було знято з адміністративних посад кількох титулованих учених.

Чергові “проробки” в середовищі української інтелігенції спри
чинила публікація кількох редакційних статей “Правды”, насампе
ред “Проти ідеологічних перекручень в літературі” (2 липня 1951 р.). 
У ній нещадно критикувався вірш В.Сосюри “Любіть Україну”, який 
з’явився в журналі “Знамя” в перекладі О.Прокоф’єва. Цей твір, на
писаний у 1944 р., багато разів видавався в Україні й користувався 
великою популярністю. Кожний рядок його сповнений ніжності й 
любові до рідної землі. Але “Правда” виявила в ньому “націоналіс
тичні збочення”, оскільки В.Сосюра оспівував не радянську, не соці
алістичну, а “якусь одвічну Україну, Україну взагалі” “поза часом, 
поза епохою” У статті було згадано й тих, хто не виявив належної 
пильності, хвалив вірш поета (зокрема, М.Рильського), хто не дав 
йому принципової партійної оцінки (правління Спілки радянських 
письменників України).

Публікація викликала миттєву реакцію й породила справжній 
шквал викривальних статей та промов. Уже через кілька днів газета 
“Радянська Україна” помістила на своїх сторінках статтю “Ідейно 
порочні вірші”, а дещо пізніше передову під назвою “Докорінно по
ліпшити ідеологічну роботу” Відбулися емоційні обговорення в 
творчих спілках, академічних інститутах, партійних комітетах, під 
час яких лунали сотні варіацій офіційної оцінки на зразок: “... націо
налістичний вірш В.Сосюри “Любіть Україну” викликає в трудящих 
Радянської України почуття протесту і обурення” Окремі журнали 
видавали цілі обойми критикованих за “націоналістичні прояви” 
поетів, прозаїків, драматургів. У листопаді 1951 р. відбувся пленум 
ЦК КП(б)У, на якому також було гостро засуджено “помилки” в 
творчості окремих українських письменників.

На всіх згаданих зібраннях редакційна стаття “Правды“ харак
теризувалась як “новий прояв батьківської турботи партії і товари
ша Й.Сталіна про дальше зростання найбільш передової у світі ра
дянської літератури...” На них говорилося, що керівництво Спілки 
радянських письменників України послабило політичну пильність, 
вимогливість до ідейної спрямованості літературних творів, що в ко
місіях і секціях СРПУ панувала атмосфера захвалювання, культиву
валася думка про непогрішність провідних письменників. Робилися
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закиди на адресу редколегій “Літературної газети” (редактор
A.Хижняк), журналів “Вітчизна” (Л.Новиченко), “Жовтень 
(Ю.Мельничук), “Советская Украйна” (Б.Палійчук), видавництва 
“Радянський письменник” (голова редакційної ради Н.Рибак).

У число порочних потрапили оповідання “Артистка” І.Вільде, 
“Овсієві клопоти” Г.Тютюнника, “Автограф” З.Каменкович, “На 
ярмарку” і “Явтух Каленкович” Ю.Яновського. Критиці піддано по
вісті “Софія” і “Золоті ворота” Л.Смілянського, книжки “Гори і до
лини” та “Весна людства” С.Крижанівського, вірші “Україно, рід
ний краю” С.Воскрекасенка, “Канадські українці” Л.Забашти, 
“Лист” та “Оксано, мрійнице” П.Воронька. За “архаїзацію старови
ни і любування минулим” преса критикувала поетів І.Виргана, 
П.Усенка, П.Дорошка, С.Голованівського. Об’єктом нападок були 
твори Л.Первомайського, зокрема, вірш “Жінка біля Золотих Во
ріт”: перед зором автора “мусили б стати не древні Золоті ворота 
Києва, а червоні зорі Кремля, до яких звертає свої очі все передове 
людство” Чимало ідейних “прорахунків” виявлено в працях літера
турних критиків, зокрема, Ю.Кобилецького, С.Шаховського, О.Ки
лимника, О.Бабишкіна, А.Трипільського.

Не меншу пильність демонстрували обласні партійні комітети 
та спілчанські організації. Було вказано на окремі ідейно-політичні 
помилки в романі Б.Буряка “Тарас Журба”, у творах В.Бєляєва і 
М.Бірюкова, статтях і нарисах М.Яцківа та М.Рудницького, на 
“прояви українського буржуазного націоналізму” у вірші “Іван 
Франко” та поемі “Галичина” А.Шмигельського (Львів). За ідейні 
прорахунки критиковано роман “Торжество життя” М.Дашкієва, 
повісті “Заробітчани” К.Гордієнка і “Женя Маслова” В.Доброволь- 
ського, вірші “Чолом тобі, земле” та “Як терпко пахне сон-трава” 
Г.Брежньова (Харків). За прояви аполітичності піддано критиці 
книжку Б.Левіна “Золоті зерна” та один із нарисів В.Кучера (Черні
гів), деякі твори О.Билинова та Ф.Ісаєва (Дніпропетровськ), П.Реб- 
ра і О.Джигурди (Запоріжжя) та ін.

Ряд застережень викликала дослідницька й видавнича робота 
науковців Інституту української літератури імені Т.Шевченка. У 
письменницькій організації республіки зауважили і викрили “помил
ки націоналістичного характеру”, допущені при виданні творів кла
сиків, зокрема, І.Котляревського, В.Стефаника, І.Франка, М.Коцю
бинського, Лесі Українки, а також антології української класичної 
поезії, в яку “поряд з письменниками демократичного табору вклю
чили твори О.Кониського, Олени Пчілки та інших письменників 
буржуазно-націоналістичного табору”. В грудні 1951 р. в газеті “Ра
дянська Україна” з’явилася стаття групи авторів, які звинувачували 
викладачів Львівського університету - доцентів Г.Гербільського,
B.Осечинського та ще кількох - у “серйозних хибах у викладанні іс
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торії”. “Хиби” полягали в тому, що викладачі читали лекції нібито 
“в дусі буржуазного об’єктивізму”

Кампанія набула такого розмаху, що загрожувала “перемоло
ти” майже весь письменницький склад республіки. Виконуючи вка
зівку ЦК КП(б)У про посилення критики українських митців, редак
ції газет і журналів гарячково змагалися в “принциповості й насту
пальності”. Лише в липневому номері журналу “Жовтень” було роз
критиковано 38 письменників, зокрема, всю письменницьку органі
зацію Львова. Президія СРПУ згодом визнала, що в передовій стат
ті цього номера редакція “легковажно жонглювала цілими обойма
ми, складеними з імен відомих письменників, кидаючи їм тяжкі зви
нувачення” Навіть кореспондент “Правдьі“ Є.Кисельов із прикріс
тю констатував, що критика українських письменників у засобах ма
сової інформації мала поверховий і бездоказовий характер.

Після двох інших статей у “Правде” - “Невдала опера” та “Про 
оперу “Богдан Хмельницький” - продовжилася кампанія ідеологіч
ної чистки в музиці. Перша стаття була присвячена опері Г.Жуков- 
ського “Від усього серця”, схвально зустрінутій музичною громад
ськістю. “Правда” безжально розкритикувала цей твір, оскільки ав
тори лібретто “висунули на перший план сімейну драму та обійшли 
найголовніше в житті колгоспів і їхніх людей - “патріотичну працю 
радянського селянства”. В другій статті мова йшла про оперу 
К.Данькевича “Богдан Хмельницький”, постановки якої успішно 
пройшли на сценах Одеси, Києва, Харкова. Але під час показу тво
ру в Москві з’ясувалося, що лібретто опери, написане О.Корнійчу
ком та В.Василевською, містить численні “ідейні прорахунки”, що й 
спричинило гучне публічне проробляння.

На пленумі Спілки радянських композиторів України, скликано
му в жовтні 1951 р., піддано критиці її керівників - Г.Верьовку, А.Што- 
гаренка, А.Філіпенка, які своїми позитивними відгуками на опери 
“Від усього серця” та “Богдан Хмельницький” лише “дезорієнтува
ли музичну громадськість і радянських глядачів...” На пленумі кри
тиковано музичну комедію В.Нахабіна і Д.Клебанова “За ваше здо
ров’я” (“... ця п’єса... неправильно вирішує питання ідейного наванта
ження”). Третю симфонію Б.Лятошинського (“творча невдача, 
пов’язана з проявами формалізму”), вокальний цикл П.Гайдамаки на 
слова В.Сосюри, а також деякі пісні П.Майбороди, М.Жербіна, Я.Цег
ляра, О.Сандлера, С.Жданова (“слабі з ідейного погляду”) та ін.

Досить показовим був виступ на пленумі львівського компози
тора А.Кос-Анатольського. Він розповів про свою роботу над бале
том “Хустка Довбуша”, про численні доопрацювання й переробки 
твору. “Але мене переслідує фатальна думка, - говорив митець, чи 
не буде з цією “Хусткою” так, як з тими двома творами? Все, що по
явилося в оперовому мистецтві, пішло шкереберть, тільки одна “хус
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точка” повисла в повітрі. Але навіть якщо б ще критикували, я далі бу
ду працювати, бо цей твір мусить бути повноцінним”. Композитор до
дав, що написав музику на вірш В.Сосюри “Любіть Україну”, проте, 
“на щастя, цей твір не був ніде виконаний і не приніс жодної шкоди” 

На різних зборах, пленумах і активах композиторам нагадува
ли про відповідальне завдання, поставлене перед ними у свій час 
А.Ждановим: “Наздогнати і перегнати композиторів-класиків” Гово
рили про те, що треба більше писати про дружбу народів, героїв наших 
днів, індустріалізацію України й гіганти промисловості. Секретар ЦК 
КП(б)У І.Назаренко обурювався тим, що “ні Комітет в справах мис
тецтв, ні керівництво Спілки композиторів ніяких практичних заходів 
не розгорнули для того, щоб була написана опера, і цим покрити свої 
гріхи, щоб ми могли сказати: ось народ, ось партія, получайте від нас 
доброякісну оперу на сучасну тему” Політичне керівництво республі
ки вбачало головне завдання композиторів у тому, “щоб створювати 
класичну музику, щоб створювати класичні опери”

Звісна річ, що такий контроль не допускав жодних відхилень 
від ідеологічних канонів, визначених зверху та зафіксованих в офі
ційних документах. Не лише цензори, а й самі митці, примушені обс
тавинами, здійснювали щоденний нагляд за ідейною “чистотою” 
власної творчості. Як у І.Світличного: “Що день Божий вчиняє ду
ша самогубство” Безпідставно звинувачені й публічно спаплюжені 
письменники та композитори змушені були писати листи-покаяння, 
в яких визнавали свої “помилки”

...Два дні шматували на письменницьких партзборах В.Сосю- 
ру, водили на аудієнцію до Л.Мельникова - першого секретаря ЦК 
КП(б)У, добиваючись привселюдного каяття. 10 липня 1951 р. газе
та “Правда” вмістила такий лист В.Сосюри, адресований редакції. З 
аналогічними заявами виступили в пресі О.Корнійчук, В.Василев- 
ська, К.Данькевич. Але шельмування продовжувалося. У листопаді
1951 р. відбувся пленум ЦК КП(б)У, на якому продовжили засуджен
ня “помилок” у творчості окремих українських письменників.

Критика завжди мала наслідки, сумні і важкі. Моральні, духов
ні, а часто й матеріальні. Поета В.Сосюру після критики діймала ма
теріальна скрута, бо книг його не друкували, виступати публічно не 
дозволяли. Він заставив у ломбард речі і сяк-так перебивався. “За 
мною вже ходила тінь смерті...” - так характеризував свій тогочас
ний стан поет. Саме цього і добивалися сталінські опричники. Терор 
силою і ласкою спрямований був на те, щоб домогтися беззастереж
ного служіння режимові, деспотичній системі.

Так було з людьми знаними, широко відомими письменника
ми, поетами, діячами культури. З менш відомими особливо не цере
монилися. їх доля була особливо трагічною. У повоєнний, останній 
сталінський період політичними в’язнями стали поети і письменники
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О.Бердник, В.Боровий, М.Василенко, М.Волинець, М.Волощук, 
М.Дубас, О.Дучимінська, М.Іванченко, О.Курінний, В.Новорин- 
ський, М.Пилипчук, М.Сарма-Соколовський, В.Черна, М.Яремин- 
Цицак та багато інших11. Колима, Мордовія, Комі АРСР, Но- 
рильськ, Красноярськ, Караганда, Далекий Схід, Іркутськ, Кемеро
во, Астрахань - далеко не повний перелік міст і місць, в тюрмах і 
концтаборах яких “перевиховувалися” українські поети і письмен
ники, “буржуазні націоналісти”

В 1946 р. було заарештовано письменників В.Чичибабіна та 
К. Гриба. Син сільських бідняків, який ріс без батька, а потім вихову
вався в сирітському будинку при Бессарабській комуні с.Ободівка, 
Кузьма Гриб в роки війни став організатором і командиром партизан
ського загону, а потім працював директором школи в Києві. Після 
арешту йому інкримінували зв’язки з ОУН. І хоча письменник не виз
нав жодного звинувачення, його було засуджено на 15 років позбавлен
ня волі з подальшим обмеженням у правах і повною конфіскацією майна12.

У післявоєнний період органами НКВС були заарештовані 
одеські письменники і поети Орест Комикос (псевдонім Зерновий), 
Борис Лук’янов, Олесь Жданович, Михайло Копаньов13.

В 1948 р. був засуджений на 25 років, з яких відбув 7 років в Інті, 
поет-початківець, студент Дубенського педагогічного училища Василь 
Галета. За книжку поезій “Гримлять дороги” засудили у 1946 р. на 25 
років каторги поета з Київщини Кузьму Грищенка. У багатьох тюрмах 
і таборах відбув 26 років неволі з незначними перервами поет з Івано- 
Франківщини Зіновій Красівський. Тричі безпідставно заарештовува
лася (у 1947 р., 1948 р., 1949 р.) і була засуджена на 25 років каторги мо
лода поетеса Орися Матешук. Десять років (з 1945 р. по 1955 р.) відбу
вала в Спецозерному таборі Іркутської області та 13 років з довічного 
заслання в Кемеровській області поетеса з Львівщини Ірина Сеник. З
1946 р. по 1958 р., як репресована, працювала на будовах Заполяр’я 
випускниця Одеського університету, поет-початківець Галина Беріз
ка. Вдруге, після 1937 р., було заарештовано 4 лютого 1949 р. пись
менника, наукового співробітника Інституту літератури АН УРСР 
Петра Колесника. Звинувачення стандартне - “український націона
лізм”, і покарання з традиційного арсеналу - адміністративна висилка 
в Красноярський край, де й провів письменник шість тяжких років. В
1948 р. був позбавлений волі письменник Іван Савич. Тяжка доля спіт
кала його колегу М.Шмуткевича, який у 1949 р. був також заарешто
ваний і засуджений на 25 років виправно-трудових робіт у таборах 
особливого режиму. Всього в той час, за даними секретаріату Ради 
Спілки письменників України, було репресовано 200 з 240 її членів14.

Про масштаби розгорнутої у повоєнні часи ідеологічної кампа
нії свідчить той факт, що з січня 1949 р. по вересень 1952 р. за обви
нуваченням у націоналізмі з партії було виключено 22 тис. 175 осіб.
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Кількість засуджених в Україні у повоєнні роки за “контрреволю
ційні злочини” неухильно зростала. Режим використовував будь-які, в 
тому числі й об’єктивні, труднощі для надання їм “політичного забар
влення” Відповідно постійно вдосконалювався безпрецедентний за 
своїми масштабами і функціями репресивний апарат. Робилося все, 
щоб у суспільстві постійно панувала атмосфера страху і покори. Страх 
став, таким чином, ледве не основним серед силових засобів у творен
ні нового суспільного ладу. Будь-який вияв опору, непокори, непослу
ху жорстоко викорінювався. В державі знешкоджувалися всі ті, хто яв
но або потенційно не вписувався в створену державну систему, мав не 
ті погляди чи навіть смаки і звички. Деспотична й бюрократична дер
жава шляхом залякування панувала не тільки над тілом, а й над душею 
народу. Використання страху, як засобу виховання слухняності і поко
ри, принижувало людину, робило її боязливою і пасивною, а врешті- 
решт, аморальною, готовою відмовитись від усіх творчих цінностей і 
намірів, аби тільки не загинути. В таких умовах людина була зовсім не 
захищеною від жорстокості і свавілля з боку тих, хто за своїм статусом 
повинен був її захищати.

В радянському суспільстві страх став домінуючим для більшос
ті населення країни, люди переслідувалися, а то й знищувалися за 
незгоду з існуючими порядками, за інакомислення і навіть за мов
чання, бо треба було славословити партію і Й.Сталіна. В атмосфері 
загального страху слова “ворог народу”, “шпигун”, “агент світово
го капіталізму”, “шкідник”, “націоналіст” ввійшли в буденний вжи
ток, стали звичними.

Одночасно страх породжував не тільки пасивність, а й, як не див
но, стимулював активність, викликаючи так звану “гарячкову енер
гію” За визначенням відомого київського театрального режисера 
М.Резніковича, за допомогою неї можна було в чомусь “обхитрити 
систему” і не тільки вижити, але й творити. Словом, страх рухав твор
чістю як самозахист і необхідність демонструвати свою лояльність по 
відношенню до існуючого режиму15. Страх був одним із чинників до
сягнень в науці, техніці, освіті, мистецтві в сталінські часи.

Культивуючи страх у суспільстві, сталінський режим клав по суті 
тільки його в основу людської діяльності і творчості, одночасно руйну
ючи все інше, що давало б духовну опору, зміцнювало волю і напов
нювало життя смислом: ідеали, віру, честь, гідність, совість, добро, 
красу, патріотизм тощо. Відбираючи все це у людей, сталінський ре
жим прирікав їх на жалюгідне існування, приниження і рабство.

Страх, як своєрідний профілактичний засіб для упередження 
навіть думки про протистояння сталінському режиму, використову
вався проти людей будь-якої національності. “Вороги народу”, 
“шкідники” й “буржуазні націоналісти” відшукувалися серед усіх на
родів. Саме в повоєнні роки, як пише О.Субтельний, “... з’явилося

ЗЛ* 3-489 515



сміхотворне твердження, прикметне для радянської пропаганди, ні
бито українські націоналісти співпрацюють з єврейськими сіоніста
ми на шкоду СРСР”16. Через духовне приниження і знущання сталін
ський режим прагнув заставити інтелігенцію, і українську, і єврей
ську, зрадити свою національну мову і культуру, зректися їх.
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стали ареною протиборства між силовими структурами радянської 
державності та рухом ОУН і УПА. Безкомпромісний характер про
тистояння антирадянського руху опору та карально-репресивної 
машини радянської сторони, ескалація обопільного насильства й 
ворожнечі, прагнення ОУН та УПА за будь яку ціну не допустити 
радянізації регіону неминуче породжували, поряд з власне бойо
вими діями як такими, широке розповсюдження терору як одного 
з напрямів діяльності протиборчих сторін.

За словами одного із лідерів ОУН та УПА В.Кука, терор 
вважався в Організації українських націоналістів необхідною умо
вою боротьби проти радянської влади й розглядався як продовжен
ня і одна з форм збройної діяльності антирадянського націоналіс
тичного підпілля... В силу ... загальних настанов й панівних тоді у 
націоналістичному підпіллі поглядів, здійснення терактів і вбивств 
було тоді звичайною справою. Відтак вказівку на здійснення те
рористичного акта над працівником партійно-радянського активу 
або співробітником органів ... міг дати керівник тієї чи іншої ланки 
Організації українських націоналістів... Його вказівки учасниками 
націоналістичного підпілля безумовно виконувалися” 1.

Спрямованість терористичної діяльності антирадянського руху 
опору можна умовно поділити на два напрями -  зовнішній (проти 
представників силових структур та їх агентурно -  освідомчого апа
рату, партійно-радянських функціонерів, активу, колгоспної адмі
ністрації, інших офіційних установ, громадян, які вважалися нело
яльними, а також проти представників офіційних структур Польщі 
на Закерзонні та осіб польської національності під час так званої ук- 
раїно-польської “Поліської різанини” 1943-1944 рр.) та внутрішній 
(проти реальних чи вигаданих агентів радянських правоохоронних 
органів у власному середовищі, нелояльних до керівництва функціо
нерів та рядових учасників руху ОУН і УПА).

У порівнянні із зовнішнім терором, що знайшов широке ви
світлення у викривальному дусі в радянській та польській історичній 
літературі, терор в середовищі ОУН та УПА майже не досліджений. 
Про нього в емоційно-описовій формі йдеться лише у низці праць 
мемуарного характеру, що належать перу активних учасників виз
вольних змагань. Авторами, як правило, виступають члени опози
ційних бандерівській гілці формувань -  ОУН (А.Мельника) та інших 
націонал-патріотичних організацій2.

Разом з тим, дослідження проблеми внутрішнього терору уяв
ляється важливим для більш повного розуміння основних факторів 
існування та діяльності антирадянського руху опору у Західній Ук
раїні, причин його поразки, а також може стати в пригоді при вив
ченні в цілому особливостей буття нелегальних рухів, котрі широко 
застосовують екстремальні методи боротьби. При цьому на підставі
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поглибленого вивчення джерел (документів ОУН та УПА, їх против
ників -  правоохоронних органів, мемуарної літератури) необхідно 
з’ясувати причини застосування терору проти соратників, його ме
ханізм, наслідки для боєздатності рядів руху опору, адекватність ре
альній оперативно-бойовій обстановці та інші аспекти порушеної 
проблеми.

Торкнемося основних причин застосування терористично-ре- 
пресивних заходів всередині руху ОУН та УПА, основними знаряд
дями яких виступала система референтур (від Центрального прово
ду до районного) Служби безпеки (СБ) ОУН (далі йтиметься про 
ОУН бандерівської течії), СБ в УПА, Військово-польової жандарме
рії УПА.

Перша, головна причина внутрішнього терору полягала у праг
ненні керівництва руху опору та його СБ, зокрема, захистити влас
ні лави від створення в них агентурно-освідомчих позицій основно
го противника -  радянських органів внутрішніх справ та державної 
безпеки, від їх підривних дій шляхом виявлення та знешкодження 
(знищення) негласних помічників НКВС-НКДБ-МВС-МДБ з числа 
учасників УПА й підпілля (за термінологією СБ, -  “внутрішників”, 
“нурків”).

Дійсно, придбання оперативних джерел у середовищі повстан
сько-підпільного руху розглядалося правоохоронними органами в 
якості одного із найважливіших засобів поборювання “бандоунів- 
ського підпілля”, здобуття різнопланової інформації про нього, роз
кладу його зсередини. Якщо станом на 1 липня 1945 р. в регіоні нара
ховувалося 1200 агентів та 10 тис. інформаторів, то до 1 січня 1946 р. 
на ЗУЗ діяли 644 резидентури НКДБ УРСР у складі 2 тис. 249 аген
тів та 18 тис. 165 інформаторів3. Провідники ОУН та УПА чудово 
розуміли всю небезпеку “сексотства”. За словами командувача гру
пою УПА “Північ” І.Литвинчука -  “Дубового”, 95% успішних опе
рацій НКВС проти повстанців стали наслідком дій радянської аген
тури, а без її допомоги “не давали жодних успіхів”4. У звіті про ро
боту СБ на Рівненщині за вересень-жовтень 1944 р., знайденому у 
вбитого 12 лютого 1945 р. першого командувача УПА Д.Клячків- 
ського -  “Савура”, зазначалося, що повстанська спецслужба через 
слідчу роботу викрила перенесення радянською стороною акцентів 
з військових операцій на агентурну розробку. Оперативні джерела, 
залишені на тривалий осідок навіть з 1939 р., йшлося у документі, 
сприяють ударам військ, видають склади, пункти постачання, відо
мості про кількість та озброєння вояків УПА5. Інструктивний доку
мент “Боротьба з сексотством і провокацією” (жовтень 1944 р.) на
голошував, що НКВС-НКДБ, користуючись заляканістю населення 
репресіями, вдало веде цілеспрямовану роботу з придбання неглас
них помічників6.
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Протидія агентурному зануренню набувала особливого зна
чення у зв’язку із докорінною зміною у 1945- 1946 рр. стратегії і так
тики антирадянського руху опору. Здійснювався, зокрема, перехід 
до дій дрібними групами, суворо законспірованими осередками, з 
мінімізацією відкритих виступів (тактична схема “Дажбог”). Основ
ні інструктивні документи підпілля того періоду неодмінно наголо
шують на ретельній праці з протидії оперативним заходам радян
ських силових структур. На нараді членів Центрального проводу 
(ЦП) в Україні, яку у червні 1947 р. провів у Дрогобицькій обл. ке
рівник ЦП -  командувач УПА Р.Шухевич, підкреслювалася особли
ва роль СБ у захисті від розвідувально-підривної діяльності против
ника7. Так, у робочому зошиті референта СБ Городенківського над- 
районного проводу “Сталевого” (Станіславська обл., 1947 р.), зазна
чалося, що на відтинку безпеки головним є захист від агентури про
тивника8. Інструкція “До тактики революційної боротьби” (чер
вень 1946 р.), що визначала наріжні підвалини нової “глибокої”, 
“оборонно-підпільної тактики” наголошувала на доцільності лікві
дації “під фірмою УПА” радянських силовиків та їх агентури9.

Характерно, що “Доручення по роботі СБ” (грудень 1946 р.) 
передбачали вивчення форм і методів агентурно-оперативної робо
ти противника не тільки есбістами, але й функціонерами інших діля
нок підпільної праці, котрі повинні були закріпити отримані знання 
веденням конкретної оперативної справи з контррозвідувального за
хисту підпілля10.

Другою причиною внутрішнього терору слід вважати бажання ут
римати чисельність та єдність лав ОУН і УПА. Дійсно, склад руху 
опору був далеко не одноманітним. Поряд з глибоко ідейними, стійки
ми, непримиренними до сталінського режиму учасниками (“фанатич
ними націоналістами”, за визначенням радянських документів) знач
ною була частка (особливо -  молоді) мобілізованого до УПА населен
ня, примусово забраного до підпілля. Давалися взнаки перевтома й ба
жання стабільного життя після кількох років війни, розуміння безпер
спективності збройної боротьби у тих історичних умовах, бажання ви
жити, значне скорочення соціально-матеріальної бази підтримки з бо
ку місцевої людності, а також відраза, що посіяла своїм свавіллям СБ 
(про це докладніше йтиметься нижче). Знаходили відгук неодноразо
ві звернення уряду УРСР та накази керівників силових відомств на 
кшталт наказу міністра держбезпеки УРСР № 312 від ЗО грудня
1949 р. з обіцянками амністії й соціальних гарантій тим, хто добро
вільно виходив з повинною. Лише у 1944-вересні 1949 рр. з повинного 
вийшло 55 тис. активних учасників руху опору та 58 тис. осіб, які ухи
лялися від служби в армії. За словами дружини члена ЦП Р. Кравчука 
- “Петра” (загинув 21 грудня 1951 р.) Г. Турченяк, “значна частина 
членів організації (ОУН -  Авт.) готова кинути підпільну роботу, поча
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ти мирне життя, але їх затримують репресії, що застосовують керівни
ки оунівського підпілля”1*.

Наведемо деякі відомості зі спеціального повідомлення до НКВС 
УРСР “Про виявлені факти розкладу в оунівському підпіллі і банд- 
формуваннях УПА” наркома держбезпеки УРСР С. Савченка від 15 
березня 1945 р. Активність органів НКДБ-НКВС з розгрому форму
вань ОУН та УПА, депортації сімей нелегалів ОУН, зазначалося у до
кументі, публічні страти через повішення засуджених учасників ОУН 
та УПА, звернення Верховної Ради, уряду та ЦК КП(б)У в сукупності 
зі спеціальними агентурними заходами призводять до розкладу по
встансько-підпільних лав. У ряді місцевостей серед інсургентів спос
терігається зростання настроїв щодо недоцільності й безперспектив
ності подальшої боротьби з радянською владою. Посилилося дезер
тирство із УПА, вихід з повинною із підпілля, у зв’язку з чим “значно 
активізувалася терористична діяльність СБ з переслідування носіїв та
ких настроїв” За повідомленням агента НКДБ “Одарки” (тут і далі 
псевдоніми агентів змінено. -  Авт.), наприкінці 1944 р. у лісі біля с.Об- 
гув Сербського р-ну Рівненської обл. відбулася нарада за участю чле
на ЦП, керівника ОУН на Поділлі В.Кука - “Леміша” та командувача 
групою УПА “Південь” П.Олійника - “Енея”. При цьому було висуну
то завдання чистки непевних командних кадрів ОУН та УПА, на осно
ві опитування командирів УПА виявлявся контингент майбутніх 
жертв репресій12.

Однак суворі заходи не могли відвернути частину учасників 
руху опору від складення зброї, і не тільки в індивідуальному по
рядку. Так, у лютому 1945 р. у Вижницькому р-ні Чернівецької 
обл. здався у повному складі курінь УПА “Перебійніса” (400 воя
ків)13. Чимало підпільників здалося владі під впливом агітації 
агентів - “внутрішників”

Як відомо, до складу УПА 1943 р. добровільно або під тиском 
влилися вояки Української народно-революційної армії Т. Боров- 
ця-Бульби, загонів мельниківців, “вільних козаків”, Фронту україн
ської революції, гетьманців та інших націонал-патріотичних форму
вань. У міру розгортання “внутрішнього терору” ці вояки потрапля
ли до розряду “непевного елемента” з відповідними наслідками. Як 
писав учасник визвольних змагань О.Шуляк, роззброєні відділи 
вливалися в бандерівські частини “під поліційним доглядом СБ, як 
непевні. Старшини дістають кожен свого “ангела” СБ з путом (удав- 
кою. -  Авт.) у кишені, а організаційні провідники ОУН (мається на 
увазі мельниківська. -Авт.), як “ворожий елемент” переважно ліквіду
ються”14. Всередині УПА здійснювалися репресії і за ознакою націо
нальності або походження. Згаданий Д.Клячківський 1944 р. віддав 
наказ про знищення вояків “лісової армії” -  росіян. Наприкінці 1944 р. 
референт СБ проводу на Північно-західних українських землях (ПЗУЗ)
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Б.Козак-‘Смок” розпорядився встановлювати та ліквідовувати як во
рожу агентуру бійців УПА -  уродженців східних областей України15.

Нарешті, третьою з основних причин репресій в ОУН та УПА 
було, на нашу думку, прагнення керівників референтури Служби без
пеки на чолі з М.Арсеничем-“Михайлом” (загинув 21 січня 1947 р.) 
поставити цей підрозділ в особливе становище, перетворити його на 
організацію в організації. До кінця 1943 р. референтури та боївки СБ 
підпорядковувалися лише за власною “діловою” вертикаллю, ігно
руючи “теренових провідників” Р.Шухевич добивався, щоб есбісти 
були підпорядковані не лише власним зверхникам, але й відповідним 
місцевим проводам. Через це, за свідченням командувача групою 
УПА “Захід” О.Луцького - “Беркута”, захопленого спецгрупою 
НКДБ УРСР 29 січня 1945 р., між Р.Шухевичем та “Михайлом” 
постійно точилися гострі суперечності16. Про надзвичайно широ
кі права та фактичну безконтрольність есбісгів повідомляє член 
ЦП М. Степаняк- “Лекс”17.

Масовий терор дозволяв есбістам тримати в остраху рядовий та 
керівний склад пілпілля і УПА. Захоплений чекістами у липні 1951 р. 
функціонер СБ “Різунчик” розповідав на допиті: “Працівники орга
нів СБ мають необмежені права, через що діяльність органів СБ на
була такого широкого розмаху, що навіть керівні ватажки Організа
ції українських націоналістів побоювалися підпорядкованих їм груп 
та боївок СБ, оскільки навіть рядові бойовики СБ за найдрібнішою 
підозрою члена ОУН у співробітництві з органами МДБ або у зраді 
...розстрілювали будь-якого члена ОУН”1“.

Внутрішній терор СБ у середовищі ОУН набував особливих 
масштабів у періоди так званих чисток. Вже у зверненні Головної 
команди УПА до учасників боротьби від 20 травня 1943 р. ставило
ся завдання знищувати німецьку та радянську агентуру, провокато
рів у самому русі (“Барановських”). Виходить звернення-поперед- 
ження “До сексотів, донощиків, міліціянтів, істребітелів та інших 
зрадників Українського народу”19. Чистки розглядалися як один із 
засобів підготовки повстансько-підпільних сил до масштабного 
протистояння з радянською стороною. Такі репресивні кампанії по
чинаються не пізніше осені 1943 р. за ініціативою М.Арсенича в рам
ках підготовки до протиборства з радянською стороною. У подаль
шому цілеспрямовані чистки проводилися неоднаразово. Відомі на
кази про “капітальні” чистки наприкінці 1943 р., у вересні 1944р., 
навесні і в листопаді 1945 р.

Розпорядження про внутрішні репресії у подальшому синхронізу
ються з підготовкою до переходу у глибоке підпілля, зимівлею. Так, у 
липні 1945 р. керівник Ковельського надрайонного проводу “Ярий” 
заявив на нараді підлеглим, що перед переходом на нелегальний стан 
необхідно провести чистку підозрілих (внаслідок цієї вказівки тільки у
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двох районах Волинської обл. знищили 115 підпільників)-0. Перед зи
мівлею 1946 р. окружний референт “Богун” ( вересень 1946 р.) віддав 
розпорядження провести “гостру” перевірку СБ підозрілих (тих, хто 
затримувався органами МВС-МДБ, прибув з інших місцевостей, має 
засуджених родичів тощо), очистити терен від ворожої агентури-1.

Для розгортання репресивних кампаній до кожного проводу 
обласного рівня направлялися організатори, яким місцеві референ
ти СБ зобов’язувалися надавати необхідну інформацію про підпіль
ників та інших осіб, всіляке сприяння у виконанні їх місії.

Своєрідну концепцію й тактику чисток окреслив у 1944 р.
С.Бандера, торкаючись завдань ОУН за умов відновлення радян
ської влади. “При новій ситуації, -  писав він, -  складаються нові 
способи боротьби з більшовиками... Під впливом більшовицької 
дійсності менш стійкі елементи, безумовно, в абсолютній більшос
ті перейдуть на сторону більшовиків... А тому необхідно негайно 
і якнайбільш таємно, в ім’я великої національної справи, вищезга
даний елемент ОУН-УПА ліквідувати” Лідер ОУН рекомендував 
діяти методами компрометації, щоб знищувати нелояльних під
пільників руками противника, “теренові боївки та інших осіб ста
ничного й підрайонного масштабу надрайонна й районна СБ по
винна знищувати під виглядом більшовицьких агентів”22.

Чистка, як репресивне знаряддя, стала атрибутом терорис
тичної діяльності СБ. З’являються своєрідні нормативні докумен
ти щодо поводження з підпільниками під час таких кампаній. 
Один з документів під назвою “Реорганізація” було вилучено се
ред паперів ліквідованої НКВС у травні 1945 р. боївки СБ Калусь- 
кого окружного проводу. Він являв собою пам’ятку з проведення 
чистки у низових організаціях ОУН, містив 49 запитань до особи, 
яка перевірялася, причому 11 з них присвячувалися поведінці під 
час перебування під арештом в радянських правоохоронних орга
нах. Наказувалося з'ясовувати такі особисті якості людини як 
ідейність, лояльність до ОУН, ділову активність у підпіллі, субор- 
динованість, конспіративність тощо.

Необхідно зазначити, що нормативно-інструктивні документи 
ОУН при проведенні знешкодження ворожої агентури у власному се
редовищі, не вимагали категорично застосовувати фізичні методи 
впливу на підслідних та страти виявлених “сексотів”. Наголошувалося 
на небхідності піднесення “революційної свідомості” шляхом пропа
ганди для упередження ворожого занурення. У нових умовах рекомен
дувалося знищувати агентуру тільки у виключних випадках, намага
тися її перевербувати, використовувати для дезінформації противника 
(“менше працювати руками, а більше головою’̂ )23. Референт СБ кра
йового проводу “Карпати -Захід“ В.Лівий -  “Йордан” підкреслював, 
що той, хто добивається потрібних свідчень шляхом побиття ніколи не
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стане хорошим есбістом24. Однак на практиці чистки набули характе
ру справжньої вакханалії терору.

Керівництвом СБ насаджувалася думка про величезну кількість 
агентів у середовищі підпілля. Відповідно підлеглі їм референтури 
нарощували масштаб репресій (“рубку”) проти соратників за звину
ваченнями у співробітництві зі спецслужбами противника. “Без 
особливого слідства преводилася ліквідація людей, -  йшлося в одно
му із звітів про роботу СБ на території Рівнеської обл., -  як серед 
організованих, так і серед самого населення.’’ Доходило до того, що 
у Корецькому та Костіпольському районах області до 50 %, а в Сар- 
ненському -  до 85 % підпільників підозрювалися у таємному спів
робітництві з чекістами25.

Надзвичайно високою була і частка смертних вироків під час 
розслідування есбістами ймовірної причетності підпільників до 
агентурного апарату противника. Згідно зі звітом Б.Козака з 1 січ
ня до 1 жовтня 1945 р. СБ ліквідувала на Волині за такими звинува
ченнями 889 осіб з 938, що потрапили під слідство, причому у дея
ких районах ( Ковельському, Любомльському, Колківському) кіль
кість страчених становила 100% від підозрюваних26. В ході черго* 
вої чистки взимку-навесні 1945 р. в окремих районних проводах 
ОУН на Волині було знищено по 200-300 підпільників27.

Атмосферу чисток змалював у своїх свідченнях С.Янишев- 
ський, колишній референт СБ крайового проводу “Одесса” на Воли
ні (захоплений 13 серпня 1948 р.). На його думку, глибинна причи
на репресивних кампаній полягала у “психозі страху, викликаного 
керівниками ОУН, які заявляли, що на кожному місці, у кожному се
лі, є масова кількість радянської агентури... Вперше я це почув від 
“Клима Савура” і більш докладно від “Смока”, котрим я повірив і 
сам вимагав від своїх підлеглих рішучої боротьби з радянською 
агентурою... “Смок” давав вказівки виявляти і знищувати агентуру 
органів МДБ і МВС, наявну, за його словами, у великій кількості як 
серед учасників ОУН-УПА, так і серед місцевого населення. При 
цьому він посилався на власний досвід роботи у південній групі 
У ПА, де йому начебто вдалося виявити багато радянських агентів... 
“Смок” був настільки заляканий, що майже в кожному оунівці і міс
цевому мешканці вбачав агента МДБ-МВС і пропонував мені їх зни
щувати... Коли особи, запідозрені у співробітництві з органами... 
після застосування до них різноманітних тортур, не витримували, 
...сознавалися, що вони були агентами..., називали багатьох інших, 
начебто відомих їм агентів... Есбісти і оунівці вірили, що навколо 
них знаходиться много агентів... й безжалісно винищували один од
ного... У березні 1945 р. члени крайового проводу ОУН “Одесса” 
вели допит референта пропаганди Рівненського обласного прово
да... “Мручко”, якого підозрювали у співробіництві з органами...,
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ми побачили, що він зізнається тільки тоді, коли його катують, і 
відпустили його... Крайовий провід вирішив припинити масові 
вбивства оунівців, котрі, на нашу думку, могли призвести тільки до 
самоліквідації оунівського підпілля. Разом з тим, терор проти радян
ських працівників і місцевого населення, що активно допомагало 
Радянській владі, ми ніколи не послаблювали і не припиняли”-8.

У гонитві за високими показниками “викритої” агентури есбіс- 
ти застосовували брутальні методи ведення слідства. За словами 
згаданого “Різунчика”, “співробітники СБ під час допитів застосову
вали самі звірючі способи знищення як-ог повішення, повільне при
душення, спалення живцем на вогнищі, вбивство ріжучими предме
тами тощо” Зрозуміло, що за таких умов вельми поширеним були 
наклепи й самонаклепи під час ведення дізнання. Як приклад, мож
на навести випадок із допитом співробітником СБ “505-м” ( Біло
руський окружний провід) захопленого агента-бойовика “Білого” 
Останній назвав 19 осіб в якості агентів, хоч насправді, за довідкою 
чекістів, ними було лише 6 з названих29.

Зауважимо, що ступінь екстремізму при “полюванні” за агенту
рою противника залежала і від кваліфікації та сумлінності есбістів 
конкретної референтури. Так, у Дрогобицькому окружному проводі 
СБ віддавало перевагу ліквідації підозрюваних “намокро” (за термі
нологією есбістів -  із залишенням трупа на місці знищення в населе
ному пункті). У Станіславському ж окружному проводі робили на
голос на оперативно-слідчій розробці, намагалися перевербовувати 
виявлену агентуру, вивчати методи роботи противника, широко за
лучати навчальні матеріали30.

Крім загальних настанов керівництва, масштаб репресивних дій 
пояснювався ще низкою причин. Сама атмосфера конфлікту на ЗУЗ 
розмивала поняття гуманізму, привчала до байдужості до людських 
страждань. Як промовисто писав сучасник тих подій М.Подворняк, 
“не було тоді в людей жодного милосердя, не було найменшої іскри 
сумління, бо з людей стали звірі. Здавалося, що диявол зо своєю тем
ною силою вийшов з безодні й опанував людськими серцями”31.

Давали про себе знати низький загальносвітній та загально
культурний рівень більшості есбістів нижчого та середнього посадо
вого рівня (переважно -  вчорашніх селян), недостатність фахової 
підготовки (як правило, в обсязі 7-10- днівних вишколів). Необхідно 
зазначити, що для співробітників СБ готувалися для використання 
у роботі навчально-методичні матеріали щодо форм і методів робо
ти радянських правоохоронних органів, методів ведення слідства, пи
тань оперативної психогії тощо. Однак нетривалість, спорадичність 
навчання, обмежені можливості для опанування ускладнювали вияв
лення агентури оперативно-слідчими засобами, й на перший план ви
ступали доступні силові методи здобуття потрібних свідчень. Зрозумі
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ло, що тільки так можна було “працювати на звітність” й вигідно ви
глядати поряд з іншими колегами.

Великою була плинність кадрів через втрати, що ускладнювало 
формування кваліфікованого кістяка референтури. Як скаржився 
Б.Козак В.Куку (1947 р .) , внаслідок втрат у кадрах майже нема 
досвідчених слідчих, лише “слабенькі партачі”32. Репресивні завдан
ня, покладені на СБ, потребували добору кадрів, котрі, безумовно, бу
ли готові до виконання відповідних завдань. Як згадував один з полі
тичних працівників руху опору на ЗУЗ, політв’язень з 42-річним ста
жем Д. Шумук, йому було доручено провести навчання на курсах під
готовки майбутніх есбістів : “На вишколі було 56 молодих, красивих і 
здорових хлопців. Всі вони були добре зодягнуті й задоволені самі со
бою... Це були ніби навмисно підібрані найтупіші люди... Вони прос
то не здатні були мислити”33.

Наведемо окремі дані про кількісний вимір втрат повстан
ських сил за рахунок внутрішнього терору під час їх активного про
тиборства з оперативно-військовими силами радянської сторони 
(за свідченнями учасників руху опору) Внаслідок чистки “Смо
ком” південної групи УПА було знищено 40 -60 польових команди
рів (серед них -  шеф штабу “Тирса”, політичний референт, декілька 
курінних (батальйонних) командирів (“Недоля”, “ІІІрам”, “Мат
рос”, “Коля” та інші), начальники шкіл мінерів, медсестер, низка 
інструкторів таких шкіл. Загалом було ліквідовано під час кампанії 
до 6 тис. вояків УПА та членів їх родин34. Для порівняння наведе
мо, що органами держбезпеки було підтверджено ліквідацію про
тивником за 1946 р. у Тернопільській обл. (основній операційній ба
зі УПА -  “Південь”) 111 своїх негласних помічників з-поміж різних 
категорій населення. До цього слід додати жертви чисток Військо
во-польової жандармерії (ВПЖ) в УПА. Як засвідчив один з коман
дирів ВПЖ на Прикарпатті Д. Вітовський (син військового мініс
тра ЗУНР), у період з листопада 1944 до травня 1945 рр. за його на
казом було знищено 230-240 вояків УПА , які не бажали продовжу
вати службу у повстанських формуваннях лише на Станіславщині35.

Розглянемо деякі наслідки невиправданих за масштабами репре
сивних акцій всередині повстансько-підпільного руху. Як згадував у 
своїх споминах один з курінних командирів УПА М.Скорупський, 
“перші сексоти вийшли переважно з тих родин по селах, де були жер
тви СБ, де ми посіяли горе й ненавість” Інакше кажучи, безглуздий 
за масштабами терор сприяв заходам радянської сторони зі створен
ня агентурних позицій у середовищі повстансько-підпільного руху та 
розкладу його зсередини. Згадана Г.Турченяк повідомляла, що внаслі
док внутрішньої шпигуноманії у ряді підпільних проводів стався роз
кол, їх учасники “шукають один одного, щоб фізично знищити, як про
вокаторів”36. Як зазначалося в одному з документів МДБ УРСР (ли
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пень 1949 р.), чистки призводять до деморалізації підпілля, ліквідації 
цілих його організацій-’7. Відповідно, органи держбезпеки через наяв
ні оперативні можливості намагалися роздмухувати суперечності у ла
вах противника (насамперед, через компрометацію підпільників за пі
дозрою у співробітництві з силовими структурами).

Криваве свавілля СБ викликало активний протест у власних 
лавах.

Одним із наслідків чисток став організаційний розкол підпіл
ля Волині. На знак протесту проти невиправданого внутрішнього 
терору С. Янишевський зі своїми однодумцями з весни 1945 р. роз
почав роботу з підготовки відокремлення проводу “Одесса” від 
керівника ОУН в регіоні Б. Козака. 5 грудня того ж року прого
лошується організаційна самостійність цього проводу, який поши
рював дію на 15 районів Рівненської та деякі райони Житомир
ської, Вінницької, Кам’янець-Подільської областей. У міжусобних 
сутичках загинуло понад 120 боївкарів опозиції та “ортодоксаль
ного” крайового проводу “Москва” І.Литвинчука , котрий діяв 
у Волинській обл. та на півдні Білорусії. Суд ОУН 25 серпня
1948 р. засудив С.Янишевського “до кари смерті без права реабі
літації38.

Спостерігався розклад поміж вояків УПА. За словами М. Под- 
ворняка, “за якийсь час багато наших хлопців, що служили в УПА, 
втекли додому. Вони були ідейними хлопцями, йшли до УПА з 
патріотичного почуття, національного обов’язку, але тепер не 
могли погодитися з тим, що робилося в самій УПА, не хотілося 
піднести руку на свого брата, і зневірені пішли додому... Най
більш запам’яталася нам бандерівська СБ... Цих двох літер наші 
люди боялися не менш, як НКВД чи гестапо, бо хто попав до їхніх 
рук, живим уже не виходив”39

Доходило до бойових дій між боївками СБ та підрозділами 
УПА. Відомо про підрозділи УПА “Адама” та “Слюсаря”, які бо
ронили себе та населення перед “горлорізами” з СБ та ВПЖ40. На 
Крем’янеччині член крайового проводу “Камінь” створив бойову 
групу для ліквідації “Смока” за його криваві вчинки41. 1945 р. бі
ля с.Мар’янівка Сарненського р-ну Рівненської обл. сталися 
збройні сутички між УПА та СБ з жертвами з обох сторін, причо
му 18 полонених есбістів було повішено, решту -  розстріляно. Як 
повідомляв агент НКДБ “Дмитро”, терор СБ негативно вплинув 
на учасників ОУН-УПА з числа української інтелігенції, части
на якої має намір здатися владі42.

Розвивалися гострі суперечності і між есбістами та співробіт
никами політико-пропагандистського апарату ОУН. Останніх 
обурювали брутальні дії СБ, котрі певною мірою знецінювали зу
силля з формування позитивного іміджу підпілля в очах населення
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та деморалізували самих учасників руху опору. Показовим у цьо
му відношенні є листування між шефом СБ проводу ОУН на 
ПЗУЗ Б. Козаком та політичним референтом М. Мельником 
- “Миколою” (останнього, зі слідами тортур, згодом було відбито 
оперативно-військовою групою у боївки СБ). Есбіст звинувачу
вав політвиховника у дискредитації роботи СБ. яку він оголосив 
“бандитською” У відповідь “Микола” писав “ Ви займаєтесь 
тільки своїм апаратом, а решта світу для Вас не існує, невже Ви 
вважаєте потрібною справою розстріл цілої родини, з якої винний 
лише один чоловік. Я називаю це бандитизмом й буду надалі так 
називати. Хіба добре, коли по селах говорять “своїх стріляють не
відомо за що”43.

Підводячи підсумки, зазначимо, що радянським правоохо
ронним органам справді вдалося створити достатньо розгалуже
ну агентурно-освідомчу мережу у середовищі повстансько-під
пільного руху, яка розширювалася у міру зміцнення влади та нако
пичення досвіду оперативно-розшукової роботи в регіоні й нема
лою мірою спричинилася до успіхів у поборюванні руху опору. 
Однак масштаб внутрішніх репресій виявився далеко неадекват
ним реальним позиціям органів НКВС-НКДБ-МВС-МДБ в 
ОУН та УПА. Більш того, з огляду на зростання шпигуноманії СБ, 
радянські спецслужби вдавалися до заходів цілеспрямованої ком
прометації підпільників різних рівнів і тим самим ще більше ката
лізували внутрішній терор.

Безумовно, контррозвідувальна діяльність СБ стала одним з 
факторів підтримки безпеки та боєздатності підпілля, тривалості 
його функціонування. Проте гіперболізація значення терору за 
екстремальних умов діяльності ОУН призводила до численних 
жертв серед повстансько-підпільних сил, знекровлювала рух опо
ру, підривала єдність його лав, відштовхувала частину соціальної 
бази підтримки. Без сумніву, безпідставні внутрішні репресії в 
ОУН та УПА можна розглядати як одну з наріжних причин пораз
ки антирадянських сил у регіоні, або, принаймні, скорочення тер
міну їх активного спротиву.

1 Державний архів Служби безпеки України. (Далі: ДА  СБУ). - Ф. 13-Спр. 
372 -Т.54.-Арк.132.

2 Див. напр.: Шуляк О. В ім'я правди (до історії повстанчого руху в Украї
ні). - Роттердам: 1947 ; ШумукД. За східним обрієм. Спомини. - Париж-Балти- 
мор: 1974; Подворняк М. Вітер з Волині. Спогади. - Вінніпег: 1981; СтецюкГ. 
Непоставлений пам'ятник. (Спогади). - Вінніпег: 1988; Скорупський М. Туди, де

527



бій за волю: (Спогади курінного УПА Максима Скорупського - Макса).- К.: 
1992; Щеглюк В. " ... Як роса на сонці". - Львів: 1992.

3 ДА СБУ - Ф. 13.- Спр. 372. - Т. 100. - Арк.,136; Ф.2.- 0п.70.- Спр.7. - Арк. 
37. .

2 Кентій А. В. Українська повстанська армія в 1944-1945 рр. - К.: 1999. - С. 20.
5 ДА СБУ. - Ф. 1 1 Спр. 8467. - Т. 2. - Арк. 182-184.
6 Там само. -Ф.13,- Спр.398,- Т.21.- Арк.. 159.
' УСБУ у Львівській обл. - Спр. П-35246,- Т.5. -Арк.26.
° ДА СБУ.- Ф.2. - Оп.58. -Спр.4.-Т.2,- Арк.311.
'  Див.: Там само. -Ф.ІЗ.-Спр. 376. - Т. 7.
0 Там само. - Ф. 13. -Спр. 376. - Т. 49. - Арк..22-23.

} ‘ Там само - Ф.2. -Оп.86.-Спр. 3. -Арк.79 
}“ Там само,- Оп.88. - Спр.26. - Арк. 140. 149.
З Там само.-Ф.ІЗ.-Спр. 372.-Т. 100. - Арк.150.

}4 Шуляк О. В ім'я правди.-Роттердам: 1947 - С.26.
15 УСБУ у Рівненській обл.- Спр. 4245.- Т.2. -Арк. 217-218.

Див.: УСБУ в Івано-Франківській обл.- Спр. 32518.
}7 УСБУ у Рівненській обл.- Спр. П-15658.-Арк.. 107-108.
° ДА СБУ.-Ф.13 - Спр.372.-Т.56.-Арк.123.

Там само. - Спр.376.-Т.64.-Арк.. 3,144.
2у Там само.-Спр. 372.-Т.94.-Арк. 53.
2 ‘ Там само. - Ф. 11.-Спр. 19127,- Т.2.- Арк.340.
"  Замлинськшї В. Шлях чорної зради.- Львів: 1969,- С.84-85.
23 ДА СБУ.-Ф. 13.-Спр.376.-Т.49.-Арк .23.
“4 Там само,- Ф.2.-Оп.58.-Спр.11.-Арк..165.

Там само.-Ф.11.-Спр.9079.-Т.3.-Арк.47.
Там само.-Ф.13.-Спр.372.-Т.57.-Арк. 52.
Шульженко Б.С. Украинские буржуазные националисты. - М.:1963.- С. 87. 

2° ДА СБУ,- Ф.11.-Спр.9079.- Т.41.- Арк. 15-16, 17-18.
29 Там само,-Ф.2.-Оп.бО.-Спр. 1.-Т.4.-Арк. 110-111.
Зу Там само. - Ф.11.-Спр.7443.
З* Подворняк М. Вітер з Волині. -Вінніпег: 1981. -175-176.
32 ДА СБУ. -Ф. 2.-ОП.73. -Спр. 19. -Арк.69.
33 Шумі’к Д. За східним обрієм...- Париж-Балтимор: 1974. - С. 68.
34 ДА СБУ,- Ф.2.- Оп.56.-Спр. 11,- Арк. 47, 90-91; Ф.ІЗ.-Спр. 372,- Т.20. - 

Арк.237; Т.94.-Арк. 101-102.
35 УСБУ в Івано-Франківській обл.- Спр. 14629. - Арк.13.
З® ДА СБУ.- Ф.2.-Оп.86.- Спр.3.-Арк..83.
З/ Там само. - Ф.13.-Спр.372,- Т. 64- Арк.236-238.
3° Там само.- Ф.2.- Оп. 59.-Спр.16.- Т. 2.-Арк.24.; Ф.13.-Спр.376.-Т. 8.-Арк.

190зд- і  Подворняк М. Вказ.праця. - С. 180-182.
4” СтецюкГ. Непоставлений пам'ятник. - Вінніпег: 1988,-С. 115-117.
4 ‘ ДА СБУ.- Ф. ІЗ.-Спр. 372.-Т.94.- Арк. 103.
42 Там само.- Ф. 2.- Оп. 88. -Спр.26.- Арк. 151-152.
43 Там само.-Арк.. 152.

528



КАДРОВА ПОЛІТИКА ТОТАЛІТАРНОЇ ДЕРЖАВИ В 
УКРАЇНСЬКОМУ СЕЛІ 

ЯК ПРОЯВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО ГЕНОЦИДУ 
(середина 40-х — перша половина 50-х років XX ст.)

Поняття “геноцид” традиційно асоціюється з типовими формами 
його прояву: фізичне нищення людей у значних масштабах з політич
них, ідеологічних, етнічних та інших причин. Стосовно українського 
села післявоєнного періоду громадська свідомість з геноцидом все 
більше пов’язує голод 1946-1947 рр., який значною мірою став резуль
татом політики, що проводилася тодішнім керівництвом держави на 
чолі з Й.Сталіним, і полягала в безкомпромісному антагонізмі по від
ношенню до селянства й безоглядному викачуванні з села його ресур
сів. У той же час, у діяльності влади мали місце і такі методи, що, на 
перший погляд, за своєю спрямованістю та формами здійснення мало 
підпадали під означений термін, але, незважаючи на це, мали не менш 
тяжкі, як у кількісному, так і в якісному плані, наслідки для сільського 
господарства України.

До числа таких методів належать заходи, здійснювані державно- 
партійним керівництвом з організаційно-господарського вдоскона
лення колгоспного виробництва та підвищення його продуктивності.

Першою в цьому ряді слід назвати діяльність, спрямовану на 
вилучення з колгоспів виробленої ними продукції. Адже з огляду на 
економічну ситуацію, що склалася в галузі після війни, ця проблема 
стояла дуже гостро. Так, в умовах майже повної відсутності техніки, 
порушеного комплексу сівозмін, неякісного насіннєвого матеріалу, 
традиційно низьких посівних і збиральних технологій, що відбува
лися на тлі посухи, що розпочалася в південних областях вже в 
1945р., та очікування селянами зниження високих норм держпоста- 
вок, введених на період війни, відбувалося постійне відставання гос
подарств у виконанні планових державних завдань. Для стимулю
вання роботи колгоспів у цьому напрямку, партійно-державним апа
ратом широко застосовувалися до їхніх керівників методи адмініс
тративного характеру, що добре себе виправдали ще в попередні ро
ки. Найбільш поширеним засобом покарання керівників госпо
дарств було зняття їх з посад. Так, у 1945 р. було знято 26 тис. 951 го
лову колгоспу, що становило 52,2 % їх кількості, в 1947 -  48,4 %, в
1949 -  42,1%І. Фактично, за два роки відбувалася повна заміна даної
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категорії керівного складу колгоспів. У ряді областей ці показники 
були ще вищими. Так, в Одеській обл., партійну організацію якої 
очолював жорсткий за вдачею та методами керівництва О.Кирнчен- 
ко, 1945 р. було знято з посад 74 % голів колгоспів, 1946 -  64,6%2. 
У Сталінській (нині -  Донецька) обл. за 1946 -  першу половину 
1947р. було замінено 62,2 % голів колгоспів3 Аналогічні тенденції 
спостерігалися і в наступні роки. Так, 1950 р. в республіці було зня
то 46,6 % керівників колективних господарств, за першу половину 
1953, останнього року життя Й.Сталіна -  34 %4.

В арсеналі адміністративних методів вирішення кадрових проб
лем колгоспного виробництва чільне місце займали і репресивно-ка
ральні методи, що активно застосовувалися до голів колгоспів, зви
нувачуваних у повільних темпах хлібозаготівель. їхні дії трактували
ся як прояви ворожого ставлення до радянської держави, “підрив її 
могутності, або -  як “саботаж”, і супровожвувалися ув’язненням. 
Так, тільки по лінії НКВС, за інформацією його міністра А.Абаку- 
мова, направленою до ЦК ВКП (б) у вересні 1945 р., лише за 1,5 мі
сяці жнив за таким звинуваченням було заарештовано 138 чоловік5. 
Вони були засуджені на строки від 5 до 10 років. У Запорізькій обл., 
де план виконання хлібопоставок державі становив лише 20 %, орга
нами НКВС було заарештовано “за підривну роботу” і віддано до 
суду 47 голів колгоспів6. У Кам’янець-Подільській області за цей же 
час було заарештовано і засуджено 109 керівників колективних гос
подарств, звинувачених у “підривній роботі”7. У Чернівецькій обл. 
упродовж 1946 і восьми місяців 1947 р. лише органами прокуратури 
до кримінальної відповідальності було притягнуто 564 голів колгос
пів і працівників районних відділів сільського господарства8.

Такі методи стимулювання державних планів поширювали не
впевненість серед керівників господарств, робили дану посаду однією 
з найнебезпечніших у галузі. Повсякденне адміністрування з боку пар
тійних та державних органів, постійна загроза зняття з посади або 
арешту і судової відповідальності замість стимулювання, сковувала 
ініціативу голів колгоспів, викликала незадоволення селян. Тому в
1947 р. була спроба вплинути на існуючі негативні процеси, заспокої
ти сільськогосподарських працівників. Радою міністрів та ЦК ВКП(б) 
була прийнята постанова, що обмежувала кількість органів влади і їх 
можливості в застосуванні до голів колгоспів карально-репресивних 
методів. Але, як і в 30-х роках, цей захід носив скоріше відволікаючий 
характер і не відігравав ніякої помітної ролі в стримуванні силових ме
тодів в управлінні колгоспним виробництвом. Починаючи з 1948 р., 
спостерігається процес зростання кількості засуджених голів колгос
пів. Він продовжувався до 1953 р., тобто до змін, що відбулися в полі
тичному керівництві країни. Так, за друге півріччя 1948 р. по Україні 
було засуджено 280 голів колгоспів, а в другій половині 1949 р. -  3469.
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1952 р. було засуджено вже 640 керівників господарств10.
Такі підходи до вирішення економічних завдань господарств 

мали зворотний результат. Намагання органів влади виконати вста
новлені центром плани за допомогою адміністративно-репресивних 
методів не давали можливості закріпитися керівникам на новому 
місці роботи, організувати як слід трудові колективи, налагодити ви
робничі процеси в господарствах, встановити ділові стосунки з різ
ними організаціями, співпраця з якими сприяла виконанню плано
вих завдань тощо. У свою чергу, постійна загроза бути заарештова
ними або, в кращому випадку, знятими з посади, обмежувала ініціа
тиву керівників господарств, робила їх безправними виконавцями 
вказівок вищестоячих органів. Логічним результатом такого явища 
була фактична консервація некомпетентності керівництва колгосп
ним виробництвом, що сприяло уповільненню темпів відбудови 
сільськогосподарської галузі і, таким чином, штучно створювався 
кадровий дефіцит на селі.

Певним кроком у вирішенні проблем, створюваних на селі си
ловими методами державних органів, мала стати прискорена підго
товка так званих колгоспних кадрів: голів колгоспів, бригадирів, за
відуючих фермами, рахівників, майстрів рільництва, тваринництва 
тощо. Малося на меті з представників самих селян сформувати керів
ний склад колективних господарств, який за своїм кваліфікаційним 
рівнем був би спроможний організовувати й здійснювати керівниц
тво виробництвом у відповідності до вимог, що ставилися тоталітар
ною державою щодо максимального вилучення колгоспної продук
ції. Але і цей крок носив характер адміністрування. Так, замість роз
ширення підготовки фахівців колгоспного виробництва в системі іс
нуючих “класичних” закладів: сільськогосподарських вузів і техніку
мів, які саме і давали фахову підготовку необхідного рівня і кількість 
яких задовольняла потреби галузі республіки (98 технікумів і 18 інсти
тутів), було взято курс на створення ще однієї категорії навчальних 
закладів -  однорічних сільськогосподарських шкіл та дворічних -  шкіл 
з підготовки голів колгоспів. Завдання перших полягало в наданні на 
основі неповної, а других - повної середньої освіти, сільськогосподар
ських знань керівникам, які очолювали різні підрозділи колективних 
господарств. Рівень підготовки, що мали надавати навчальні заклади 
даного типу, був низьким. За сучасною шкалою їхні випускники отри
мували дипломи про професійно-технічну освіту. І у звітах сільсько
господарських органів про якісний склад керівників господарств та їх 
підрозділів вони проходили як практики.

В Україні 1947 р. діяло 96 сільгоспшкіл та 19 шкіл з підготовки 
голів колгоспів (з 1949 р. їх було вже 25). Кількісні показники свід
чать про значення, що надавалося державою навчальним закладам 
саме даного типу у формуванні керівних структур колгоспів. Але,
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незважаючи на це, з перших же років своєї діяльності вони не ма
ли відповідної уваги з боку держави. Насамперед у забезпеченні 
матеріально-технічної та науково-виробничої бази. І це, в кінцево
му підсумку, визначило невисокі якісні і кількісні показники про
тягом всього періоду їх діяльності. Так, на відміну від вузів і техні
кумів, які відроджувалися на своїй, хоч і значно пошкодженій базі, 
школи з підготовки колгоспних кадрів створювалися заново. В 
умовах гострого дефіциту вцілілих хпоруд їм виділялися примі
щення, що за санітарними нормами не відповідали даному призна
ченню. Вони потребували серйозного ремонту, були негіристосо- 
ваними, тісними, темними, без водопостачання та каналізації, час
то -  без електричного освітлення. Так, в 1949 р. третина сільськогос
подарських шкіл освітлювалася гасовими лампами. В 1952/1953 н.р. 
15 % шкіл ще знаходилося в такому стані11. Ряд шкіл протягом ро
ків, через брак коштів на будівництво власних навчальних корпу
сів, мусили проводити навчально-виховну роботу на базі інших ус
танов і підприємств. Так, в 1949/1950 н. р. 14 шкіл діяли при сіль
ськогосподарських технікумах, науково-дослідних станціях та за
гальноосвітніх середніх школах12. Навчання, через відсутність не
обхідної кількості площ, у всіх навчальних закладах відбувалися у 
дві зміни. Для здійснення нормального навчального процесу не 
вистачало столів, парт, шаф, необхідних наочних приладів тощо. 
В бібліотеках спостерігався гострий дефіцит підручників та нав
чальних посібників. Наявна література була, в основному, росій
ськомовною, що ускладнювало навчальний процес. Адже сільські 
школи були українськими. Найбільш негативно така ситуація поз
началася на підготовці колгоспних кадрів західних областей -  там 
російська мова почала вивчатися лише після війни. Оскільки ситу
ація з українськими підручниками не мінялася на краще, педаго
гічні колективи змушені були переходити на викладання росій
ською мовою. Цей процес відбувався досить прискорено. Так, як
що в 1947 р. всі школи з підготовки голів колгоспів були україно
мовними, то в 1951/1952 н.р. вже у 8 школах.викладання велося ро
сійською мовою, а ще 2 були двомовними1-?.

Серйозні проблеми були і з навчально-виробничою базою. З 
перших же років свого існування школи мали недостатню кіль
кість техніки, ветклінік, ферм тощо. Так, 1946 р. на всі сільськогос
подарські школи припадало лише 27 тракторів та 93 автомобілі. 
Але й з цього мізеру 60 % було непридатним для виробничого нав
чання і підлягало списанню14. Ряд шкіл взагалі не мали навчаль
них майстерень. У школах молодших ветфельдшерів не вистачало 
інструментарію і ліків, у школах садівників -  обладнання для об
робітку садів і плодів. Відчувалася гостра нестача худоби. Як ре
зультат, у більшості шкіл було лише по 1 -  4 корови, по 1 -  2 сви
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номатки15. Навіть у 1952/1953 н. р. на кожну школу припадало в 
середньому по 4 корови та по 3 свині, що не давало можливості 
створити навчальні ферми16. До того ж школи мали недостатню 
кількість угідь для організації повноцінних учбових господарств, з 
усім комплексом знарядь і виробничих процесів, властивих кол
госпному виробництву нашої республіки, де б учні отримували не
обхідні для майбутньої діяльності професійні навички. Так, за по
ложенням їм мало бути виділено по 100-150 га, але в 1946/1947 н.р. 
лише 22 школи мали зазначену норму, а 11 шкіл взагалі не мали 
землі17. В 1949/1950 н. р. необхідну норму мали 25 шкіл, від 50 до 
99 га -  18, від 25 до 49 -  14, а 11 шкіл, як і раніше, землі не мали18. 
В 1952/1953 н. р., після об’єднання частини шкіл і зменшення їх 
кількості до 83, справи хоч помітно й покращали, але все ще не від
повідали потребам. Про це, зокрема, свідчить звіт міністерства 
сільського господарства Україні! союзному міністерству про робо
ту однорічних сільськогосподарських шкіл за звітний період. У 
ньому, як і раніше, фігурувала цифра 50 га, але вона вже маскува
лася фразою “площадь на 1 хозяйство в основной массе от 50 до 
200 га имеют 42 школы”19, що навіть було менше, ніж у попередні 
роки. При цьому в звіті зазначалося, що “ряд школ до сих пор не 
имеет учебно-опытных хозяйств”20.

Складною залишалася і соціально-побутова ситуація в шко
лах. Протягом досліджуваного періоду вони постійно відчували 
гостру потребу в гуртожитках. Так, 1946 р. лише 40 сільськогос
подарських шкіл мали приміщення для помешкання учнів, в 1950 -  
53,2, в 1952 н. р. -  73 %21. Аналогічними були справи в цьому пи
танні у школах з підготовки голів колгоспів. 1947 р. більше поло
вини з них не мали гуртожитків: це Полтавська, Харківська, Сум
ська, Ворошиловградська, Кіровоградська, Херсонська, Микола
ївська, Вінницька та ряд інших22. Але ще гостріше стояло питання 
про забезпечення всіх бажаючих місцями. Протягом досліджува
ного періоду воно так і не було вирішене. 1946 р. сільськогосподар
ські школи змогли надати місця лише 40 % учнів, в 1950 -  36,2 %, а 
в 1951 -  всього 35 %23. В 1952/1953 н. р. у школах голів колгоспів 
гуртожитками було забезпечено лише 42 % учнів24. Інші ж мусили 
мешкати на “кутках” та приватних квартирах, вартість проживан
ня в яких коштувала від 25 до 50 крб. на місяць, з роками перемі
щуючись у район вищої межі25. Аналогічна ситуація спостерігала
ся з інвентарем та постільною білизною. Так, якщо 1946 р. забез
печеність ліжками, матрасами, подушками, простирадлами стано
вила 20-25 %, то 1950 -  50 %, і значна частина учнів все ж мусила 
користуватися власними, привезеними з дому26.

До проблем побутових додавалися і проблеми матеріального 
характеру. Так, досить невисокою була стипендія. Вона не забезпе
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чувала найнеобхідніших потреб учнів. Її не вистачало навіть на 
харчування. У сільськогосподарських школах при вартості трира
зового харчування на день у середньому 3 крб., вона становила 
всього 80 крб., у школах з підготовки голів колгоспів -  200 крб.27 
Але й харчування там коштувало дорожче -  9-11 крб.28 У цілому 
ж, за даними міністерства сільського господарства республіки, по
бутові й навчальні потреби учнів коштували приблизно 500 крб. 
на місяць29. Такий рівень витрат був непомірно обтяжливим для 
багатьох колгоспників. Тим більше, що колективні господарства, 
після направлення своїх членів до шкіл, ніякої допомоги ні їм, ні їх
нім родинам не надавали. Тобто матеріальний бік робив навчання 
в цих школах непривабливим для сільських жителів, особливо для 
людей старшого віку, що мали на утриманні сім’ї. А саме вони ста
новили більшу частину керівників різних підрозділів колгоспного 
виробництва.

Результатом всього комплексу проблем, пов'язаних з органі
зацією та діяльністю нової категорії навчальних закладів, було до
сить стримане ставлення колгоспників до навчання в них. Район
ним органам, що займалися набором в ці школи, доводилося до
кладати чимало зусиль для виконання спущених “згори” планів 
набору в них. Але, незважаючи навіть на продовження “вступної” 
кампанії на 2-3 місяці після офіційного початку занять, щороку пла
ни прийому виконувалися в середньому на 90 %. В 1944/1945 н.р. в 
сільськогосподарські школи було прийнято 87,1 %, в 1949/1950 н.р.
-  90,9 %, в 1952/1953 н. р. -  89,3% учнів30. Керівництво шкіл, нама
гаючись утримати ситуацію з контингентом учнів хоча б на тако
му рівні, змушене було відступити від вимог щодо їх якісного скла
ду, посадового та освітнього рівня. Але це, в свою чергу, познача
лося на якісних показниках роботи шкіл і, в кінцевому результаті, 
на виконанні програми, що ставилася державним керівництвом 
створенням даної категорії навчальних закладів. Так, наявність 
значної кількості осіб з низьким рівнем освіти змушувала педаго
гічні колективи йти на заниження вимог щодо викладання та оцін
ки засвоєного учнями матеріалу. Але й це не допомагало. Багато 
учнів не витримували навіть такого рівня вимог і змушені були за
лишати навчання. Щорічно відраховувалося від 10 до 20 % від 
числа зарахованих до шкіл.

Ті ж учні, які успішно закінчували навчання, в значній біль
шості не використовувалися на виробництві за прямим призначен
ням. Основною причиною були вікові характеристики випускни
ків. На практиці господарства та виробничі підрозділи в них очо
лювалися особами не молодше 35 років. Такі особи у складі ви
пускників становили досить незначний процент. Наприклад, у 
школах голів колгоспів 1949 р. їх було лише 233 чоловіки, або 9,7 %
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всіх, отримавших диплом, 1952 р. -  278, що становило 13,8 % всіх, 
які отримали дипломи31. В сільськогосподарських школах, основ
ну масу учнівських контингентів яких складали учні віком від 19 до
ЗО років, їх було ще менше. В звітах вони включалися в графу 
“старші ЗО років” У 1947 р. особи віком ЗО років і старші станови
ли в складі випускників 5,2 %, в 1949 р. -4 ,8  %, в 1952 -  5,6 %, в 1953
-  6 %32. Фактично лише такий процент випускників шкіл міг розра
ховувати на отримання-посад за фахом. Інші ж, при поверненні до 
свого колгоспу, працювали рядовими колгоспниками.

Тобто, слабка матеріально-технічна та навчально-виробнича ба
за з підготовки сільськогосподарських кадрів, з одного боку, недостат
ня увага до проблем соціально-економічного і матеріально-технічного 
забезпечення учнів, з іншого, викликали серйозні якісні і кількісні не
відповідності учнівських контингентів і потреб колгоспного вироб
ництва. Результатом такого стану речей було досить незначне вико
ристання їх випускників за призначенням. Так, з 75 тис. чоловік, підго
товлених за період з 1946 по 1953 рр. сільськогосподарськими школа
ми, на початку 1954 р. працювало в колгоспах за спеціальністю лише 
15%33. У тому ж році випускників шкіл з підготовки голів колгоспів, 
яких за 1944-1953 рр. було підготовлено 7 тис. 200 чоловік, в колгос
пах працювало лише 55,4%. З них за спеціальністю, отриманою в 
навчальному закладі, а саме -  головами колгоспів, тільки 21 %, 
тобто 837 чоловік34. А це становило лише 4,4 % всього корпусу голів 
колгоспів. Основну ж більшість керівників господарств становили осо
би з шкільною початковою та неповною середньою освітою.

Таким чином, завдання, що ставилися державою зі швидкого і 
дешевого забезпечення колгоспного виробництва кадрами, здатни
ми у післявоєнних умовах здійснювати ефективне задоволення її пот
реб у сільськогосподарській продукції, не було виконане. Фінансо
вих і матеріальних коштів, що виділялися для навчальних закладів, 
що готували такі кадри, виявилося недостатньо для їх ефективної ді
яльності. Моральні й психологічні зусилля десятків тисяч колгосп
ників також виявилися марними. Адже витрачений на отримання ос
віти час і сама освіта не давали можливості працювати за фахом і в 
майбутньому -  професійного росту. Поєднання такого підходу до 
вирішення кадрових проблем села з широким застосуванням методів 
адміністративно-репресивного характеру щодо керівників госпо
дарств та їхніх підрозділів негативно позначалося на організаційно- 
господарському зміцненні колгоспів, гальмувало формування кате
горії фахівців, здатних кваліфіковано управляти виробничими про
цесами і, в кінцевому результаті, позначалося на можливості госпо
дарств і галузі в цілому ефективно виконувати свою основну фун
кцію -  забезпечення потреб населення в сільськогосподарській про
дукції. Фактично такий спосіб вирішення кадрових проблем села
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творив “замикання” його самого на себе, консервацію низького ос
вітнього і фахового рівня працівників колгоспного виробництва, 
хронічне інтелектуальне відставання сільського господарства від ін
ших галузей економіки.

1 Центральний державний архів громадських об’єднань України (Далі: ЦДА- 
ГО України).-Ф.1. - Оп.ЗО. - Спр.3572. - Арк.И; Спр.4718. - Арк.14; Центральний 
державний архів вищих органів влади та управління України (Далі: ЦДАВО Ук- 
раїци).-Ф.27. - Оп.19. - Спр.317. - Арк.204.

~ Російський державний архів соціально-політичної історії. (Далі: РДАС-
ПІ) -Ф.17. - Оп.122. - Спр.224. - Арк.38.

З Там само.-Арк.ЮО.
; ЦДАВО України.-Ф.27. - Оп.19. - Спр.1070. - Арк.239.
5 РДАСПІ.-Ф.17. - Оп.123. - Спр.369. - Арк.17.
~ Там само.
' Там само.-Оп.122. - Спр.224. - Арк.39.
8 Там само.-Арк.98.
; 1ІДАГО України.-Ф.І. - Оп.23. - Спр.5732. - Арк.403.
УРДАСПІ.-Ф.17. - Оп.122. - Спр.523. - Арк.29.

{* ЦДАВО України.-Ф.27. - Оп.19. - Спр.338. - Арк.ЗО; Спр.902. - Арк.80.
Там само.-Спр.332. - Арк.4.

}-} Там само.-Спр.500. - Арк.1.
Там само.-Спр.357. - Арк.13.
Там само.-Спр.183. - Арк. 161.
Там само.-Спр.902. - Арк.9.
Там само.-Спр.183. - Арк.161.

° ЦДАВО України.-Ф.27. - Оп.19. - Спр.338. - Арк.34.
^  Російський державний архів економіки (Далі: РДАЕ).-Ф.7486. - Оп.18. 

А рк^4 .
Там само.

И ЦДАВО України. -  Ф.27. - Оп.19. - Спр.57. - Арк. 12; Спр.338. - Арк.ЗО; Спр.902. 
•Adk.11.

~  Там само -  Спр. 110. - Арк. 17.
23 Там само.-Спр.338. - Арк.31; Спр.57. - Арк.12; РДАЕ.-Ф.7486. - Оп.17. 

Спо.2079. - Арк.27.
РДАЕ.-Ф.7486. - Оп.18. - Спр.670. - Арк.2.

~  Там само.
26 Там само.-Спр.57. - Арк.12; Спр.338. - Арк.ЗО.
27 Там само.-Спр.175. - Арк.23; ЦДАВО України.-Ф.27. - Оп.19. - Спр.110. -

Ар|ЙЦДАВО України.-Ф.27. - Оп.19. - Спр.110. - Арк.17.
29 Там само.
30 Там само.-Спр.338. - Арк.4; РДАЕ.-Ф.7486. - Оп.17. - Спр.2079. - Арк.32.
31 ЦДАВО України.-Ф.27. - Оп.19. - Спр. 188. - Арк.5; Спр.318. - Арк.11.
32 РДАЕ.-Ф.7486. - Оп.17. - Спр.2079. - Арк.7; Спр.190. - Арк.15.
33 Там само.-Оп.18. - Спр.190. - Арк.50.
34 ЦДАВО України. -  Ф.27. - Оп.19. - Спр.952. - Арк.21.
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Петро Киридон 
(Полтава, Україна)

РЕФОРМУВАННЯ ПАРТІЙНО-ДЕРЖАВНОГО 
АПАРАТУ В УКРАЇНСЬКІЙ PCP ЯК ОДИН ІЗ 

ПЕРШИХ ЗАХОДІВ ДЕСТАЛІНІЗАЦІЇ 
(середина 1953 — 1955 pp.)*

Зовні малопомітна криза влади в Кремлі, що визрівала в пово
єнні роки, мала достатньо явні прояви, що знайшло відображення в 
певному протистоянні між “вождем” і його соратниками з ряду важ
ливих питань внутрішньої і зовнішньої політики, в глухій, але абсо
лютно очевидній боротьбі за лідерство між соратниками Сталіна. 
Так, зокрема, А.Авторханов указує на такі факти неодностайності в 
політбюро ЦК КПРС в останні роки правління “вождя”, як скликан
ня всупереч волі Сталіна XIX з'їзду партії в 1952 p., явні суперечнос
ті між Сталіним і оточенням у питанні про “політику мирного співіс
нування”, гостра критика першим “деяких товаришів” через нерозу
міння ними питання про націоналізацію власності колгоспів, звину
вачення Молотова і Ворошилова в шпіонажі тощо1. Тож закономір
но відхід Сталіна від влади мав спричинити зміни в партійному по
літичному курсі.

Одним зі стрижнів сталінської тоталітарної системи було без
контрольне панування партійно-державного апарату. Завдяки йому 
Сталін одержав перемогу у внутрішньопартійній боротьбі 20-30-х 
років. Пізніше кадровий потенціал апарату гарантував йому прове
дення в життя потрібних рішень під виглядом “одностайних” резо
люцій з'їздів та пленумів. Наприкінці правління Сталіна у державі ді
яв добре відрегульований апаратний механізм. Він мав тривалий 
досвід, потужні кадри, відпрацьовані зв'язки і неперевершену систе
му контролю за проведенням у життя рішень центру. Владою в кра
їні, таким чином, володів партійно-бюрократичний клан, який звер
ху донизу формував політичний курс, визначав шляхи його практич
ного втілення, організовував тотальне стеження за результатами і 
наслідками, передбачав і прогнозував потенційні проблеми, намага
ючись мати надійні засоби до їх подолання.

Смерть Сталіна принципово не змінила стану справ, адже пар
тійний апарат не мав серйозної альтернативи в соціалістичній краї- 
ні-імперії, якою більшовики навчилися керувати саме таким спосо
бом. Більше того, апарат завдяки власному потенціалу був цілком 
здатним при необхідності протидіяти будь-яким зовнішнім впливам 
на нього і спробам порушити існуючу монополію на владу. Він міг 
якщо не тримати під контролем спроби змін політичного курсу, то
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коригувати в потрібному напрямку конкретні шляхи його реалізації. 
Таким чином від апарату визначальною мірою залежала доля ново
введень, до яких прагнуло післясталінське керівництво СРСР.

Тому, коли незабаром після смерті Сталіна, весною-влітку 1953 р. 
було розпочато обережні кроки партійних та державних керівних 
структур до позбавлення тоталітарної системи очевидних пережитків 
минулого, одне з провідних місць відводилося питанням реформуван
ня управлінського апарату. В його засиллі наступники Сталіна спра
ведливо вбачали визначальну рису сталінської моделі управління пар
тією і державою й найбільшу загрозу власним претензіям на владу. Пе
реглянути роль апарату, підпорядкувавши його так званому колектив
ному керівництву, - ось те завдання, що з усією очевидністю постало 
перед новими керівниками держави. Не маючи такого беззаперечного 
впливу на бюрократію, як Сталін, вони обрали єдино можливий шлях 
боротьби за керівні ролі в державі.

Тож невипадково наступники “вождя” одразу після приходу до, 
влади рішуче повели мову про шкідливу практику надмірного впли
ву апарату секретарів (секретаріату) на виборні комітети партії, 
особливо на обласному і районному рівнях.

Власне секретаріат обкому чи райкому згідно зі статутом скла
дався з трьох осіб. Але нерідко рішення секретаріату ухвалювалися 
за присутності двох із них, подекуди така практика увійшла в систе
му. Про це, як про один з найбільших недоліків, неодноразово твер
дило керівництво компартії України, аналізуючи в 1953 р. партійну 
роботу в республіці. Саме з цього розпочиналася дедалі впевненіша 
критика недоліків у роботі апаратів.

Справді, дуже часто секретарі обкомів та райкомів перебирали на 
себе невластиві їм функції, узурпуючи таким чином повноваження та 
права відповідних комітетів КПРС. Серед прикладів такої практики 
можна назвати ухвали рішень про скликання пленумів обкому, затвер
дження порядку денного і доповідачів двома секретарями Станіслав- 
ського обкому КПУ, накладення стягнень на окремих партійців без 
наступного затвердження на бюро у Вінницькому, Ворошиловград- 
ському, Житомирському обкомах, що мали місце на початку 1953 р. 
Секретаріат Херсонського обкому в квітні 1953 р. скасував постанову 
бюро про затвердження прокурора одного з районів, переніс строк 
скликання обласних зборів уповноважених кооперації інвалідів, чим 
фактично ставив себе вище, ніж обласний комітет.

У деяких обкомах (Київський, Харківський) на засіданнях сек
ретаріатів зарані приймалися рішення, які потім дублювалися на 
бюро обкомів. Останні лише формально узаконювали апаратні пос
танови2. Це були об'єктивні факти порушення партійного Статуту, 
не помічати які неможливо було вже тоді. Тож обережний, але пос
лідовний тиск на секретаріат з приводу його насилля над виборними
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комітетами вівся з перших постсталінських днів. Зазначимо, таким 
чином, що є підстави вважати часом початку десталінізації апарату 
партійного керівництва середину 1953 р.

Закономірно тоді ж на порядок денний постала задача розмежу
вання функцій секретаріатів і бюро обкомів з тим, щоб суттєво обме
жити вплив апарату. За останнім пропонувалося залишити лише пи
тання перевірки виконання рішень обкому, не допускаючи дублюван
ня, а то й підміни секретаріатом бюро обкомів. Одним із перших кро
ків у цьому напрямку стало скорочення штатів апарату партійних ко
мітетів різних ланок. Для прикладу, середньостатистичні апарат 
Одеського обласного комітету КПУ налічував 111 чоловік, відповід
ний апарат Василівського райкому Запорізької обл. -  25 працівників3.

Приводом до скорочення штатів апарату могли бути будь-які 
організаційні нововведення. Так, після об'єднання МДБ і МВС Ук
раїни злилися їх партійні комітети всіх рівнів. Нове керівництво пар
тії скористалося цим, аби скоротити відповідні штати. Наприклад, 
партком новоствореного міністерства налічував 10 чоловік, тоді як 
раніше два відомства мали разом 13 осіб. Парторганізація Управ
ління МВС по Київській обл. скорочувала власний апарат з 6 до 5 
чоловік4.

Постанова ЦК КПРС від 22 липня 1953 р. скасувала посади 
парторгів ЦК на підприємствах. Замість них упроваджувалися став
ки звільнених секретарів парторганізацій, статус яких був значно 
нижчим. Суттєво скорочувався й апарат колишніх парторгів. В Ук
раїнській PCP ця процедура стосувалася 83 підприємств5.

На початку 1954 р. керівництво партії вдалося до радикальних 
заходів щодо обмеження впливу апарату на партійне життя. 25 січ
ня було прийнято постанову ЦК КПРС “Про серйозні недоліки в ро
боті партійного і державного апарату”. Відповідну ухвалу незаба
ром (4 лютого 1954 р.) продублював ЦК КПУ. Ці рішення дали но
вий потужний імпульс процесу лібералізації стилю роботи централь
них, обласних і районних партійних та державних органів. Адже 
постанови визначали як один із найпершочерговіших заходів удос
коналення роботи шляхом скорочення внутрішніх апаратів партій
них і державних керівних органів, а також перегляд їх функцій у нап
рямку демократизації та більшого нахилу на колективність при 
прийнятті найважливіших рішень.

Упродовж наступних місяців розгорнулася організована зверху 
кампанія “ініціативних” дій з боку обласних парткомів, міністерств і 
відомств, які вносили пропозиції щодо власних заходів, а також сто
совно вищих управлінських структур з метою виконання накреслень 
названих постанов. Так, ведучи мову про стиль роботи центральних 
органів усіх рівнів, керівництво нижчих структур відзначало велику 
паперову тяганину. Подання різного роду контрольних звітів та ін-
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формацій про поточну діяльність не лише потребувало значних зусиль, 
а й формувало уявлення про суть соціалістичного централізму адмініс
тративної системи. Такі взаємини центру і провінції розумілися, як по
дання команд з боку перших і рапорти про їх виконання останніми. 
На цьому, в основному, і зосереджували свої зусилля апаратники від
повідних рівнів, ділові якості яких визначалися вмінням своєчасно і 
грамотно скласти відповідно директиву або звіт про виконання.

Питання державного і партійного контролю за таких умов на
бувало ключового значення. Відповідні органи в часи Сталіна грали 
провідну роль у політичній системі, тому кількість їх була досить 
значною. Так, в Українській PCP справами контролю відали органи 
Держконтролю, Контрольно-ревізійне управління, міністерство фі
нансів та існуючий в міністерствах внутрішньовідомчий контроль. 
Відповідні структури названих установ являли собою суттєву скла
дову партійно-державного апарату. При цьому в більшості випадків 
вони перевіряли діяльність підприємств з одних і тих самих питань, 
без певного узгодження і контактів у діяльності. Така громіздка 
структура хоч і гарантувала тотальний контроль, але явно заважала 
діловій роботі. Тому вносилося чимало пропозицій чітко розмежо
вувати контролюючі функції різних інстанцій. Для цього в 1953 -  
1955 pp. розпочалося уточнення і доповнення положень про той чи 
інший контролюючий орган. Наслідком стало суттєве зменшення 
контролюючого тиску “верхів” на “низи” і, як наслідок, помітне по
слаблення ролі апарату в державі.

Іншим напрямком роботи вбачалося певне розширення прав 
начальників обласних управлінь, керуючих трестами, директорів 
підприємств, зокрема, у фінансових, кадрових, виробничих питан
нях. Такі пропозиції на ім'я секретаря ЦК КПУ О.Кириченка, скажі
мо, надіслали міністр державного контролю, начальник Головного 
управління з будівництва в колгоспах, міністр місцевої і паливної 
промисловості, міністр юстиції та інші6. Керівництво КПУ підтри
мувало ці тенденції, чим не лише сприяло втіленню нових кремлів
ських настанов, а й об'єктивно спрямовувало республіку до послаб
лення залежності від Москви.

Про розширення власних прав і підвищення відповідальності 
районних і обласних органів управління, спрощення і скорочення 
звітності місцевих організацій йшлося в численних пропозиціях об
ласних комітетів партії, які вони надсилали до Києва. Харківський 
обком КПУ додав до них зразки бланків періодичної звітності об
ласних комітетів перед ЦК КПУ, які ледве вмістилися на 299 сторін
ках!7 Серед них, скажімо, були такі форми, як квартальний звіт про 
місцеві дороги, щоденна рапортичка начальника кар’єру про видо
буток каменю, такий же звіт про збір і здачу металобрухту тощо.

Станіславський обком партії скаржився на те, що звітність перед
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вищестоячими органами відбирає 50% робочого часу працівників пар
тійного і державного апаратів, породжує практику канцелярсько-бю
рократичного керівництва і вельми ускладнює організацію роботи з 
перевірки виконання завдань. Так, названий обком протягом 1953 р. 
одержав 1196 постанов, наказів, розпоряджень і приписів, на більшість 
із яких необхідно було оперативно ухвалювати постанови обкому, 
облвиконкому та інших колегіальних організацій.

Виконком Станіславської обл. отримав 1953 р. від центральних 
органів влади 2 тис. 601 керівний документ, розіслав у райони 763 рі
шення, 286 розпоряджень, 1003 директиви та листи. Один лише Га
лицький районний виконавчий комітет цієї області протягом року 
мав 623 рішення та 181 розпорядження з обласного центру, тобто 2-
3 документи щоденно. Крім того, район бомбардували вказівками 
окремі відділи облвиконкому (1753 документи!). Оскільки левова 
частка цих листів містила вимоги “ухвалити рішення”, “обговорити 
на виконкомі”, “повідомити запискою”, “надіслати інформацію”, 
“зібрати матеріали”, “перевірити” тощо, остільки райвиконком му
сив ухвалити протягом року 707 спеціальних рішень. При цьому в 
сільські ради та колгоспи він надіслав 5 тис. 698 указівок (у середньо
му 18 документів на день!). Годі було сподіватися на щирість звітів 
про виконання подібного роду вказівок, адже це було об'єктивно не
можливим. Проте за традицією, що вже склалася, всі робили вигляд, 
що вірять один одному.

Гіркими ілюстраціями до сказаного слугували факти надмірно
го використання паперу, коли, скажімо, райвідділ народної освіти 
Галича в 1953 р. мав поштово-телеграфних витрат на 131% від кош
торисних асигнувань8.

Звичайно, вести мову про якесь живе керівництво соціально- 
економічними процесами в області, районі, населеному пункті було 
складно. Панувало голе адміністрування, до якого фактично звели
ся уявлення партійного керівництва різних рівнів щодо своїх фун
кціональних обов’язків.

Одним із напрямків десталінізаційного процесу стала критика 
номенклатурної системи контролю партії за призначенням кадрів. 
Згідно з практикою, що склалася в сталінські часи, однією з форм то
тальної монополії партії на спрямування суспільних процесів було 
складання списків посад у державних, господарських і суспільних 
інституціях, котрі могли обійматися певними особами винятково на 
пропозицію партійних органів, а вірніше -  їх секретаріатів. Це був 
могутній інструмент реалізації влади апарату. Тому в пропозиціях 
обкомів наполегливо звучала думка про скорочення номенклатури 
міністерств і відомств в областях, обмеження її лише керівниками 
облвідділів і управлінь, а також розширення управлінських прав об
комів9.
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Важливо відзначити, що вже в 1954 р. обласні комітети КПУ на 
вимогу ЦК почали вносити пропозиції про перегляд номенклатури з 
метою її скорочення. Результати не забарилися. Так, у ряді областей 
зі списків виключили посади викладачів та завідувачів кабінетів 
марксизму-ленінізму, власних кореспондентів обласних газет, дирек
торів інститутів удосконалення вчителів, незвільнених секретарів 
парторганізацій, головних агрономів та головних інженерів МТС, 
начальників політвідділів облвоєнкоматів, голів міських та районих 
комітетів ДТСААФ тощо10. Центральний аппарат тим самим утра
чав дуже важливі позиції в адміністративній ієрархії на місцях.

Зазначимо, що на той час визріла потреба в розробці та затвер
дженні нових положень про місцеві органи влади: обласні, міські, се
лищні та сільські Ради і їх виконкоми та постійні комісії, адже збері
гали чинність застарілі акти 1928 р., прийняті ще до затвердження 
Конституції 1936 р. Залишалися неврегульованими питання про роз
межування функціональних обов’язків і прав між радами всіх рівнів 
і їх виконавчими комітетами, між постійними комісіями рад, відділа
ми і управліннями виконкомів.

Невизначеність у цих стосунках була вигідна апаратникам прези
дії Верховної Ради, Ради міністрів, відділів та управлінь міністерств, 
які практично на власний розсуд (часто телефоном) давали власну ін
терпретацію розв’язання суперечливих питань, а також довільно вима
гали від “низів” різноманітну звітність та інформацію, нічим не перед
бачену і ніякими документами не визначену. За таких обставин від апа
ратів, якнайкраще поінформованих про стан справ у країні, залежало 
дуже багато. А їх право роздавати вказівки з неврегульованих законо
давчими актами питань робило бюрократичні структури повновлад
ними господарями в країні. Отже, впорядкування законодавства щодо 
місцевих рад могло суттєво послабити роль апарату в СРСР.

Також піддавалася критиці практика надсилання до областей 
об'єднаних (партійних і радянських) постанов, надмірної опіки з бо
ку ЦК в питаннях про вибори, місцеву періодику, роботу торговель
них установ (обласна влада, наприклад, не мала права без узгоджен
ня з ЦК визначати тиражі обласних і районних газет, установлюва
ти години роботи магазинів [!] і п.)11.

Серед пропозицій містилися й думки про недосконалість діючої 
вертикалі партійного і радянського централізму. Станіславський об
ком партії, скажімо, пропонував: “Заяви і скарги, котрі надходять в 
партійні органи, в більшості своїй зачіпають питання, що повинні 
вирішувати безпосередньо господарські, профспілкові та інші орга
ни. Так, із 11 тис. 429 скарг і заяв, що надійшли в Станіславський об
ком КПУ протягом 1953р., 1791 зачіпає питання...роботи, 1432 зая
ви з квартирних питань, 683 про працевлаштування, 553 про примус 
виплати аліментів та ін.
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На нашу думку, слід заяви, що надходять в ЦК, не обов'язково 
направляти в обком, а ... безпосередньо міськкому чи райкому партії, 
де заявник мешкає, чи міністерству, відомству, котрі повинні безпосе
редньо вирішувати питання.. .”1-.

Серйозну заяву робив Сумський обком КПУ, який вимагав уз
годжувати партійні рішення з Конституцією і наводив приклад, ко
ли затвердження завідувачів районних фінансових відділів проводи
лося згідно з постановою ЦК, але всупереч Основному закону13.

Херсонський обласний комітет Компартії України пропонував 
запровадити порядок, згідно з яким “...відповідальні працівники об
кому, міськкому і райкомів партії повинні не менше половини свого 
робочого часу бути на місцях в районах, містах, колгоспах”14. При
нагідно зауважимо, що остання пропозиція виглядала волюнтарист
ською через обмежені можливості фінансування витрат на таку кіль
кість відряджень апаратників, хоча й відволікла б останніх від кон
тролюючих функцій.

Уже перші місяці після публікації постанови ЦК від 25 січня 
1954 р. зумовили значне скорочення паперотворчості. Перший сек
ретар Дніпропетровського обкому КПУ В.Щербицький інформував 
ЦК про те, що, скажімо, облвиконком упродовж 1 січня -  5 квітня 
1954 р. ухвалив 479 рішень порівняно з 798 за той же період поперед
нього року. Більш ніж у 3,5 раза скоротилася кількість постанов, що 
їх приймав Миколаївський облвиконком, майже в 5 разів -  Вінниць
кий і т.д.15 Менша звітність, природно, означала зниження залеж
ності від центрального апарату.

Змінювався стиль роботи центральних відомств виконавчої вла
ди, про що можна вести мову згідно з даними, наприклад, по міністерс
тву промисловості будівельних матеріалів. Протягом 10 місяців 1954 р. 
порівняно з таким же періодом попереднього року міністерство скоро
тило кількість надісланих ним листів на 29%, наказів - на 33%16. На 34 
штатні одиниці (з 715 до 681) було скорочено адміністративно-управ
лінський апарат, ліквідовано 3 управління з 7 і 9 відділів з 27 у мініс
терстві промислових товарів широкого вжитку. До того ж по цьому мі
ністерству скоротили 25 обласних управлінь, створивши 3 міжобласні трести17.

У першого секретаря ЦК КПУ О.Кириченка були підстави до
повідати в Москву і про зміни в роботі Центрального Комітету та 
уряду: “Якщо в січні -  квітні 1953 р. ЦК КПУ ухвалив з питань сіль
ського господарства 57 постанов, то за такий же період поточного 
року -  18. Рада Міністрів УРСР в першому кварталі цього року ско
ротила кількість постанов і розпоряджень на одну третину порівня
но з першим кварталом минулого року. Майже наполовину скороти
лася кількість... наказів по міністерствах...”18.

Не можна не звернути увагу на те, що зміна стилю роботи ото
тожнювалася керівниками республіки переважно з кількісними по
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казниками, якісним процесам надавалося значно меншого значен
ня, адже їх помітити було вельми складно. Констатуємо, таким чи
ном, що в партійному керівництві України переважали випробува
ні старими сталінськими часами уявлення про виконання і переви
конання завдань Москви на рівні “контрольних цифр’’

Керівники У PCP до їх честі зробили спробу скористатися ситу
ацією з тим, щоб за умов послаблення центрального апарату певним 
чином розширити права республіканських органів влади. 8 травня 
1954 р. до ЦК КПРС і Ради міністрів СРСР було надіслано “Про
позиції” за підписом О.Кириченка і Н.Кальченка (голова уряду 
України) про передачу організацій союзного підпорядкування під 
контроль союзно-республіканських міністерств (передбачалося 
створити 5 таких відомств). Адже на той час, наприклад, із 306 роз
ташованих на території УРСР підприємств міністерства промисло
вості будматеріалів 71 управлялося напряму союзним міністерством. 
Аналогічною виглядала ситуація і в інших відомствах19.

Значний за обсягом (117 сторінок!) документ містив конкрет
ні пропозиції щодо розширення прав уряду України “шляхом пе
редачі їх із союзної Ради міністрів щодо структури і штатів мініс
терств, бюджету, кредитів, фондів, позик, переоцінки товарів, 
амортизаційних нарахувань, списування залишкових затрат, на
дання відстрочок колгоспам, витрат цільового призначення, вико
ристання обласних накопичень, довгострокових вкладів” Керів
ники УРСР просили передати у компетенцію республіки такі прин
ципові питання, як визначення цін на нові вироби та обладнання, 
затвердження проектів пам’ятників і монументів та ін. Поряд із 
цим зустрічаємо в листі й вкрай важливу пропозицію: залишати в 
республіці всю продукцію, вироблену підприємствами понад план. 
Усе це означало розширення економічної автономії України, зву
ження сфери впливу центрального апарату на республіку. Цікаво, 
що розумні і виважені думки певною мірою камуфлювалися роз
логими (на 70 сторінок!) пропозиціями про скорочення та впоряд
кування статистичної звітності20.

Мабуть, не в останню чергу завдяки позиції українських ліде
рів Кремль пішов на ухвалу постанови ЦК КПРС і Ради міністрів 
СРСР від 14 жовтня 1954 р. “Про суттєві недоліки в структурі мі
ністерств і відомств СРСР та заходи з поліпшення роботи держав
них апаратів” Це був ще один важливий крок на шляху десталіні- 
зації органів управління в Радянському Союзі. Однак треба було 
включити механізм реалізації накреслень партії. Тому знову вда
лися до перевірок, як дієвого способу змусити низи виконувати 
вказівки центру.

Реагування керівних установ УРСР на рішення Москви неза
баром перевірили міністерство державного контролю і міністерс
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тво фінансів. У підготовленій 14 грудня 1954 р. довідці відзначали
ся вкрай незначні зрушення на краще. Виконання постанови розу
мілося переважно як скорочення штатів і зменшення фінансування 
апаратів міністерств. Загалом йшлося про звільнення вражаючої в 
масштабах одної республіки цифри: 27 тис. 785 чоловік21. Але на 
ділі більшість відомств цю роботу фактично не починала, хоча 
термін працевлаштування скорочених працівників згідно з поста
новою закінчувався в грудні 1954 р.

Маємо, таким чином, підстави твердити про невиконання од
ного з найпринциповіших положень рішення ЦК КПРС через бой
кот справи на нижчих рівнях. Апарат не виявляв належного енту
зіазму в тій роботі, яка призвела б до ослаблення власних позицій. 
Більше того, складається враження, що він до кінця 1954 р. огов
тався від того натиску, якого зазнав раніше, і поволі брав ситуацію 
під контроль.

Між тим розпочалося значне скорочення партійного апарату в 
областях. Так, станом на серпень 1954 р. налічувалося 4 тис. 326 звіль
нених працівників апаратів обкомів партії, не рахуючи технічного 
персоналу22. Протягом 1955 р. за рішенням ЦК КПУ пройшло їх 
20% скорочення23. Тоді ж зменшили й апарат ЦК КПУ, який ста
ном на червень 1954 р. налічував 416 відповідальних і 159 техніч
них працівників, мав 13 відділів (партійних, профспілкових і ком
сомольських органів, пропаганди і агітації, науки і вузів, культури, 
шкіл, сільськогосподарський, адміністративний, торгово-фінансо
вих і планових органів, важкої промисловості, промисловості то
варів широкого вжитку і продовольчих товарів, машинобу
дування, транспорту і зв'язку, будівництва і міського господарс
тва), партійну комісію, особливий сектор і управління справами24. 
Але різними прийомами (найчастіше шляхом приписок) і цей нап
рям роботи досить помітно гальмувався.

Про дієвість заходів, спрямованих на зменшення управлінського 
апарату свідчать хоча б показники щодо кількості міністерств у зазна
чений період. Так, якщо станом на березень 1953 р. діяло 25 союзних і 
союзно-республіканських міністерств, то в 1954 р. їх чисельність зрос
ла до 46, а в 1955 р. -  до 5125, що, зрозуміло, супроводжувалося збіль
шенням апаратних штатів. Тож скорочені раніше бюрократи успішно 
прилаштовувалися в новостворених відомствах, тримаючи в своїх ру
ках контроль за процесами в державі.

Підсумовуючи, слід виділити таку закономірність перших ро
ків десталінізації, як відсутність у керівництва СРСР та УРСР чіт
ких уявлень про шляхи реформування органів влади та партійних 
комітетів. Власне ідея боротьби зі спотворенням “ленінських 
норм” партійного та державного керівництва мала певну підтрим
ку на всіх рівнях, що й забезпечило успіх окремих кроків до її вті
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лення, однак завершеної картини наміченого не помітно.
Зауважимо, що названі питання практично не виносилися на 

обговорення пленумів ЦК і, тим більше, сесій Верховної Ради. Ці 
зібрання були присвячені переважно питанням сівби та збору вро
жаю, розвитку тваринництва та заготівлі кормів, проблемам промис
ловості та транспорту. Лідери КПРС не вдалися до безпосереднього 
залучення партійного і радянського^активу в роботу з десталінізації 
органів управління. Реформуванням апарату на демократичних заса
дах переймався переважно той-таки апарат. Об’єктивно не зацікавле
ний у власному кількісному і якісному послабленні, він, як і в сталін
ські часи, визначав наперед результати перетворень, надаючи їм влас
ної інтерпретації. Навряд чи можна було сподіватися, що за таких 
умов апарат піде достатньо далеко і буде послідовним у десталінізації 
себе самого. Вочевидь, можливим був обмежений компроміс реформ, 
але не кінцевий і остаточний їх успіх.

1 Авторханов А. Загадка смерти Сталина,- Барнаул: 1993.- 256 с.
2 ЦДАГО України. - Ф.1. - Оп. 24. - Спр. 2747. - Арк. 146-148.
“ Там само. - Спр. 3545 - Арк. 43, 81.
4 Там само. - Спр. 2751. - Арк. 49, 52.
" Там само. - Арк. 209.
6 Там само. - Спр. 3558. - Арк. 1-3, 10-51.
' Там само. - Арк. 52-100.
® Там само. - Арк. 492-494.
'Т ам  само. - Спр. 3558. - Арк. 515-516.

Там само. - Оп. 207. - Спр. 3559. - Арк. 25.
,1 Там само. - Арк. 548.

Там само. - Арк. 561, 563.
"  Там само. - Арк. 587-588.
*4 Там само. - Арк. 632.
"  Там само. - Арк. 57, 61, 67.
6 ЦДАВО України. - Ф. 2. - Оп. 9. - Спр. 426. - Арк. 1.

І о Там само. - Арк. 37.
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25 Цикулин В.А. История государственных учреждений СССР. 1936 -  1965 гг.

-  М.: 1966.- С.52.
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Іван Ромашок 
(Київ, Україна)

РЕП РЕС И ВН А  ПОЛІТИКА ДЕРЖ А В И  СТО СО ВН О  
СЕЛЯНСТВА Н А  ПОЧАТКУ 1950-х років

Досі одним з маловідомих є питання про виселення тисяч селян 
України у віддалені райони СРСР та у південні і східні області УРСР 
на початку 50-х років.

Адміністративно-командна система розглядала виселення се
лянства як засіб послаблення соціальної напруженості. В умовах без
заперечного підкорення, навряд чи хтось міг висунути альтернативу 
заходу, реалізація якого здійснювалася примусовим шляхом.

Заслання, вигнання селян зі своїх місць проживання були безза
конням, свавіллям адміністративно-командної системи.

Питання про виселення селянства є “болючим” для української 
історії. Не випадково до нього проявляється такий великий інтерес. 
Та історіографія з цієї проблеми ще дуже незначна. Лише останнім 
часом з’явився ряд, статей, монографій, автори яких тією чи іншою 
мірою порушують окремі аспекти теми: з’ясовують кількісні дані, 
визначають причини виселення, називають тих, хто втілював такі за
ходи в життя, показують роль і місце партійного і державного апа
рату в цьому процесі, простежують труднощі, з якими довелося зіт
кнутися вигнанцям, та наслідки, до яких привели депортації, і, на
решті, еволюція самої ідеї у свідомості тих, хто їх проводив, взає
мозв’язок депортацій з політикою держави тощо1.

Вивчення ж архівних матеріалів, доступ до яких останнім часом 
значно розширився, дає можливість певною мірою висвітлити ці пи
тання, хоч ми усвідомлюємо , що тут ще необхідно здійснити трива
лі й копіткі дослідження, що сприятимуть глибокому і всебічному 
вивченню проблеми.

Автор даного повідомлення робить спробу показати, чому ке
рівництво України виступило ініціатором антиселянського акта, як 
він здійснювався та який був його вплив на становище селян.

Для прискорення піднесення сільського господарства необхідні 
були більш тісне поєднання особистих інтересів колгоспників з грома
дянськими, надання колгоспам більшої самостійності, підвищення за
інтересованості селянства у результатах своєї праці, суттєві зміни в аг
рарній політиці держави. Але все це скоротило б можливості викачу
вання коштів із сільського господарства для відновлення інших галу
зей економіки, розвитку воєнно-промислового комплексу. На такі кро
ки партійно-державне керівництво країни того часу не пішло. Воно 
орієнтувалося на інші шляхи зміцнення трудової дисципліни в колгос
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пах та посилення адміністративних заходів і репресій щодо селян.
До репресивних заходів сталінщини, здійснюваних в україн

ському селі з метою вирішення економічних і політичних проблем 
колгоспного будівництва* належало й застосування указів президії 
Верховної Ради СРСР від 21 лютого 1948 р. “Про виселення з Укра
їнської PCP осіб, які злісно ухиляються від трудової діяльності в сіль
ському господарстві і ведуть антигромадський, паразитичний спосіб 
життя” та від 2 жовтня 1948 р. “Пр_о_аиселення в окремі райони кра
їни осіб, які злісно ухиляються від трудової діяльності в сільському 
господарстві і ведуть антигромадський паразитичний спосіб життя” 
Прийняті з ініціативи М.Хрущова при підтримці Й.Сталіна укази, 
які, нібито, мали на меті зміцнення трудової дисципліни колгоспни
ків, насправді були лише знаряддям тоталітарного режиму для при
душення свободи селян2.

За змістом укази нагадують акти початку 30-х років щодо кур
кульства й багато дають для розуміння аграрної політики партії кін
ця 40-х -  початку 50-х років. Можна вважати, що дані укази були ли
ше однією з ланок в ланцюзі органічно притаманних сталінській сис
темі заходів, спрямованих на вирішення господарських проблем з 
допомогою посилення визиску селянства.

Ці документи сприяли посиленню репресивної політики щодо 
українських селян, зокрема, практики виселення, що здійснювалася 
ще з 1944 р.

Саме 9 вересня 1944 року в м. Любліні (Польща) була укладе
на угода між урядом УРСР і Польським Комітетом Національно
го визволення про евакуацію, а, точніше, виселення українського 
населення з території Польщі і польських громадян з території 
УРСР3.

Загалом з Польщі до України було силоміць вислано 122 тис. 
господарств, в яких нараховувалось 482 тис. 880 чоловік4. А за пе
ріод 1944-1956 pp. в УРСР було здійснено переселення на нові міс
ця 135,2 тис. селянських господарств, в складі яких нараховува
лось 567 тис. чоловік5.

Цей перший державний акт виселення (депортації) був, на жаль, 
не останній. Зокрема, ще не сказано останнього слова про масові де
портації населення Західної України. Каральні акції, пов’язані з депор
таціями грунтовно розроблялися в кремлівських кабінетах і регламен
тувалися рядом нормативних постанов, спеціальними інструкціями. 
Конкретні ж завдання, що стояли перед Україною, безпосередньо роз- 
глядялися і затверджувалися політбюро ЦК КП(б)У. Всього із Західної 
України за 1944 -  1952 pp. за постановою Особливої наради було висе
лено 213 тис. громадян. У тому числі з Львівської області -  70 тис. 215, 
Івано-Франківської -  37 тис. 70, Рівненської -  3 тис. 335, Тернопіль
ської -  20 тис. 605, Чернівецької -  3 тис. 506 чоловік6.
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На терені західних областей республіки заходи щодо виконання 
вищеназваних законів вживалися лише частково, оскільки там репре
сивно-каральна система і без них жорстоким збройним та політичним 
терором нищила місцеве селянство. Цим пояснюється той факт, що в 
основній масі українців, виселених згідно з указами 1947 р. жителі за
хідного регіону становили відносно невеликий відсоток7.

З часу виходу указів від 21 лютого і 2 червня 1948 р. в селах Ук
раїни широко розгорнулася робота на їх виконання. В практику ви
конання колгоспної системи визиску було введено новий метод при
мусу: на колгоспних зборах почали виносити “громадські вироки” 
тим, хто погано працював.

До липня 1950 р. було винесено 11 тис. 991 такий вирок8.
Колгоспні збори виносили “громадські вироки” так званим 

дармоїдам, яких виселяли, а також обговорювали поведінку тих, хто 
погано працював, або не виробив мінімуму трудоднів -  їх лише по
переджали. Причому абсолютна більшість вироків була винесена в
1948 р. 1949 р. здійснено 9,8 % вироків до рівня 1948 р., а в першому 
півріччі 1950 р. -  1,2 %. Найбільша їх кількість була винисена по кол
госпах Кам’янець-Подільської, Одеської, Вінницької і Київської обл-й 
(від 8,1 до 27,9 %). Найменша кількість - по колгоспах Миколаїв
ської, Херсонської, Запорізької, Полтавської, Ворошиловградської і 
Харківської обл-й (від 1 до 2,4 %).

В першій половині 1950 р. за указами вироки виносилися лише 
у 8 областях -  Житомирській, Кам’янець-Подільській, Одеській, 
Сталінській, Дніпропетровській, Кіровоградській, Київській і Черні
гівській. В цих областях зафіксовано 126 “громадських вироків” .̂

Навіть тоді, коли сільські комуністи нікого не пропонували на 
виселення, коли “актив виявився пасивом”, загальні збори селян за 
вказівками і під тиском представників з району “з успіхом проводили 
кандидатури на виселення”10. Так, громадяни с. Скибці Тетіївського р- 
ну Київської обл. внесли пропозиції, щоб осіб, які не брали участі в 
громадсько-корисній роботі, виселити за межі району навічно11.

Матеріали свідчать, що застосування указів супроводжувалося 
неприхованим свавіллям і беззаконням місцевих властей. Так, в ано
німному листі, надісланому до президії Верховної Ради УРСР, зазна
чалося, що “... на Україні зараз незадоволення, в колгоспах ми вже 
знаємо, що нічого не дадуть, а помирати з голоду не хочеться... В
1949 р. дали в колгоспах по 500 г хліба, а грошей практично зовсім. 
Злидні заставляють йти на злочин, а за ті злочини, якими б вони не 
були, все рівно 10 років в’язниці - і на Урал, або в тайгу бо там по
трібна безкоштовна робоча сила, у нас це називається організований 
набір, а там умови гірші, ніж для собак.

Ми просимо, зазначалось в листі, щоб для українців запланува
ли табори і тюрми в Україні, щоб наші люди хоч змогли дихати ук
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раїнським повітрям... у нас в Україні є такі села, що на 100 хат 80 або 
більше таких, що в них в селі хтось був засуджений на 10 і більше ро
ків, а за вбивство дають не більше 5 років... Секретар райкому тюр
мою лякає, голова райвиконкому -  тюрмою, прокурор -  тюрмою, 
голова сільради -  тюрмою і висланням...”12

У процесі виконання положень указів мали місце значні перекру
чення. Виносились вироки особам похилого віку та не членам артілей. 
Рішення про вислання приймалося часто без застосування попередньої 
виховної роботи. Нерідко при цьому зводилися особисті рахунки. Та
кі антигуманні методи щодо селянства забезпечували певні успіхи у 
колгоспному будівництві: частина вцілілих одноосібників вступила до 
колгоспів, дещо зросло виробництво трудоднів, у регіонах знизилася 
кількість осіб, які не виробили мінімум трудоднів. Так, до застосуван
ня указів в колгоспі “Комінтерн” Одеської області із 192 чоловік пра
цездатних в 1949 р. не виробили мінімуму 24 чоловіки, то вже в 1950 р. 
таких не було13.

Не випадково на середину 1950 р. в прокуратуру УРСР і радян
ські органи надійшло 3 тис. 711 скарг на неправильне застосування 
указів 1948 р. Але за матеріалами перевірок було опротестовано і 
відмінено лише 341 “громадський вирок”, що складало всього 9 % 
від усіх скарг14.

На загальних зборах членів колгоспу “Оновлене поле” Бар- 
ського р-ну Вінницької обл. було винесено “громадський вирок “ на 
виселення за межі УРСР громадянина Забченко І.Д. за ухилення від 
трудової діяльності в сільському господарстві. Але сам Забченко при 
цьому не лише не був членом колгоспу, але й працював робітником 
цукрового заводу.

Поряд з висланням набув поширення і такий метод впливу на се
лян як попередження. Лише в 1950 р. було попереджено 19 тис. 495 кол
госпників. Особливо в Одеській, Дніпропетровській, Чернігівській, 
Вінницькій та ін. обл-х15.

Отже, аналіз численних матеріалів, пов’язаних з виселенням се
лян, не дає підстав для висновку про правомірність такого суворого 
покарання. Це - спроби репресивними заходами розв’язати еконо
мічні проблеми.

Ці трагічні сторінки історії нашого народу необхідно вивчати 
глибше, щоб не допускати подібного.

1 Баран В. Україна 1950 -1960-х рр. Еволюція тоталітарної системи. - Львів: 
1996; Бугай М. Депортації населення з України в 30 - 50-ті роки // Український іс
торичний журнал. -1990.- №20.- С.32 - 38; Волков 1. Виселення селян України у від
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далені райони СРСР наприкінці 40-х років // Український історичний журнал.- 
1993.- №7-8.- С.37 - 43; Когут П. Колективізація в західноукраїнському селі. - 
Львів: 2000; Ленартович О. Селянство Західної України у національно-визвольній 
боротьбі 1944 -50 рр. - Луцьк: 1998; Сергійчук В. Десять буремних літ. Західноук
раїнські землі у 1944 - 1953 рр. Нові документи і матеріали. К.: 1998; Тоталітарна 
держава і політичні репресії в Україні у 20 - 80-ті роки: / Матеріали міжнародної 
наукової конференції 15 - 16 вересня 1994 р. - К.: 1998.

2 Гаврилюк О. Репресії тоталітарного режиму як засіб вирішення економічних 
проблем західноукраїнського села (кінець 40-х - початок 50-х рр.) // Тоталітарна 
держава і політичні репресії в Україні у 20 - 80-ті роки: / Матеріали міжнародної 
наукової конференції 15-16  вересня 1994 р. - К.: 1998.- С.115 - 116.

3 Центральний державний архів громадських об'єднань України. (Далі: ЦДА- 
ГО України) - Ф.І.- Оп. 24.- Спр. 5933, Арк. 37; Сергійчук В. Депортація поляків з 
України. Невідомі документи про насильницьке переселення більшовицькою вла
дою польського населення з УРСР в Польщу в 1944 - 1946 рр. - К.: 1999.- С.12.

4 ЦДАГО України. - Ф.І.- Оп. 24.- Спр. 5933.- Арк. 38.
~ Там само.- Арк. 39.
 ̂ Бажай О. Слуга, або фрагмент життя генерала Серова. // 3 архівів ВУЧК - 

ГПУ - НКВС - КГБ,- 1994.- №1.- С.235.
7 Гаврилюк О. Вказана стаття.- С.116.
° ЦДАГО України. - Ф.І.- Оп. 24.- Спр. 73.- Арк. 60.
9 Там само.- Арк. 62.
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Олег Божая 
(Київ, Україна)

П ЕРЕСЛІДУВАННЯ ІНАКОДУМ СТВА В 
УКРАЇНСЬКІЙ PCP в другій ПОЛОВИНІ 1960-х років

Критика “культу особи Сталіна” та його наслідків, що знайшла 
своє відображення в рішеннях XX з’їзду КПРС, поклали початок 
серйозним зрушенням в суспільно-політичному житті радянського 
суспільства в другій половині 1950-х - на початку 1960-х років. Курс 
на відновлення “соціалістичної законності”, відхід від проявів “кла
сичного сталінізму”, викриття і справедливе засудження масових 
репресій, реформаторська діяльність М. Хрущова та очолюваного 
ним партійного і державного керівництва породжували певний оп
тимізм щодо перспектив розвитку радянського соціалістичного ла
ду на засадах демократії та гуманізму.
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Період хрущовської “відлиги” мав вагоме значення і в усіх сфе
рах культурного життя УРСР. Відкат сталінізму сприяв послаблен
ню цензури, ідеологічному пресингу, реабілітації відомих письмен
ників та митців, скасуванню ряду помилкових партійних постанов 
1940-х років в галузі культури, розширенню рамок для творчої та на
укової діяльності, зростанню значної кількості нових наукових цен
трів, громадських організацій, творчих спілок тощо. Процес рефор
мування тоталітарної системи, ревізія окремих аспектів сталінізму в 
ідеологічній та культурній сферах вплинули на виникнення і подаль
ше формування покоління українських шістдесятників - нової течії в 
літературі, мистецтві, що різнилася колом порушених проблем, від
мінними від офіційної думки підходами до їх розв’язання.

Однак як довела подальша практика, політичні і соціально-еко
номічні реформи М. Хрущова, спрямовані на лібералізацію радянсько
го режиму, боротьбу зі сталінщиною, аж ніяк не зачіпали фундаменту 
тоталітарної системи і носили лише косметичний характер.

Обмеженість та недосконалість процесу десталінізації наочно 
простежуються в усіх здійснених в цей період заходах. Засудивши 
масові репресії 1930-х - початку 1950-х років, вище політичне керів
ництво СРСР на чолі з М. Хрущовим не розкрило справжню приро
ду цього негативного явища, яке стало родинною плямою радян
ської тоталітарної системи.

Хрущовські реформи не виправдали пов’язані з ними сподіван
ня щодо підвищення ефективності радянської економіки у 1950-ті ро
ки, розширення економічних прав республік, покращання життєво
го рівня радянських людей.

Грубістю і безцеремонністю відзначалось прагнення вищого 
політичного керівництва взяти під свій щільний контроль всі без ви
нятку сфери духовного життя суспільства, намагання перетворити 
творчу інтелігенцію в слухняний інструмент власної політики.

Не зазнала суттєвих змін в період десталінізації й радянська на
ціональна політика, орієнтована на творення єдиної спільності “радян
ського народу”, запровадження насильницької русифікації національ
них республік, штучного звуження сфер вжитку національних мов.

Половинчастість та непослідовність хрущовської “відлиги” 
спричинили в середині 1960-х років крутий поворот до неосталініз- 
му, зростання опозиційних настроїв серед різних верств населення, 
виникнення такого явища як дисидентство.

У матеріалах вищого політичного керівництва СРСР та УРСР 
другої половини 60-80-х років знаходимо чимало яскравих докумен
тів, що визначали "генеральну лінію боротьби з українським буржу
азним націоналізмом” та виправдовували державну політику насил
ля і терору щодо інакомислення.

Спираючись на напрацьовану законодавчу та нормативну ба
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зу, активно боровся з "антирадянськими елементами" Комітет держ
безпеки при Раді Міністрів СРСР і в першу чергу ного П'яте управ
ління, створене під безпосереднім керівництвом Пилипа Бобкова. 
Кожен з відділів П'ятого управління працював на певному, чітко ок
ресленому напрямку. Наприклад, 1-й відділ, очолюваний генералом 
Іваном Абрамовим, займався інтелігенцією і органами друку. 3-й 
відділ спеціалізувався на молоді, а їх колеги з 4-го опікувалися цер
ковними справами. Спеціальні підрозділи орієнтувалися на "націо
налістів", "анонімників" тощо1.

У розв'язанні покладених на нього завдань П'яте управління 
КДБ СРСР та його республіканські і місцеві органи повсякчасно 
покладалися на велику групу "співробітників" "спостерігачів", 
"консультантів", "агентів", "особливо цінних агентів", "резидентів"2.

Перші симптоми повернення до виправданої репресивної полі
тики, засудженої з трибуни XX з'їзду КПРС, з'явилися вже при Хру
щові. Не відмовилось від неї і нове вище політичне керівництво, очо
люване Л.Брежнєвим. Активізація національно-культурного життя в 
Україні, зародження політичної течії у шістдесятництві, яка головну 
увагу акцентувала на вирішенні суспільно-політичних проблем, ви
кликали незадоволення можновладців як у Москві, так і у Києві. 
Більше того, переслідування опозиції на тлі боротьби з "пережитка
ми українського буржуазного націоналізму", ствердження ефемерно
го "зближення націй" розглядалося ним не лише як покарання нез
годних, а як своєрідний засіб впливу на суспільну свідомість.

Хвиля політичних арештів, що прокотилася у Києві, Львові, 
Одесі, Івано-Франківську, Тернополі, Луцьку, Феодосії в серпні-ве- 
ресні 1965 р., в результаті якої в слідчих ізоляторах КДБ опинилося 
24 найбільш активних учасників українського національного руху, 
була першою превентивною політичною реакцією правлячого режи
му на розвиток інакодумства в Україні.

Одним з перших об’єктів терору та репресій стала переважно 
молода мистецько-творча еліта руху шістдесятників - І.Світличний, 
О. Заливаха, брати Горині, М. Косів, М. Осадчий, В. Мороз, А.Шев
чук. Здійснюючи ідеологічне обґрунтування репресій, політичне ке
рівництво республіки докладало чимало зусиль і в підготовці та про
веденні 1966 р. сумнівних судових процесів над шістдесятниками. 13 
січня 1966 р. в Луцьку відбувся судовий процес над викладачами Ва
лентином Морозом та Дмитром Іващенком. Спеціально дібрана в 
залі засідань публіка "схвально" зустріла винесений вирок - відповід
но п'ять і два роки виправно-трудових таборів суворого режиму.

В лютому 1966 р. перейняв естафету Івано-Франківський облас
ний суд, який засудив батька двох малолітніх дітей, вчителя Михай
ла Озерного, до шести років виправно-трудових таборів суворого 
режиму.

553



Майже одночасно проходив судовий процес у Тернополі над му- 
зейником Ігорем Геретою та вчителем Методієм Чубатим. Зваживши 
на їх покладливість, радянська Феміда визначила їм п'ять і чотири ро
ки ув'язнення умовно.

Наступним у судовому марафоні став процес у Івано-Фран
ківську над самобутнім українським художником Панасом Залива- 
хою. Несхожість і критичне ставлення до існуючих суспільних 
явищ обійшлися йому п'ятьма роками виправно-трудових таборів 
суворого режиму.

В березні 1966 р. пройшла серія судових процесів у Києві, на 
яких до різних термінів покарання були засуджені студент Ярослав 
Геврич, лаборант Київського університету Євгенія Кузнєцова, інже
нери Олександр Мартиненко та Іван Русин. Дорогою ціною каяття і 
відмови від товаришів здобув свободу і можливість продовжувати 
працювати старший науковий співробітник Інституту геофізики АН 
УРСР Микола Гринь3.

23-26 березня 1966 р. відбулися судові процеси над вчителем Ми
хайлом Масюткою, робітником, студентом-заочником ЛДУ Іваном 
Гелем, конструктором-модельєром Ярославою Менкуш, які були від
повідно засуджені до трьох (М.Масютко, І.Гель) та двох з половиною 
років (Я.Менкуш) позбавлення волі.

Хвилювання серед української інтелігенції викликала судова 
розправа над психологом Михайлом Горинем, мистецтвознавцем 
Богданом Горинем, філологом Мирославою Зваричевською, викла
дачем, кандидатом філологічних наук Михайлом Осадчим, що від
бувся 13-18 квітня 1966 р. у Львові. На підтримку підсудних виступи
ли письменники Іван Драч, Ліна Костенко, Микола Холодний, Іри
на Вільде, Ростислав Братунь, Роман Іваничук, Володимир Гжиць- 
кий, Роман Лубківський, Іван Дзюба, журналіст Вячеслав Чорновіл, 
ряд інших представників наукової та творчої інтелігенції4. Все це не 
завадило суду винести підсудним невиправдано суворі вироки: 
М.Гориню - шість років таборів суворого режиму; Б.Гориню - чоти
ри роки таборів суворого режиму; М.Осадчому - два роки таборів 
суворого режиму, М.Зваричевській - вісім місяців позбавлення волі.

У вересні 1966 р. судовим процесом над антирадянщиком змогли 
відзвітуватися партійні і правоохоронні органи Житомирської обл. До 
п'яти років виправно-трудових таборів суворого режиму був засудже
ний початкуючий літератор, брат відомого українського письменника 
Валерія Шевчука, лінотипіст обласної друкарні Анатолій Шевчук. Як 
речовий доказ, фігурувало 137 рядків відлитого на лінотипі тексту 
статті Є.Сверстюка “3 приводу процесу над Погружальським5.

Трагічний список покараних поповнив і відомий український 
письменник-перекладач Святослав Караванський, якого без суду і 
слідства за постановою Генерального прокурора СРСР відправили в
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мордовські табори відбувати раніше визначене 25-річне ув'язнення.
Характерно, що із завершенням судових процесів 1966 р. кам

панія з викорінення інакомислення, як суспільного явища, в респуб
ліці не вщухає. Навесні 1966 р. силові структури вдаються до засто
сування ідеологічно-адміністративного терору проти знайомих і 
друзів ув’язнених, осіб, причетних до дисидентського руху.

Нова широка антиукраїнська кампанія здійснювалась в респуб
ліці відповідно до постанови президії ЦК КПУ від 11 травня 1966 р., 
прийнятої на основі інформації Верховного Суду УРСР, Прокурату
ри УРСР та Комітету державної безпеки при Раді Міністрів УРСР 
про "пожвавлення націоналістичних елементів"

Сплановані вищим політичним керівництвом республіки заходи 
нагадували традиційні "чистки", вигадані більшовицькою партією 
в1920-30-х роках для боротьби з політичними опонентами. Так, під 
безпосереднім контролем секретаря Івано-Франківського обкому 
партії Олександра Чернова весною 1966 р. були проведені збори 
професорсько-викладацького складу місцевого філіалу політехніч
ного інституту, на яких розпинали викладача іноземних мов І.Кости- 
нюка, який нібито попав під вплив свого колеги В.Мороза. Під тис
ком політичних проводирів слухняні партійні збори схвалили рішен
ня просити Вчену раду Інституту відмінити своє рішення про обран
ня на посаду І.Костинюка, "який надалі не може виховувати студен
тів - майбутніх будівників комунізму" Одночасно було вирішено 
звільнити з роботи асистента кафедри вищої математики А.Полови
ни, який обережно спробував захистити товариша по роботі6.

За таким же сценарієм проходили збори Івано-Франківського 
педінституту, присвячені розгляду персональних справ викладачів
А.Загоруйко та П. Арсенича, причетних до діяльності вже згадувано
го В.Мороза. Якщо перший повністю розкаявся у своїх вчинках, чим 
врятував себе від покарання, то другий намагався виправдатися. 
Партійні збори ухвалили рішення про виключення Петра Арсенича 
з членів КПРС7.

У селі Дуба Рожнятівського р-ну Івано-Франківської обл. тер
міново зібрані збори обговорювали "негідну поведінку" вчителя міс
цевої школи В.Іванишина, який тісно спілкувався з "націоналістом" 
М.Озерним. Виявивши "гуманність", владні структури віддали педа
гога на поруки односельчан. Згадане зібрання мало своє органічне 
продовження. В усіх середніх та 8-річних школах області було прове
дено партійні збори, в ході яких викривалась "підступність ідеології 
українського буржуазного націоналізму", засуджувались погляди 
М.Озерного та В.Іванишина8.

Свій внесок у викриття українського буржуазного націоналіз
му внесли відкриті партійні збори Івано-Франківських художньо-ви- 
робничих майстерень, що засудили митців Каравай, Турецького,
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Сопільника, Кувшинову, які підтримували дії заарештованого ху
дожника Панаса Заливахи.

На боротьбу з націоналізмом енергійно підняв громадськість Во
линський обком КПУ Комсомольські збори Луцького педагогічного 
інституту ім.Л.Українки рішуче відмежувалися від студенток 4 курсу 
історико-філологічного факультету Анатолії Панас і Лесі Ковальчук, 
які відвідували вечори, організовані Валентином Морозом та Дмит
ром Іващенком. За вимогою колишніх товаришів вони були позбавле
ні студентських та комсомольських квитків̂ *

Особливо пристрасно проходила боротьба з українським буржу
азним націоналізмом у Львівській обл. Зокрема, партійні збори облас
них відділень Спілки письменників та Спілки художників піддали гос
трій критиці членів КПРС письменників Я.Стецюка, Р.Іваничука, Лу- 
чука, художника Є.Миська, які звернулися до обласного суду з прохан
ням передати на поруки співробітника Львівського державного музею 
українського мистецтва Богдана Гориня. В "чорному списку" опини
лася редакція журналу "Жовтень", в якій готувався вищеозначений 
лист і здійснювався організований збір підписів10.

Внаслідок "чистки" в Львівському державному університеті 
ім.І.Франка було увільнено з роботи завідувача методкабінету філо
логічного факультету Паньківа, завідувача кабінетом франкознавс
тва Михайла Косіва, виключено з партії та університету студента З 
курсу факультету журналістики Ярослава Кендзьора. В Львівському 
сільськогосподарському інституті розгляд персональної справи вик
ладача кафедри філософії та наукового комунізму Сандурського за
вершився виключенням його з членів КПРС та позбавленням права 
працювати зі студентами1!.

Втратою партійного квитка та відлученням від улюбленої спра
ви завершилось обговорення персональної справи наукового праців
ника Львівського державного історичного музею Г.Недашківської, 
поміченої в розповсюдженні самвидаву12.

В Тернопільській обл., як довідуємось з інформації першого 
секретаря обкому КПУ Григорія Шевчука, партійні та комсомоль
ські збори учбових закладів, установ і підприємств широко обгово
рювали націоналістичні вчинки своїх земляків - старшого науково
го співробітника обласного краєзнавчого музею Ігоря Герети та ви
пускника музичного училища Методія Чубатого. Про їх дієвість 
свідчить той факт, що молодий поет В.Ярмуш, який нібито під впли
вом Герети написав ряд антирадянських віршів, "відразу" взявся за 
роботу над поемою, присвяченою ленінському комсомолу.

У Києві одним з перших зазнав удару такий осередок вільно
думства як Київський державний університет ім.Т.Г.Шевченка. Піс
ля відповідної роботи його стіни залишили доцент факультету жур
налістики М.ІІІестопал, студенти Парфенюк, Скорик, Васильчук,
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Мицик та ін.13
Під безпосереднім контролем ЦК Компартії України проходи

ла кампанія з викорінення ідеології націоналізму в центральних нау
кових установах, творчих спілках.

В Академії наук УРСР різного роду покарань зазнали М.Гуць, 
Л.Ященко (інститут мистецтвознавства, фольклору та етнографії), 
Є.Пронюк (інститут філософії), М.Коцюбинська, Ю.Бадзьо, С.По- 
пель, І.Ющук (інститут літератури), Є.Сверстюк (інститут ботаніки), 
Р.Юськова (інститут мікробіології), З.Франко (інститут мовознавс
тва), В.Завойський (інститут геофізики), В.Пеньковський (сектор 
держави та права), О.Щириця, В.Сазанський (інститут геології)14.

У Спілці письменників України ідеологічна проробка заверши
лась виключенням з КПРС Ю.Назаренка, оголошенням суворої до
гани з занесенням до облікової картки І.Драчу, "громадським судом" 
членів СПУ І.Немировича, С.Тельнюка, Г.Бойка, І.Гончаренка, 
Ю.Петренка, Л.Костенко, Б.Антоненка-Давидовича, І.Дзюби, ре
дактора видавництва "Дніпро" Доценка, друкарки газети "Літера
турна Україна" Л.Мельник та ін.

Гострого осуду зазнала на зборах своїх колег по творчому цеху 
художниця Алла Горська. У неї буквально вирвали визнання своєї 
провини і запевнення, що своєю працею художнього оформлення 
міста Донецька вона виправдає високе звання радянського митця.

На партійних зборах Спілки кінематографістів УРСР деякі вис
тупаючі (режисер С.Навроцький) були схильні зарахувати до проя
вів націоналізму окремі самобутні твори Ю.Іллєнка, С.Параджано- 
ва, Г.Осики. Лише принципова позиція кінорежисерів В.Івченка, 
М.Мащенка, В.Денисенка, директора кіностудії ім.О.Довженка 
В.Цвіркунова, поета М.Вінграновського дозволила нейтралізувати 
виступи найбільш запопадливих "інтернаціоналістів"15.

Таким чином, повністю використавши можливості місцевих пар
тійних комітетів, первинних партійних організацій, вище політичне ке
рівництво республіки, підбиваючи підсумки кампанії з боротьби із 
проявами націоналізму, мало підстави констатувати що "...відповідні 
організації та установи намітили цілий ряд заходів, спрямованих на 
поліпшення ідейно-виховної роботи, піднесення рівня марксистсько- 
ленінського навчання. На партійних зборах і зборах колективів, в ін
дивідуальних бесідах були викриті помилки в ідеологічній роботі, за
суджені нездорові настрої. По відношенню до товаришів, прізвища 
яких згадувалися в доповідній, було вжито заходів..."16.

Наступ на шістдесятників, що збігся з приходом до влади 
Л.Брежнєва та його прибічників з числа неосталіністів, не обмежив
ся репресіями 1965-1966 років. Сам факт переслідування різноманіт
них молодіжних об’єднань, їх закриття, застосування каральних за
ходів щодо активістів руху шістдесятників стали певним стимулом
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для формування опозиційних настроїв серед української інтелігенції, 
інших верств населення, оскільки наочно показували ставлення 
правлячого режиму до процесу національно-культурного відрод
ження 1960-х років, розкривали його антигуманний характер.

Знищення інтелектуальних паростків хрущовської відлиги в 
другій половині 1960-х років верхівка КПРС пов’язувала із застосу
ванням ідеологічного терору. Посилення адміністративного тиску та 
ідеологічного контролю з боку, властей першими відчули на собі 
громадсько-політичні та літературно-художні журнали, які на рубе
жі 1960-х років виступали своєрідною трибуною української вільної 
думки. Так по гарячих слідах репресій 1965-66 років ЦК Компартії 
України домігся від президії Спілки письменників України рішення 
про зміщення ряду редакторів літературно-художніх, громадсько- 
політичних та наукових журналів і призначення на ці посади “полі
тично випробуваних і загартованих” письменників і критиків. На
приклад, головним редактором “Вітчизна” став член президії, зас
тупник голови СПУ Любомир Дмитерко, який завжди творив “по 
вказівці власного серця, що належало партії” Журнал “Радянське 
літературознавство” очолив літературний критик, член президії 
СПУ Леонід Новиченко, відповідальним редактором журналу 
“Дніпро” був призначений член президії СПУ Олександр Підсуха. 
Лише завдяки реальній підтримці керівництва СПУ на певний час 
вдалося втриматись редактору “Літературної України” П.Загребель- 
ному, хоча його можливості в роботі було значно обмежені1 \

Щільна опіка редакційних колегій часописів була невипадко- 
вою. Популярний в 1960-х роках вираз: “Перш ніж ввести танки в 
Чехословаччину, треба було ввести їх у “Новый мир”, мав під собою 
певні підстави, оскільки такі видання впливали на формування сус
пільної свідомості”. В зв’язку з цим привертає увагу спланована у 
Львівському обкомі партії під керівництвом його секретаря В. Малан- 
чука кампанія проти редколегії журналу “Жовтень” на чолі з головним 
редактором Ростиславом Братунем, яка не підтримувала дії влади під 
час політичних арештів серпня-вересня 1965 р. Обговорення часопису 
на бюро Львівського обкому партії 14 жовтня 1965 р. було організова
не і проведене у кращих традиціях 1930-х - початку 1950-х років. Чого, 
наприклад, вартий виступ секретаря з ідеології, який без сумніву зая
вив про те, що саме Р. Братунь зробив журнал “пристанищем всіх 
скривджених і ображених, допустив становище, коли найкращою пере
пусткою на сторінки журналу є посвідка про те, що автор відсидів у 
тюрмі”. Не погребував В. Маланчук і спробами звести на бюро обко
му особисті рахунки з Братунем, підкресливши, що письменник у ми
нулому був націоналістом “допускав серйозні ідейні прорахунки”.

Секретаря з ідеології підтримав і Львівський партійний лідер 
Василь Куцевол, який, підсумовуючи обговорення, погрожував літе
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раторам: “Ми не допустимо націоналістичних вихваток на сторінках 
журналу”18.

Прагнучи захистити редколегію часопису від несправедливих 
звинувачень В. Маланчука, Р. Братунь звернувся до ЦК КПУ з лис
том, в якому розкрив справжні мотиви конфлікту: “... Взагалі для 
тов. Маланчука В. Ю. характерний вияв підозрілості і недовір’я до 
авторів “Жовтня”, зокрема, до молоді. Так, йому не подобаються та
кі наші автори як М. Косів, Б. Горинь, М. Ільницький та інші. Звіс
но, легше заборонити друкуватись, дискримінувати, ніж виховувати 
творчу молодь, а тов. Маланчук В.Ю., як видно з багатьох фактів, з 
провалу роботи з творчою молоддю, очевидно, був би дуже задово
лений, якби вона взагалі не існувала.

Не подобається тов. Маланчуку В.Ю. стаття Б.Гориня про мо
лодого скульптора Ф.Бриж. Про творчість Ф.Бриж можна сперечати
ся, але не можна заперечувати цього своєрідного таланту. А чим ін
шим, як не адмініструванням, можна пояснити те, що після прийняття 
жюрі виставки художніх творів до ювілею Лесі Українки тов. Малан
чук зняв з експозиції скульптурну серію Ф.Бриж “Лісова пісня”, якій 
мистецтвознавці дали високу оцінку, яка репродукувалась на сторін
ках преси і показувалась по телебаченню. На жаль, це не поодино
кий випадок... Як бачимо, є велика розбіжність між закидами на ад
ресу “Жовтня” і справжнім станом речей. Чому так сталося? Не зні
маючи з себе вини, з ряду творчих невдач, я змушений наголосити на 
ненормальних відносинах, що склалися між мною і секретарем OK 
КПУ тов. Маланчуком В.Ю., який вважає, що я і більшість представ
ників місцевої інтелігенції є націоналістами. Тов. Маланчук В.Ю. ство
рював навколо журналу нездорову атмосферу, всіляко намагався пі
дірвати авторитет редколегії, інкримінувати мені і декому з пред
ставників редакції нездорові настрої, націоналізм тощо”19.

На жаль, користуючись принципом “партапарат завжди пра
вий”, секретар ЦК КПУ з ідеології А.Д. Скаба не захотів об’єктивно 
розібратися з проблемами журналу “Жовтень”, який протягом три
валого часу збуджував громадську думку, виступав ревним побор
ником нового в суспільному та літературно-мистецькому житті. За 
його пропозицією секретаріат ЦК КПУ ухвалив постанову “Про іс
тотні недоліки в роботі журналу “Жовтень”, в якій погодився із 
звільненням P.A. Братуня від обов’язків відповідального редактора 
журналу “Жовтень”, а також зобов’язав Спілку письменників Укра
їни і Львівський обком партії “зміцнити редколегію “Жовтня” квалі
фікованими, політично зрілими кадрами”20.

Не уникнув покарання від вищого політичного керівництва ре
дактор часопису “Вітчизна” і Л. Дмитерко, який майже не робив ні 
кроку без погодження з директивними органами. Однак, публікації 
на сторінках редагованого ним журналу оповідання Я.Ступака
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“Гординя” була присвячена постанова секретаріату ЦК КПУ від 29 
лютого 1967 р. “Про ідейно-політичну помилку журналу “Вітчизна” 
В згаданому документі оповідання Я.Ступака оцінювалось як ідейно 
шкідливе, а Л. Дмитерку за притуплення політичної пильності ого
лошувалась догана21.

За дорученням ЦК КПУ республіканський комсомол навів по
рядок в журналі ’’Дніпро” Постановою секретаріату ЦК ЛКСМУ 
від 26 вересня 1969 р. доручалось протягом місяця перевірити склад 
редакційної колегії та зміцнити редакцію журналу22. Приводом до 
такого покарання стала публікація на сторінках “Дніпра” повісті В. 
Лігостова “Подорож до Ельдорадо”, оповідань М.Олійника “Місце
вий історик”, Б.Антоненко-Давидовича ’’Спокуса”, гуморесок 
Ю.Ягейкіна “Загадка про труби”, А.Крижанівського “Інтерв’ю з ко
лоритним дідом”

Справа журналу "Дніпро" знову сплила на поверхню весною 
1971 р., коли Ю.Мушкетик вмістив в четвертому числі часопису 
рецензію І.Дзюби "Уважність до життя" на збірку оповідань А.Ді- 
марова "Зінське щеня" Зусиллями працівників комбінату друку 
"Радянська Україна" і учнів поліграфічного училища аркуші з кра
мольною публікацією буквально за лічені години були вилучені з 
вже надрукованого і зброшурованого видання, а сам Юрій Муш- 
кетик позбувся посади головного редактора. Вся згадана акція 
здійснювалась з ініціативи і під безпосереднім контролем КДБ при 
Раді Міністрів УРСР23.

Заходами вищого політичного керівництва поступово обмежува
лись плани випуску літератури республіканськими видавництвами. 
Варто було комсомольському видавництву “Молодь” випустити у світ 
“ідейно хибну” книгу І. Чандея “Березневий сніг”, як секретаріат ЦК 
ЛКСМУ своєю постановою вказав дирекції видавництва на “притуп
лення політичної пильності, невимогливості, низький рівень організа
ції творчого процесу”. Цим же рішенням було увільнено з роботи у ви
давництві редактора книги “Березневий сніг” Тищенка.

Не мали змоги вже згадане видавництво “Молодь” та “Радян
ський письменник” розпочати у 1968-1969 роках роботу з видання 
поетичних збірок ідейно скомпрометованих Кир’яна, Воробйова, 
Клочка, Голобородька.

За вказівкою органів держбезпеки УРСР, з директорами видав
ництв весною 1969 р., у відділі культури ЦК КПУ була проведена 
роз’яснювальна бесіда “про недоцільність видання згаданих рукопи
сів, оскільки вони складаються з творів, далеких за своєю тематикою 
від актуальних проблем сучасного життя”24.

Пропозиції голови республіканського КДБ В.Нікітченка час
тково лягли в основу постанови ЦК КПУ від 3 березня 1969 р., яка 
вказувала творчим спілкам, особливо Спілці письменників України,
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на низький ідейний рівень мистецьких творів, ворожі випади окре
мих творчих працівників проти партії і держави. Одним із заходів на 
виконання згаданої постанови, стала реорганізація секретаріату 
СПУ, який начебто не забезпечив належного керівництва письмен
ницькою організацією.

Особливо ревно здійснювались пошуки і викорінення інако
думства в кіномистецтві. Напоумити кіномитців ставила за мету пос
танова президії ЦК КПУ від ЗО червня 1966 р. “Про окремі серйозні 
недоліки в організації виробництва кінофільмів на Київській кіно
студії імені О. Довженка” У фільмі “Криниця для спраглих”(автор 
сценарію -  І.Драч, режисер-постановник - Ю. Ільєнко, редактор-
О.Сизоненко) вище політичне керівництво побачило “викривлення 
“життєвої правди” і характерів наших сучасників,... заперечення іде
алів, якими живе народ Радянської України” “Антирадянський 
присмак” помітили члени та кандидати в члени політбюро ЦК КПУ 
П.Шелест, В.Щербицький, А. Скаба та інші й у відзнятих матеріалах 
до фільму “Звірте свої годинники” (автор сценарію - Ліна Костенко, 
режисер-постановник-В. Іляшенко), в яких нібито “всупереч життє
вій правді і попередньому задуму, створюється фільм не про подвиг 
трьох українських поетів -громадян, які віддали життя заради захис
ту соціалістичної Батьківщини, а, навпаки, про їх безглузду смерть, 
причину якої автори бачили в недосконалості керівництва країною 
напередодні і в час війни проти гітлерівських окупантів...”25

Ще більш хльосткішою була критика сценарію та відзнятих сю
жетів фільму “Київські фрески”, що відзначалися ідеологічним апа
ратом ЦК КПУ “...викривленням, подекуди патологічним сприй
манням дійсності, прагненням ствердити людську самотність, пока
зати маячіння, душевну безвихідь”*6.

Вище політичне керівництво винесло суворі покарання відпові
дальним працівникам комітету з кінематографії, кіностудії ім. Дов
женка тощо.Та вони не йдуть в ніяке порівняння з тими втратами, 
що відчула українська культура внаслідок грубого втручання в твор
чість, політичної та ідеологічної корекції мислення художника. Піс
ля такого роду корекції упродовж довгих років був відлучений від 
роботи Сергій Параджанов. Під невсипучим оком цензури довгий 
час перебувала творчість Ю. Іллєнка, Л.Осики, І.Миколайчука.

Таким чином, новітні організаційно-виховні форми упокорення 
інтелігенції, моральний тиск на впливових діячів мистецтва та культу
ри, що супроводжувався публічними викривальними кампаніями в 
1967-1969 роках, на практиці означало ніщо інше як поворот до кла
сичного сталінізму, до традицій жданівщини. І все ж, незважаючи на 
жорсткий нагляд за культурою в другій половині 1960-х років, ство
рити ідеологічну греблю нонконформістським думкам і течіям в літе
ратурно-мистецькому житті України партапарату так і не вдалося.
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Відчуваючи небезпеку перед активним поширенням інакодумс
тва у всіх сферах суспільно-політичного та духовного життя, правля
чий режим й надалі не відмовлявся від використання найрізноманіт- 
них методів насилля: морального терору, політичної дискредитації, 
тюремного ув'язнення.

В так званий період “спокійних” 1967-1971 років правоохорон
ними органами республіки до кримінальної відповідальності за анти- 
радянську агітацію та пропаганду (ст. 62) притягалось 87 громадян. Як 
правило, порушення кримінальних справ за політичними статтями 
здійснювалось в першу чергу за діяльність, пов'язану з розповсюджен
ням самвидаву. В 1967 р. за цей різновид "злочину" було засуджено 19 
чоловік; 1968 - 9, 1969 - 22, 1970 - 25, в першій половині 1971 - 12. Біль
ше всього було притягнуто у Львівській обл. - 12 чоловік, Івано-Фран
ківській - 8, Київській - 7, Ворошиловградській (Луганській) та До
нецькій - по 6; Тернопільській і Кіровоградській - по 5.

Вагомими "здобутками" відзначалася діяльність органів КДБ та 
прокуратури України і в боротьбі з "розповсюдженням явно наклеп
ницьких вигадок, що порочать радянський державний і суспільний 
устрій" (ст. 187-1), внаслідок чого в 1967 - першій половині 1971 рр. бу
ло засуджено 137 громадян. З них у Ворошиловградській обл. - 31, Ми
колаївській і Донецькій по 14; Київській - 13, Харківській - 1127.

Ювілейне 50-річчя встановлення радянської влади принесло 
нові жертви. За вироком Львівського обласного суду від 15 листопа
да 1967 р. до трьох років позбавлення волі був засуджений журналіст 
Вячеслав Чорновіл. Йому ставилося в провину написання книги 
"Лихо з розуму", розповсюдження публіцистичного твору В.Мороза 
"Репортаж із заповідника імені Берії"

Оцінюючи згаданий судовий вирок, І.Дзюба, І.Світличний,
Н.Світлична, Л.Костенко, А.Горська в листі до вищих посадових 
осіб республіки, діячів культури, окремих депутатів Верховної Ради 
УРСР відзначали, що він "...перебуває в разючій невідповідності до 
матеріалів слідства і звинувачення скидається на особисту помсту, 
розправу наділених владою осіб над людиною, що по-інакшому ду
має і насмілюється критикувати дії окремих представників радян
ських установ тобто здійснює своє конституційне право"28.

До свого активу органи КДБ могли занести і розправу над орга
нізаторами та учасниками підпільної антирадянської організації "Ук
раїнський національний фронт" (“УНФ”). Розглянувши матеріали 
проведеного ними слідства, Верховний суд УРСР 27 листопада 1967 р. 
засудив: Дмитра Квецька - до п'ятнадцяти років позбавлення волі з від
буттям п'яти років у в'язниці, а решти десяти - у виправно-трудовому 
таборі суворого режиму, з наступним п'ятирічним засланням;

Зіновія Красівського та Михайла Дяка - до дванадцяти років 
позбавлення волі з відбуттям перших п'яти років у в'язниці, а решти

562



семи років - у виправно-трудовому таборі, з наступним п'ятирічним 
засланням; Ярослава Лесіва та Василя Кулинина - до шести років 
ВТТ суворого режиму29

В Донецькій обл. за причетність до "УНФ" було заарештовано 
насипника шахти "Росія" з м.Новогнатівка Миколу Качура, у Львів
ській обл. - тимчасово непрацюючого Григорія Прокоповича, культ
освітнього працівника Мирослава Меленя, інженера Івана Губку30.

Новий, 1968 рік, розпочався засудженням 5 січня Івано-Фран
ківським обласним судом тракториста колгоспу "Здобуток Жовтня" 
Коломийського р-ну Степана Ткача, який в ніч на 1 травня 1967 р. 
підняв в с.Дебеславці два жовто-блакитних прапори31.

В квітні 1968 р. в Тернополі тривав суд над викладачем спеці
альних предметів Копичинського сільськогосподарського технікуму 
бухгалтерського обліку Миколою Коцом. Останній за розповсюд
ження листівок у Києві, Тернополі, Підволочиську, Нововолинську, 
Луцьку та інших населених пунктах України отримав суворе пока
рання - сім років виправно-трудових таборів з наступним п'ятиріч
ним засланням32.

Оповідаючи про ті умови, в яких доводилось перебувати під 
час слідства та судового процесу, М.Коц в листі до батька писав: 
"Вже сьомий місяць, тобто з 27.Х.67 р., я знаходжусь в казематі-під- 
валі Тернопільського КДБ. 7 місяців при електроосвітленні, без ден
ного світла. Досить важке тут повітря, але нічого тут не зробиш, не 
хочеш терпіти в ярмі, то сиди в підвалі... Суд наді мною відбувся 
11.IV.68 р. Охороняли мене чотири автоматники. Щоб люди не по
чули правди, судове засідання зробили закритим. Навіть моє про
хання про допуск на судове засідання Вас, як батька, а сестер, як 
свідків, відхилили. Одним словом, робили все так, щоб ніхто нічого 
не знав, навіть, за що судять..."33.

В 1968-1969 рр. в Україні пройшла серія арештів та судових 
процесів у зв'язку з протестами українських громадян проти втор
гнення радянських військ у Чехословаччину. Захищаючи право су
сідньої країни на самовизначення, вони водночас домагалися свобо
ди і для власної Батьківщини.

На початку 1969 р. Кіровоградський обласний суд засудив до 
шести років ув'язнення в таборах суворого режиму з наступним 
п'ятирічним засланням кандидата фізико-математичних наук, доцен
та, колишнього завідувача кафедрою фізики та загальнотехнічних 
дисциплін Георгія Дубовова, який написав і розповсюдив анонімно
го листа - звернення до всіх патріотичних організацій Чехословач- 
чини. "Найгуманніший в світі суд" не взяв до уваги, що Г.Дубовов 
внаслідок тяжкої хвороби суглобів був інвалідом II групи34.

Від імені вигаданого товариства "Симоненкові друзі" поширю
вав листівки з протестом проти агресії в Чехословаччині, русифіка
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ції України редактор Черкаського обласного управління друку, ко
лишній помічник першого секретаря обкому партії, росіянин за на
ціональністю Михайло Ліхцов. Вироком Черкаського обласного су
ду від 15 жовтня 1969 р. він був засуджений до п'яти років таборів су
ворого режиму. Лише визначенням судової колегії з кримінальних 
справ Верховного Суду УРСР термін ув'язнення М.Ліхцову скорочу
вався до трьох років35

Стільки ж отримав від правосуддя комірник готової продукції 
Тернопільського заводу мінеральних вод Іван Курилас, який дозво
лив собі, перебуваючи на відпочинку в санаторії с.Яблунівка Бу- 
чацького району Тернопільської обл., в розмовах з відпочиваючими 
критикувати внутрішню і зовнішню політику СРСР, аргументуючи 
необхідність створення незалежної Української держави36.

Не виявив милосердя до працівників Київської ГЕС Олексан
дра Назаренка, Василя Кондрюкова, Валентина Карпенка Київ
ський обласний суд, який 31 січня 1969 р. визнав їх винними "у виго
товленні, зберіганні та розповсюдженні наклепницької літератури, 
проведенні антирадянської агітації в усній формі" і засудив відповід
но до п'яти, трьох і півтора років позбавлення волі у виправно-тру- 
дових таборах суворого режиму37.

Виготовлення і розповсюдження самвидаву, а також участь у 
створенні "Ініціативної групи з захисту прав людини в СРСР", яку 
підтримали відомі правозахисники Наталія Горбаневська, Мустафа 
Джемілєв, Сергій Ковальов, Леонід Плющ, Петро Якір, Анатолій 
Якобсон та інші, стали причиною засудження 26 жовтня 1969 р. до 
трьох років ВТТ кадрового військовослужбовця, харків'янина Генрі- 
ха Алтуняна. Незабаром долю свого однодумця поділили Володи
мир Пономарьов, Владислав Недобора, Аркадій Левін38.

Ефективним винаходом органів держбезпеки в боротьбі проти 
нових форм опозиції стало так зване "профілактування" громадян, яке 
на практиці означало ніщо інше як їх залякування можливим застосу
ванням самих жорстких заходів, включаючи кримінальну відповідаль
ність. Відомо, що за період з 1967 по червень 1971 рр. КДБ УРСР було 
профілактовано понад 6 тис. громадян39.

Дійовим профілактуванням громадян займалися і партійні ор
ганізації республіки, які, прикриваючись ідеями інтернаціоналізму, 
бездумно викорінювали будь-які паростки національного, безжаль
но випікали національні почуття із суспільної свідомості. Зокрема, 
партійні комітети робили все можливе, щоб локалізувати будь-який 
вплив осередків українського національного руху, намагалися внес
ти розкол в ряди інтелігенції, посіяти в творчих колективах атмосфе
ру страху, істерії та ненависті.

Як довела подальша практика, використання багатого арсена
лу засобів придушення дисидентського руху, починаючи від показо
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вих процесів різного масштабу і закінчуючи всеохоплюючою систе
мою стеження, було своєрідною репетицією репресивних акцій тота
літарної держави впродовж 1970-1980-х років аж до розвалу Радян
ського Союзу.

1 Альбац Е. Мина замедленного действия. Политический портрет КГБ.-М.: 
1992.-С.36-40.
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Ніна Латинська 
(Харків, Україна)

ЗАКОН УКРАЇНИ "ПРО РЕАБІЛІТАЦІЮ ЖЕРТВ 
ПОЛІТИЧНИХ РЕПРЕСІЙ В УКРАЇНІ -  НЕ 

ДЕКЛАРАЦІЯ, А ПИТАННЯ ДЕРЖАВНОЇ 
ПОЛІТИКИ

Упродовж першої половини XX ст., починаючи з лиховісного 
1917 р., на одній шостій земної кулі пролилися ріки крові людей різ
них національностей, різних віросповідань, різних політичних пере
конань. Ця кров об'єднала мертвих, однак для живих вона завжди 
була і є "попелом Клааса", що спонукав нащадків жертв антинарод
ної репресивної політики комуністичного режиму добиватися прав
ди, шукати засекречені могили своїх рідних, виясняти дати і причи
ни їхньої смерті. І щоразу поставало питання: хто є винним у крива
вій вакханалії, і чи буде колись його покарано?

Полігоном для апробації не тільки нових політичних курсів, 
але й механізму впровадження їх у життя для більшовиків завжди бу
ла Україна. Український народ першим з-поміж інших народів но
вітньої соціалістичної Російської імперії відчув і каральний меч рево
люції, і політику нищення куркульства (тобто селянства) як класу, і 
виморювання голодом, і "Єжові рукавиці" Випробувані методики 
широко застосовувалися в усіх "братніх" республіках СРСР. Але їх 
масштаби, порівняно з Україною, були значно меншими. Таку нена
висть, як до України, Москва відчувала хіба що до Ленінграда.

Те, що в радянській Україні під керівництвом більшовицької 
партії було вчинено геноцид, уже доведено новітніми історичними і 
археографічними розвідками як вітчизняних, так і закордонних дос
лідників1' 14.

У роки незалежності з'явилися друком спогади тисяч мучеників 
ГУЛАГу, регіональні мартирологи жертв політичних репресій, вико
нується започаткована Верховною Радою України грандіозна програ
ма "Реабілітовані історією"15, Президентом України встановлено День 
пам'яті жертв голодомору та політичних репресій, скасовано, врешті- 
решт, одіозне для України свято жовтневого перевороту.

17 квітня 1991 р. Верховна Рада України прийняла Закон "Про 
реабілітацію жертв політичних репресій на Україні", до якого 15 
травня 1992 р. та 19 листопада 1992 р. було внесено зміни і доповнен
ня16. Цей Закон, за словами голови Верховного Суду України, голо
ви Колегії в кримінальних справах Верховного суду України, пред
ставника України в комісії ООН із запобігання злочинності та кри
мінального правосуддя, заслуженого юриста України В. Маляренка 
в офіційному виданні Верховного суду України "Реабілітація репре
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сованих. Законодавство та судова практика," випущеному 1997 р. 
Юрінкомом під його редакцією, став "ефективним правовим інстру
ментом для завершення великої і складної роботи з відновлення істо
ричної справедливості, прав та інтересів громадян, потерпілих від 
беззаконня і свавілля"17. Цей Закон суттєво спростив порядок реабі
літації; реабілітованим особам була виплачена грошова компенсація 
за час перебування у місцях позбавлення волі, надані надбавки до 
пенсій, пільги щодо оплати за житло і комунальні послуги, забезпе
чення ліками і т. ін.

Однак, як показала майже десятирічна практика застосуван
ня в Україні Закону від 17 квітня 1991 р., він, всупереч твердженню 
В. Маляренка, якраз і не відповідає характеристиці, що її надав ав
торитетний юрист.

Тисячі скарг, що надходять з усіх регіонів України до Верховної 
Ради, Адміністрації президента, Кабінету міністрів України, судових 
позовів громадян на рішення комісій з питань поновлення прав реабі
літованих, є прямим доказом недосконалості прийнятого Закону. їх 
аналіз дозволяє вказати на такі основні недоліки чинного Закону:

1. Стаття 6 цього Закону поділила осіб, реабілітованих на підста
ві статей 1 та 3, на категорії, нерівні за своїми правами. Це суперечить 
статті 24 Конституції України, за якою „Громадяни мають рівні кон
ституційні права і свободи та є рівними перед законом”18, статті 26 
міжнародного Пакту про громадянські та політичні права, яка вста
новила, що “всі люди є рівними перед законом і мають право без 
будь-якої дискримінації на рівний захист закону”19.

2. Чинний Закон залишив поза увагою таку категорію репресо
ваних з політичних мотивів, як члени сімей осіб, які були піддані по
літичним репресіям: одне з подружжя, діти, батьки, інші особи, які 
мешкали разом з репресованою особою і були на її утриманні. За не
великим винятком, всім їм з боку тоталітарного режиму було заподі
яно шкоду, і вони підпадають під термін "жертви", визначення якого 
наведено у пункті 18 Декларації основних принципів правосуддя для 
жертв злочинів і зловживання владою, прийнятої Генеральною 
Асамблеєю ООН 29 листопада 1989 р.20 Під терміном "жертви" у 
ньому розуміють осіб, "яким індивідуально або колективно було 
вчинено шкоду, у тому числі тілесні пошкодження або моральну 
шкоду, емоційні страждання, матеріальні збитки або суттєве обме
ження їх основних прав внаслідок дії або бездіяльності, які ще не яв
ляють собою порушення національних кримінальних законів, але є 
порушенням міжнародно визнаних норм стосовно прав людини". До 
цієї категорії слід віднести дітей репресованих з політичних мотивів, 
які народилися після їх репресії і залишалися з народження без опіки 
одного або обох батьків, або народилися у місцях позбавлення волі, 
на засланні, висланні або спецпоселенні. Як правило, щодо них від
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сутні документальні підтвердження рішень про застосування репре
сій, іноді вони не ставилися на облік у місцях режимного поселення 
батьків як такі, що не досягли 16-річного віку. Чинне на час застосу
вання репресій законодавство формально не вимагало винесення рі
шення про застосування репресій у відношенні дітей до 16 років. По 
суті ж ці діти піддавались репресіям, фактично зазнавали засобів 
примусу. Та обставина, що на момент застосування необгрунтованої 
репресії проти батьків або осіб, що їх замінювали, вони не досягли 
віку, що давав можливість притягнення їх до відповідальності, не по
винна мати значення для оцінки їх правового стану і не може бути 
підґрунтям для обмеження їх прав і свобод у процесі реабілітації. Та
кі діти, що насильно або вимушено були поміщені у місця позбавлен
ня волі, заслання, вислання, спецпоселення, тобто в умови дійсного 
позбавлення прав і свобод, повинні також визнаватися репресовани
ми з політичних мотивів з усіма наслідками наступної реабілітації.

3. Закон від 17 квітня 1991 р. не передбачає категорії громадян, 
які потерпіли від політичних репресій, врахованої, зокрема, в анало
гічному законі Російської Федерації21. Це особи (один з подружжя, 
повнолітні діти, що проживали окремо від репресованої з політич
них мотивів особи, батьки), щодо яких не було факту піддання полі
тичній репресії у вигляді оголошення вироку, ухвали (постанови) су
дом першої інстанції або винесення рішення (постанови) позасудо- 
вим органом про застосування кримінального покарання, винесення 
постанови про арешт слідчим органом та тримання під вартою у 
слідчій в'язниці, спеціальних та перевірочно-фільтраційних таборах, 
направлення до штрафних військових формувань, робочих баталь
йонів НКО СРСР, перебування на засланні, висланні або спецпосе- 
ленні, конфіскації майна, застосування примусових заходів медично
го характеру тощо, які, однак, зазнали інших форм утиску, що явно 
обмежували їхні права (обмеження вибору професії, побудови 
кар'єри, можливості отримання спеціальної освіти, заборона участі в 
громадських та політичних організаціях, запису добровольцем на 
фронт у роки війни, виїзду за кордон). Вони зазнавали моральних 
переслідувань, втрати друзів, певного кола спілкування, часто так і 
не створили власної родини. Відсутність у Законі категорії потерпі
лих від політичних репресій позбавляє можливості для зазначених 
громадян отримати від держави необхідну матеріальну, медичну, со
ціальну допомогу.

4. Суттєвим недоліком Закону є положення про відшкодування 
реабілітованим особам заподіяної у зв'язку з репресією кривди. Відпо
відно до чинного законодавства України і судової практики, відшкоду
вання кривди є цивільно-правовою відповідальністю згідно з зо
бов'язаннями, що виникає внаслідок заподіяної шкоди. Відшкодуван
ня шкоди полягає у повній її компенсації у грошовій формі або у нату
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рі. Однак, у преамбулі Закону від 17 квітня 1991 р. передбачено "за
безпечити посильну на цей час компенсацію матеріальної і мораль
ної шкоди, заподіяної незаконними репресіями" Така норма Закону, 
а також відсутність у ньому положення про заборону для органів ви
конавчої влади обмежувати розмір грошових компенсацій та обсяг 
пільг реабілітованих громадян надають можливість Кабінету мініс
трів України тримати компенсаційні виплати за вилучені у зв'язку з 
політичною репресією житлові будинки, господарські будівлі, худо
бу та інше майно у розмірі, меншому за одну мінімальну заробітну 
плату, встановлену чинним законодавством, а саме - 112 грн. 50 коп. 
Досі розрахункова величина для визначення обсягу відшкодування 
вартості вилученого майна для реабілітованих громадян та їх спад
коємців залишається у сумі, визначеній постановою Кабінету мініс
трів України "Про порядок розрахунків з реабілітованими громадя
нами" від 18 квітня 1996 р., № 429. Таке становище з компенсаційни
ми виплатами є грубим порушенням Конституції України, прямою 
дискредитацією незалежної Української держави не тільки перед сві
товою спільнотою, але і в очах власного народу.

Закон "Про реабілітацію жертв політичних репресій на Україні" 
від 17 квітня 1991 р. має, крім зазначених, інші недоліки, містить у со
бі правові лакуни, не відповідає задекларованій у преамбулі меті, що 
ним "ліквідуються наслідки беззаконня, допущені з політичних моти
вів до громадян України, поновлюються їх права, встановлюється ком
пенсація за незаконні репресії та пільги реабілітованим"

Виходячи з вищевикладеного, на часі є необхідність прийняття 
не окремих змін і доповнень до Закону України "Про реабілітацію 
жертв політичних репресій на Україні" від 17 квітня 1991 р., а нової 
редакції цього Закону.

На виконання рішення V з'їзду Всеукраїнського культурно-прос- 
вітницького правозахисного благодійного товариства "Меморіал" іме
ні В. Стуса підготовлено текст нової редакції Закону України "Про ре
абілітацію жертв політичних репресій в Україні" В цьому проекті бу
ли враховані пропозиції комісій з питань поновлення прав реабілітова
них обласних рад, зауваження і скарги реабілітованих громадян, чле
нів їхніх родин, надіслані протягом 1991 - 2000 рр. до цих комісій, про
екти змін і доповнень до Закону України "Про реабілітацію жертв по
літичних репресій на Україні" від 17 квітня 1991 р., що були подані на
родними депутатами України Є. Протоком та І. Юхновським, анало
гічне законодавство держав — колишніх республік СРСР.

Цей проект Закону визначає правовий механізм для завершен
ня процесу відновлення історичної справедливості, врегулювання 
суспільних відносин, пов'язаних з поновленням соціально-економіч
них, політичних, особистих прав і свобод громадян, прав та інтере
сів соціальних і національних груп, що стали жертвами свавілля та
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беззаконня. Цим проектом Закону визначається правовий статус ре
абілітованих громадян та осіб, що потерпіли від політичних репре
сій, гарантується створення належних умов для їхнього життєзабез
печення, закладається підґрунтя для формування в суспільстві ша
нобливого ставлення до них.

Нова редакція Закону “відзначає мужність і відвагу синів і до
чок України, які вступили в нерівну, боротьбу з тоталітаризмом за 
свободу українського народу, і за це були піддані репресіям. їх геро
їзм і відданість ідеї незалежності України мають стати взірцем для 
всіх прийдешніх поколінь, а їхні імена бути навіки викарбувані в іс
торії України”.

У проекті нової редакції Закону України “Про реабілітацію 
жертв політичних репресій в Україні”, порівняно з чинним Законом, 
використані нові концептуальні підходи. Він базується на Конституції 
та чинному законодавстві України, європейській Конвенції про захист 
прав людини та основних свобод 1950 р., Першого протоколу та про
токолів 2, 4, 7 і 11 до Конвенції22, міжнародному Пакті про громадян
ські і політичні права 1966 р., Факультативному протоколі до нього. 
Конвенції про запобігання злочинові геноциду і покарання за нього 
від 9 грудня 1948 р.23, Конвенції про незастосування строку давності до 
воєнних злочинів і злочинів проти людства від 26 листопада 1968 р.24, 
у яких Україна бере участь.

Виходячи зі статей 9,10 європейської Конвенції про захист прав 
людини та основних свобод, що визначають право кожного на сво
боду думки, совісті й віросповідання і право на свободу сповідувати 
свою релігію або переконання, а також право на свободу висловлю
вання поглядів, одержання і передачу інформації та ідей, проект но
вої редакції Закону визнає такими, що є несумісними з ідеєю права, 
обвинувачення у політичних (контрреволюційних) злочинах25 і на
дає право реабілітувати осіб, репресованих з політичних мотивів, не
залежно від фактичної обґрунтованості обвинувачення.

За цим проектом пропонується визнати такими, що підлягають 
реабілітації, усіх осіб, репресованих з політичних мотивів, незалеж
но від віку та наявності документів про застосування репресій, у ви
падку, якщо батьки або особи, які їх замінювали, є реабілітованими.

Проект нової редакції Закону згідно зі статтею V Конвенції про 
запобігання злочинові геноциду і покарання за нього від 9 грудня 
1948 р. (резолюція Генеральної Асамблеї ООН 260А (III), у якій Укра
їна бере участь, вводить норму про правову відповідальність за злочи
ни, визначені міжнародною спільнотою як злочини проти людства).

Стаття II Конвенції розглядає геноцид як "дії, що чиняться з на
міром знищити, повністю або частково, будь-яку національну, етніч
ну, расову або релігійну групу як таку:

а) вбивство членів такої групи;
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б) заподіяння серйозних тілесних пошкоджень або розумового 
розладу членам такої групи;

в) навмисне створення для будь-якої групи таких життєвих 
умов, що розраховані на повне або часткове фізичне знищення її;

г) заходи, розраховані на запобігання народжуваності в середо
вищі такої групи;

д) насильницька передача дітей з однієї людської групи до ін
шої”

Спираючись на статті II, III, IV Конвенції про запобігання зло- 
чинові геноциду і покарання за нього, а також на статті І, II, III Кон
венції про незастосування строку давності до воєнних злочинів і зло
чинів проти людства від 26 листопада 1968 р. (резолюція 2391 (XXI- 
II) Генеральної Асамблеї ООН), пункт 2 статті 4 Протоколу № 7 до 
європейської Конвенції про захист прав людини та основних свобод, 
проект Закону зобов'язує встановити окремий порядок перегляду ар
хівних кримінальних справ працівників органів ВЧК, ГПУ, НКВД, 
НКГБ, МГБ, КГБ, прокуратури, судів, членів “трійок”, комісій, ін
ших осіб, які брали участь у розслідуванні й розгляді справ з полі
тичних мотивів, незалежно від попереднього їх перегляду.

Всі випадки припинення провадження кримінальних справ пе
релічених осіб у зв'язку з закінченням терміну давності підлягають 
скасуванню.

За наявності у матеріалах справ сукупності доказів, що підтвер
джують здійснення ними фальсифікації справ, застосування незакон
них методів розслідування, скоєння злочинів проти правосуддя, про
курор, за частиною шостою статті 3 проекту Закону, надсилає свій 
висновок разом із справою до судових органів, якими може бути 
прийняте рішення про визнання особи винною у вчиненні нею зло
чинів проти людства і встановлення їй міри покарання згідно з чин
ним кримінальним законодавством України.

До проекту Закону в новій редакції введено розділ IV про вико
ристання архівних документів про політичні репресії. Враховуючи 
підвищення інтересу суспільства до вітчизняної історико-культурної 
спадщини, прагнення науковців глибше дослідити складність істо
ричного процесу в Україні, особливу історико-культурну цінність ар
хівних документів, що зберігаються в архівах органів державної безпе
ки, внутрішніх справ, судів, військових трибуналів, прокуратури, дер
жавних архівах, і, виходячи з того, що відомості, задокументовані в 
них, не містять державної таємниці і є відкритою інформацією, проект 
Закону встановлює право на безпосереднє отримання в архівних уста
новах первинних їх документів всім користувачам, незалежно від їх
ньої національності, статусу чи функції26'2®.

Права людини у сучасному світі перестали бути виключно 
внутрішньою справою окремої держави, на порозі третього тисячо
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ліття вони є об'єктом контролю світового співтовариства. Підпису
ючи міжнародні Конвенції про запобігання злочину геноциду і пока
рання за нього від 9 грудня і948 р. та про незастосування строку дав
ності до воєнних злочинів і злочинів проти людства від 26 листопа
да 1968 p., Українська PCP вбачала в них механізми покарання воєн
них злочинців, як німецьких фашистів, так і їхніх пособників з числа 
громадян інших країн, радянських громадян та осіб, які під час Дру
гої світової війни чинили злочини проти миру і людства. Верховна 
Рада У PCP, приєднуючись до цих документів ООН, у жодному разі 
не припускала, що їх норми можуть бути застосовані як підґрунтя 
для судового переслідування винних у геноциді народу України за 
часів тоталітаризму радянського зразка.

У разі прийняття нової редакції Закону “Про реабілітацію 
жертв політичних репресій в Україні”, в якому терористичні методи 
більшовицького керівництва засуджуються як такі, “що несумісні з 
ідеєю права і справедливості”, і кваліфікуються як злочини проти 
миру і людства, що не підлягають терміну давності, Україна, нареш
ті, отримає законодавчий акт, що базуватиметься на міжнародних 
документах з прав людини, і не декларуватиме демократичні гасла 
та прагнення України до побудови правової держави, а реально га
рантуватиме українським громадянам, що подібне ніколи не повто
риться, що права людини і законність в незалежній Україні будуть 
свято дотримуватися.
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Світлана Костилева 
(Київ, Україна)

НОВІТНЯ КОМПАРТІЙНА ПРЕСА УКРАЇНИ 
ПРО ТРАГІЧНІ СТОРІНКИ РАДЯНСЬКОГО 

МИНУЛОГО

Публікації з оцінками суспільно-вагомих історичних подій в 
різних країнах світу посідали в минулому і займають нині помітне 
місце на шпальтах періодичних видань, засновниками яких виступа-
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ють ті чи інші політичні партії та рухи. Зазвичай апелюючи до мину
лого власної країни або інших держав, загострюючи увагу читача на 
окремих проблемах історії, друковані органи політичних партій ак
туалізують базові цінності і водночас опосередковано агітують гро
мадськість за власні програми, критикують слабкі сторони політич
них програм, практичну діяльність своїх конкурентів. Сучасна Укра
їна в цьому відношенні не є виключенням: в національному інформа
ційному просторі держави функціонує розгалужена мережа партій
ної періодики, яка, репрезентуючи різні політичні партії та рухи, де
монструє значний ступінь зацікавленості у висвітленні історії україн
ського народу та активність у використанні минулого досвіду в су
часній політичній боротьбі.

В Радянському Союзі за умов існування однопартійної системи, 
монополії комуністичної партії на інформацію, панування однієї ідео
логії підконтрольні правлячій партії друковані засоби масової ін
формації були зорієнтовані на висвітлення тільки позитивних сторін 
радянського історичного минулого, водночас повністю замовчували 
його трагічний досвід. Це стосувалося насамперед історії масових 
репресій в СРСР, голоду під час колективізації сільського госпо
дарства в 1933 р., внаслідок яких загинули мільйони людей.

Після засудження XX з’їздом КПРС культу особи Й.Сталіна, 
коли розпочався процес реабілітації жертв терору 30-х років, радян
ські газети і журнали деякий час вміщували на своїх сторінках відо
мості про репресованих - відомих партійних, радянських, військо
вих діячів. Однак оцінки Великого терору в радянській пресі підпо
рядковуючись ідеологічним настановам з’їзду, подавались виключ
но в контексті критики культу особи. Пізніше процес реабілітації в 
СРСР призупинився, і кількість таких газетних публікацій стала різ
ко зменшуватись1.

На відміну від теми масових репресій проблема голодомору 
1933 р. в Україні та деяких інших регіонах СРСР ніколи не порушу
валась радянською журналістикою. Печать мовчання на її висвітлен
ня, в тому числі в пресі, була накладена ще під час самої трагедії, так 
було і багато десятиліть потому. Ситуація стала радикально зміню
ватись тільки з середини 80-х років, за умов проголошеної М.С.Гор
бачовим перебудови та політики гласності, а особливо -  після лега
лізації на зламі 80-90-х років альтернативних компартії політичних 
рухів, розгортання мережі неформальної періодики^. В цей період 
друковані засоби масової інформації, в тому числі УРСР, не тільки 
відновили публікацію матеріалів з історії репресій, голоду - 1933, але 
й поступово стали змінювати акценти при поясненні причин цих по
дій у бік критики системи влади в СРСР3.

Драматичні події радянського історичного минулого -  насам
перед репресії та голод 1933 р., відповідальність за них комуністич
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ної партії стали у період розвалу СРСР і залишаються в сучасній 
Україні вагомими аргументами, до яких апелюють через періодичні 
видання різні політичні партії, доводячи згубність ідеї відновлення 
системи комуністичної правління. На цьому фоні цікаво дізнатися, 
якими є оцінки вищезазначених історичних подій сучасної Компар
тії України, в якому ракурсі розглядаються “складні теми” радян
ського минулого на сторінках її друкованих органів.

Нагадаємо, що в серпні 1991 р. після невдалої спроби державно
го перевороту в Москві, проголошення незалежності України та тим
часової заборони діяльності КПРС на території республіки створюва
на тут впродовж десятиліть мережа компартійних друкованих ЗМІ бу
ла зруйнована. Враз Комуністична партія лишилась 40 найменувань 
республіканських, обласних, міських, майже 650 міськрайонних та ра
йонних газет, видавництв, а головне -  монопольного права на форму
вання інформаційної політики в державі4. КПУ відновила свою діяль
ність лише 1993 р. З цього часу стали засновуватись її нові друковані 
органи -  різні за обсягом, накладом, періодичністю виходу, проте, як і 
в минулому, жорстко регламентовані відносно політико-ідеологічної 
спрямованості вміщуваних на їх шпальтах матеріалів. За даними самої 
КПУ, 2000 р. в Україні видавалось 23 обласних, 52 міських та район
них періодичних видань5. Серед них - центральні друковані органи: 
газета “Комуніст” і журнал “Комуніст України”, газети “Коммунист 
Крьіма”, “Ленінська правда” (м.Суми), “Коммунист Донбасса”, “Він
ницька правда”, “Красное знамя” (Харків) та ін.

Динаміка передплатних тиражів компартійної періодики засвід
чує, що в інформаційному полі України вона посідає незначне, проте 
помітне місце. Так, за інформацією “Укрпошти”, в січні 1998 р. було 
передплачено 86 тис. 426 примірників компартійних видань6. За дани
ми КПУ, найбільшою в той час насиченість компартійною періодикою 
була в Харківській, Полтавській, Миколаївській, Черкаській, Кірово
градській областях (тут 1 примірник газети приходився на 340-408 
осіб), а найменшою -  в Тернопільській, Івано-Франківській, Закарпат
ській, Львівській, Рівненській, Волинській, Чернівецькій областях, Ав
тономній Республіці Крим (1 примірник на 3 тис. 825-1177 осіб)7. У 
1999 р. передплата на компартійні газети і журнали склала 118 887 
тис. примірників. Водночас показники щодо насиченості компартій
ною періодикою (на кожні 100 громадян України) були такими: До
нецька область - 4,62 газети, Запорізька - 6,35 примірників, Львів
ська -  0,68 примірників. Рівненська - 0 примірників, Севастополь -  
0,85 примірників тощо®. Головним рупором українських комуністів є 
газета “Комуніст” Вона видається в Києві з 1994 р. (редакторами по 
черзі були А.І.Мартинюк, В.Д.Мішура, з 2000 р. М.М.Небога). Тираж 
видання постійно змінюється, існує тенденція до його зростання, особ
ливо під час виборів президента та складу Верховної Ради України
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(1996 р. -  49 тис. 700 примірників, 1998 р. -  80 тис. 440, 1999 р. -  від 
133 тис. 662 до 288 тис. 750, 2000 р. від 2 млн до 90 тис. 624, 2001 р. 
93 тис. 66 примірників). Загалом наклади періодичних видань КПУ, 
так само як й інших політичних партій України, визначаються з од
ного боку -  організаційними та фінансовими можливостями самої 
партії (спроможністю утримувати на власні кошти видання та їх роз
повсюджувати), а з іншого - кількістю непартійних прихильників, а 
також членів КПУ, які традиційно складають основний контингент 
передплатників.

Перебуваючи в опозиції, новітня Компартія України ґрунтує 
свою інформаційну політику на безоглядній критиці сучасної систе
ми державної влади і, так само, як це роблять інші політичні партії, 
надзвичайно активно намагається використовувати в своїй пропа
гандистській діяльності проблеми історії -  передусім радянського 
періоду. Фронтальний перегляд автором значної кількості компар
тійних видань переконує в тому, що пріоритетною темою для кому
ністів, темою, довкола якої ведуться дискусії з політичними опонен
тами, є історія Великої Вітчизняної війни 1941-1945 рр. Публікації, 
присвячені минулій війні, поділяються на дві групи: до першої вхо
дять матеріали, що висвітлюють героїзм воїнів Червоної армії, роль 
комуністів у перемозі над нацизмом; до другої -  гостро критичні ма
теріали з оцінками діяльності ОУН-УПА. На другому місці -  статті, 
замітки, що стосуються висвітлення історії відносно благополучного 
“брежнєвського періоду” -  70-х -  початку 80-х років. Щодо теми 
репресій в СРСР, голодомору 1933 р., голоду 1947 р., то таких публі
кацій в компартійних газетах і журналах дуже мало, що вже само по 
собі засвідчує усвідомлення керівництвом КПУ того факту, що ці 
події -  незручний для них тягар з огляду на сучасні потреби полі
тичної боротьби. Однак очевидно й те, що компартійна періодика 
не може повністю ігнорувати вищезазначені трагічні сторінки історії 
України хоча б тому, що має реагувати на широке обговорення їх ук
раїнським суспільством. Тож у різних за жанром матеріалах (редак
ційних статтях, офіційних повідомленнях, авторських статтях, спога
дах, замітках) газети КПУ час від часу торкаються “незручних” тем 
радянської історії, намагаючись при цьому подати власну їх інтер
претацію. Особливий інтерес у цьому відношенні представляють 
публікації “Комуніста”. Як зазначалося вище, ця газета - централь
ний друкований орган Компартії України, порівняно з іншими ком
партійними виданнями вона виходить регулярно, має чималі накла
ди, а, отже, найсприятливіші умови для ведення агітації у руслі пар
тійних інтересів.

Зростання в газеті публікацій зі згадками та оцінками історії 
колективізації в Україні, голоду 1933 р. намітилось у зв’язку з уша
нуванням на державному рівні 65-ліття цих подій. Восени 1993 р. у
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Києві на площі біля Михайлівського собору в урочистій обстановці 
було відкрито пам’ятний знак жертвам голодомору 1932-1933 років 
в Україні. 1998 р. його було повернуто до стіни собору. Пам’ять 
мільйонів загиблих була вшанована Президентом України Л.Д.Куч
мою, ці події широко висвітлювались українським телебаченням та 
пресою. Відреагувала на них і газета “Комуніст”, опублікувавши в 
листопадовому номері спогади очевидця - статтю члена Спілки 
письменників України, учасника Великої Вітчизняної війни, меш
канця Вінниці Дерича Д. “Правда про “голодомор” 1933-го” .̂ Вра
ховуючи те, що ця публікація була єдиною реакцією газети на річ
ницю голодомору в Україні, можна зробити висновок, що вона 
представляла не стільки спогади окремої людини, скільки офіційну 
позицію щодо цієї події редакційної колегії друкованого органу та 
самого керівництва КПУ

Принципове небажання вважати події 1933 р. в Україні катас
трофою, виокремлювати їх із загально-історичного контексту автор 
виразно продемонстрував “закавиченням” поняття голодомор у за
головку статті та виразною реплікою на її початку: “Подумаєш, го
лод! Лише в XIX столітті в царській Росії було сорок голодних чи на
півголодних років”10. Він не заперечує в принципі факту голоду 
1933 р. в Україні, проте висловлює думку, що насправді чисельність 
його жертв була значно меншою, ніж це намагаються подати сучас
ні противники комуністів, які наводять колосальні цифри “щоб гро
моподібно вражало”. Автор, також, вказує на те, що сучасні “банде
рівці”, “рухівці” та “новоукраїнці” навмисно роблять з голоду “су
то українську трагедію”, замовчують те, що такі ж події в 1933 р. 
відбувались на Нижній і Середній Волзі, в Казахстані, на Дону. Опо
середковано він дискутує з тими, хто робить закиди про безпосередню 
причетність тогочасного керівництва ВКП(б) до організації голоду в 
Україні, наголошує на тому, що, мовляв, справжніми причинами го
лоду були “страшенно посушливе літо 1932 року”, “невміле, а часом і 
вороже господарювання у колгоспах і радгоспах” та “контрреволю
ційний саботаж”. “Куркулі та їх прислужники в роки колективізації, - 
зазначає він, - агітували селян за безцінь збувати коней і велику рога
ту худобу, бо, мовляв, все одно треба в колгоспах все усуспільнюва
ти”11. Продовжуючи виклад, Д.Дерич наголошує на тому, що саме 
завдяки ЦК ВКП(бХ який навесні 1933 р. надіслав до колгоспів та 
МТС “відданих партії людей” (зокрема, і його самого, 18-річного слю
саря 5-го розряду), ситуація на селі була врятована. На думку автора, 
спростуванням тези про голод в Україні навесні 1933 р. мають бути 
його свідчення відносно того, що за свою роботу сам він у цей час от
римував “вранці -  суп пшоняний, в обід -  знову такий же суп та пшо
няну кашу, і на вечерю теж пшоняний суп. Щоправда, хліба одержував 
по кілограму”12. За словами Д.Дерича, на Вінниччині непогано були
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забезпечені в колгоспах і самі селяни, бо отримували на трудодень 
2-6 кг збіжжя, існувала комерційна торгівля хлібом і т. ін. Він вис
ловлює здивування з приводу праць відомого науковця І.Г.Шуль- 
ги, який доводить, що пік загиблих від голоду на Вінниччині при
пав на липень 1933 р. У цей час, зауважує Д.Дерич, в селі були ово
чі, фрукти, картопля -  таким чином, люди не могли голодувати. 
Закінчує свою статтю автор іронічним зауваженням про те, що, 
мовляв, якщо б його мати, яка в цей період перехворіла на висип
ний тиф, не видужала, а померла, сучасні дослідники обов’язково 
віднесли б її до жертв голодомору.

Наукове спростування вочевидь тенденційного підходу автора 
до висвітлення трагедії голоду в Україні не входить у завдання нашої 
статті. Натомість можемо констатувати, що з огляду оцінки ставлен
ня сучасної Компартії України до теми голоду вищезазначена пуб
лікація засвідчує те, що українські комуністи не готові дати об’єк
тивну оцінку трагічним подіям, проте ще більше не зацікавлені в то
му, щоб брати за них на себе будь-яку відповідальність, навіть мо
рального плану.

Так само, як і друковані органи інших політичних партій, газе
та “Комуніст” не вміщує на своїх сторінках дописи авторів, які кри
тикують діяльність КПУ та комуністичну ідеологію. Проте уважне 
вивчення опублікованих у газеті матеріалів з аналізом редакційної 
пошти переконують у тому, що на адресу газети надходять листи зі 
звинуваченням комуністів в організації штучного голоду в Україні, 
вимогами до них покаятись тощо. Бувши, за зрозумілими причина
ми, не в змозі предметно дискутувати з цієї теми, редакція газети, 
дотримуючись принципу “кращий метод оборони -  напад,” не поле
мізує з опонентами, а обмежується згадками про порівняно “сите 
життя” в СРСР у 70-80-ті роки та апелює до складних економічних 
умов сьогодення. Показовою в цьому відношенні є репліка газети 
на лист “пана Трепихальського”, в якому той висловлює думку про 
те, що “боїться повернення червоних, оскільки вони одразу ж влаш
тують голодомор 1933 року” “Про недавнє сите своє життя, - зазна
чає газета, - пан уже нічого не пам’ятає”13.

В цьому ж руслі слід розглядати й інші публікації “Комуніста”. 
Звернемося, наприклад, до статті Гейка І. “Хто кого грабує”, опублі
кованої в жовтневому номері газети за 1998 р. Автор - лауреат Дер
жавної премії УРСР, кандидат технічних наук, мешканець Дніпропет
ровська подає статистику зростання населення в дореволюційній Росії, 
в УРСР та в новітній Україні. Торкаючись періоду 30-х років, він на
водить цифри, що вказують на різке зменшення кількості українсько
го населення (у 20-ті роки приріст населення в УСРР на 1 тисячу ста
новив 23,0 чоловіки, а в 30-ті роки -  14, 5 чоловік). Проте І.Гейко не 
аналізує причин такої ситуації і ніяк не пов’язує її з колективізацією
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та голодом, разом з тим він звертає увагу на те, що порівняно з 50- 
70-ми роками в сучасній Україні приріст населення зменшується. 
Висновок автора не залишає сумнівів стосовно його ставлення до 
драматичних подій минулого: ‘Так давайте ж. кінець-кінцем. поду
маємо, що небезпечніше, страшніше і важливіше: ті біди, що вже дав
но канули в історіґо, або ті жахливі страждання, котрі створили і 
продовжують створювати “борці" за права людини, лжедемократію 
та “незалежність”14.

Реакцією на активне обговорення в суспільстві теми голодомору 
та спробою “запозичити” її для ведення політичної боротьби є публі
кація на шпальтах газети “Комуніст” матеріалів, в яких створюється 
штучна паралель “голодомор 1933” -  сучасність. Як приклад, можна 
навести сумнівну за авторським походженням, проте виразну за полі
тичним спрямуванням репліку полтавчанки Мінкіної О.С., надрукова
ну в одному з номерів газети під заголовком “3 офіційних джерел. 
Потоки болю, розпачу і гніву”: “Я стара, хвора людина, а змушена 
ритися в ящиках для сміття. Прихований голодомор, що продовжу
ється сьомий рік, я без допомоги Верховної Ради не проживу, хоча 
пережила 1933 і 1947 роки”15.

В такому ж контексті можна розглядати опубліковану в газеті 
“Комуніст” під час відзначення в 1999 р. чергової річниці голодомо
ру гумореску Зарічного І. “Експериментальний голодомор. Лист 
Президенту від сільських пенсіонерів” Автор торкається теми важ
кого економічного життя пенсіонерів за сучасних умов, водночас 
проводить пряму паралель між голодом 1933 р. та сьогоденням, пря
мо звинувачуючи в цьому сучасну владу, насамперед активних опо
нентів комуністів -  Народний Рух України. “На зборах з доповіддю 
“33-й рік настійно стукає у наші двері”, - іронізує І.Зарічний, - вис
тупив секретар партійної організації колгоспу (нині член НРУ) 
П.К. Дьоготь”16.

Слід звернути увагу й на ті гасла, що пропагувало через газету 
“Комуніст” керівництво КПУ, закликаючи своїх прихильників взяти 
участь в акціях протесту 17 і 24 березня 2000 р. -  “Зупинити голод 
і жебрацтво”, “Ні - розпродажу землі та голодомору 2000” *7.

Традиційною для газети “Комуніст” є публікація критичних ре
цензій на підручники з новітньої історії України, які, на погляд україн
ських комуністів, фальсифікують радянське минуле. Те, що в шкільних 
підручниках висвітлюються проблеми репресій, депортацій, голодомо
рів в СРСР автори рецензій розцінюють як цілеспрямований захід 
опонентів у напрямі дискредитації в очах юнацтва комуністів та кому
ністичної ідеї. Так, у статті доктора історичних наук Є.Безродного 
“Хто і для кого пише “нову” історію України” (№ 42, жовтень 1998 р.) 
подається загальна характеристика підручників, що з’явилися в неза
лежній Україні -  “Нарису історії України” (редактор Я.Грицак,
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Львів, 1992), книги Субтельного О. Україна. Історія (К., 1992), 
П.П.Панченка, Ф.Г.Турченка, Ф.Л.Левітаса “Історія України XX ст.” 
(К., 1997) та інших. Він бідкається з приводу того, що у всіх цих підруч
никах висвітлено такі сторінки історичного минулого України, як 
“Розстріляне відродження 30-х”, “Голод 1946-1947”, “Масові репресії і 
депортації населення в 1944 р.” та зазначає з цього приводу: “Стає мо
торошно після таких білетів і питань.., “...над молоддю при викладан
ні історії України чиниться справжній злочин”..., “нехай, мовляв, мо
лодь тупіє, стає жорстокою, вороже ставиться до представників стар
шого покоління, нічого не знає про комуністичну ідею”18.

На завершення слід вказати на те, що з моменту проголошення 
державної незалежності України різними політичними силами (по
декуди і в самій КПУ) постійно порушується питання про потребу 
“морального очищення” українських комуністів, їх покаяння - пе
ребирання на себе моральної відповідальності за радянське минуле. 
Час від часу цю проблему порушує на своїх сторінках і газета “Ко
муніст.” Її позиція щодо цього питання є однозначною -  Компартія 
України каятися за минуле не буде. Повне обґрунтування цієї тези 
представлене в статті першого секретаря Київського обкому Компар
тії України Соломатина Ю. “Хто і навіщо штовхає нас до покаяння. 
Про уроки та помилки минулого”19 (“Комуніст”, 1 червня 2000 р.) 
Декларуючи вже традиційну для сучасної компартії тезу про явне пе
ребільшення політичними опонентами кількості жертв репресій та го
лоду в СРСР, автор наводить дані РУСО (російських вчених соціаліс
тичної орієнтації), які засвідчують, що начебто в 1921-1954 рр. в СРСР 
загалом було репресовано не більше 10-12 млн чоловік. Наслідки ко
лективізації сільського господарства в 1929-1934 рр. ними обрахо
вані в 4 млн “розкуркулених” та близько 1 млн загиблих від голоду 
на початку 30-х років. Ю.Соломатин фактично виправдовує керів
ництво ВКП(б) за проведення масових репресій - “потрібно ж було 
вичистити тил від ворожих сил, навіть всіх тільки потенційних воро
жих елементів, і тим самим перешкодити появі п’ятої колони, пов
стань, диверсій, шкідництва, які могли вплинути на результат вій
ни”20. Водночас перший секретар Київського обкому партії наполя
гає на тому, що КПРС уже визнала свої помилки на XX з’їзді партії, 
а тому “не треба надривно вимагати від сучасних комуністів Украї
ни покаяння за події вже далекого від них минулого”21. Він також 
прозоро натякає на те, що досвід покаяння Католицької церкви не 
може бути використаний комуністами, оскільки таке покаяння може 
обернутися для них покаранням. “Не важко визнавати свою прови
ну, - зазначає Ю.Соломатин, - коли відомо, що це не потягне за со
бою ніяких наслідків для винуватого”22. Ще один аргумент проти 
покаяння комуністів він сформулював як небажання КПУ створю
вати в такий спосіб “моральну гільйотину для себе”, “позбавляти са
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ме сучасну Компартію України її святості у свідомості народу5’23. Та
ким чином, керівництвом КПУ окреслені дві прагматичні причини 
небажання брати на себе тягар відповідальності за негативний дос
від радянського минулого -  боязнь можливого покарання за злочи
ни минулого та боязнь втрати залишків політичного капіталу в очах 
своїх прихильників.

1 Докладно цей процес висвітлено в праці автора: Костилєва С.О. Друковані 
засоби масової комунікації України, 1986-2000: історія становлення, тенденції роз
витку. -  К.: 2001.

-  Уже 1989 р. на території УРСР видавалося більше 50 неурядових газет і жур
налів. У першій половині 1990 р. їх чисельність зросла втричі. Всього в 1988-1990 рр. 
було засновано понад 300 друкованих органів громадських рухів та неформальних 
організацій, разовий тираж яких перевищував півмільйона примірників. Див.: Ту- 
рій Р.1. Преса неформальних об’єднань та організацій (1989-1990 рр.) // Українська 
періодика: Українська періодика: історія і сучасність: Доповіді і повідомлення тре
тьої Всеукраїнської науково-теоретичної конференції. Львів, 21-22 грудня 1994 р. 
-Львів: 1994.- С.200.
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Див., наприклад, публікації доктора історичних наук С.В.Кульчицького: До ста
новища в сільському господарстві України (1931-1933) // Вісті з України (Київ). -  
1988. - № 3-4; Трагічний рік // Вісті з України (Київ). -  1988. - № 40; Тридцять тре
тій // Сільські вісті (Київ). -  1988. -  12 червня; “33-й: голод”. Запрошуємо до ство
рення книги-меморіалу //Сільські вісті (Київ). -  1988. -  9 грудня; 1933: трагедія го
лоду // Літературна Україна (Київ). -  1989. - № 2-5; Горький хлеб 33-го // Строи
тельная газета (Москва). -  1989. -  1 жовтня; Голод. Несколько страниц трагичес
кой статистики // Союз (Москва). -  1990. - № 3. -  Січень; Голодомор 1933-го: кіль
кість жертв уточнюється // Радянська Україна (Київ). -  1990. -  1 вересня та ін.

4 Коммунист -  2001. -  18 января.
5 Компартія України в цифрах і фактах // Коммунист. -  2000. -  23 июня. За ін

формацією цієї ж газети на початку 2001 р. мережа компартійної періодики Укра
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Марія Дмитріенко 
(Київ, Україна)

Н Е ПОГОДА В И Н Н А  В ГОЛОДОМ ОРІ -  33, 
А  П ОЛІТИКА

Той, х т о  допомагає забувати мертвих, 
сам стає спільником катів.

Е.Візель, лауреат 
Нобелівської премії миру.

Для вшанування пам’яті безневинних жертв, що загинули в 
скорботну годину страшного лихоліття, Всеукраїнське товариство 
“Просвіта” імені Тараса Шевченка разом із Харківським об’єднан
ням “Просвіта”, академічним Інститутом історії України та гро
мадськими організаціями провели у м. Харкові у 1993 р. наукову 
конференцію “Слобожанщина: голодомор 1933” Це був один з 
перших заходів, на якому науковці вголос заговорили про страхіт
тя зорганізованого владою голодомору. За десять років, що мину
ли, світ побачили сотні документальних свідчень про жахи, які до
велося пережити народу України.

Хижацька круговерть імперської доби кинула мільйони людей 
на шлях нестерпної муки, що забрала їх*у небуття. Люди зникли, час
то не полишивши потомства. Саме це утримувало демографічні по
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казники на наших землях на рівні цифр початку століття. Проте 
мільйони не могли безслідно розчинитися в часі й просторі, бо про 
них пам’ятали ті, хто вижив. Власті силкувались заборонити нащад
кам навіть згадувати про страхітливі події тих років. Ідеологічна 
анестезія, духовний голодомор -  то все підступні заходи, спрямовані 
на тотальну борню з пам’яттю людською. Але ж смерть пам’яті -  то 
смерть душі. Тож не вдалась та акція. Феномен тривалого прихову
вання від громадськості соціальної біди з такими фатальними нас
лідками -  тепер знаємо достеменно, - у тоталітаризмі, закритому ха
рактері держави соціалізму, у прагненні прикрасити кричущі дефор
мації суспільного розвитку.

У зболеній пам’яті народу ніколи не забудуться трагічні події, 
що явили всьому світові жахливий злочин над українським людом. 
“Ми були! -  волає до нас цвинтарна тиша мертвими вустами. -  Ска
жіть про все, бо не можна пишатись свободою і щастям на вільній 
землі тим, хто позбувся коріння, пам’яті минулого, відрікся від горя, 
заподіяного навмисно і жорстоко!”

Матеріали, документи про голодомор вже частково опубліко
вані. Однак то - мала частка із розкиданого по різних, не так давно 
-  таємних, сховищах КДБ, в утаємничених підвалах. Нові й нові до
кументи виринають з архівних глибин, щоб розповісти світу про 
причини, масштаби й наслідки голоду 1932-1933 років, про мораль
но-етичний тягар, що стопуддям ліг на душі тих, хто знав, але зму
шений був мовчати перед страшною загрозою жорстокої кари. Зна
ємо, що статистичне відомство країни вело подвійні підрахунки: 
фактичні (читай -  секретні дані) і сфальсифіковані -  для публікацій 
та оприлюднення. З’ясувати втрати українського населення -  досить 
важко, хоча названо такі цифри -  від 7 до 10 мільйонів. Хто пораху
вав тих, які були депортовані у північні райони за період колективі
зації, репресовані, загнані до гулагів або просто поїхали за межі Ук
раїни рятуватися, і там, без обліку, знайшли смерть? А тих, хто за
вербувалися на роботи у різні краї багатоголосої держави, хто не на
родився, або тих, хто були потенційно можливими батьками, а ста
лося - розкидані лихою годиною, так й не зустрілися, щоб дати нове 
життя? Яке жахливо пророче і зрозуміле тепер Шевченкове: “Нена
роджені земляки мої!” Втрати від ненароджуваності! Нас стало на
багато менше, ніж мало бути за законами людського життя. Менше 
хліборобів, вчених, лікарів, шахтарів, усіх менше. А потім -  ще й вій
на, яка поглинула мільйони наших людей.

Настав час об’єднувати сили громадськості, різних організацій, 
науковців, краєзнавців, працівників архівів, преси, небайдужих лю
дей, щоб зорганізувати роботу зі з’ясування в усій Україні, кожному 
її регіоні, місті, селі, селищі кількість жертв голодомору і встановити 
їм пам’ятники, за приклад можуть слугувати європейські країни, де
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на площах столиць та великих міст височать найрізноманітніші за 
мистецьким вирішенням пам’ятники скорботи тим, хто пішов із 
життя ще у середньовічні часи через різні пошесті -  холеру, чуму 
чи віспу.

Сьогодні представники різних партій і рухів у борні за те, хто із 
них більший патріот, силкуються довести, що саме в тому чи іншому 
регіоні ліпше за все встановити грандіозний пам’ятник жертвам го
лодної смерті. Звернімось до історії. Майже у кожному місті Європи, 
на великих, часом центральних площах, височать найрізноманітніші 
за мистецьким вирішенням пам’ятники жертвам холери або чуми. Та 
що та Європа! На Вінниччині, у місті Ямпіль, на старовинному кла
довищі, майже у центрі, у хащах бузку, перевитого диким виногра
дом, височить і досі пам’ятник з білого піщаника. Дощі і мох зроби
ли свою справу. Та все ж вдалося по літерах розгадати, що постави
ла його жінка місцевого урядовця у пам’ять про людей, забраних на 
той світ чумою. Сама, без громади! А пройдеш тим цвинтарем далі, 
побачиш залишки війни -  звивисті, напівзатулені траншеї край урви
ща. Саме сюди закопували померлих у часи іншого голоду -  47-го 
року. Знаю, бачила. Тут -  ні хреста, ні каменя. За кілька метрів -  
прірва. Внизу кар’єр, добувають каміння, з якого роблять плити. І на 
надгробки теж... Берег урвища поступово насувається до братських 
могил наших земляків. Щоб поглинути їх.

Згадати про безвинно знищених предків це - борг живих перед 
пам'яттю силоміць знищених, заплановано замордованих голодом. 
Хай це стане символом очищення совісті, каяттям за гріхи нашого 
історичного безпам'ятства. Проведено вже конференції, дні пам'яті, 
молебні на відзнаку сумної події. Не забудьмо про допомогу людям 
уже похилого віку, хто вижив і дожив, побачивши Україну 
самостійною державою, що дбає про свій народ.

Чимало пишуть тепер про голод: одні згадують, поспішаючи 
поділитись враженнями від пережитого, інші шукають і публікують 
документи, вчені аналізують матеріали, роблять висновки. Біль
шість з них -  незаперечне свідчення організованої сталінською вер
хівкою всенародної трагедії, викачування хліба з житниці СРСР. Ві
дібраний у народу хліб вивозили за кордоння, торгували власне, 
людським життям -  і про це знаємо. І все ж іноді ще чути голос ситої 
чи ошуканої багатолітньою брехнею людини: “То були роки посухи. 
Мало випало дощів, хліб згорів на корені” Щоб назавжди спросту
вати таке твердження, досить звернутися до статистичного матеріа
лу про агрометеорологічні умови формування врожаю. А цифри -  
річ вперта і переконлива: не погода винна в голодоморі, а цілеспря
мована політика! На конференції в Харкові порушується широке ко
ло різноманітних питань, від вирішення яких багато що має зміни
тись у шкільних та вузівських програмах, дасть поштовх до активні-
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тої, ніж досі, пошуково-дослідної роботи.
Цю скорботну тему вести і далі необхідно, щоб правда історії 

здобула громадянство.

Агрометеорологічні умови формування врожаю 
сільськогосподарських культур на території України в 1931-1935 роках

Агрометеорологічні умови розвитку і формування врожаю 
сільськогосподарських культур в 1931, 1932, 1933, 1935 рр., склада
лися ділком задовільно.

Перезимівля озимих культур проходила в сприятливих умовах. 
Навіть в зиму 1934-1935 рр., коли мінімальна температура в січні 
знижувалась у багатьох районах до 30-36 градусів, у районі Луган
ська - до 42 градусів морозу, значний сніговий покрив (висотою 20- 
30 см і більше) надійно захищав посіви. Суттєвих пошкоджень ози
мини не спостерігалося.

Режим температури і опадів протягом цих років не був екстре
мальним і не міг згубно вплинути на формування врожаю.

Середня температура повітря за теплий період (квітень-жов- 
тень) 1931, 1932, 1935 років була в межах норми, в 1933 р. -  на 1,5 -  
1,8 градуса нижче, а в 1934 р. -  на 1 -  1,5 градуса вище норми.

Кількість опадів за цей період становила 
(в процентах до норми):

Зони Роки

1931 1932 1933 1934 1935

Степ 115 131 127 67 94
Лісостеп 102 132 138 72 97
Полісся 117 119 141 87 101

За комплексом агрометеорологічних факторів, у першу чергу 
співвідношенням тепла і вологи, найкращими для сільськогосподар
ського виробництва були умови 1933 р. Навіть у степовій частині 
України у вегетаційний період складалася сприятлива ситуація щодо 
зволоження грунту. У більшості районів не відмічалось днів з 
критичною вологістю повітря (тобто менше 30%), а в степу їх 
кількість становила 2-19 при нормі 19-59 днів.

Агрометеорологічні умови сприяли отриманню 1933 р. в Ук
раїні врожаю зернових, який перевищив рекордний збір 1913 р. Се
редня врожайність озимої пшениці становила 13,1 ц/га, жита - 10,4, 
ярого ячменю -  13,2 ярої пшениці -  10,3 ц/га. Найвищий врожай ози
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мої пшениці -  15,2 ц/га -  одержано в Дніпропетровській області, ози
мого жита -  13,2 ц/га та ярої пшениці -  12,0 ц/га -  в Хмельницькій, 
ярого ячменю -  15,6 ц/га -  в Запорізькій. Врожай виявився значно 
вищим, ніж у цілому по СРСР та європейській частині Союзу.

Винятком із загалом сприятливих гідрометеорологічних умов 
був 1934 р. Опадів у всі сезони цього року по всій Україні випало 
менше звичайного, а в літній період -  всього 67-87 % норми. Посуха 
охопила майже всі області, особливо жорстокою вона була в 
степових районах, де відмічено 45-65 днів з відносною вологістю 
повітря нижчою за критичну для вегетуючих сільськогосподарських 
культур. Як результат, у 1934 р. отримано найнижчий за період 1931- 
1935 рр. урожай: озимої пшениці і жита, відповідно -  6,2 та 6,6 ц/га. 
Врожай озимих у Запорізькій та Миколаївській областях становив 
тільки 2,9-3,1 ц/га, ярих -  2,7-4,6 ц/га.

М.Кульбіда, 
начальник Українського 

гідрометеоцентру.

Сума опадів (мм) за теплий період (квітень-жовтень) 
року на території України

Зони Роки

Норма 1931 1932 1933 1934 1935

Степ 198 342 389 378 200 280
Лісостеп 380 389 502 526 274 368
Полісся 414 486 492 582 360 420

Сума опадів (мм) за холодний період (листопад-березень) 
року на території України

Зони Роки

Норма 1931 1932 1933 1934 1935

Степ 149 110 124 127 92 146
Лісостеп 162 152 147 154 119 162
Полісся 164 177 119 173 133 199
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Найвища температура повітря (градусів С) 
на території України

Зони Роки

Абсолютний
максимум

1931 1932 1933 1934 1935

Степ 42 38 34 33 35 36
Лісостеп 41 37 32 33 32 32
Полісся 41 35 33 33 31 32

Найнижча температура повітря (градусів С) 
на території України

Зони Роки

Абсолютний
максимум

1931 1932 1933 1934 1935

Степ -42 -24 -26 -28 -25 -42
Лісостеп -41 -29 -28 -31 -24 -36
Полісся -42 -26 -27 -ЗІ -22 -31

Гідротермічний коефіцієнт (ГТК) по території України

Зони Роки

Норма 1931 1932 1933 1934 1935

Степ 0,9 1,1 1,1 1,3 0,6 0,9
Лісостеп 1,4 1,5 1,8 2,3 1,0 1,3
Полісся 1,6 1,9 1,8 2,6 1,2 1,6

Примітка: 1,6 -  занадто вологий,
1,3-1,6 -  вологий,
1,0-1,3 -  недостатньо вологий, 
0,7-1,3 -  посушливий,
0,7 - дуже посушливий
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Число днів з відносною вологістю повітря 30% 
за квітень-жовтень на території України

Зони Роки

Норма 1931 1932 1933 1934 1935

Степ 19-59 0-35 2-26 2-19 26-65 10-32
Лісостеп 13-32 0-7 0-1 0-4 18-47 4-9
Полісся 9-14 0-4 0 0-3 8-20 0-6

Врожайність зернових культур (ц/га)

Території Роки Озима
пшениця

Озиме
жито

Ярий
ячмінь

Яра
пшениця

СРСР 1913 7,9 8,3 8,1 5,0

Європейська
територія
Союзу 1913 7,9 8,4 8,1 5,2

УСРР 1932 8,5 8,0 8,3 5,8
1933 13,1 10,4 13,2 10,3
1934 6,2 6,6 6,5 5,7
1935 10,2 8,8 9,9 7,9



ЗВ Е Р Н Е Н Н Я
учасників

міжнародної науково-теоретичної конференції 
"Геноцид українського народу: 

історична пам'ять та політико-правова оцінка" до 
Президента України, Верховної Ради України, 

Головного архівного управління при 
Кабінеті Міністрів України 

"Про забезпечення доступу до документів 
Національного архівного фонду про 

політичні репресії в Україні"

Конференція звертає увагу Президента України, Верховної Ра
ди, Головного архівного управління при Кабінеті Міністрів України 
на грубі порушення чинного законодавства України в галузі архів
ної справи щодо порядку використання документів Національного 
архівного фонду про політичні репресії в Україні, зокрема:

1. Всупереч нормі, викладеній у статті 13 Закону України "Про 
Національний архівний фонд і архівні установи" (3814 - XII) від 24 
грудня 1993 року із змінами, внесеними згідно з Законами 498/95 - ВР 
від 22 грудня 1995 року і 608/96 - ВР від 17 грудня 1996 року, та пос
танові Верховної Ради України "Про передачу архівних документів 
КДБ країни до державних архівів Республіки" (1525 - XII) від 9 ве
ресня 1991 року зупинено передачу документів, що зберігаються в 
системі Служби безпеки України;

2. В порушення статей 8, 13, 16 та 39 Закону України "Про дер
жавну таємницю" (1079 - XIV) від 21 вересня 1999 року досі не роз
секречені і є недоступними для дослідників джерела інформації про 
політичні репресії в Україні, місця розташування місць ув'язнення, де 
утримувалися особи, репресовані з політичних мотивів, а також міс
ця масових поховань жертв політічних репресій, що зберігаються в 
системі органів внутрішніх справ країни;

3. Неправомочно обмежується коло дослідників джерел пер
винної інформації;

4. Дослідникам не надається право доступу до нормативних, 
аналітичних матеріалів органів безпеки, їх довідкового апарату;

5. Доступ дослідників до документів про політичні репресії об
межений фондом припинених справ. Неправомірно заборонено 
використання справ осіб, репресованих з політичних мотивів, яким 
відмовлено в реабілітації;

6. Невиправдано широко тлумачиться норма статті 27 Закону 
України "Про Національний архівний фонд і архівні установи", на
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підставі якої доступ дослідників до архівних слідчих справ громадян, 
які піддавались політичним репресіям, необхідно здійснювати з доз
волу цих громадян або їх законних представників.

Враховуючи підвищення інтересу суспільства до вітчизняної іс- 
торико-культурної спадщини і, зокрема, історії України двадцятого 
століття, прагнення науковців глибше дослідити складність історич
ного процесу в Україні, особливу історико-культурну цінність архів
них документів, що зберігаються в архівах органів державної безпе
ки, внутрішніх справ, судів, військових трибуналів, прокуратури, 
державних архівах;

виходячи з того, що відомості, задокументовані в архівних 
слідчих справах, інших архівних справах осіб, які піддавались по
літичним репресіям, у тому числі не реабілітованих, відомчих ак
тах (інструкціях, циркулярах, наказах та ін.) ВЧК, ГПУ-ОГПУ, 
НКВД, НКГБ, МГБ, КГБ, матеріалах внутрішнього діловодства їх 
територіальних управлінь, що були підґрунтям для застосування 
масових політичних репресій і посягань На права і свободи люди
ни, рішеннях (постановах) судових органів, протоколах засідань і 
постановах позасудових органів, рішеннях органів виконавчої 
влади про застосування політичних репресій в адміністративному 
порядку, відведення земельних ділянок каральним органам та ін., 
не містять державної таємниці;

спираючись на частину четверту статті 8 Закону України "Про 
державну таємницю" (1079 - XIV) від 21 вересня 1999 року, яка ствер
джує, що інформація про факти порушень прав і свобод людини і 
громадянина та про незаконні дії органів державної влади, органів 
місцевого самоврядування та їх посадових осіб, а також інша інфор
мація, відповідно до законів та міжнародних договорів, згода на 
обов'язковість яких надана Верховною Радою України, не може бу
ти засекречена, та на статтю 29 Закону України "Про інформацію" 
(2657 - XII) від 2 жовтня 1992 року, забороняє обмеження прав на 
одержання відкритої інформації;

беручи до уваги Конвенцію про захист прав людини та основних 
свобод, в особливості статті 8 і 10, і Рекомендації Комітету Міністрів 
країнам-членам: (81) 19 стосовно доступу до інформації, що Перебуває 
у володінні державної влади, (91) 10 стосовно передачі персональних 
даних, що перебувають у володінні держави, третім особам, (2000)13 
стосовно і європейської політики доступу до архівів,

КОНФЕРЕНЦІЯ:
просить Президента України прискорити зняття грифів секрет

ності з усіх матеріалів про політичні репресії в Україні;
рекомендує Верховній Раді України узгодити чинне законо

давство України, що регламентує доступ до Національного архівно-
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го фонду із законами, що унормовують захист даних, та міжнарод
ними документами про права людини, виходячи з того, що доступ 
до публічних архівів є правом, і це право повинно надаватися всім 
користувачам, незалежно від їхньої національності, статусу чи 
функції;

вимагає від Державного комітету архівів при Кабінеті Мініс
трів України завершити передачу документів з відомчих архівних 
підрозділів СБУ та МВС до державних архівів, ліквідувати грубі 
порушення чинного законодавства України в системі архівних ус
танов щодо надання права користування документами про полі
тичні репресії.
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