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Завальнюк О. М.
м. Кам’янець-Подільський

містО кам’янець-пОдільськиЙ 
у друГіЙ пОлОвині 1920 рОку: 
зміни в пОлітичнОму ОБразі, 

втрата статусу державнОГО  центру унр

Висвітлюється згасаючий процес виконання Кам’янцем-Подільським 
своєї виняткової для завершального етапу Української революції  місії 
притулку і створення умов для діяльності   вищих органів влади республіки 
– Головного Отамана українських військ і Голови Директорії УНР С. Пет-
люри, Ради Народних Міністрів, окремих міністерств. Наголошується на 
результатах роботи українського уряду у місті, значення прийнятих ним 
рішень, які, на жаль, не були повністю конвертовані в успішну державну 
політику, спрямовану на посилення боєздатності свого війська і не до-
пущення повного переходу суверенної території під радянський контроль. 
Показано зміни у різних сферах життя міста за більшовицького режиму, 
його зусилля з реформування на пролетарських засадах освітньої сфери, 
зокрема місцевого українського університету.  
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на завершальному етапі української революції 1917-1921 рр. міста 
прифронтової смуги покликані були відігравати роль організуючих і мо-
білізуючих центрів збройного захисту народної республіки, яка разом зі 
своїм стратегічним союзником – Польщею відчайдушно билася за стри-
мування просування більшовицького війська, своє подальше існування 
і недопущення підсумкового трагічного фіналу чотирирічної визвольної 
боротьби.

у повній мірі це стосується і кам’янця-Подільського – державного, по-
літичного і територіального центру унр, який, по суті, з червня 1919 р., ві-
дігравав значну роль в процесі захисту українських державних інтересів, 
певній консолідації політичних сил, демонстрації національній і зарубіж-
ній спільнотам факту існування української державності, комунікації із 
міжнародними чинниками, тощо.

Питання державно-політичного життя міста у другій половині 1920 р. у 
певній мірі зацікавлювало дослідників, зокрема, таких, як П. Гай-нижник 
[3], о. завальнюк [12], о. завальнюк і о. комарніцький [13], о. завальнюк 
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і М. Петров [14], і. Тюрменко [33], [34]. утім згадані автори лише част-
ково окреслили різні аспекти піднятої теми, залишивши не з’ясованими 
низку питань і не створивши цілісного і грунтовного розуміння  тогочас-
них процесів.

Метою статті є дослідження на основі достовірних історичних 
фактів різнопланової діяльності державного центру унр у кам’янці-
Подільському, визначального впливу української і більшовицької влади на 
різні сфери  життя міста у другій половині 1920 р., коли тут за короткий 
час кілька разів діаметрально  змінювалася офіційна політика, яка відпо-
відала різним типам і характерам державної організації – національної і 
нав’язаної із рФрСр.

у зв’язку з наступом червоної армії першого літнього місяця 1920 р. 
український уряд, який вимушено переміщався у західному напрямку, 25 
червня 1920 р. повернувся до кам’янця-Подільського. Ситуація на фронті 
погіршувалася, тож сподіватися на тривале перебування у державній рези-
денції було не доцільно. і все ж, рада народних міністрів унр працювала 
у екстремальних умовах, вирішуючи невідкладні питання. з 28 червня по 
9 липня вона провела десять засідань під головуванням в. Прокоповича, 
зокрема, заслухала доповідь командуючого Дієвою армією унр генера-
ла М. омеляновича-Павленка про становище на фронті і потреби армії; 
прийняла закони і постанови, зокрема, про негайне виділення на потреби 
українського війська готівки в розмірі 600 тис. крб., понад 343 тис. грн. 
– для бригади окремої дивізії залізничної охорони, 10 млн. крб. – на утри-
мання іі військового шпиталю, 5 млн. крб. – для допомоги українському 
червоному Хресту, 40 млн. грн. – на фінансування цукроварень, встанов-
лення штатів комендатури та комісаріатів прифронтових міст. з-поміж ін-
ших важливими були рішення про порядок евакуації за кордон української 
інтелігенції, вивезення з прифронтової зони запасів цукру,  залишення для 
роботи на окупованій більшовиками території агентів різних українських 
міністрів тощо.   Для вирішення питань, пов’язаних з дотримання вну-
трішнього порядку і зв’язку з Дієвою армією, уряд розпорядився створити 
спеціальну нараду на чолі з Головою ради народних міністрів унр в. 
Прокоповичем. До неї увійшли  міністр військових справ в. Сальський, 
міністр внутрішніх справ о. Саліковський і головноуповноважений уряду 
унр і. огієнко [11, с.90-113].

Після того, як у перших числах липня 1920 р. ,,червоні’’ стримали 
контрнаступ польських військ і перейшли до стрімких наступальних дій, 
а радянська 8 кавалерійська дивізія  в. Примакова прорвала позиції поль-
ської 6-ї армії в районі бара і розпочала рух на Проскурів, західна і пів-
денно-західна частини Поділля опинилися під загрозою окупації.  Прорив 
противника призвів до відступу польських військ у бік збруча. Полковник 
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о. удовиченко, розповідаючи в еміграції про ті події, дійшов висновку, що 
якби ,,8-ма кінна совєтська дивізія скерувала свій рух, хоч би частиною 
сил, через Ярмолинці на кам’янець-Подільський, у запілля української 
армії, то остання опинилася б у надзвичайно прикрій, якщо не безвихід-
ній, ситуації’’[35, с.167]. але і без цього  становище, що склалося, вимага-
ло рятувати резиденцію українських владних структур. 

1 липня до міста прибув Головний отаман військ унр. він провів ді-
лову зустріч з главою уряду в. Прокоповичем, звернувши особливу увагу 
на питання зовнішньої політики і державного життя україни в умовах, що 
склалися. крім того, керівник держави отримав звіти міністра військових 
справ і товариша міністра фінансів [36]. з 2 липня запровадили поліцей-
ську годину, яка розпочиналася з 21.30 [19]. а наступного дня на заліз-
ничну станцію прибуло 16 вагонів санітарного майна, надісланих Міжна-
родним червоним Хрестом на прохання українського товариства черво-
ного Хреста для підтримки збройної боротьби за державну незалежність 
україни. Та й у самому кам’янці-Подільському потреба у ліках була дуже 
гострою, адже тут активно поширювався черевний тиф, який ще називали 
поворотним [20]. Цей подарунок, хоч і з’явився з великим запізненням, 
був дуже потрібний для українських козаків, які виявляли велику хоро-
брість і не припиняли чинити опір червоній армії.

7 липня 1920 р. Головний отаман С. Петлюра оголосив місто і його 
околиці  в стані  облоги [17]. чи було достатньо сил для його оборони, 
важко сказати, скоріш за все, що ні, адже основна частина військ знаходи-
лася на фронті (на середину липня  загальна чисельність Дієвої армії унр 
становила 15 тис. осіб [15, с.339], до того ж вони були розпорошені на 
фронті протяжністю   майже 250 км). ворог не скористався сприятливою 
для нього ситуацією, і  кам’янець-Подільський ще кілька днів працював 
як державний центр україни. 

Символічною подією стала передача 8 липня 1920 р. польською ад-
міністрацією  влади на Поділлі українським структурам. С. Петлюра у 
зверненні до населення регіону наголосив, що влада у повітах у кам’янці-
Подільському переходить до ,,наших адміністративних і самоврядних ор-
ганів’’ [22, с.223].  звісно, в умовах стрімкої зміни ситуації на фронті не 
на користь союзників  і втрати більшої частини регіону цей документ мав 
значення лише для  губернського і кількох повітових міст. і. огієнко писав 
про той день: ,,1920. 8. Vіі. о год. 12-й до Головноуповноваженого прибув 
Naczelnik Okregu Podolskego болеслав крачкевич з двома своїми поміч-
никами і врочисто заявив, що передає владу над кам’янцем і Поділлям до 
рук Головноуповноваженого міністра і. огієнка’’ [21, с.241].за кілька днів 
до того міська дума сформувала свою ліквідаційну комісію у складі 6 осіб, 
якій поставила завдання підрахувати матеріальні збитки, які польське вій-
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сько заподіяло міській громаді за майже 8 місяців [20]. наступного дня 
державні структури унр покинули кам’янець-Подільський, взявши курс 
на Станіславів, де, за попередньою домовленістю з польською стороною, 
вони мали розміститися. 

а вже 12 липня до міста увійшли  підрозділи червоної армії. насе-
лення пам’ятало  перший прихід більшовиків в середині квітня 1919 р. 
і запроваджені ними соціально-економічні, політичні зміни та репресії, 
які викликали тоді справжнє потрясіння. Тепер очікували подібного. не 
випадково ще напередодні цієї події з міста виїхали проводи всіх україн-
ських політичних партій, багато українських патріотів і навіть чимало сту-
дентської молоді [17, с.127]. Хоча основна увага більшовиків приділялася 
продовженню наступу на фронті, все ж проводилися заходи для закріплен-
ня тилу, який мав працювати на їхню перемогу: у кам’янці-Подільському 
поспіхом оголосили про перехід влади до ревкому (очолював спочатку 
Сидоренко, згодом єршов), який розмістили в будинку колишнього По-
дільського губернського правління – одному з найкращих будинків у місті. 
нові порядки багато в чому нагадували ті, що практикувалися попереднім   
ревкомом. у населення конфісковували зброю, боєприпаси. виявляли 
контрреволюціонерів,  переважно національно свідомих українців, яких 
ізольовували, а частину вивезли до Проскурова, вінниці (серед них були 
колишній прем’єр української народної республіки в. Голубович,  член 
Подільської губернської народної управи река, заступник кам’янець-
Подільського міського голови Шманкевич, учителі Постоловський і Гера-
сименко, інженер Лосєвський та ін. [28]). 

розпустили ,,буржуазні’’ органи місцевого самоврядування, поліцію, 
замість неї створили робітничо-селянську міліцію. в’їзд-виїзд з міста без 
спеціального пропуску заборонили. Це особливо вдарило по селянах, які 
привозили до міста харчі. заборонили ринкову торгівлю. Під контроль 
взяли банк, усі невеликі підприємства, які ще працювали. Місцеву буржу-
азію обклали революційним податком, заставили фінансувати нові органи 
влади. Масовими стали реквізиції, зокрема житлової площі. Дійшло до 
того, що невстановлені особи у військовій формі, назвавшись представ-
никами особливого відділу, самовільно займали квартири, не маючи на те 
ордерів. через нестачу у відділах ревкому кваліфікованих кадрів оголоси-
ли термінову реєстрацію мешканців з технічною освітою [24, с.344]. 

влада розпочала кроки назустріч незаможній частині населення. Перш 
за все було оголошено про надання безплатної медичної допомоги. Для 
цього потрібно було отримати від ревкому картку на право виклику лікаря. 
Продукти харчування реалізовувались через систему радянської коопера-
ції (категорично не дозволяли записуватися відразу до кількох споживчих 
кооперативів), сім’ї червоноармійців отримували продовольчі пайки після 
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офіційного звернення до відділу соціального забезпечення [22, с.365-366; 
24, с.344-345].  

Спеціальна увага приділялася ліквідації неписьменності, яку організо-
вував ,,Грамчека’’ – спеціальний відділ ревкому. у серпні 1920 р. до цієї 
справи примусово залучили 12 студентів місцевого університету, яких по-
передили про  відповідальність ,,за законами військового часу’’ в разі від-
мови від виконання цього доручення  [2]. на жаль, відшукати інформацію, 
яка б прояснила хід роботи перших лікнепівців, не вдалося. Скоріш за все, 
ці заходи було лише розпочато, а результати отримали пізніше. 

більшовики активно змінювали систему освіти. 21-26 липня вони по-
етапно провели в українському домі і к-ПДуу повітовий учительський 
з’їзд, на який прибули 264 делегати, у тому числі щонайменше 53 – від 
навчальних закладів кам’янця-Подільського (25 осіб представляли серед-
ні школи, але статистика не диференціювала їх за сільськими і міськими 
населеними пунктами). Під диктат нових господарів делегати, яких вла-
да годувала безкоштовними обідами,  схвалили потребу заснувати єди-
ну радянську трудову школу, обговорили різні питання щодо підтримки 
навчальних закладів, дошкільних дитячих закладів, життя учительської 
спільноти, запропонували  створити на базі кам’янець-Подільської учи-
тельської семінарії зразкову трудову школу, а у діючій міській українській 
гімназії ім. С. руданського відновити організацію ,,український пласт’’, а 
ще поширити  досвід цієї патріотичної організації на інші школи (цікаво, 
що незадовго до приходу більшовиків  газета ,,україна’’ вмістила розлогу 
статтю про  творення та потребу розвитку цієї організації на Поділлі [36]).  

керівники освітньої галузі  закликали педагогів ,,відкинути буржуаз-
ну ідеольогію, взявши собі за гасло пролетарську культуру, порвавши раз 
назавше з жовто-блакітним прапором, … з ,,петлюрівщиною’’,  не ,,під-
даватись впливам національного щовінізму’’, а ,,єднатись під червоним 
стягом’’ [6, с.38-39,46,47,50]. С. Ф. русова, яка була доповідачем на цьому 
з’їзді і, за її словами, мала статус ,,безнадійної петлюр[ів]ки’’, підсумо-
вуючи підняту тему, звернулася до сіячів доброго, розумного, вічного із 
закликом   й надалі працювати на українському терені, маючи перед собою 
,,золоті жовті поля і блакитне небо’’, чим викликала овацію  залу і непри-
йняття  робочої президії [26, с.172]. 

взялися і за  вищу школу кам’янця-Подільського та й усього Поді-
лля, представлену  українським університетом, що обслуговував потреби 
переважно населення кількох губерній наддніпрянщини,  а також Східної 
Галичини і буковини. Спочатку видали охоронного листа, яким заборони-
ли реквізицію чи тимчасове займання будинків цього вишу. 23 липня за 
наказом ревкому в університеті з’явилася посада комісара.   Подільський 
губревком доручив її  студентові природничого відділення фізико-матема-
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тичного факультету к-ПДуу, в минулому голові ради студентських пред-
ставників а. волянському. Ще до цієї події повітовий ревком наполіг, щоб 
керівництво вишу негайно склало свої обов’язки (цей наказ оперативно 
виконали в. о. ректора, проректор і секретар спішно ліквідованої ради 
професорів). комісар, який став найвищим посадовцем, негайно розпо-
рядився ліквідувати богословський факультет, а історико-філологічний і 
правничий об’єднати у факультет соціальних наук. запровадили  госпо-
дарчу раду як новий управлінський орган [7].

комісара зобов’язали взятися за перебудову управління університе-
ту відповідно до постанови №8 Державної комісії у справах вищої школи 
уСрр, копію якої було отримано 10 серпня 1920 р.  Цей об’ємний документ 
передбачав ліквідацію попередніх керівних органів університету і створен-
ня нових, з якісно відмінними функціями. ними стали науково-шкільна 
рада, наукова та Просвітня ради, а також Господарчий комітет. управління 
навчальним закладом повністю зосереджувалося в руках комісара [8].

наприкінці липня оголосили прийом до університету. від абітурієнтів 
не вимагали атестатів про закінчення середньої школи. Проте вирішили 
виявляти у них наявність встановленого мінімуму знань, який відповідав 
вищій початковій школі, тобто незакінченій середній освіті. на навчання 
приймалися у першу чергу діти трудящих, членів кП(б)у і соціалістич-
них партій, які стояли на платформі радянської влади і до вступу встигли 
попрацювати у радянських профспілках не менше 4-х місяців і у відпо-
відних парторганізаціях – не менше півроку. на основі нових правил за-
рахували 569 осіб, 85% з яких були євреями [9]. 

велику ставку було зроблено на ,,революційне студентство’’. влада на-
магалася соціально і політично розколоти молодь, зробити опорою нового 
режиму її найбідніші групи. у цьому контексті досі існуючий університет 
назвали ,,буржуазною вищою школою’’, а нові порядки, запроваджені тут 
в липні – серпні 1920 р., представляли як ,,нову трудову вищу школу’’, яку 
будує радянська влада [16, с.271].

новацією у житті міської громади стали трудові суботники, де люди, 
на заклик місцевих більшовицьких керівників, погоджувалися працювати 
без оплати праці. Перший з них провели 25 липня. з цієї нагоди на радян-
ській площі (колишня Губернаторська) провели мітинг за участю військо-
вих частин, робітників і службовців, де сформулювали мету і завдання 
цього важливого для влади трудового заходу. Голова ревкому пояснив по-
требу безкоштовної праці важкими економічними наслідками  колишньої 
політики царизму. Під звуки ,,інтернаціоналу’’ присутні відправилися 
працювати на залізничний вокзал [23, с.362-363].

Про те, як працювали на суботнику, розповів один із його учасників 
– Ю. Гудзій, скарбник і помічник лікаря кам’янець-Подільського держав-
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ного українського університету (к-ПДуу): ,,…всі урядовці університету 
ходили на примусові роботи, т.зв. ,,суботники’’: доводилося чистити різні 
забруднені помешкання якихось інституцій на місті; розчищати залізнич-
ний тор на двірці; упорядковувати якийсь плац, де було все нагромаджено 
в купу: і дріт, і якісь бочки, і кола, і різний військовий інвентар; тут ми 
мусіли з місця на місце переносити той чи той предмет, щоб потім знов 
його віднести туди, звідкіль його взято… Мусіли ми ходити на ті роботи 
й вертатись завжди в ,,військовім шику’’ … відмовлення від цих ,,субот-
ників’’ грозило репресіями… Так само працювали й усі наші професори’’ 
[5, с.294]. 

наступний суботник відбувся 31 липня. До нього залучили 1493 особи, 
понад 500 з яких були членами партії і профспілок. Працювали в різних 
куточках міста: очищали територію від бруду, впорядковували інженер-
ний, майновий, автомобільний і артилерійський склади, територію заліз-
ничної станції, в депо виготовляли необхідні для ремонту рухомого скла-
ду інструменти. о 22.00 в народному будинку відкрився мітинг-концерт, 
на якому підвели підсумки цього заходу, роз’яснили завдання комінтерну, 
співали ,,інтернаціонал’’ [24, с.369-370]. Ще один такий захід провели 7 
серпня, але відомості про нього дуже скупі [38]. 

Серйозні поразки червоної армії на території Польщі і Східної Гали-
чини наблизили повернення раніш втрачених територій унр. українські 
війська, що брали участь у тих кровопролитних і виснажливих боях, пере-
базувались на східний берег збруча, і вже 21 вересня увійшли до кам’янця-
Подільського, який до того покинули ревкомівці, червоноармійці і ті, хто 
найбільш активно допомагав проводити у життя радянську політику. успіш-
ні наступальні дії тривали і надалі, що забезпечило за короткий час перехід 
під український державний контроль  більшої частини західного Поділля 
[25, с.100-101]. Того ж дня С. Петлюра, який знаходився в Ставці, видав спе-
ціальний наказ про наведення порядку на звільнених від ворога територіях. 
До населення україни він звернувся з таким закликом: ,,Доволі безпорядків 
та більшовицького безладдя! Працюйте, слухайте і підтримайте свою вла-
ду! вона несе вам лад і спокій. вірю в ваш здоровий розум… До діла! До 
праці! на добро нашої рідної україни!’’ [11, с.663-664].

у місті, яке схвально сприйняло відновлення юрисдикції унр, запра-
цювали українські владні структури, органи місцевого самоврядування. 
Сюди поступово поверталися відомі українські діячі, які до того змушені 
були перебувати в Галичині. Так, 27 вересня 1920 р. тут з’явилися: колиш-
ній голова кам’янець-Подільської національної ради М. корчинський, 
товариш міністра фінансів П. відибіда, голова Поділсоюзбанку в. Мачу-
щенко, професор к-ПДуу в. біднов [32]. за ними прибули й інші відомі 
постаті, які прагнули працювати в україні і для україни. 
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одним із першорядних заходів  української влади стала відміна раніш 
діючих за більшовиків законів, постанов і розпоряджень, що суперечи-
ли характерові української народної республіки. зникли організації, які 
входили до системи ,,диктатури пролетаріату’’. із буцегарні випустили 
політв’язнів. відновилися обіг українських грошей, торгівля, прибирання 
вулиць. заборонили продаж алкогольних напоїв, валютні спекуляції. Пе-
ребування на вулицях і майданах обмежили до 22.00. 

велика увага приділялася виконанню ,,закону про мобілізацію для по-
повнення армії у звільнених від ворога повітах української народної рес-
публіки’’ від 14 вересня 1920 р. Це питання взяв під свій контроль Голо-
вний отаман, який прибув до міста 30 вересня. утім, як засвідчили відкри-
ті джерела, призначений на 1 жовтня збір мобілізованих відбувся далеко 
не так, як хотілося, ,,значна частина мешканців м. кам’янця не з’явилась 
на мобілізацію’’. Причин було кілька, утім становище треба було ви-
правляти, адже військо чекало на поповнення свого особового складу. 
Голова міської мобілізаційної комісії Дишлевий видав додатковий наказ, 
яким зобов’язав чоловіків 1890-1895 рр. народження, незалежно від того 
чи проходили вони військову службу раніше, чи ні, негайно прибути на 
збірний пункт. за неявку загрожувала відповідальність за ст. ст. 120 і 134 
військового Статуту [33].  надалі кам’янчан закликали до війська за за-
коном про мобілізацію від 27 жовтня 1920 р. (він вносив зміни до акту від 
14 вересня 1920 р.). Їм належало з’явитися на збірний пункт 6 листопада  
[11, с.675; 28].  відомо, що місто кам’янець-Подільський і кам’янецький 
повіт в період з 28 вересня по 12 листопада 1920 р. дали найбільше мобі-
лізованих – 6463 вояки [18, с.133].

,,Дерадянизація’’, яка проводилася у всіх сферах життя міста, у вели-
кій мірі стосувалася освіти. було відновлено українську структуру управ-
ління галуззю. радянські трудові школи перейменували у традиційні для 
унр  нижчі і вищі початкові, гімназії, різні професійні навчальні заклади. 
До середніх шкіл повернули восьмі класи, ліквідовані більшовиками. 7 
листопада відбулися загальні збори української секції учительської спіл-
ки м. кам’янця-Подільського. констатувавши, що ,,українська школа не 
припиняє своєї праці і провадить навчання, не зважаючи на злидні і те 
скрутне матеріальне становище, в якому зараз перебуває українське учи-
тельство’’, учасники зібрання сформували комісію, якій доручили зустрі-
тися з С. Петлюрою і клопотатися ,,про звільнення українських шкіл від 
реквізицій і про не переведення до життя проекту про утримання натурою 
[виплату натуральної заробітної плати. – авт.] учителів початкових шкіл’’. 
насамкінець, після бурхливого обговорення питання  щодо вивчення 
учнями російської мови, було ухвалено таку резолюцію: ,,учительське 
зібрання рахує недоцільним і навіть шкодливим виклад російської мови 
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в українських школах’’. Для негайного врахування цієї категоричної по-
зиції в освітній політиці делегати звернулися до Подільської губернської 
шкільної управи з проханням видати відповідне розпорядження [28].

Повертав своє попереднє обличчя український університет. Перш за 
все відновили адміністративну структуру, переглянули питання про зара-
хованих студентів за радянським законодавством. Подані для вступу доку-
менти за формою уСрр визнали недійсними. усі, хто не мали завершеної 
середньої освіти,  стали лише вільними слухачами. умовою продовження 
їхнього навчання, як і дійсних студентів, стало складання іспиту на знання 
української мови. результати цього були просто вражаючими: із 569 за-
рахованих раніше першокурсників лише 238 довели, що розуміють і еле-
ментарно знають державну мову унр. Під час проведення мобілізації до 
українського війська т. в. о. ректора М. Хведорів і проректор Л. білецький 
побували на прийомі у С. Петлюри, де поставили питання про звільнення 
студентів к-ПДуу від виконання мобілізаційного закону. утім це питання 
так і не було до кінця вирішене [1, с.202-203; 17, с.773-774].

14 жовтня до кам’янця-Подільського знову завітав С. Петлюра. він 
зробив зміни у керівництві вищої виконавчої влади унр: задовольнив за-
яву глави уряду в. Прокоповича у зв’язку зі станом здоров’я, а новим го-
ловою ради народних Міністрів (рнМ), яка знаходилася у Станіславові, 
призначив а. Лівицького [11, с.672, 673]. виконувати обов’язки заступ-
ника глави уряду він доручив о. Саліковському, Державного секретаря 
– М.  корчинському, міністрів без портфелів – в. Прокоповичу і о. кова-
левському [23, с.277-279]. 

До державного центру унр Головний отаман навідався наприкінці 
жовтня, провів зустрічі з деякими державними діячами, обговоривши з 
ними біжучі питання, направив Голові рнМ листа, у якому наголосив на 
недопустимості перебування державних установ поза межами унр і за-
пропонував перемістити центральний апарат до кам’янця-Подільського 
,,для розпочаття широкої роботи на терені україни’’. через кілька днів він 
вимагав від керівника вищої виконавчої влади перевірити фінансові спра-
ви управління головноуповноваженого уряду унр і. огієнка у зв’язку з 
офіційним припиненням його діяльності [23, с.295-296, 298]. чи було ви-
конано останнє доручення глави держави – наразі не відомо. 

уряд добирався з Станіславова довго, і з’явився у кам’янці тільки 
11  листопада, коли становище на фронті різко погіршилося через прорив 
противника, пробувши тут усього 4 дні, упродовж яких провів 5 засідань, 
де ухвалили низку рішень, що стосувалися різних питань. зокрема, про 
ратифікацію договору між унр, річчю Посполитою, Литвою, Латвією, 
Естонією і Фінляндією від 31 серпня 1920 р., використання залізниць в ін-
тересах Дієвої армії унр, затвердження статутів фінансового управління 
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Міністерства фінансів, прийняття закону про створення філій експедиції 
заготівлі державних паперів, утримання державних установ у листопаді 
та видатки у зв’язку з евакуацією уряду і державних установ в ніч з 14 
на 15 листопада 1920 р. крім того, члени уряду заслухали маловтішні ін-
формації в. о. міністра військових прав генерала о. Галкіна і начальника 
Генерального штабу генерала в. Сінклера про становище на фронті та 
перспективи продовження збройної боротьби проти більшовицької нава-
ли [10, с.297-306]. Стало зрозуміло, що змінити військово-стратегічну си-
туацію на свою користь існуючим національним військовим потенціалом, 
без допомоги можливих союзників не вдасться. українська республіка 
втрачала свою життєздатність, контроль над суверенною територією. віри 
у повернення її майже не було, хоча у підготовленому проекті ,,універса-
лу до народу українського’’ від 14 листопада 1920 р., який підписаний не 
був, Головний отаман обіцяв ,,не складати зброї доти, доки не вибореться 
україні повної незалежности, а народові її повної волі’’ [23, с.306]. 

в результаті тих подій кам’янець-Подільський втратив статус дер-
жавного центру унр. за загальної несприятливої ситуації з осені 1919 
по осінь 1920 рр. він був притулком для багатьох носіїв української ідеї, 
представників творчої інтелігенції, які продовжували тут  свою діяльність, 
політиків різної орієнтації та, що найголовніше, органів державної влади, 
які працювали на інтереси республіки і  посилали тривожні сигнали єв-
ропейській спільноті про драматичні умови існування молодої нації,  яка, 
стікаючи кров’ю, продовжувала боротися за своє самозбереження і право 
увійти до кола цивілізованих народів світу.  

16 листопада до міста увійшла частини 41 стрілецької дивізії черво-
ної армії. і на цей раз кам’янець-Подільський не обороняли, бо, на думку 
військових керівників, у цьому не було стратегічної доцільності. До того 
ж, військо не мало належного ресурсу (в ході радянського наступу на По-
діллі кілька українських  бригад зазнали великих втрат, а одна перестала 
існувати зовсім). 

Швидко змінилися порядки у ще недавно існуючому державному цен-
трі унр. знову запрацювали ревком, особливий відділ. Людей масово пе-
ревіряли на лояльність до нової влади, висували необґрунтовані підозри 
у контрреволюційності багатьом мешканцям, незалежно від соціального 
статусу. Постійно шукали петлюрівців, білополяків, їхніх агентів, тих, хто 
був незгодний з новим державним устроєм. з місцевої преси виходили  га-
зети ,,більшовик’’ (орган  місцевого осередку кП(б)у) і ,,вісти’’ (видавав 
кам’янецький військово-революційний комітет), які повідомляли переві-
рений офіціоз, а також лише одну точку зору на події, що були в недалеко-
му минулому і відбувалися тепер. Скрізь лунала безупинна революційна 
демагогія. Масово заохочувалися доноси на різних людей, особливо коли 
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було бажання поживитися їхнім майном, отримати додаткові квадратні 
метри житла, заробити у ревкомівців прихильність.

відновилася ,,пролетарська’’ політика, яку в липні – вересні 1920 р. 
вже відчували на собі міські жителі. одна із мешканок, С. русова, згаду-
вала про тодішній більшовицький режим у кам’янці-Подільському таке: 
,,недалеко від нас [місця проживання Софії Федорівни та її внучки. – 
авт.] виїдуть кінні ,,вітязі’’ на горбочок і дивляться, чи є кого пограбувати. 
Як нема – кудись зникнуть, а як когось зобачать, наскочать, все відберуть: 
чоботи, шапку, зовсім роздягнуть, – іди, куди хоч! все живе поховалось, 
боялись і з вікна визирнути. Потім почались реквізиції помешкань. з цієї 
нагоди заходили червоноармійці до хати, по 3-4 чоловіка, озброєні з голо-
ви до ніг, переглядали речі, брали, що їм було до вподоби, знущалися над 
жінками, нахабно розташовувались, іноді господарів просто викидали на 
вулицю. 

найгірше приходилося родинам старшин: їх ображали, грабували до 
останнього, не давали їм заробляти, - просто лягай та й з голоду помирай! 
Припинили всякий торг, перейшли на ,,комуністичний’’ лад життя. Давали 
з загальної їдальні обід і вечерю, від часу до часу роздавали якісь матерії 
найпоганішої якості, хоча, правда, й за них мало не бились люди. Харч був 
жахливий: мамалига та фасоля, фасоля та мамалига, мікроскопічний шма-
точок м’яса раз на тиждень плавав у темній брудній водяній юшці. а бруд, 
а сморід у тій  їдальні! Проте мусіли брати й це. надходила зима і при-
ходили турботи – чим палити? з найбільшими труднощами можна було 
добути якийсь папірець на малу кількість дров. Ще добре було тим роди-
нам, де були мужчини. здобудуть квиток, підуть у ліс та й нарубають дров. 
а де були самі жінки, то набідувались, поки навчились дрова рубати. Мені 
якось щастило: по всіх цих большевицьких установах завжди хто-небудь 
з українців брав мене під свою охорону, здобував квитки на дрова і т. і. … 
взагалі в тому тяжкому житті рятувала нас лише взаємна допомога’’ [27, 
с.173].

осередки української культури і освіти потрапили у немилість до нової 
влади. До педагогів-українців ставилися як до носіїв петлюрівської ідео-
логії. більшовики були впевнені у своїй перемозі, то ж на цей раз більш рі-
шуче  утверджували інтернаціоналізм (русифікацію) у різних сферах жит-
тя. відновилася радянська шкільна реформа. знову взялися за універси-
тет. Щоправда, три тижні зволікали із призначенням сюди свого комісара 
(попередній пішов ,,у відпустку’’ ще у 16 вересня, напередодні переходу 
міста під контроль української влади, був далеко від міста і з якихось при-
чин не повертався). Лише 7 грудня повітовий ревком направив до вишу 
Д. Мізіна, якому доручив виконувати комісарські  обов’язки. Перебудова 
внутрішнього життя, за яку він негайно взявся, повністю узгоджувалася із 
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заходами, які вже втілювалися більшовицькою владою в серпні 1920 р., а 
потім були відмінені.  усіх викладачів і управлінців, що напередодні емі-
грували, звільнили з роботи як ворожі елементи [16, с.776-778].

По-новому формувався і студентський контингент, який щільно пере-
віряли за походженням. зарахування абітурієнтів продовжили до кінця 
року. одним із тих, хто вирішив здобувати вищу освіту у радянизовано-
му університеті, був і 26-річний подолянин Яків Гальчевський (до того 
учитель, український сотник, учасник збройної боротьби з більшовиками, 
майбутній керівник повстанського руху на Правобережній україні), який 
під впливом свого товариша, студента к-ПДуу о. Місюри, вирішив на 
певний час розчинитися у студентському середовищі, щоб не потрапити 
до рук чекістів. Про той час він залишив такий спогад: ,,До кам’янця при-
були ми в кінці листопада [1920 р. – авт.]. в університеті застали ми ба-
гато змін; урядував вже студентський комітет зі секретарем комуністом, а 
один студент став навіть комісаром університету. Мій правничий факуль-
тет перезвала влада на факультет соціальних наук. Почав я вчащати на ви-
клади. викладали нові професори, бо більшість старих, разом з ректором, 
іваном огієнком, виїхали за збруч. в університетській столовці обідали 
спільно студенти і професори. нова влада почала добиратися поволі і до 
решти професорів і студентів; арештовано декілька осіб. Я ходжу цілий 
час з револьвером в кишені. Довідуюсь,  що є наказ зголосить усім студен-
там – офіцерам до командатури, найдалі до половини грудня 1920. бачу, 
що не викручусь, бо в університеті лежать мої папери, з яких видно, що я 
старшина б[увшої] царської армії. одного дня  вертається Місюра й каже, 
що син столяра з Майдану, кавун зустрів його і розпитував про мене. Цей 
кавун був головою ,,чека’’ на кам’янець-Подільський і знав нас дуже до-
бре. бачу, що земля під моїми ногами зачинає горіти. Тієї ж ночі на піхоту 
вийшов я з кам’янця…’’ [4, с.17]. 

наприкінці грудня на основі старих навчальних планів завершився 
осінній семестр 1920-1921 навчального року (виняток становив факультет 
соціальних наук, який працював менше місяця). в основу нових навчаль-
них планів поклали декрет раднаркому уСрр від 14 грудня 1920 р. ,,Про 
учбово-трудову мобілізацію студентів академії й інститутів теоретичних 
знань та інститутів народного господарства’’, який вимагав: ,,1. Поста-
вити заняття студентів ст. аршин курсів академії і інститутів народного 
господарства в умови навчально-трудової повинності. 2. Мобілізувати на 
такі заняття студентів 3-4 курсів. 3. зобов’язати мобілізованих виконати 
навчальні плани в такі строки: випускних курсів – до 1.08.1921 р., остан-
ніх – до 1.10.1921 р. Причому термінове виконання завдань досягти інтен-
сифікацією і покращенням методів роботи. 4. розповсюдити на студентів 
правила учбово-трудової дисципліни, контроль над нею і відповідаль-
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ність за порушення її в порядку студентів мілітаризованих вузів. 5. взяти 
студентів, що переходять до посилених занять, на натуральне і грошове 
утримання держави, поклавши на органи наркомпроду постачання їх по 
тиловій червоноармійській нормі, а на наркомос – видачу грошового за-
безпечення в розмірі 6400 крб. на місяць.’’ [10].

Стратегічний задум  влади щодо розчленування осередку української  
вищої освіти, науки і культури й утворення на його базі двох окремих 
інститутів радянського типу – народної освіти і сільськогосподарського 
реалізовували під керівництвом народного комісаріату освіти уСрр. у 
зв’язку з цим комісар університету  відрядив до Харкова  делегатів, які 
мали отримати відповідні роз’яснення і  настанови щодо найближчих за-
вдань.  а тим часом в колективі пробували вирішити проблему  забез-
печення працівників харчами з університетського городу і дровами, яких 
гостро не вистачало. Голодувало і студентство. Фінансів не було. Місцеві 
органи влади нічим зарадити не могли. рік завершувався під невтішний  
акомпанемент загострення економічної і фінансової кризи, яка познача-
лася на всіх мешканцях міста. настрій погіршувала ,,чрезвичайка’’, яка 
намагалася виявити, а потім і  нейтралізувати прихильників української 
влади. 

отже, у другій половині 1920 р. кам’янець-Подільський пережив 
стрімкі зміни свого щоденного політичного образу: від українського міс-
та-столиці, в якому розташовувалися державні структури унр, діяли осе-
редки різних політичних партій, органи самоврядування, нарешті, поль-
ська цивільна адміністрація, яка опиралася на свій небагато чисельний 
гарнізон і працювала до певної міри як союзницька українцям структура, 
до осередку, у якому були демонтовані попередні державні і самовряд-
ні органи, проводилася типова насильницька радянська політика, спря-
мована на побудову докорінно іншої державної і суспільної організації, 
з принципово відмінними політичними і людськими ідеалами. завдя-
ки українському війську господарювання більшовиків у старовинному 
кам’янці вдалося перервати на неповних два місяці, які були використані 
для роботи на користь української державності, її збройного захисту. утім 
з середини листопада 1920 р. визнаний державний центр унр на Поділлі 
перестав існувати, завершивши тим самим дуже складну і важку сторінку 
історії української революції. Традиційні  для воєнного часу матеріальні 
негаразди і втрати доповнилися більшовицькими експериментами, непро-
думаною політикою, переслідуваннями, ліквідацією політичних свобод, 
безцеремонним порушенням базових людських прав і безпрецедентним 
примусом в ім’я побудови соціалістичного суспільства.
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