СТАНІСЛАВУ ВЛАДИСЛАВОВИЧУ КУЛЬЧИЦЬКОМУ – 70
В Україні й поза її межами ім’я та праці сучасного вченого-історика
Станіслава Кульчицького добре відомі. Він – один з тих науковців, в творчості
яких віддзеркалюється сьогоднішній стан української історичної науки, хто не
боїться важких тем та дражливих для суспільства проблем. Ерудований,
широко обізнаний з джерелами та творчим доробком вітчизняних та зарубіжних
вчених, він не лише досконало володіє величезним фактографічним матеріалом,
але й повсякчас генерує нові наукові концепції. В цьому контексті не можна не
згадати розробки ним ряду конкретно-історичних питань, а також концептуальних підходів до вивчення багатьох зрізів українського історичного процесу
ХХ століття, новітньої історії України.
Як кожний вчений С.Кульчицький пройшов тривалий і складний шлях свого
фахового зростання. Зміни в суспільно-політичних умовах, інновації, які
відбувалися всередині історичної науки, не могли не накласти свій карб на його
науковий доробок. Вони справляли визначальний вплив на формування світоглядної парадигми, теоретико-методологічних засад та критеріїв, з яких
науковець підходив до розв’язання тих чи інших наукових завдань, на його
дослідницький інструментарій. Широким оціночним діапазоном відзначається
трактування ним таких фундаментальних проблем, як українська революція
початку ХХ століття та визвольні змагання українців в наступний час,
голодомори 20–30-х та 40-х років, «воєнний комунізм» та нова економічна
політика, еволюція тоталітарного режиму та державотворчих процесів в
радянській Україні тощо. Переосмислення радянського минулого в історії
українського народу, що має місце в новітніх наукових розробках вченого,
дозволило йому висунути оригінальні концепції розбудови українського
суспільства після серпня 1991 р., поглибити розуміння логіки подій осені–зими
2004 р. та наступних за цим процесів в політичному житті України.
Шаною і повагою користується С.Кульчицький в колективі Інституту історії
України НАН України, де працює вже понад 35 років. Він поєднує надзвичайно
плідну наукову діяльність (в доробку вченого – більше півтори тисячі наукових
праць, в тому числі майже 50 монографій, довідників, розділів в колективних
виданнях) з адміністративними посадами завідувача відділу історії України 20–
30-х рр. ХХ ст. та заступника директора з наукової роботи, викладає у вузах,
зокрема в Національному університеті «Києво-Могилянська Академія», керує
авторськими колективами численних фундаментальних проектів, є науковим
редактором цілої низки монографій та наукових збірників, науковим керівни-
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ком і консультантом понад 40 здобувачів наукових ступенів кандидатів та
докторів історичних наук.
Цей черговий збірник наукових праць відділу історії України 20–30-х рр.
ХХ ст., який очолює Станіслав Владиславович Кульчицький, дещо незвичний.
Замість традиційного у таких випадках нарису про життя та творчі здобутки
ювіляра у першому розділі редколегія подає інтерв’ю із С.Кульчицьким та
нотатки Ab imo pectore*: колеги та учні С.Кульчицького намагались відповісти
на питання про те, чого їх навчив Станіслав Владиславович і чим вони йому
завдячують. Друга ж частина збірника складається із статей його колег і учнів,
що продовжують розробляти теми, якими так захоплений вчений, – історії
революційних подій в Україні та її історичного поступу у міжвоєнну добу,
історії ОУН–УПА, Другої світової війни, повоєнної та новітньої української
історії, історіографічних процесів сьогодення.
Вшановуючи ювіляра, побажаємо йому наснаги і творчого довголіття. З роси
та з води Вам, Станіславе Владиславовичу!

Академік НАН України

*

З глибин душі, від усього серця. – З лат.

Валерій Смолій
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«Я ЩАСЛИВИЙ, ЩО ДИНАМІКА МОЇХ УЯВЛЕНЬ ПРО
СУСПІЛЬНЕ ЖИТТЯ ВСТИГАЄ ЗА ЗМІНАМИ В СУСПІЛЬСТВІ»:

НА ПИТАННЯ РЕДКОЛЕГІЇ «ЗБІРНИКА» ВІДПОВІДАЄ
СТАНІСЛАВ КУЛЬЧИЦЬКИЙ
1. Наскільки Ваші праці репрезентують сучасний
історіографічний процес?
Міг би обмежитися простою відповіддю: не мені оцінювати власний
доробок, останнє слово належить історіографам (стосовно наукових праць) і
громадськості (щодо публіцистики). Та я розумію, що запитання адресується
всім історикам, які визначають історіографічний процес в добу стрімкої трансформації суспільного життя. У такому контексті можу твердити: я щасливий,
що динаміка моїх уявлень про суспільне життя встигає за змінами в суспільстві.
Зміни в суспільному житті є об’єктивними і позитивними. Незважаючи на
все, що з нами трапилося – однозначно позитивними. Перехід від соціалізму до
капіталізму (якщо вживати звичну з радянських часів, хоч і помилкову
термінологію) не міг бути іншим. Ми потрапили в світ первинного капіталізму,
який приніс рекетирство, рейдерство, корупцію, злидні, знецінення розумової
праці, жахливе падіння стандартів культури, тобто все те, що позначається
відсутнім в українській мові словом «беспредел». Ми позбавилися розписаного
наперед по п’ятирічках спокійного життя, в якому кожний мав наперед
визначену за кількістю і якістю частку матеріальних і культурних благ. Та без
перехідного періоду, в якому з’являється «беспредел», нам не увійти знову в ту
цивілізацію, від якої ми були відлучені на початку ХХ ст. Не варто сподіватися
на зовнішню силу, яка без проблем влаштує наше життя. Адже проблема
коріниться в нас самих. Щоб ми зрозуміли це, історія підкинула переконливий
аргумент, пов’язаний з возз’єднанням Німеччини у 1988 р.: 20 років і трильйонні
витрати не ліквідували остаточно поділ її громадян на «вессі» і «оссі».
Майже всі мої ровесники лише пристосовуються, нерідко з глибокими
психологічними травмами, до реальності, яка почала формуватися після 1991 р.
У мене інша доля, я йду врівень з поколінням моїх учнів, яке репрезентує
сучасний історіографічний процес. Історія – це наука з колосальним обсягом
матеріалу, який треба вивчити й осмислити. Навіть покоління 40-річних потребує
допомоги з боку старших за віком. Щасливий, коли можу допомогти йому.
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2. Ваша самоідентифікація як історика.
Це багатовимірне запитання, тому існує кілька варіантів відповіді.
По-перше, треба обирати між спеціалізацією і універсалізацією. Давно
переконався у справедливості висловлювання Козьми Пруткова: вузький фахівець
подібний флюсу. Такий фахівець не зробить висновків, які заслуговують на
увагу колег. Після захисту кандидатської дисертації я змінив хронологічне поле
своїх досліджень з ХІХ на ХХ ст. Не жалкую, хоча тепер доводиться постійно
перебувати на лінії вогню. Залишаючись в рамках вітчизняної історії міжвоєнного часу, я після 2000 р. практично одночасно зайнявся дослідженнями в
галузі Російської революції 1917 р. та історії України після 1991 р. Без книг на
ці теми комуністична революція 1918–1939 рр. залишилася б для мене
незрозумілою. Більше того, я не зміг би вийти на нове в історичній науці
поняття – комуністичну революцію 1918–1939 рр., яка здійснювалася методом
силового насадження некорисних або вкрай шкідливих для суспільства реформ.
По-друге, існує різниця між прикладними і теоретичними дослідженнями.
Зосередження історика на конкретиці або на теорії однаково небезпечне, і тут
теж треба обирати «золоту середину». В радянські часи я робив спроби
теоретично осмислити такі поняття, як співвідношення диктатури і демократії,
радянський народ як нова історична спільність, загальносоюзний народногосподарський комплекс. Маю статті на ці теми, які вже тоді принесли мені
розчарування, тому що абстрактні категорії не вкладалися у повсякденну
реальність. Після 1991 р. я скористався новим для мене становищем викладача
у вищій школі, щоб читати майбутнім магістрам курс методології історичних
досліджень. Отже, у безпосередньому спілкуванні зі студентами освоювалися
ази сучасних методологій, які мої колеги на Заході вивчали, коли були
студентами. На жаль, вже пізно досконально познайомитися з усім арсеналом
теоретичних досліджень, нагромаджених світовою історіографією ХХ ст. На це
елементарно не вистачає часу.
По-третє, є різниця між чистою наукою і науковою публіцистикою. Я не
маю на увазі науково-популярні праці, тобто виклад фахових висновків
популярною мовою. За п’ять років мого співробітництва з Укрінформом у мене
нагромадилися сотні таких праць. Це переважно статті в районних і обласних
газетах. Наукова публіцистика, як мені здається, зовсім інша річ. Це – спроба
вплинути через ЗМІ на свідомість людей, які мають владу і продукують
рішення. Так склалися обставини, що я дістав можливість реалізувати свої
пошуки в сфері щонайменше двох вкрай заполітизованих тем у вигляді як
звичайних публікацій, так і наукової публіцистики. Це – голод 1932–1933 рр. і
проблема ОУН–УПА.
3. Як проходила Ваша інтеграція в науковий соціум ХХ і ХХІ ст.?
Мабуть, мова йде про вчених, які допомогли мені стати частиною світового
наукового соціуму. Спочатку скажу про вчителів, які здійснювали безпосередній
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вплив на формування моїх наукових і моральних якостей. Це – університетські
професори, з яких виділяються П.Каришковський, З.Першина і С.Ковбасюк.
Особливе місце посідає проректор Одеського державного університету
ім. І.Мечникова і завідуючий кафедри історії України С.Ковбасюк, який три
роки керував моїми курсовими і дипломною роботою. Працюючи майже
кожного дня в архівах і бібліотеках, я написав підсумкову працю «Нариси з
історії залізничного будівництва на півдні України в дореволюційний період»,
яка базувалася на матеріалах двох десятків центральних (включаючи Ленінград
та Москву) і обласних архівів. Своїм учителем університетського періоду
вважаю також І.Гуржія, з яким я не раз зустрічався під час його наїздів в
Одеський обласний державний архів, а також співробітників архіву – його
директора І.Хіоні і А.Бачинського. Анатолій Бачинський був не тільки моїм
учителем в архівній справі, але й другом.
Підготовкою кандидатської дисертації керував Д.Вірник, який очолював
відділ історії народного господарства і економічної думки Інституту економіки
АН УРСР. В дисертації аналізувалися економічні процеси, пов’язані із
залізничним будівництвом в Україні у дореволюційний період. Вона виявилася
істотно меншою за обсягом, ніж дипломна робота, але була аналітичною, а не
фактографічною. Досі жалкую, що не знайшов часу, щоб підготувати працю до
публікації. З десяток опублікованих статей далеко не вичерпують її змісту.
Своїм учителем я вважаю П.Гудзенка, який прийняв мене у свій відділ в
Інституті історії АН УРСР в 1971 р., а потім передав колектив мені, коли
вийшов на пенсію. Неформальним консультантом моєї дисертації була
А.Митрофанова – одна з провідних фахівців Інституту історії СРСР АН СРСР
протягом багатьох десятиліть. Без її допомоги я не зміг би осмислити важку й
зовсім недосліджену проблему, яку підняв в цій дисертації – нагромадження
ресурсів для індустріалізації Радянського Союзу в роки перших п’ятирічок.
Митрофанова посприяла мені і в ускладненнях, які виникли після захисту.
Ніхто не вважав дисертацію слабкою, але історики твердили, що я маю претендувати на ступінь доктора економічних наук, а економісти – на ступінь доктора
історичних наук. Мене викликали на експертну раду ВАК з історичних наук, як
це завжди робиться в конфліктних ситуаціях. А через 10 років я став членом
цієї ради і ще зустрівся з вченими, які тримали мене «на килимі».
Повний текст докторської дисертації був опублікований «Науковою думкою».
Не раз зустрічалися мені посилання на неї у західній літературі. Тепер написав
би дослідження на цю тему в іншому ключі, але її фактична основа не застаріла.
Поясню на прикладі.
Кремль використовував мережу магазинів «Торгівля з іноземцями» для
викачування золотовалютних нагромаджень у населення, яке не охоплювалося
картковою системою постачання. Під час влаштованого Сталіним терору голодом
в Україні філіали і закупівельні пункти Торгсину були просунуті в сільську
глибинку, щоб викачати у селян побутове золото та срібло. В дисертації і книзі
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є відповідь на питання, яку частку в банківських резервах СРСР займали
видобуток золота і виручка магазинів Торгсину.
Слід визначити вплив істориків на формування мого світогляду після того,
як українська наука увійшла у світовий історіографічний процес. Мабуть,
вирішальний вплив здійснила на мене наукова творчість вчених, яких я не мав
честі знати особисто – А.Тойнбі і І.Лисяка-Рудницького. Окремо слід зазначити
Дж. Мейса. Ми з ним займалися однією проблемою, підходячи до неї з
протилежних сторін: я – з соціально-економічної, він – з національної. Виявилося,
що обидва підходи складають у своїй сукупності цілісність, яка розкриває
загадку Голодомору.
4. Чи вважаєте Ви себе «радянським істориком»?
У 1993 р. Дж. Мейс надрукував в одному з американських журналів велику
статтю «Як Україні дозволили згадати». Майже в усіх статтях журнального
номера йшлося про український голод, і було ясно, що саме автор мав на увазі:
згадати про цю трагічну подію. В окремому підрозділі Мейс проаналізував мій
тодішній доробок з проблематики Голодомору і зробив такий висновок: починаючи досліджувати тему, Кульчицький був типовим радянським істориком, коли
ж закінчив дослідження, то став просто істориком. Висновок, з яким я
погоджуюсь, був зроблений людиною, яка дивилася на українські реалії з
американського берега. Він тим цінніший, що в цій же статті трапляються
цілком неґречні вислови на мою адресу. Це вже пізніше ми стали друзями і
соратниками в дослідженні теми Голодомору.
5. Якими є перспективи розвитку історичної освіти в сучасній Україні?
Мова йде про історичну освіту в загальноосвітній школі. Історія України у
вищих навчальних закладах всіх спеціальностей тривалий час читалася через те,
що студенти в школі раніше вивчали історію СРСР. Теперішні випускники вже
знають вітчизняну історію, і вивчати її у всіх вузах недоцільно. Гуманітарна
підготовка повинна залишатися, але без дублювання пройденого в школі.
Історична освіта в школі спирається на доброякісну методичну базу,
створену за участю фахівців НАН України і Академії педагогічних наук. Для
кожного класу випущені альтернативні підручники, вчитель може обрати
найкращий з них. До його послуг – методичний матеріал по кожній темі і
хрестоматії. Є нормативна база, яка визначає обсяг знань. Затверджені тести, які
об’єктивізують оцінку знань.
Проте політична боротьба в суспільстві позначається на історичній освіті.
Історична свідомість представників лівих партій залишається на радянському
рівні. Коли вони перебирають в свої руки важелі влади, то роблять все можливе,
щоб повернути в школу стереотипи сталінського курсу «Історії ВКП(б)».
Український інформаційний простір майже цілком завойований російськими
ЗМІ, а в Росії відбувається повзучий ренесанс радянських історичних стереотипів.
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В руках С.Ніколаєнка Міністерство освіти і науки України починає відігравати
реакційну роль. Керівники його підрозділів з великим стажем роботи не
витримують тиску і шукають собі інше місце роботи.
Є одне принципове питання, пов’язане з постановкою історичної освіти.
Мова йде про те, чи вивчати минуле двома паралельними потоками, тобто
відділити вітчизняну історію від всесвітньої, чи створити підручники, в яких
минуле України викладатиметься в контексті всесвітньої історії. Я двічі побував
у Брауншвейзі (ФРН), де знаходиться спеціалізований інститут, в якому
аналізуються під методичним кутом зору підручники усіх країн з історії і
географії. Добре знаю практику підручникотворення в сучасній Польщі.
Світовий досвід свідчить, що історія в школі не повинна поділятися на два
різних курси. Можна приділити вітчизняній історії половину обсягу
підручника, не у цьому справа. Поляки і французи, які мають підвищену
чутливість до вітчизняної історії, так і роблять. Але минуле кожної країни
нерозривно пов’язане зі світовим історичним процесом.
Я стояв на такій позиції з кінця 80-х рр., потім дозволив переконати себе, що
відродження вітчизняної історії в школі буде полегшене, якщо вона
викладатиметься окремо. Думаю, однак, що вже надходить час прилучитися у
викладанні історії в школі до загальноєвропейських зразків.
6. Чи можливо вирішити проблему «історія та ідеологія»?
З горбачовською «перебудовою» в наше життя увійшло містке поняття –
плюралізм. Кращі підручники для школи тепер дають учням певні набори
фактів з різними варіантами оцінки. Це формує плюралістичне мислення і
стереоскопічний зір на події минулого. Учні повинні розуміти, що вони вільні у
спробах сформулювати власну точку зору, оцінювати минуле з самостійно
обраних позицій.
Громадяни вільної країни розмовляють різними мовами, мають різні
переконання, сповідують різні релігії. Щоб стати повноцінними громадянами,
вони повинні бути патріотами, тобто відданими своїй країні, і націоналістами,
тобто любити свою націю. З терміном «нація» виходить багато непорозумінь,
Східна Європа надто довго була скута імперськими обручами. Але не треба
думати, що любов до власної нації обов’язково пов’язана з ненавистю до всіх
інших. Тим більше, що сучасна нація – це сплав людей різних національностей.
Отже, до терміну «націоналізм» треба поставитися спокійно, а термін
«інтернаціоналізм» слід відкинути як неіснуючий. Інтернаціоналістами себе
оголошували ті політики, які бажали взяти гору над націоналістами. Фактично
ж не може бути людей між двома націями, нема людей без роду-племені.
Якщо взяти до уваги все сказане вище, то проблема «історія та ідеологія»
розсмокчеться сама собою. Історію можна конструювати з позицій консерватизму,
лібералізму, фемінізму, соціалізму, комунізму, клерикалізму тощо, і всякий раз
вона буде іншою. Проте минуле залишатиметься адекватним собі.
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7. Скільки історіографічних та методологічних «поворотів»
траплялося на вашому науковому шляху?
Відмову від марксизму-ленінізму не можна вважати методологічним
поворотом. Марксизм-ленінізм був чим завгодно, але тільки не методологією.
Витискування марксистсько-ленінських стереотипів з власної свідомості – це
болючий і тривалий процес. Навіть в останні роки я з подивом пересвідчуюсь,
що певні поняття, що сприймалися як аксіома, насправді є частиною
ідеологічної тюрми, в якій нас тримали від народження.
Коли ми маємо справу зі справжніми методологіями, повороти непотрібні.
Підходи Арнольда Тойнбі, Макса Вебера або школи «Анналів» до історичного
процесу різні, але не суперечать один одному. Ми просто дивимося на минуле
під різними кутами зору, беремо з нього те, що співпадає з нашими уявленнями
про нього, або, навпаки, вражає і шокує. Минуле багатогранне, а давнє минуле
настільки чуже нам, що ми його ніколи не зрозуміємо повністю через відсутність
відповідних рецепторів.
Історіографічні повороти – це зміна не тем, а напрямів досліджень. У 1990-х рр.
упродовж дев’яти років, тобто три планових цикли наш відділ досліджував
проблему радянського тоталітаризму. Це був цілісний напрям досліджень, який
не освоювався у позаакадемічному науковому середовищі. Ми не створили
узагальнюючої монографії, але в процесі вивчення проблеми стали іншими. На
початку 90-х рр. я солідаризувався з новим терміном, що тоді ставав модним –
комунофашизм (цим поняттям об’єднувалися фашизм, нацизм і комунізм).
Тепер бачу тільки деякі споріднені риси між фашизмом і нацизмом, але
розумію, що це зовсім різні явища, які сприймаються нашою свідомістю як
щось цілісне тільки тому, що А.Гітлер і Б.Муссоліні стали союзниками. Мене
дивує, що сталінський наказ вважати націонал-соціалістів фашистами все ще
має силу в нашій країні, на всьому пострадянському просторі і навіть за його
межами.
Комунізм, як я думаю тепер, не можна об’єднувати з нацизмом і фашизмом
в єдину тоталітарну цілісність. Фашизм не дотягував до тоталітарності, а
комунізм переріс її. Він утворив з держави і суспільства певну цілісність,
своєрідне державосуспільство.
8. Чи змінилися Ваші пріоритети у шуканні «правди історії»?
Минуле – це те, що відбулося, воно об’єктивно має один вимір, на всіх –
тільки один. Історія є тлумаченням минулого, і тому у кожного, хто має
здатність втручатися в історичний процес – своя правда. Простий приклад –
святкування 300-річчя Полтавської битви. Російські представники в українськоросійській комісії зі співробітництва запропонували цей ювілей, але навіть не
подумали, що святкувати його нам, м’яко кажучи, не з руки. Я не хочу сказати,
що реконструкція Полтавської битви українськими істориками повинна
відрізнятися від тієї, яку створили вчені з Росії або Швеції. Щоб не допустити
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фальсифікації історії, картина битви повинна відповідати джерелам, що
збереглися і пройшли через науковий аналіз. Але ставлення до здобутих фактів
у громадян кожної країни має бути своїм.
Країнам, які протягом віків конфліктували між собою, важко створити
спільний підручник з історії. Коли виникла ідея написати російсько-український
навчальний посібник, в нашому суспільстві піднялася справжня буря. Адже ми
мали спільну навчальну дисципліну, яка називалася «історією СРСР». Це була
звичайна історія Росії з окремими вставками з минулого інших держав, які
Російська імперія поглинула в процесі становлення. Словосполучення «історія
СРСР феодального періоду» не шокувало, бо всі розуміли, що йдеться про
історію Росії. Та у незалежної України з’явилися свої національні інтереси,
аніскільки не схожі на інтереси Росії. Тепер ми оцінюємо своє минуле з іншої
географічної точки: Києва, а не Москви. Така оцінка є цілком природною,
інколи вона проявляється навіть у географічних назвах. Наприклад, Закарпатська
Україна для Києва – це наша земля за Карпатськими горами, а для Праги це
була їхня територія перед Карпатами. Поки Закарпаття перебувало у складі
Чехословаччини, воно мало іншу офіційну назву.
Отже, не треба шукати правду історії, у кожного народу вона своя. Історія –
це більше, ніж наука, це – усвідомлення себе народом, найважливіша складова
частина національної ідентичності. Ми повинні дивитися у дзеркало історії
власними очима, якщо хочемо позбавитися ризику розчинитися серед інших
народів і зберегти себе як націю.
Існує й інший варіант відповіді на це запитання, якщо його перевести в іншу
площину. Часто стверджують, що є тільки одна «правда історії», а все, що
відрізняється від неї – фальсифікація. У попередньому варіанті я не розвивав
цієї теми, а просто вказав на можливість фальсифікації і додав, що описувана
подія (йшлося про Полтавську битву) мала відповідати джерелам, які пройшли
через науковий аналіз. Адже існує окрема галузь історичної науки, яка
забезпечує такий аналіз – джерелознавство.
Формулюючи другий варіант відповіді, почну з того , що у історика
непорівнянно більші можливості створити концепцію, ніж у фізика, астронома
чи біолога. В усіх сферах буття, що описуються певною наукою, є сума
усталених фактів, які не пов’язані між собою причинно-наслідковими
зв’язками. Вчений, який пов’язує їх, створює гіпотезу. Коли зв’язки між
покладеними в основу гіпотези фактами не можна інтерпретувати в інший
спосіб, а раніше встановлені закономірності не суперечать їй, вона стає теорією,
тобто прирощує здобуті знання. Концепція є формою існування гіпотези в
процесі її перетворення в теорію.
Не так важко зрозуміти, чому у історика більші можливості для створення
концепцій, у тому числі фальсифікаторських. Представники точних або природничих наук вивчають окремі прояви об’єктивних закономірностей. Через
ці прояви вони й встановлюють відповідні закономірності. А історик вивчає
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суб’єктивні дії історичних осіб, які викликані довільною кількістю відомих
або невідомих чинників. У нього є необмежені можливості створити
концепцію собі до душі, і лише потім відібрати для її обґрунтування придатні
факти, а всі непридатні – проігнорувати. У фальсифікаторських концепціях
фігурує не тільки обмежена кількість придатних фактів. В них порушується
розмірність фактів і спотворюються причинно-наслідкові зв’язки між ними.
Можна сказати навіть більше. Якщо у таких концепціях заінтересована
держава, вона здатна створювати фальшиву реальність, яка лягає в основу
офіційної історії. Не раз я у цьому переконувався, вивчаючи історію
українського Голодомору і проблему ОУН–УПА.
Здійснюючи ревізію історії радянської доби, вчені ризикують натрапити на
опір політичних сил, які ідентифікують себе з нею. Тому ревізія історії СРСР
(«переписування історії») стає полем політичної боротьби. Голодомор або
проблема ОУН–УПА зовсім не випадково перетворилися на арену ідеологічного
протистояння між Україною і Росією. Росія вважає себе спадкоємницею СРСР і
не схильна розкривати сталінські «скрині Пандори».
Насамкінець висловлю ще одну рекомендацію. Вчений повинен уникати
глорифікації історії свого народу. Населення стає нацією, якщо знає власне
минуле, але фальсифікація історії з патріотичних міркувань непотрібна і
некорисна. Обов’язок історика – донести до народу всю правду про його
минуле, навіть якщо вона гірка. Історичні міфи можуть бути корисними для
формування національної пам’яті, але у тривалій перспективі вони однозначно
шкідливі. Адже міфи розкриваються...
9. Що є запорукою ефективного функціонування тандему
«учитель–учень»?
Коли я став доктором наук, то заслужив право мати учнів. Оскільки з того
часу пройшло три десятиліття, нагромадився певний досвід спілкування з
учнями. Помножений на досвід спілкування з власними учителями, він може
бути підсумований в шести правилах, якими я керуюсь. Чи керуються ними мої
учні – це вже їхня справа.
1. Всього не зробиш сам. Треба підключати учнів до тем, які розробляв би
сам, якби знайшовся час.
2. В історичній науці постійно виникають нові напрями досліджень.
Найбільш здібних учнів треба заохотити до переходу на нові напрями, хоч вони
часто бувають трудомісткою і невдячною справою. Якщо учні обирають
непроторені шляхи самостійно, треба пишатися ними.
3. Слід вимагати від учнів, щоб вони допомагали один одному навіть тоді,
коли незнайомі. Школа – це не порожній звук, зв’язок між учителем і учнем
буде міцним тільки тоді, коли доповниться зв’язками між учнями.
4. Треба допомагати школі учня, тобто своїм онукам в науці.
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5. Треба включати учнів у світове наукове співтовариство, починаючи цей
процес з елементарного – виштовхування в іншомовне середовище. Нещодавно
я здійснив поїздку в Женеву, щоб прочитати доповідь. Доповідь завчасно
переклали на французьку мову і прочитали без мене, я тільки сидів, надував
щоки і відповідав на запитання, які мені перекладалися. Два роки курсів з
французької мови підвищеної складності, які встиг закінчити в аспірантурі,
виявилися втратою часу. Без живого середовища мова в мені загинула. Але
тепер для молоді є можливості живого спілкування.
6. Не треба вимагати від учнів більшого, ніж вони можуть дати. Впливати на
них треба власним прикладом, а не адміністративними засобами. Ніколи не
критикувати дії учнів за їх спиною. Не вступати з ними в полеміку з наукових
питань, якщо розумієш, що твоїх аргументів вони не почують.
Мушу признатися, що розраховував завершити активну кар’єру, коли почну
поступатися учням у науковій ефективності. Відчуваю, що стає все важче
тягнути одночасно адміністративну, викладацьку і наукову роботу. Та не можна
зупинитися «на ходу». Доводиться, як і раніше, жертвувати дозвіллям, хоч
розумієш, що жертва вже стає безповоротною.
10. Чи можливо вивчати історію України «без брому»?
І можливо, і потрібно. Про бром написав В.Винниченко, коли зайнявся
історією ХVII ст. Але справжній бром довелося б вживати, вивчаючи гуманітарні
катастрофи ХХ ст. Українці нарівні з євреями і поляками опинилися в самому
центрі катастроф. Деякі історики пишуть про це з патетичним піднесенням,
викликаючи іронічні посмішки вчених Заходу, які спеціалізуються на історії
України. Відрадно, що віктимологічний дискурс не влаштовує представників
середнього і молодшого поколінь. Це вселяє надію, що вітчизняна історія з
часом стане більш оптимістичною.
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Оксана Юркова (Київ)
ЛІДЕР НАУКОВОЇ ШКОЛИ
Історіографам добре відомо, що поняття «історична наукова школа» має
багато визначень. Чимало вчених (як зарубіжних, так і вітчизняних) намагались
сформулювати основні риси «ідеального типу» такого неформального
об’єднання, чітко визначити критерії, за якими той або інший гурт дослідників
може вважатись «науковою школою». Більше десяти років тому зацікавило це
питання і мене – в контексті дослідження діяльності Науково-дослідної кафедри
історії України М.Грушевського у ВУАН. Вивчаючи праці та звіти співробітників й аспірантів кафедри, їх листи один до одного та до М.Грушевського, а
також – життєписи науковців, я спробувала дати визначення «київської історичної
школи М.Грушевського» і назвати її представників. Певний професійний і
життєвий досвід дозволяє нині твердити, що тоді, попри зрозумілу наївність, я
пішла правильним шляхом, зосередившись на стосунках «учитель – учні». І
сьогодні я твердо переконана у тому, що визначальним критерієм «історичної
наукової школи» є наявність лідера (недарма у назвах наукових шкіл майже
завжди присутнє ім’я її засновника, наприклад, «школа В.Антоновича», «школа
М.Грушевського», «школа М.Довнар-Запольського» тощо).
Подальша моя робота в царині української історіографії ХХ століття,
особливо аналіз діяльності історичних інституцій (академічних та вузівських)
не лише через призму звітів про виконані (чи невиконані) роботи, але й
залучення різноманітних матеріалів про життя вчених та їхні міжособистісні
стосунки, спілкування з колегами, їх спогади привели до, зрештою, передбачуваного висновку. Не вдаючись до означення причин, зазначу, що, незважаючи
на значне число українських істориків ХХ – початку ХХІ століття, до
характеристики яких буде доречний епітет «відомий», я можу визначити лише
кількох вчених, які стали творцями своїх наукових шкіл. Один з них –
Станіслав Владиславович Кульчицький.
І справа тут не лише у кількості аспірантів та докторантів, які зазначали його
прізвище в авторефератах своїх дисертацій як наукового керівника чи наукового
консультанта (а їх, до речі, не так вже й мало – вчений вже підготував
28 кандидатів та 18 докторів історичних наук і зупинятися не збирається).
Йдеться про те, що аспіранти і докторанти С.Кульчицького, багато з яких вже
мають своїх аспірантів та докторантів, дійсно вважають його своїм Учителем.
Що ж характеризує Станіслава Владиславовича як лідера школи?
По-перше, виділю неймовірну (це не перебільшення) працездатність історика.
Кількість його опублікованих праць та відредагованих ним монографій сягає
майже 2 тисяч! В особистому доробку вченого – 1800 наукових та науковопопулярних праць, в тому числі 49 монографій, підручників і посібників (деякі з
них – в співавторстві). Це тим більш дивує, що в Інституті історії України НАН
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України, де він працює вже понад 35 років, в тому числі з 1977 – завідуючим
відділу історії України 20–30-х рр. ХХ століття, С.Кульчицький з 1990 р. є
заступником директора з наукової роботи (той, хто знайомий з усіма «принадами»
цієї посади, зрозуміє, про що йдеться!). Він встигає вирішувати безліч
адміністративних питань (боронь, Боже, ними займатися – можна потонути у
довідках, звітах, планах), редагувати численні монографії, збірники наукових
праць та багатотомну «Енциклопедію історії України» (той ще шмат роботи!),
давати не менш численні інтерв’ю різним теле- та радіокомпаніям, друкуватись
в газетах, читати лекційні курси студентам, брати участь в конференціях,
виступати опонентом на захистах, координувати різноманітні наукові проекти,
керувати науковою працею аспірантів і співробітників відділу – і при цьому
надзвичайно багато писати. Лаборанти відділу «стогнуть», особливо, коли після
вихідних чи відпустки «шеф» приносить для друку низку статей чи чергову
монографію. І коли він все це встигає?! Більше того, ще й отримує від своєї
роботи справжнє задоволення!
По-друге, – і це виділяє історика серед інших – він повсякчас виступає
генератором ідей та теорій (прикметна риса для лідера школи!). Вільно
володіючи значним фактографічним матеріалом, С.Кульчицький піднявся від
звичного для сучасних істориків позитивізму до аналітичного осмислення не
лише міжвоєнного періоду1, але й загалом історії України ХХ століття, що, без
сумніву, є ознакою високого професіоналізму. Звичайно, можна сперечатись із
вченим щодо трактування тих або інших проблем (а він, до речі, до цього
заохочує), але важко заперечувати його вагомий внесок в українську
історіографію, тим більше, що його концепція новітньої історії України не лише
добре обґрунтована, а й вписана у всесвітню історію.
Дотримуючись думки, що тільки дурень не змінює своїх поглядів,
С.Кульчицький не соромиться визнати, що чогось раніше не знав або не
розумів. Щоденно опрацьовуючи значну кількість наукової літератури та
архівних документів, також він не боїться ставити незвичні або навіть
«незручні» питання, намагаючись дати на них відповіді. Громадянська позиція
вченого – і стосовно Голодомору 1932–1933 рр., і проблеми ОУН – УПА – чітка
і недвозначна. В цьому ж контексті відзначимо науково-популяризаторську
діяльність Станіслава Владиславовича і як автора шкільних підручників з
історії України ХХ століття та сотень газетних статей, тоді як переважна
більшість істориків, на жаль, пише лише «для наукової громадськості», а, отже,
«широко відома у вузьких колах».
По-третє, повертаючись безпосередньо до наукової школи, відзначу, що
школа ніколи не з’явиться, якщо вчений, який претендує на лідерство, не
1

Авторитет С.Кульчицького як фахівця з історії України 1920–1930-х рр. настільки
високий, що в одній дисертаційній роботі про цей час було навіть зазначено: «період,
що його відомий український вчений С.В.Кульчицький назвав міжвоєнним…» ☺. – Авт.
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матиме певних людських якостей. Адже дослідник може бути працездатним
аналітиком, навіть підготувати значну кількість дисертантів з теми, якою
захоплюється сам, але через зосередженість на власних успіхах, неповагу (хай
навіть приховану) до співробітників, заздрощі до обдарованих колег ніколи не
створить наукової школи. Натомість наявність таких рис, як дружелюбність і
вміння «тримати дистанцію», твердість і гнучкість, мрійливість і реалізм,
вимогливість і тактовність, нарешті, серйозність і почуття гумору сприяють
перетворенню здібного вченого на лідера наукової школи. Ці якості, без
сумніву, притаманні Станіславу Владиславовичу, недарма навіть його колишні
аспіранти та докторанти раз у раз звертаються за порадами (а інколи – і за
допомогою) до свого наставника. Його доброзичливі (без фамільярності!)
настанови та фахові рекомендації дозволяють розв’язати багато питань.
Як одна з учнів С.Кульчицького (і це, до речі, визнавати приємно та почесно),
виділю надзвичайну повагу самого Станіслава Владиславовича до своїх вчителів:
Самсона Ковбасюка, Івана Хіоні, Давида Вірника, Валентина Гудзенка. І це не
позерство, а справжня вдячність учня, якому, на мій погляд, вдалося перейняти
у своїх вчителів найкраще. Як і його наставники, С.Кульчицький намагається
створити найсприятливіші умови для плідної праці своїх аспірантів та співробітників. Добре знаючи творчі можливості та здібності кожного з них, він не
вимагає неможливого, а ставить перед кожним істориком відповідні його фаху
та науковим уподобанням завдання, при цьому повсякчас контролює їх виконання,
терпляче «підштовхуючи» відстаючих. Довголітня і копітка індивідуальна
робота вченого з кожним аспірантом та співробітником приносить свої плоди у
вигляді ідей, статей, монографій, захищених дисертацій та, зрештою, розв’язаних
наукових проблем з історії України. Це дозволяє казати про створення наукової
школи істориків України ХХ століття, яку без зайвого пафосу сміливо можна
назвати «історичною школою Станіслава Кульчицького».
Вітаючи шановного Учителя з ювілеєм, учні та колеги Станіслава Владиславовича щиро бажають йому міцного здоров’я, наснаги і подальших творчих
здобутків. Недарма багато з них з радістю відгукнулись на пропозицію відділу
історії України 20–30-х років ХХ століття Інституту історії України НАН
України сказати кілька слів про Вчителя та розповісти, як вплинув Станіслав
Кульчицький на їх життя і чого, власне, він їх навчив. Але, що цікаво,
незважаючи вже на певну вікову різницю, інколи географічну віддаленість від
Києва, різнопланові пріоритети своєї наукової діяльності, вони практично
однаково сприймають Станіслава Владиславовича як високоосвіченого, доброзичливого і мудрого наставника, сумлінного, принципового та авторитетного
вченого. Тож з повним правом від їх імені проголошую:

Vivat Professor!
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Ганна Капустян (Кременчук)
ДО ЮВIЛЕЮ ПРОФЕСОРА С.В.КУЛЬЧИЦЬКОГО
Перша зустріч з професором С.В.Кульчицьким пам`ятається в Інституті
історії СРСР АН СРСР на початку 1980-х років під час наукової конференції,
саме в той час я навчалася в аспірантурі у професора Віктора Петровича
Данілова.
У кінці 1980-х років історична наука СРСР відходила від «доархівного»
періоду. Інтерес до історії був породжений реаліями горбачовської перебудови:
гласність, прагнення позбутися тиранії, прилучитися до проявів демократії i
свободи. На порядку денному перед істориками – дослідниками стояли резонансні
питання суспільно-політичної доби, а саме: політичні репресії, голодомори тощо.
У 1983 році ЦК КПУ доручив групі українських радянських істориків
зробити аналіз і подати відповідну оцінку подіям 1932–1933 рр. в українському
селі. Один із провідних істориків тієї групи, співробітник Інституту історії АН
УРСР зазначив, що голоду не було, а були лише окремі продовольчі труднощі.
У кінці 1980-х років С.В.Кульчицький один із перших українських істориків
дав об`єктивну оцінку трагедії голодомору 1932–1933 рр. В одному із своїх
численних публічних виступів Станіслав Владиславович відніс цю трагедію до
планетарних масштабів. У той час, коли емоції брали верх, для суспільства було
важливим почути виважену оцінку історика-професіонала.
На початку 1990-х років в Україні починає активно діяти Асоціація дослідників
голодоморів. Саме завдяки участі у її роботі істориків-науковців, і, в першу
чергу, Станіслава Владиславовича, науково-дослідницький напрямок посідає
одне із провідних місць у діяльності Асоціації.
Професор С.В.Кульчицький розробляє наукову концепцію терору голодом
і роль більшовицької «державної» партії у створенні штучних голодоморів в
Україні.
Для мене як професійного історика, Станіслав Владиславович залишається
прикладом самовідданого служіння історичній науці, вмінню працювати над
історичними джерелами. Наукову школу професора С.В.Кульчицького пройшли
сотні учнів. Пишаюсь тим, що серед них є і мої колеги.
Що є особливим у Станіслава Владиславовича? Він визначає глобальні
актуальні напрями історичної науки. Для нього характерна енциклопедична
ерудиція, толерантність, делікатність, людська чуйність.
Професійна творчість професора С.В.Кульчицького спонукає суспільство до
роздумів про наше минуле, сьогодення і майбутнє, викликає патріотичні
почуття. Адже історія України, як жодна інша наука, несе у собі високий дух
українства. Саме цій високій науці і служить учений, громадянин
Станіслав Кульчицький.
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Анатолій Морозов (Черкаси)
ВЧЕНИЙ, ІНТЕЛІГЕНТ, ПРАЦЕЛЮБ!
Писати про Станіслава Владиславовича і легко, і складно. Легко тому, що
про нього є що сказати кожному, кому доля судила хоч раз у житті зустрітися з
цією яскравою особистістю. Його інтелігентність, широка ерудиція у поєднанні
з простотою поводження, не удаваним, а справжнім внутрішнім, дійсно «уродженим» демократизмом чітко карбуються у свідомості і допомагають запам’ятати
кожну деталь обопільного спілкування. Але, з іншого боку, вже через декілька
хвилин розмови зі Станіславом Владиславовичем відразу починаєш розуміти, з
якою непересічною особистістю ти спілкуєшся. Знаючи його феноменальну
відданість праці, те, як він цінує кожну хвилину, яку можна провести за письмовим столом, підсвідомо намагаєшся ввійти в шалений темп його інтелектуального поступу, мимоволі прагнеш спілкуватися в такому ж ззовні начебто і
спокійному, але внутрішньо – вкрай напруженому темпі. А це нелегко.
Вперше мені довелося зустрітися із Станіславом Владиславовичем ще на
студентській лаві педінституту ім. М.Горького (нині – Національний педагогічний
університет ім. М.Драгоманова). На його заочне відділення я потрапив вже
сформованою людиною, маючи до того ж достатньо ґрунтовні знання в галузі
середньовічної історії України, які отримав в процесі літературної роботи. Мав
на той час вже немалий доробок на ниві художньої літератури, присвяченої
висвітленню подій середини ХVІІ ст. Планував пов’язати з цією романтичною
добою і подальшу і науково-історичну роботу.
Але зустріч із Станіславом Владиславовичем вирішальною мірою змусила
мене переглянути свої подальші плани. Лекції Станіслава Владиславовича,
зокрема присвячені добі непу, які читалися справді проблемно, для людей, які
хотіли не просто завчити зміст декількох основних подій і запам’ятати декілька
дат, а зрозуміти сутність цієї надзвичайно складної доби, яка багато в чому
стала свого роду поворотним пунктом нашої новітньої історії, відкрили для
мене, здавалось, хронологічно зовсім близький, але такий маловідомий період
вітчизняної історії.
Прослухавши лекції Станіслава Владиславовича, я почав шукати його роботи.
Вважаю, що мені відразу повезло. Дуже швидко, хоч і зовсім випадково, я
знайшов на полиці невеличкого книжкового магазину монографію Станіслава
Владиславовича, яка незрозуміло як туди і потрапила. В подальшій дослідницькій
роботі саме вона стала для мене, не побоюсь цього слова, взірцевою [маю на
увазі видану ним ще в 1979 році «Внутренние ресурсы социалистической
индустриализации в СССР (1926–1937)»].
Вона вразила мене своєю ґрунтовністю, об’єктивністю, аналітичністю, тобто
тими основними складовими, які і визначають справді високий науковий рівень
дослідження. Хочу підкреслити, вона вийшла з-під пера Станіслава Владис-
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лавовича в ті часи, коли мало хто наважувався писати про цю складну добу хоч
більш-менш об’єктивно.
Це варто було б врахувати тим жвавим, молодим та й не дуже молодим
людям, які хочуть зробити собі хоч якесь ім’я не щоденною невтомною
подвижницькою працею над рукописами, а тим, що дуже голосно займаються,
власне, саморекламою, раз по раз згадуючи імена людей, які користуються
загальною повагою співтовариства професійних істориків.
З цього приводу згадую таке. Десь, чи то восени 1982 чи навесні року, 1983
року Станіслав Владиславович побував в складі делегації українських науковців
в країнах Бенілюксу. Дізнавшись, що вранці він вже повернувся в Київ, а був це
«явочний день» – четвер, увесь склад відділу вже задовго до обіду у повному
складі чекав появи «шефа» та на його розповідь про такі екзотичні на той час
мандри. Чекали, звісно, з нетерпінням, а шеф щось не поспішав. Зрозуміло, що
всі дружньо пояснювали це потребою у певному відпочинку після напруженого
тижневого туру. Яким же було загальне здивування, коли тепло привітавшись із
присутніми, Станіслав Владиславович до «звіту» про поїздку та роздачі всім
присутнім сувенірів, підійшов до Оксани Ганжі, яка на той час була лаборантом
відділу і спокійно передав їй зо три десятки листків густо помережених його
дрібним почерком, попрохавши терміново почати їх передруковувати. На
здивоване запитання Оксани: «Звідки взявся цей рукопис. Ви ж тільки сьогодні
повернулися?», Станіслав Владиславович теж з певним здивуванням відповів:
«Так я ж вранці повернувся, а зараз вже чотири по-обіді!». У цьому маленькому,
але такому яскравому епізоді весь Станіслав Владиславович. Це не гра. Це сутність
справжнього трудівника – інтелектуала.
Черкаси від Києва поряд. Пару годин на авто і ти вже в Інституті історії.
Часу на поїздку витрачаєш практично стільки ж, як і мешканець Теремків чи
Троєщини. Тож не дивно, що за минулі чверть століття я побував в Інституті
сотні разів. Зрозуміло, що кожного разу заходжу до Станіслава Владиславовича.
Відкриваю двері і, присягаюся в цьому, завжди, в будь-яку пору року, чи то на
дворі сяє сонце і навпроти милує око соковита зелень придніпровських круч, чи
криють небо хмари, проливаючи на вулицю Грушевського густі потоки дощу,
завжди застаю Станіслава Владиславовича в одній і тій же позі, схиленим над
письмовим столом. Край столу завалений останніми новинками історичної літератури, а рука з ручкою швидко бігає по аркушу паперу. Бачачи цю безкінечну
завантаженість роботою, ніколи не наважуюся відволікати, проте, каюся, на
декілька лишніх хвилин, я все ж затримуюсь, бо де ще є така нагода швидко
ознайомитися із усіма останніми новинками вітчизняної історичної літератури,
які регулярно приносять сюди автори зі всієї України.
Інтелігентність, величезна ерудиція і невтомна працездатність Станіслава
Владиславовича обумовили те, що саме йому, як-то кажуть «за обопільною
згодою сторін» довелося в останні роки очолювати роботу декількох комісій,
покликаних дати виважену об’єктивну оцінку найбільших гострих, драматичних,
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а в ряді випадків і відверто трагічних моментів нашої історії. Добре розуміючи,
за що він береться, Станіслав Владиславович ні разу не відмовився від жодної із
нелегких місій. Але цим постійно викликає на себе нападки як крайньо-лівих,
так і крайньо-правих. При цьому обидва табори хотіли, аби «все було поїхньому». Але сумління вченого, прагнення встановити істину, не прикрашати
історію на потребу будь-чиїх уподобань, а зображувати її у всій складності
реальних історичних процесів нерідко приводить до того, що невдоволеними
залишаються і «ліві», і «праві». Але так, власне, і має бути. Не нами і не в наш
час породжений мудрий вислів «Істина посередині».
Як не сумно, але доходить інколи до прямих образ та звинувачень з боку,
здавалось би, здається, розумних людей у «необ’єктивності» і навіть (sic!)
кон’юнктурності!
При цьому лунають якісь дивні як для вченого звинувачення в відході від
усталених поглядів тощо.
Ті, хто це виголошує, дивним чином забувають не те що аксіому, а елементарну
вимогу здорового глузду, – вчений повинен бути завжди був в пошуку, все і вся
піддавати сумніву.
А щодо «відходів від ідеалів», то пригадується твердження А.Хаммера про
те, що якби концепцію непу в березні 1921 року висунув хтось інший, а не
Ленін, то, мабуть, не уникнув би розстрілу. А відійти було необхідно, бо цього
вимагало саме життя.
У наш нелегкий час саме Станіслав Владиславович сміливо взявся за
перегляд багатьох канонізованих догм, збереження яких в умах консерваторів і
привело до драматичного розвитку подій першої половини 90-х років. Чому, до
речі, сприяло гарячкове бажання тих же малоосвічених політиків, вчених (тактак – неосвічених вчених), публіцистів, газетярів тощо «строить новый мир»,
зовсім не розуміючи, як це потрібно робити.
Але завжди, і це хочу особливо виділити, за дослідження якої б науковоскладної і суспільно-гострої проблеми не брався Станіслав Владиславович, він
ніколи і ніде не відступав від принципу об’єктивності наукового пошуку.
Немає більш гострої, трагічної, складної проблеми, ніж голод 1932–1933. На
превеликий жаль, багато хто, надто багато, хоче зробити з цієї неосяжної в
своєму горі загальнолюдської трагедії політичний п’єдестал. Гірко, але це так.
(Згадаймо лиш самовпевнених «закривателів» всіх українських АЕС). Багатьом з
цих кон’юнктурників мало навіть мільйонів загублених сталінською тиранією
українських селян. Демонструючи цим самим свою повну неповагу до пам’яті
жертв Голодомору, вони намагаються «обґрунтувати» якісь вже зовсім фантастичні цифри людських втрат, доводячи їх вже до десяти мільйонів і навіть більше…
Незважаючи на все це, Станіслав Владиславович, який глибоко, з щемливою
біллю в серці дослідив цю страшну сторінку нашої історії з реально допустимою
точністю, ще в кінці 80-х років назвав найбільш вірогідну кількість безневинних жертв і ніде, ніколи, ні за яких обставин не дозолив собі відійти від
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наукової істини, хоч політичних кон’юнктурників, бажаючих залучити на свій
бік авторитетний голос Станіслава Владиславовича, було і є немало. Адже це
саме він відкривав для України Ореста Субтельного, саме він відрекомендував
українським науковцям Джеймса Мейса.
Як заключний штрих до цього малесенького нарису про мого учителя хочу
додати таке. Працюючи над першим варіантом дисертації, я, ще зовсім молодий
науковець, потрапивши із шахтарської глибинки до провідної в Україні наукової
установи – Інституту історії України, не зміг уникнути спокуси, – писати аж
надто «по-вченому». Помітивши це, Станіслав Владиславович зробив на полях
невеличкий, але такий красномовний припис: «Будь ласка. Пишіть по-нашому,
по простому».
Саме ці риси: демократизм, інтелігентність, працелюбність, заперечення
догматизму, постійний пошук істини у поєднанні з науковою принциповістю,
глибиною думки і породжена нею толерантність і є визначальними для
портрету визначного українського історика Станіслава Владиславовича
Кульчицького.
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Ярослав Мандрик (Івано-Франківськ)
СЛОВО ПРО УЧИТЕЛЯ
Маю повне право так назвати шановного професора С.В.Кульчицького.
Познайомились ми ще в кінці 1980-х років, коли я перебував на курсах
підвищення кваліфікації післядипломної освіти в Інституті історії в м. Києві.
Станіслав Владиславович читав нам лекції з історії України 30-х років ХХ ст.
Зразу привернув до себе увагу як вроджений інтелігент, неординарно мислячий
науковець. То були непевні часи, події могли різко повернутись у зовсім
непередбачуваний бік, а шановний професор уже відкрито говорив про голодомор
1933 року і про репресії тих часів. Мені це було новиною і я насмілився підійти.
Ми познайомилися, виявилося, що Станіслав Владиславович підтримує дружні
відносини з моїм зав. кафедри проф. В.Ю.Твердохлібом. Так розпочалася
співпраця, яка переросла у наукове консультування моєї докторської дисертації
та її успішний захист. За ці роки я мав змогу вчитися сам, використовуючи
глибокі знання Станіслава Володимировича; а з другого боку, бачив, як він (не
соромлячись вголос про це говорити) вчився сам. Як змінювалась, розроблювана
ним, концепція історії України 20-х – 30-х років минулого століття. Як він
настирливо ішов першим серед науковців України до обґрунтування висновку
про те, що Голодомор–33 був геноцидом українського народу. Обширні знання,
сміливість думки, велика працелюбність, вимогливість до себе, до тих, хто
працює з ним – ось головні риси талановитого професора. Багато публікуєтся,
виступає на телебаченні, на радіо, стоїть на твердих державницьких, патріотичних
позиціях – ось такий він, мій наставник, талановитий учитель, доктор
історичних наук, професор Станіслав Владиславович Кульчицький.
Є чого навчитись, є чим гордитись!

Марія Кармазіна. Вчителю мій
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Марія Кармазіна (Київ)
ВЧИТЕЛЮ МІЙ
Мандрівка життям – приголомшливий шанс розгледіти у спектрі життєвих
можливостей ті, скориставшись якими, людина врешті-решт і вивершується у
людину. От тільки безмірно трудний цей шлях, шлях у люди... Хіба що
поталанить, і в якийсь долею даний – переломний! – момент твоя дорога
освятиться присутністю Вчителя.
Зі мною це сталося: напевно восени 1985 року я просто щасливо втрапила у
фазу якихось вселенських одкровень, у той час, коли просиш і безвідмовно
отримуєш – на моєму шляху з’явився Станіслав Владиславович Кульчицький.
Поклавшись на його мудрість, іти за ним було легко: розставлені орієнтири,
зроблені акценти – не зіб’єшся, тільки працюй. Працюй і знай, що при першій
же потребі він, відклавши справи, відгукнеться на прохання, порадить чи
зарадить. Його терплячість, здається, була нескінченною…
Спілкуючись з ним, можна дослухатись до його слів, можна просто
перехопити критичний погляд. А ще можна вслухатись у його красномовне
мовчання – воно часом слугує важливим компонентом у переліку аргументів,
тих, правда, які не на мою користь... Та вигоди з їх усвідомлення очевидні:
інтенсивніше працюєш і живеш, зрештою, не клопочучись тим, що сам собі
заборгував (а це насолода особливої природи). Відтак і сьогодні спілкування із
Станіславом Владиславовичем – насущна потреба.
Первинна пов’язаність з цією людиною зробила свою справу, вкарбувавши у
пам’ять просту істину, що стала непідважальною: жити – це постійно,
безупинно трудитись. Тоді є шанс стати таким же інтелектуально чутливим,
таким же адекватним кожній ситуації і не припустити виблякання інтелекту...
Вчителю мій, нехай кожен твій новий день виповниться радістю. Нехай
зародяться у ньому нові бажання, нові буттєві смисли, нове натхнення для праці
й довгого життя. А ще – нехай ніколи не забракне сили на нових учнів...
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Тамара Марусик (Чернівці)
УЧИТЕЛЬ, НАСТАВНИК, ПОРАДНИК
Не кожному у житті так поталанило, як мені. Не кожному випала щаслива
нагода – знайомство і тісна співпраця, хоча й на відстані, з відомим не лише в
Україні Науковцем з великої літери, організатором історичної науки в Україні і
просто порядною й надзвичайно інтелігентною людиною професором Станіславом
Владиславовичем Кульчицьким. Як одна мить промайнули двадцять років
творчих, людських стосунків наукового керівника і здобувача наукового ступеня
кандидата наук, наукового консультанта і докторантки.
Двадцять років – це мало чи багато? З погляду тривалості свідомого життя –
це багато, спілкування у часовому вимірі – мало, а набутого, завдяки порадам ,
настановам і рекомендаціям, досвіду – вистачить на усе життя.
Восени 1987 р. я вперше переступила поріг знаного лише з історичної
літератури та розповідей колег Інституту історії АН України. Маючи вже
певний досвід роботи, вирішила зосередити увагу на підготовці та написанні
кандидатської дисертації. За отриманою у Чернівцях рекомендацією звернулася
з проханням наукового керівництва дисертаційним дослідженням до
С.В.Кульчицького. Пригадую, як, піднявшись на шостий поверх, підійшла до
дверей відділу історії України 20–30-х років ХХ ст. і довго не наважувалась
відчинити їх, бо усвідомлювала, що опинилася у самому центрі історичної
науки і зараз побачу одного із її творців. Нарешті – хтось із співробітників
допоміг мені і я опинилася у кімнаті, де під вікном, за столом, майже вщент
закладеним паперами, працював симпатичний чоловік, який, побачивши мене,
щиро посміхнувся. І ця добра посмішка, якась внутрішня сила, що притягувала
до себе людей, допомогла мені перебороти страх, який скував мене перед
входом до відділу, з яким і досі тісно співпрацюю.
Дізнавшись про причину мого приходу, Станіслав Владиславович витягнув
із кишені маленький записник, погортав його і, подивившись на мене
примруженими очима, сказав: «Ну що ж, симпатична дівчино, Ви у списку моїх
здобувачів будете тринадцятою. Ви вірити у прикмети?» Так вперше доля звела
мене з С.В.Кульчицьким, який зрозумів актуальність запропонованої мною
теми і складність вивчення джерел з даної проблеми. Отримавши «благословення»
самого Кульчицького, окрилена повернулася додому, дивуючись поєднанню у
цій непересічній особистості серйозності та розвинутого почуття гумору.
Звісно, цифра тринадцять лише додала мені сил та енергії для роботи над
дисертацією. Незважаючи на зайнятість на роботі, мені вдалося за три з
половиною роки завершити написання дисертації, захист якої відбувся у
спеціалізованій вченій раді Інституту історії АН УРСР під головуванням
покійного вже Юрія Юрійовича Кондуфора за два дні до Всенародного
референдуму, 29 листопада 1991 р. Варто пригадати, що творилося тоді в
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українському суспільстві. Союз розпався, Україна незалежна, більшість наукових
інституцій, та й ВАК СРСР свою роботу у Москві уже згортав. У Києві лише
йшлося про його відкриття. І у цей складний, досить невизначений період, коли
захищена дисертація могла бути не затверджена через невизначеність ВАКу,
Станіслав Владиславович радить мені їхати до Москви з рекомендаційним
листом. Лише дещо пізніше я усвідомила, яку неоцінену допомогу і слушну
пораду надав мені Станіслав Владиславович, коли дізналася, що у деяких
дисертантів документи, відправлені поштою, загубилися.
Нерідко трапляється, що після захисту втрачається зв’язок із науковим
керівником. Однак Станіслав Владиславович не та людина, яка забуває своїх
учнів. Розуміючи, що до віддалених від Києва вищих навчальних закладів
наукові публікації, друковані у видавництві Інституту історії, доходили не
завжди, до кожного мого приїзду Станіслав Владиславович готував необхідну
літературу з актуальних питань історії України. У новому кабінеті, який зайняв
С.Кульчицький, обійнявши посаду заступника директора Інституту історії
України НАН України, одна з поличок, що надзвичайно приємно для мене,
призначалася для студентів-істориків Чернівецького університету. Це є свідченням
того, що С.Кульчицький не потонув з головою у своїх паперах, як це нерідко
бувало в академічних інституціях, а розумів, що для роботи у вищому навчальному закладі, де вирує студентське життя, необхідна навчальна і наукова
література. Робота тут значно важча, адже потрібно не лише писати, а
передавати свої знання студентам і на прикладах героїчного минулого України
виховувати молоде покоління.
Завжди приємно виходити з кабінету, який уже став для мене рідним, із
книжками, збірниками статей працівників Інституту та збірниками документів,
левова частка з яких якщо ж не належить перу Станіслава Владиславовича, то
він є їх науковим редактором чи рецензентом.
Звісно, коли у 1999 р. мені було запропоновано вступити до докторантури
Чернівецького університету, сумнівів не було щодо наукового консультанта,
яким і став Станіслав Владиславович. Як відомо, навчання у докторантурі
передбачає наявність наукового консультанта з оплатою консультування лише у
тому випадку, якщо консультант працює у даній установі. Зателефонувавши
Станіславу Владиславовичу, я виклала своє прохання щодо його згоди на
наукове консультування моєї докторської дисертації, одночасно зазначивши,
що це може відбуватися лише на безоплатній основі. Ні на хвилину не
замислюючись, Станіслав Владиславович погодився і відразу направив в
університет листа, в якому йшлося про згоду на безкоштовне консультування.
Це викликало в мене не просто повагу до надзвичайно зайнятої як
адміністративною, так і науковою роботою людини, яка більшу частину доби
працює як не у своєму кабінеті, то перебуває у наукових відрядженнях, а
захоплення його особистістю.
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Кожна зустріч зі Станіславом Владиславовичем збагачує мене, вчить
тонкого розуміння людей, приносить приємні й корисні хвилини спілкування,
адже саме природа обдарувала його цим важливим талантом.
Незважаючи на неодноразові запрошення приїхати до Чернівців, Станіслав
Владиславович приїхав в університет лише у серпні 2002 р., коли в його стінах
проводився V Конгрес Міжнародної асоціації україністів. Я у цей час завершувала
написання докторської дисертації. За цих три дні Станіслав Владиславович не
лише зумів виступити зі змістовною доповіддю, здійснити керівництво роботою
круглого столу, а й повністю «відшліфувати» мою дисертацію, що дало мені
змогу вчасно її захистити.
Неодноразово із захопленням слухала його виступи на ІІІ, ІV і V Конгресах
МАУ, міжнародних та всеукраїнських наукових конференціях, круглих столах.
І мене завжди дивувала глибина його думки, тверезість мислення, уміння не
лише відстоювати свою позицію, а й подавати власну інтерпретацію (повірте,
це не легко для історика, який народився, навчався і досяг вершин у роки
панування радянського тоталітарного режиму). Напевно, саме тому професор
Станіслав Владиславович Кульчицький є однією із найавторитетніших історичних
постатей, яка крізь призму сучасного бачення виявляє та коментує, розкриває та
роз’яснює, аналізує та доводить, з’ясовує та суттєво доповнює найскладніші
питання історичного минулого та проблеми України.
Коли Станіслав Владиславович дізнався, що мене призначено на посаду
проректора Чернівецького національного університету, він зателефонував мені
зі словами: «Я надзвичайно радий і гордий за свою ученицю. Тепер серед моїх
учнів є й наш проректор».
Сьогодні з гордістю можу сказати, що «я належу до наукової школи
С.Кульчицького», багатогранній постаті якого поряд з великим розумом і
величезною ерудицією притаманні щира доброта і скромність, привітність і
небачена працездатність, почуття міри і делікатності, такту і ввічливості,
гуманності та толерантності.
І звісно, за все, чого я досягла у житті, завдячую не просто учителеві,
наставнику, пораднику, а насамперед порядній, високоінтелектуальній людині –
професору Станіславу Кульчицькому.
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Сергій Водотика (Херсон)
ВИПЕРЕДЖАЮЧИ ЧАС
Бути «сучасною» людиною нелегко, особливо в часи соціально-політичних
змін. Досить складно побачити в сум’ятті сьогодення обриси майбутнього.
Історикам, які зазвичай мають справу з минулим, це ще важче. Ознакою
дійсного професіонала є відчуття викликів часу майбутнього, оскільки саме
майбутнє, наступні покоління дадуть оцінку доробку наших сучасників. У цьому
сенсі можна бути спокійним за спадщину та учнів Станіслава Владиславовича.
Вони завжди будуть сучасними.
Чому так? Звідки така впевненість? Адже нові реалії змушують історичну
науку і вітчизняних істориків змінюватись – уточнювати чи переглядати свої
погляди, розробляти нові проблеми, доводити суспільству і колегам свою
значущість, своє право досліджувати минуле. Все це так, але водночас нові часи
підтверджують спроможність дійсних науковців давати відповіді на виклики
часу, вірність їх поглядів і оцінок, врешті решт – правильність життєвого
шляху. За нашим переконанням, усе це безпосередньо стосується нашого
шановного вчителя. Причин такого стану речей багато, але деякі з них
заслуговують на увагу.
В першу чергу наголосимо на етосі науки. Дотримуватися його було, є і
завжди буде важко. Станіслав Владиславович у цьому сенсі є Рицарем Науки.
Автор познайомився зі Станіславом Владиславовичем на сьогодні вже в
далекому 1980 р. Йшлося про навчання в аспірантурі. Після узгодження
проблеми дисертації з’ясувалось, що власне місця в аспірантурі немає. Проте
С.В.Кульчицького це обходило – за його допомогою документи були прийняті
та навіть зроблена своєрідна «протекція». «Я переговорив із заступником
директора інституту А.В.Санцевичем, – сказав він дещо спантеличеному
кандидату в аспірантуру. – Не хвилюйтесь, Ваші знання добре перевірять на
іспиті, щоб мати всі підстави рекомендувати в аспірантуру». Іншими словами,
надавався шанс поступити до нього в аспірантуру – справа була в умінні
використати цей шанс з користю для справи. Знання, вміння працювати,
сумління – нічого екстраординарного.
Аналогічно при виборі теми дисертації. Природне бажання аспіранта взяти
вузьку тему з гарантією своєчасного захисту викликало у керівника своєрідну
реакцію. Станіслав Владиславович погодився дещо звузити проблему дослідження (замість вивчення змін соціальної структури суспільства 1920-х років
зупинились на змінах у селянстві). Аргументами стали не труднощі реалізації
задуму керівника, а аналіз особливостей джерельної бази та стан розробки
проблеми. Лише такі, власне наукові, аргументи бралися до уваги в процесі
спілкування. Своєрідне кредо С.В.Кульчицького щодо молодих науковців було
висловлено публічно на засіданнях відділу.
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Восени 1982 р. відділ обговорював наслідки участі у Всесоюзній науковій
конференції в Донецьку, присвяченій змінам соціальної структури. На ній я
виступив з повідомленням, за змістом якого був звинувачений у «буржуазному
націоналізмові». У публічній дискусії довелось доводити правильність власних
розрахунків і убогість закинутих звинувачень охоронців сталінізму. «Старожили»
відділу закинули С.В.Кульчицькому те, що він дає аспірантам досліджувати
надто складні теми. Станіслав Владиславович іронічно на це зауважив: «Молоді
люди ще не знають, які теми прості, а які складні. Тому можуть (читай – мають)
виконати складне завдання». Тоді ж одна хитрувата співробітниця, бажаючи
підлеститися перед начальством, порівняла аспіранта з «лучом света». Реакція
керівника була миттєвою: «А кто тогда “темное царство”?»
Коли в квітні 1983 р. на відділі обговорювали мою кандидатську дисертацію
була висловлена пропозиція «номінувати» її на докторську з огляду на якість,
яку забезпечив керівник. Станіслав Владиславович скромно зауважив, що не
слід позбавляти молоду людину нагоди захищатись вдруге, а його – можливості
бути науковим консультантом докторської дисертації.
Вимогливість до себе і до учнів не заперечує, а передбачає толерантність і
повагу. Ці риси органічно притаманні Станіславу Владиславовичу. Такому
керівнику соромно подати неякісну продукцію з огляду на те, що сам він
постійно й наполегливо працює. Найкращий час для консультації – неділя, в
бібліотеці. Цю пораду ми передаємо новим поколінням аспірантів. Спілкування
з «шефом» найкраще виходить саме в наукових стінах – архіві, бібліотеці,
кулуарах конференцій. У таких випадках його аура органічно зливається з
духом приміщення. Канва розмови розриває час – через звичайний дріб’язок
«повсякденності» відчуваєш дух пошуку істини як осягнення людського духу,
майже за Гегелем. Йдеться не про заперечення звичайного буття – ні. Просто в
сум’ятті речей матеріальних прориваються речі та думки ідеальні, що власне й
роблять людину людиною.
Вийшло так, що на сьогодні вже моя дочка приходить за порадами до
Станіслава Владиславовича. І ставлення метра науки до студента-історика
традиційне – доброзичливе та вимогливе, батьківське й іронічне.
Добрий, істинно одеський, гумор С.В.Кульчицький зберіг як невід’ємну
рису вдачі, як зброю у боротьбі з фанфаронством, як засіб приведення у
відповідність амбіції та амуніції. Характерний приклад. Взимку 1981 р., саме в
час введення в Польщі військового стану, я приїхав в ЦСУ СРСР у пошуках
дозволу скористатись неопублікованими відомостями гніздово-динамічних
переписів 1927 і 1929 рр. щодо динаміки «куркульських господарств». Пихатий
«начальник 1-го сектору» відмовив у дозволі. За порадою досвідченої секретарки
наступного разу я привіз до Москви офіційного листа, що матеріали потрібні
для опрацювання теми за завданням ЦК КП(б)У. До речі, підпису на ньому
С.В.Кульчицький довго добивався у директора інституту. Отримавши необхідні
матеріали, я з гордістю продемонстрував керівникові статистичні «простирадла»,
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з яких виходило, що влітку 1929 р. в УРСР «куркульських» господарств було
1,9%. Станіслав Владиславович уважно продивився нескінченні рядки статистики
щодо соціальної динаміки селянства, посміхнувся і сказав: «Не ту статистику
Ви знайшли, Сергію. Вам сьогодні потрібні цифри Постишева, якщо бажаєте
захиститись». Природно, що у даному випадку я поради не послухав, за що мав
чималий клопіт. Очевидно, що не вистачило майстерності використати знайдені
відомості у відповідністю з реаліями часу. Тим самим зіпсував мужність
статистиків 1920-х років, допомогу керівника, не зумів наблизитись до
правдивої реконструкції історії.
Щодо відчуття часу істориком. Не випадково Станіслав Владиславович
полюбляє праці античних істориків та філософів, фантастику. Очевидно, це дає
змогу передбачати майбутнє. Це виявляється буквально в усіх аспектах його
праці. Передусім у праці науково-педагогічній.
Вийшло так, що в кінці 1980-х я відійшов від аграрної тематики, захопившись
долею істориків 1920-х років. Все почалось з особової справи академіка
М.Є.Слабченка в Державному архіві Одеської області, на яку не звертали увагу
дослідники. Коли в 1997 році прийшов до Станіслава Владиславовича з текстом
монографії про історичну науку 1920-х років, то почув єдиний докір за неквапливість у праці. Мені не довелось пояснювати причину зміни дослідницьких
уподобань − часи докорінних соціальних змін потребували аналізу досвіду
поступу історичної науки в періоди політичної трансформації. Відчуття
соціального часу і довіра до учнів, яка зобов’язує і надихає. Сьогодні, коли маю
своїх аспірантів, розумію глибину цієї простої формули.
Час історичний перегукується з часом астрономічним, але зберігає свою самодостатність. Мій Вчитель у всі часи доводив свою самодостатність − самодостатність Історика, Людини, Громадянина. Врешті, його можна назвати і творцем
часу − сьогоднішнього, завтрашнього і ще більшою мірою післязавтрашнього.
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Георгій Касьянов (Київ)
ДИФІРАМБ КУЛЬЧИЦЬКОМУ
Я познайомився зі Станіславом Владиславовичем Кульчицьким влітку 1983
року. Трапилося так, що я склав іспити до аспірантури «на відмінно», але, крім
мене, були інші претенденти на те саме місце, які мали важливі переваги
(партійність, відбуту службу в армії), тому для мене відкрили місце у відділі
С.Кульчицького. І тоді, коли я вперше поговорив з С.В., і зараз, майже через
чверть століття, я дякую тим добрим силам на небі і на землі, які накреслили той
графік, згідно з яким я потрапив в аспірантуру саме до Станіслава Владиславовича.
С.В. відразу ж вразив мене відкритістю, доброзичливістю, блискучим
почуттям гумору і повною відсутністю пихатості, характерної для деяких його
колег з академічного світу. Подальше спілкування і робота над дисертацією під
його керівництвом не лише стали приємним підтвердженням перших вражень, а
й перетворилися на справжнє інтелектуальне задоволення і школу людяності.
С.В. став для мене справжнім Учителем – мудрим, тактовним, терплячим.
Позираючи на свої перші кроки в науковому житті і маючи вже власний досвід
роботи з науковцями-початківцями, можу приблизно уявити собі, що такту і
терплячості треба було багато – в моїй особі С.В. мав людину амбітну, самовпевнену, нетерплячу і часом нетерпиму. Станіслав Владиславович (молодші в
його відділі між собою з теплом, повагою і певною фамільярністю звали його
«Стасиком») вмів і потурати амбіціям і водночас тактовно, а коли треба і досить
в’їдливо вказати на «окремі недоліки» на фоні загальних успіхів «молодого
дарування».
Навчаючи професії, С.В. не вдавався до якихось особливих педагогічних
методів, якщо не рахувати того, що від самого початку від подав декілька
надзвичайно корисних технічних порад, які дозволяли раціонально організувати
працю. С.В. навчав особистим прикладом. Саме на його прикладі я дізнався, що
в академічній ієрархії є доктори наук, які живуть власним минулим, і доктори,
які ходять в бібліотеки і архіви. С.В. належав до останньої категорії – він жив в
бібліотеках і архівах. Він завжди уважно читав тексти своїх аспірантів і з
подиву гідною педантичністю подавав зауваження, завдяки яким тексти ставали
спочатку читабельними, а потім майже завжди перетворювалися на дисертації.
Якщо С.В. обіцяв щось зробити, можна було пор це вже не згадувати – обіцяне
з’являлося там і тоді, де і коли воно мало з’явитися. А знаменита записна
книжечка С.В. (цікаво, скільки їх накопичилося?) вже стала частиною академічного фольклору, принаймні серед його численних аспірантів, докторантів і всіх
тих, кому пощастило спілкуватися з ним.
Якщо говорити про академічні досягнення С.В., то сподіваюся, вони колинебудь обов’язково стануть предметом окремого дослідження, і, мабуть, не
одного. Доробок С.В. такий, що тут справді є що досліджувати. Інтелектуальна
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біографія С.В. є надзвичайно багатою і багатоаспектною. На її прикладі можна
вивчати розвиток української історіографії за останні 30–40 років – і тут є
чималий матеріал для спостережень, роздумів і контроверзій.
С.В. належить до того покоління науковців, яким довелося пережити колосальний світоглядний злам, масштабну переоцінку цінностей, і він належить до
тих, кому вдалося достойно витримати серйозні світоглядні, професійні й
етичні виклики.
Останніми роками праці С.В. досить часто стають об’єктом критики – як
«лівих» так і «правих» – і це є найкращим підтвердженням того, що він в своїх
висновках і узагальненнях прагне передусім істини, принаймні в її доступному
на цей час втіленні. З ним та його поглядами можна і варто сперечатися, хоча б
тому, що професійна дискусія з ним – це завжди не лише задоволення від
спілкування з розумною, інтелігентною і висококваліфікованою людиною, а й
солідний інтелектуальний поштовх, дослідницька інтрига, вартий уваги виклик.
С.В. має колосальний науковий авторитет в Україні і поза її межами, і, як на
мене, не потребує будь-яких формальних підтверджень. Авторитет С.В. – не в
званнях і почестях, не в нагородах, а в його працях і учнях.
За моїми спостереженнями, С.В. належить до найбагатших людей в Україні.
Його багатство не вимірюється матеріальними параметрами, які останнім часом
стають настільки важливими, що затуляють світ і світло, перетворюючи життя
на споживацьке пекло. У Станіслава Владиславовича є багатство, яке неможливо
втратити, яке ніхто не може відібрати – це його праці, його учні, його багатющий
духовний світ, його світла душа, яка дозволяє йому в досить поважному віці
залишатися людиною молодою і творчою, людиною, в якої завжди є
перспективи – творчі і людські.
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Людмила Савенок (Херсон)
В КООРДИНАТАХ ГЕНДЕРУ АБО ПРО ЖІНОЧИЙ ПОГЛЯД НА
С.В.КУЛЬЧИЦЬКОГО
Атмосфера Гомельського державного університету, де мені доводилось
навчатись у 1970-х роках, була просякнута духом традиційності ролі жінки в
суспільстві − вчитель в середній школі, мати, дружина. Жінка-дослідниця
сприймалась неорганічно та навіть вороже. Подолати цю «парадигму» мені
допоміг С.В.Кульчицький.
Випадково з’явившись до нього на консультацію стосовно вибору теми
кандидатської дисертації, я була буквально вражена не лише його демократизмом та невимушеністю у спілкуванні, але й зацікавленістю долею жінкиісторика. З цього вже далекого 1987 року не пригадаю жодної зустрічі, де б не
було питань про сім’ю, дитину, чоловіка. Повага до жінки виявлялась не в
зниженні планки вимог, не в намаганні забезпечити «режим найбільшого
сприяння», а в прагненні допомоги.
Так судилося, що довелось одночасно виходити заміж, народжувати дитину,
вирішувати квартирне питання та писати дисертацію. Привізши спочатку
перший розділ і отримавши купу зауважень, зникла майже на рік. Восени
1990 р. поклала на стіл керівника готовий текст дисертації, вдалася до жіночої
хитрості − зробила комплімент щодо загальновідомого вміння керівника швидко
читати тексти і попросила проглянути якомога скоріше. Проте номер не
пройшов. Вочевидь, Станіслав Владиславович пам’ятав варіант першого розділу.
Пройшло три дні. За порадою чоловіка, теж учня Станіслава Владиславовича,
пішла в неділю до бібліотеки шукати шефа. Єдине питання, яке він мені задав,
стосувалося кількості надрукованих примірників тексту. Його сенс пояснив
чоловік − текст добрий, готуйся до обговорення на відділі. Лише згодом, спілкуючись з іншими аспірантами, зрозуміла істинний сенс «гендерних поглядів»
наукового керівника.
Не менш показова ситуація склалась із захистом. За порадою Станіслава
Владиславовича звернулась до спеціалізованої ради в Одеський державний
університет, який був близько від рідного Херсона і де мені значно допоміг
авторитет С.В.Кульчицького. І знов проявився «гендерний такт» керівника.
Другий опонент, типова одеситка, в останню мить забажала особистого дзвінка
з проханням щодо опонування від С.В.Кульчицького. Мені було соромно казати
про цю витівку Станіславу Владиславовичу, але він у моїй присутності без зайвих
вагань подзвонив в Одесу. Очевидно, він добре розуміється і на одеситках.
Про дійсно чоловіче ставлення до жінки свідчить і ситуація з вибором теми
кандидатської дисертації на початку перебудови. В ті часи нове і життєдайне
важко проламувало кригу звичних і для багатьох вигідних та зручних радянських догм. В Україні ситуація нагадувала не весняний травень з буянням першої
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зелені, а похмуре 8 березня: дійсно, весна неминуча, але це буде завтра. А
сьогодні ще панує березнева крига з численними, проте небезпечними ополонками.
Для історика-початківця торувати шлях по ній важко. Врешті, після численних
походів до бібліотек та архівів, роздумів та порад з керівником визначилась
проблема: еволюція науково-органзаційних структур соціально-гуманітарних
наук у пожовтневе десятиліття. Але в той час ще панувало уявлення про
створення ВУАН у 1919 р., ще точилися дискусії щодо доцільності вивчення
спадщини М.Грушевського, не кажучи вже про сотні менш відомих репресованих
українських вчених-гуманітаріїв. Проте все лише починалось. Керівництво
інституту вважало тему вичерпаною дослідженнями початку 1970-х років.
Інститутські історіографи ніби не заперечували актуальності, але водночас
висловлювали низку побажань, що за змістом зводили тему нанівець.
Станіслав Владиславович обережно, але твердо відстоював і таки відстояв у
владних кабінетах слушність розробки проблем організації вітчизняної науки у
пожовтневе десятиріччя у гострій дискусії з прихильниками «викривання
буржуазного націоналіста» М.Грушевського та засування ВУАН у січні 1919 р.
До речі, в ці часи Станіслав Владиславович буквально підштовхував аспірантів
та співробітників відділу до опрацювання нових підходів, використання надбань
західних дослідників, прищеплював здоровий скепсис у ставленні до радянської
спадщини.
Чоловіча мужність для мене полягає не лише у наявності словесної наукової
та громадської позиції, а, передусім, в умінні реалізувати її в конкретних
справах. В цьому сенсі я згодна з визначенням героїзму Льва Толстого − робити
свою справу, незважаючи на сприятливі та несприятливі фактори. Завжди
ставила, ставлю і буду ставити творчий шлях Станіслава Владиславовича в
приклад молоді. Впевнена, що мій наставник не буде ухилятися від гострих
проблем, буде чесно і сумлінно робити свою справу − писати перші за років
незалежності підручники для школи з вітчизняної історії, подавати до редакції
статті про геноцид 1932–33 років не після, а до визнання його владою, в
публічних дискусіях з ортодоксами «времен очаковских и покоренья Крыма»
відстоювати власні погляди на історію. Для мене була закономірною і
прогнозованою позиція Станіслава Владиславовича з багатьох проблем нашої
історії, що набули в сучасній Україні громадсько-політичного значення −
сутність радянської влади, наслідки для України Переяславської ради та
утворення СРСР, пошук істини в оцінці УПА чи «помаранчевих» подій.
Наостанок зауважу, що я вдячна долі за зустріч з Станіславом Владиславовичем. В цьому випадку доречним буде вислів мудрих римлян: «Re, non verbis»2.

2

«Справою, не словами». – З лат.
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Геннадій Єфіменко (Київ)
ЛЮБИТИ ІСТОРІЮ В СОБІ, А НЕ СЕБЕ В ІСТОРІЇ
Дописувач цих рядків на сьогодні є поки що останнім з численної кількості
аспірантів стаціонару С.В.Кульчицького, який успішно захистив кандидатську
дисертацію під його науковим керівництвом. Ті молоді науковці, що ставали
аспірантами відразу після мене, після деякого періоду навчання в аспірантурі в
силу різних причин або припиняли навчання, або переходили на заочне
відділення. То ж основну увагу у своєму дописі хотілося б звернути саме на
навчання в аспірантурі. Саме ці роки стали не лише періодом написання
кандидатської дисертації, а й часом справжньої наукової школи. І Учителем у
царині науки став для мене Станіслав Владиславович Кульчицький.
Моє перше знайомство зі Станіславом Владиславовичем Кульчицьким було
заочним. Відбулося воно в звичайній середній школі. Так трапилося, що
навчаючись в Луганському педагогічному інституті на історичному факультеті,
ми вивчали історію України переважно за О.Субтельним. Незважаючи на появу
у 1992 р. узагальнюючого дослідження українських істориків, одним з авторів
якого був С.В.Кульчицький (Історія України. Курс лекцій у двох книгах. Кн.2.
ХХ століття. – К.: Либідь, 1992. – С.197–282), наші викладачі, які на той час
виучували історію України мало не разом з нами, не надто пропагували курс
лекцій українських істориків. Та й вивчення історії України на час виходу курсу
лекцій вже підходило до завершення. Тож по-справжньому ім’я Станіслава
Владиславовича стало для мене значущим вже під час моєї роботи в школі.
Працювати до школи я потрапив ще під час навчання в інституті. Починаючи з січня 1993 р., спочатку в якості практиканта, а потім і штатного вчителя
історії, викладав історію України у 10 класі за підручником, чи, точніше, за
матеріалами для підручника для 10–11 класів, автором яких був С.В.Кульчицький.
Відтак ім’я шановного вченого було постійно на вустах. Тим більше, що він був
ще й одним з авторів шкільної програми з історії, за якою і складалися робочі
плани. Збільшував авторитет вченого в очах сільського вчителя історії й той
факт, що у пошуках нових матеріалів до уроків історії я досить часто
використовував ті нові статті, автором яких був С.В.Кульчицький. На той час
нерідким явищем були й замітки на історичні теми навіть в районних газетах.
Автором багатьох з них був теж цей шановний історик.
Поваги до українського вченого додавала та обставина, що одним з основних
напрямків його дослідження стала проблема Голодомору. Ще з дитинства у
моїй свідомості постійно були присутніми розповіді моєї бабусі про ті жахливі
сторінки нашої історії. Тому читання праць С.Кульчицького з цього питання не
могло не привернути мою увагу, тим більше, що це допомагало досягати нових
висот і у роботі на посаді вчителя історії. Більше того, саме працюючи вчителем
історії, в тому числі й під впливом праць Станіслава Владиславовича, я
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розпочав дослідницьку роботу. На той час (навесні 1996 р.) це відображалося в
організації учнів та власній роботі з опитування свідків Голодомору.
Таке опитування не лише допомагало знаходити місцеві приклади сталінського навчання селян «уму-розуму», а й відкрило очі на деякі наслідки цього
страхітливого явища у свідомості людей. Так, на той час мене здивував той
факт, що частина свідків Голодомору не називали своє прізвище, а деякі з них,
як, приміром, моя бабуся, стороннім людям взагалі майже нічого не повідомляли.
На моє питання: «Чому Ви не повторили моїм учням хоча б частину того, що
розповідали мені?», – бабуся відповіла, що не захотіла про це говорити
незнайомим. І лише пізніше зізналася, що боялася. Це для мене теж стало
одним із спонукань до більш ретельних розвідок.
Питання вибору періоду чи тематики дослідження не виникало – саме 1920–
1930-ті роки, українське село. Однак про Київ спочатку і не мріялося, оскільки
це ввижалося якимись захмарними далями. Тому праця в Луганському архіві
над науковим рефератом була спрямована саме на навчання в аспірантурі
Луганського педагогічного університету ім. Т.Г.Шевченка. Однак завдяки ряду
обставин, не останнім у якому став демократичний і дружній прийом у Вченого
секретаря Інституту історії України О.С.Рубльова, я наважився подати документи
і до цього наукового закладу.
Саме після подання документів я вперше зайшов до кабінету заступника
директора з наукової частини Кульчицького Станіслава Владиславовича. Зайшов
як до можливого майбутнього наукового керівника, бо саме очолюваний ним (і
зовсім невідомий тоді мені!) відділ займався тим періодом, якому я присвятив
свій реферат. Чесно визнаю – перед тим, як заходити – побоювався, але вже
після кількох хвилин спілкування став почувати себе набагато комфортніше. Я
побачив перед собою надзвичайно інтелігентну, занурену у світ історії людину,
яка з перших секунд розмови налаштувала мене на «науковий» лад. Водночас
Станіслав Владиславович відразу попередив про труднощі наукової стезі, перш
за все матеріальні – стипендії аспірантам хоча й призначаються, але платяться з
великими затримками. Надворі була осінь 1997 р.
Через деякий час, вже після перегляду вченим мого наукового реферату, я
знову зайшов до його кабінету. Мені було приємно отримати високу оцінку за
свою роботу, але ще більш втішав мене той факт, що вчений справді уважно
прочитав мою роботу. Особливо якщо врахувати, що поданий одночасно
ідентичний текст до Луганського педагогічного університету потенціальний
науковий керівник якщо й читав, то дуже поверхово, оскільки питання та
обговорення, на відміну від розмови із С.В.Кульчицьким, були не зовсім по темі.
Перед тим, як вступити до аспірантури, знайомі науковці в Луганську
постійно підкреслювали, що це досить дорого обійдеться в матеріальному плані.
Одним з таких обов’язкових атрибутів називалася й «допомога» науковому
керівнику. Однак з першої зустрічі С.В.Кульчицький дав зрозуміти, що ніяких
«підношень», окрім результатів наукової роботи, він не потерпить. Пам’ятаю,
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як довго сміялися з мене у відділі, коли я розповідав про своє «перше аспірантське» бачення взаємодії із Станіславом Владиславовичем.
Екзамени в аспірантуру були успішно здані і з 15 листопада 1997 р. я став
аспірантом стаціонару. Моїм науковим керівником став С.В.Кульчицький.
Звичайно, саме він допоміг обрати тему дисертаційного дослідження. Свою
першу статтю по обраній темі я написав не відразу. При її написанні задля
надання «наукообразності» своїй роботі, додав чимало специфічних термінів, та
й мова була досить складною. Зізнаюся, що декілька вступних речень майже
дослівно переписав в іншого відомого науковця. Хоча й відчував, що це «не
моє», однак не міг відмовити собі у бажанні здаватися більш «розумним». До
того ж чи не кожному науковцю добре відомо, що перші рядки статті досить
часто даються найважче.
Однак перша моя стаття по новообраній темі була піддана Станіславом
Владиславовичем суворій правці. В багатьох місцях текст був закреслено або
підкреслено, ще більше стояло знаків запитання. Очікуючи усної негативної
оцінки, я зайшов до його кабінету. Яким же було моє здивування, коли він мене
похвалив за зміст статті. Однак зі стилем, як він зауважив, треба працювати.
Пам’ятаю його пропозиції читати підкреслені речення. І після прочитання
кожного – питання про те, чи зрозумів я те, що написав? Після ствердної
відповіді – прохання пояснити, що саме зрозумів. Пояснення зазвичай було
набагато коротшим і яснішим від тексту речення, на що С.В.Кульчицький
зауважував: «Ну ось так і напишіть». На моє виправдання про те, що таким
важким стилем пишуть і відомі історики, він відповів у тому сенсі, що варто
судити не по імені, а по тексту, і не наслідувати не найкращі приклади.
Станіслав Владиславович і надалі уважно вичитував мої тексти, щоправда,
зауважень суттєво поменшало. Неодноразово між нами відбувалися серйозні
розмови з обраної тематики. Він не лише уважно слідкував за моєю роботою,
але й постійно допомагав розвиватися мені як науковцю. Тоді це здавалося
нормою, я вважав, що кожний науковий керівник так працює зі своїм аспірантом.
Лише після захисту дисертації, поспілкувавшись із своїми колегами по «аспірантському цеху», я зрозумів, наскільки мені пощастило з науковим керівником!
Виявилося, що переважна більшість аспірантів перебувала у «вільному
плаванні». Не дивно, що значна частина знайомих захистилася із запізненням, а
деякі ще й досі не стали кандидатами наук...
Як і кожного працівника нашого відділу мене вражає працьовитість
Станіслава Владиславовича. Це стосується як тривалості його робочого дня, так
і його продуктивності. Є багато прикладів того, як «відпочиваючи», тобто під
час відпустки, Станіслав Владиславович писав не лише статті, але й цілі
монографії. Варто також підкреслити, що він має дивовижну властивість навіть
при швидкому перегляді тексту не лише розуміти його зміст та основні ідеї, але
й відразу помічає як концептуальні, так і стилістичні та граматичні недоліки.
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Ще однією важливою рисою Кульчицького як вченого є постійне перебування
у творчому та науковому пошуку. Він позбавлений догматизму та відкритий до
нових віянь в історичній науці. Станіслав Владиславович не тримається за будьяку думку чи тезу лише тому, що вона висловлена ним. Він може змінити свої
точку зору, коли для цього накопичилася достатньо аргументів та фактів. У
деяких опонентів, які звикли почивати на лаврах минулих досягнень, це
викликає не найкращі почуття. Водночас варто підкреслити, що його праці,
написані в радянський період, є актуальними і сьогодні. Можливо, цьому
сприяв той факт, що тоді він займався передусім дослідженням економічного
розвитку, а відтак не був тісно прив’язаний до вкрай ідеологізованої політичної
історії? Але швидше справа в ньому самому – необґрунтованих тверджень у
своїх працях він ніколи не допускав.
Про багатогранність творчої особистості С.В.Кульчицького напишуть, думаю,
інші. Зауважу лише, що ця багатогранність далеко не завжди допомагає, а
скоріше навіть заважає в отриманні звань та титулів.
Коло інтересів С.В.Кульчицького не обмежується історією. Побувавши в
нього вдома вперше, із здивуванням побачив велику колекцію музичних дисків.
Не відстає вчений і від технічних новинок, хіба що комп’ютера ще й досі вдома
не має. Здивувало мене і його захоплення фантастикою – не тому, що це дивно
саме по собі, а тому, що таку величезну кількість книг він справді встигає
прочитати.
Про Станіслава Владиславовича з повної мірою можна сказати, що він
любить не себе в історії, а історію в собі. І саме цьому він навчає своїх учнів. У
наукових дискусіях він ніколи не дозволяє собі переходити на критику
особистості. Його увагу перш за все привертає аргументація того чи іншого
опонента. Та й взагалі до критики він вдається не дуже часто, вважаючи за
доцільніше витрачати свій час і хист на доведення своєї точки зору, а не на
критику чужої. На жаль, норми наукової етики, що притаманні С.В.Кульчицькому,
ще не стали правилом серед українських усіх істориків.
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Ольга Мовчан (Київ)
ВЧИТЕЛЬ З ВЕЛИКОЇ ЛІТЕРИ
Я вдячна долі, що мені пощастило працювати під керівництвом Станіслава
Владиславовича всю свою трудову діяльність – впродовж тридцяти років.
Саме під його впливом і відбувалось моє становлення як науковця.
В 1977 році після зарахування на роботу до Інституту історії АН УРСР я
була призначена на посаду стажиста-дослідника відділу історії
соціалістичного будівництва, який очолював самий молодий і перспективний
в інституті доктор наук, заступник директора інституту Станіслав
Владиславович Кульчицький. Чи навряд він був у захваті від моєї кандидатури, оскільки завжди надавав перевагу кандидатам – чоловікам. До того ж,
я – вчорашня студентка, що не мала досвіду ані наукової, ані архівної роботи,
через декілька місяців перервала стажування декретною відпусткою.
Після повернення на роботу, щоб довести свою професійну
перспективність, мені потрібно було багато чому наполегливо навчатися. А
навчатися у Станіслава Владиславовича було і є чому.
Ця надзвичайно багатогранна і обдарована людина рідкісно сполучає
талант науковця і адміністратора. Дивує його завзята одержимість наукою,
надзвичайна працездатність, найвищий професіоналізм і незгасаюче почуття
нового. Оперативно реагуючи на запити суспільства, він завжди на вістрі
історичної науки, розробляє актуальну проблематику.
Як мудрий керівник Станіслав Владиславович вміє «відділити зерна від
плевелів», надаючи перевагу виробничим інтересам та не опускаючись до
з’ясування особистих стосунків. Своїм авторитетом він підтримує
психологічну рівновагу у колективі, не заохочує чвар і пліток. Не
виокремлюючи любимчиків, він надає рівні шанси усім співробітникам щодо
просування по кар’єрній дробині. Кожен з учнів Станіслава Владиславовича
відчуває на собі його турботу і піклування, звертається до нього за порадами з
різних наболілих питань. Намагаючись допомогти кожному, він не боїться
«непродуктивно» витратити час та сили, а, навпаки, щедро дарує свої знання і
досвід учням. Як досвідчений адміністратор Станіслав Владиславович
реалістично оцінює здібності кожного співробітника, надає кожному роботу
«по плечу», а в результаті отримує очікуваний результат.
Як справжній демократ він однаково ставиться як до начальства, так і до
підлеглих. Саме тому, спілкуючись зі співробітниками, мій вчитель нікого й
ніколи не принижував і не ображав. Більш того, він навіть не підвищував
голос на тих, хто його дратував. Станіслав Владиславович завжди звертається
до підлеглих виключно на «Ви», за ім’ям та по батькові, незалежно від статі,
віку та посади (що не властиво багатьом іншим керівникам – чоловікам!). З
цієї ж причини до кабінету Станіслава Владиславовича в будь-яку мить може
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вільно увійти кожен пересічний співробітник. Завдяки надзвичайній
прозорливості, душевній чуйності та інтелігентності мій вчитель розуміє
кожного з півслова й з ним можна спілкуватися на півтонах.
Як справжній дипломат Станіслав Владиславович знає, коли необхідно
витримати паузу, а завдяки чудовому почуттю міри – коли й що казати.
Мудрість і мужність дозволяє йому з гідністю витримувати випробування долі
й не губити смак до життя.
Я дуже пишаюсь своїм вчителем та має надію, що зуміла навчитись в
нього хоч чомусь, бо тоді навколишнім буде легше та приємніше зі мною
спілкуватися…
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Лариса Якубова (Київ)
ПОКЛИКАННЯ – ІСТОРИК
Сучасна історична наука втратила певний ареол романтизму та
рафінованості, що вона мала з часів Геродота. Часи, коли суспільні еліти
зачитувалися історичними творами, коли на останніх зростала їхня політична
свідомість і вибудовувалися проекти вдосконалення державного та суспільного
життя, як здається, минули. Широкі кола сьогоденного суспільства не вважають
історію наукою, не цікавляться нею, зневажають колись священні імена і не
відчувають внутрішньої потреби в спілкуванні з примарами минулого.
Безперечно, не останню роль у девальвації цінностей історії як науки,
зменшення її суспільної ваги відіграла вона сама. Кричущі деформації в ній
відбулися за радянських часів, коли принцип партійності фактично витіснив усі
інші принципи наукового пізнання і спотворив обриси дійсної минувшини
країни. Втім, криза історичної науки самою наукою в цілому подолана. Сучасна
вітчизняна історична наука має потужний потенціал самовдосконалення та
розвитку. Бентежить те, що попри голосні заяви політичних лідерів, Україна
успадкувала безліч хиб радянської держави і серед них – потяг до зручної,
кишенькової історії, з визначеною ієрархією героїв та антигероїв, фантомами
внутрішнього та зовнішнього ворогів. І суспільство, і державу в переважній
більшості випадків цікавить не істина, а прийнятні історико-політичні схеми,
придатні для пропагування певних політичних ідей та забезпечення суспільної
підтримки відповідних політичних концепцій. Сьогодні, як і раніше, історик
залишається наодинці з власним сумлінням та історичним фактом, оскільки
суспільство, що потужно комерціалізується, сфокусоване не на заглиблення у
власний історичний досвід, а на позичання готових західних стереотипів
суспільної поведінки. Сьогодні ж, як ніколи раніше, зросла відповідальність
історика перед суспільством, передовсім – його майбутнім. Попри те, що
держава забула про величезний світоглядно формуючий потенціал історичної
дисципліни, сьогоденні підручники закладають по крупицях фундамент
свідомості майбутніх поколінь українців, і саме на ньому вибудовуватиметься
майбуття країни.
Колеги не заперечуватимуть, що всім нам час від часу приходять думки про
зміну професії, про обрання шляху, який би забезпечив заможніше й
благополучніше існування наших родин. Не секрет, що історична наука вимагає
колосальних і повсякденних зусиль, вдумливої праці та багаторічного досвіду.
Лише сам голий ентузіазм та захоплення історією не спроможні компенсувати
щоденних інтелектуальних та емоційних витрат дослідників міжвоєнного
періоду, який перенасичений колосальними людськими стражданнями та
злочинами проти народу. Той, хто працював в архівах, знає, яким тягарем
відкладаються у свідомості документи міжвоєнної доби, особливо початкової
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доби радянського будівництва, суцільної колективізації, голодомору, масових
політичних репресій, депортацій тощо. Ті ж, хто, незважаючи на всі «принади»
професії історика, залишаються в ній, роблять свій вибір свідомо і не в останню
чергу зважаючи на приклад особистостей, які мають безперечний авторитет у
професії та визначають її сучасне обличчя. До них з повною відповідальністю
можна віднести Станіслава Владиславовича Кульчицького – історика зі
світовим іменем.
Моє знайомство зі Станіславом Владиславовичем відбулося в той період,
коли вітчизняна наука акумулювала енергію майбутнього фактографічного
вибуху, а самі історики болісно і розгублено шукали вихід з лабіринту
концептуальних схем радянсько-партійного історичного міфу. То були досить
складні й емоційно, й матеріально роки. Далеко не всі в той час спромоглися
примирити власні ідеали з реальною історією радянського періоду, що
розкривалася крок за кроком у моторошних деталях. Одна зі знайомих
студенток донецького істфаку після участі в розкопках у місцях масових
захоронень жертв сталінських репресій залишила навчання на 4-му курсі.
Внутрішнє потрясіння і розчарування «героїчною історією соціалістичного
будівництва» докорінним чином змінило не лише її професію, а й особисту
долю, і це було не одиничним, а пересічним явищем. Подальша перемога
«ринкових відносин» у країні викинула тисячі істориків з професії, зробила їх
не потрібними. Часи відкриття дійсної історії радянської доби стали часом
тяжких випробувань у науковому середовищі на витривалість, професійність,
відданість професії, яку охопила довготривала методологічна криза.
З моменту проголошення державного суверенітету України розпочалося
бурхливе прирощення історіографії. Науковці чутко зреагували на запити часу,
оскільки й молода держава, яка тільки-но починала усвідомлювати себе в світі
та визначати пріоритети власної внутрішньої й зовнішньої політики, і етноси,
що вирвалися з лабетів радянської квазіімперії та ставали на шлях політизації
етнічності, конче потребували опертя на той історичний досвід, що був
напрацьований під час першої спроби побудови незалежної української
державності. Лунали думки про необхідність відтворення державних інституцій
та адміністративних утворень часів коренізації (зокрема, національних
адміністративно-територіальних одиниць, національних шкіл, вишів, театрів),
історики намагалися компенсувати дефіцит історичних знань, що на той час був
кричущим. На початку 90-х рр. етнанаціональна історія становила практично
суцільну «білу пляму», її довелося досліджувати заново так само, як і історію
міжвоєнного періоду. Крок за кроком відтворювали поступ реальних
історичних подій, висвітлювали постаті історичних діячів, реанімували
історичну пам’ять народу, яка складалася з уривків спогадів старожилів та
епізованих уявлень громад. 90-і роки
стали часом
справжнього
«фактографічного вибуху».
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Автори праць, виданих у першій половині 90-х рр., перебували, як правило,
під впливом вкорінених за доби більшовизму стереотипів, з одного боку; та
мали бажання якнайшвидше закрити «білі плями історії», з іншого. На перших
порах висвітлювалися цілком незнані історичною наукою та суспільством
сторінки міжвоєнної історії, відтворювалися долі тисяч репресованих партійнорадянських діячів та пересічних громадян УСРР. Обличчя періоду визначала
теоретико-методологічна залежність (хоч і у видозміненому, заперечувальному
концепті) від радянської державної історичної доктрини та партійних
історичних схем, що представляли історію як систему послідовних партійних
політичних заходів, за якими історія власне народу розмивалася, виглядала як
щось вторинне. Досить проаналізувати публікації провідних вітчизняних
істориків у фахових республіканських виданнях, аби з’ясувати, яким складним
шляхом відбувалося вивільнення істориків від внутрішньої цензури. В той час
лише декілька дослідників у своїх публікаціях високо підняли планку
дослідження історії міжвоєнного періоду, провідне місце серед них, на мою
думку, посіли Дж. Мейс та С.Кульчицький. Їхніми зусиллями залізобетонний
моноліт радянського історичного міфу був розколотий і перетворився на
складну багатогранну призму, в якій почали проглядати обриси справжньої
минувшини народу України.
Наступні роки стали часом різнопланової та плідної праці Станіслава
Владиславовича. Навряд чи можна назвати хоча б один проблемний напрямок в
історії міжвоєнного періоду, який він не вивчав особисто і потому не передавав
для поглибленого вивчення своїм учням. Завдяки цьому впродовж наступних
15-ти років йому вдалося не лише вийти на сучасний рівень проникнення в
період, а й створити дослідницький колектив, який спроможний повноцінно і на
високому фаховому рівні відтворити історію радянської України, уявлення про
яку, на жаль, досі надто узагальнені.
Втім, яким би відчутним у дослідження окремих проблемних напрямків не
був внесок вихованців С.Кульчицького, ніхто з них не заперечуватиме, що
науковий авторитет учителя для них є надзвичайно високим. Ґрунтується він на
колосальному коефіцієнті корисної дії С.Кульчицького, який за кількістю
опублікованих праць випереджає декілька відділів, взятих разом. Величезна
історіографія С.Кульчицького та її багатоаспектність вражають самі по собі. Не
менше вражає те, яким чином одній людині вдається охоплювати те, що,
здається, не можна охопити. Досить довго я не могла збагнути, звідки у
С.Кульчицького беруться сили і внутрішня наснага для такої кількості робіт, що
поєднуються з організаційною, консультативною та лекторською працею. Лише
пропрацювавши декілька років пліч опліч, поспостерігавши за «шефом», його
стилем життя та роботи, я дійшла висновку, що в основі його неймовірної
працездатності лежить усвідомлена відповідальність перед суспільством, навіть
коли останнє ніби сліпе й глухе до свого минулого. Намагання донести до
людей отримане внаслідок виснажливої праці знання, непохитна віра в те, що
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це знання потрібне і життєдайне, є постійним джерелом самоорганізації
С.Кульчицького. Звідси ж – вражаюча зрозумілість та простота викладу
надзвичайно складних соціально-економічних і політичних проблем, що
підпорядковані меті проникнення в свідомість і відчуття найширших верств
населення, різних вікових та соціальних категорій. Мало хто з сучасників
спромігся вийти за межі вузького наукового кола. Розробивши певний
проблемний напрямок, випустивши одну-дві монографії, низка дослідників
почиває на лаврах, удовольняючись тим, що відома у вузьких колах, тоді як
суспільство потребує нової хвилі просвітництва.
Ми всі все життя навчаємося; навчаємося переважно у людей, які поруч з
нами; навчаємося бути в професії й бути в житті. Щиросердно впевнена, що
спілкування з С.Кульчицьким ще довго приноситиме свої плоди і для мене, і
для української спільноти. На сьогодні ж усвідомленим є переконання в тім, що
істориками не стають. Диплом істфаку є лише перепусткою, але аж ніяк не
запорукою професійності його власника. Історики товар штучний і рідкісний.
Історики народжуються в місцях зовні непривабливих, непоказних, позбавлених елементарних ознак комфорту, серед пожовтілих від часу паперів, у
яких – долі сотень тисяч людей. Історики народжуються, пропустивши через
свою душу і свідомість долю власного народу, перенасичену стражданнями,
страшними злочинами і прикладами небаченого героїзму. Стати істориком, не
працюючи десятиліттями з року в рік у архівах, неможливо. Колеги погодяться,
що переважна більшість людей, які примикають до історичних кіл, в кращому
випадку є історіографами, які з публікації в публікацію тиражують чужі думки.
Прізвища справжніх істориків зафіксовані в облікових листках архівних справ,
саме за ними простежується широта інтересів та інтенсивність дослідницької
праці науковців. Наважуся стверджуватися, що мало хто з сучасників
складатиме конкуренцію Станіславу Владиславовичу за кількістю відміток в
опрацьованих архівних справах.
Та справа не лише в тому. Власне, методика історичних досліджень є
стандартною й доступна для вивчення кожному студентові. Саме особистість є
ключовим аспектом формування історика і визначає його місце в науці. Минуле
вибирає небагатьох з нашого кола для того, щоб з’єднатися мостами з
майбутнім, це його єдина можливість забезпечити безперервність буття.
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Володимир Головко (Київ)
СИСТЕМА КУЛЬЧИЦЬКОГО:
ПИТАННЯ МЕНЕДЖМЕНТУ В ІСТОРИЧНІЙ НАУЦІ
Ефективність управління є однією з найактуальніших проблем, які стоять
перед науковими колективами. В технічних та певною мірою в природничих
дисциплінах, де процес і результати роботи вченого легше виміряти кількісними показниками, пошук сучасних управлінських рішень відбувається динамічно
і системно, а головне – вони впроваджуються як технології. В гуманітарних
дисциплінах (принаймні, у вітчизняних), в яких вплив особистості науковця
відчувається значно сильніше, поки що мова не йде про нові технології
менеджменту. Скоріше ця сфера залишається полем особистісних імпровізацій
без особливої концептуалізації напрацьованого досвіду.
Відкритим є питання, наскільки в принципі можливо «технологізувати»
менеджмент в історичній науці зокрема. Відсутність одностайної відповіді тим
більше спонукає фіксувати позитивні приклади роботи управлінців-науковців,
тим самим накопичуючи критичну масу прецедентів, яка, можливо, згодом
дозволить перейти до кардинально нової якості управління. В цьому плані є
досить цікавим досвід роботи заступника директора Інституту історії України
НАН України, доктора історичних наук, професора Станіслава Кульчицького.
Перед тим, як виокремити технології роботи С.Кульчицького, акцентую
увагу на наступному. Сучасний науковець, а тим більше науковий менеджер,
працює в трьох площинах – особиста наукова робота, робота в середині наукового
колективу, комунікація з суспільством. Нема сенсу детально зупинятися на
тому, що ці площини знаходяться в діалектичній суперечці і управлінською
технологією як раз є те, яким чином науковець-менеджер вирішує чи гармонізує
цю суперечку. Власне кажучи, в сухому остатку ми отримуємо певні управлінські
парадокси (в розумінні – об’єднання того, що важко об’єднати). З власного
досвіду я би виділив п’ять таких парадоксів Кульчицького.
Управлінська відкритість. Одним з найдефіцитнішим ресурсів сучасного
менеджера є час. Тому не дивно, що доступ до «тіла» (точніше, голови) управлінця
так чи інакше регламентується (не будемо брати до уваги випадки, коли наявність
черг в приймальнях кимось розглядається як доказ влади чи впливу). Ноу-хау
Кульчицького – максимальна доступність для своїх підлеглих та й не тільки
підлеглих. Так, в 1999 році, автор, будучи аспірантом історичного факультету
Дніпропетровського національного університету (науковий керівник – доктор
історичних наук, професор Ірина Колесник), перебував у відрядженні в Києві і
при оказії мав передати С.Кульчицькому наукову продукцію факультету. Знаючи
на власному досвіді (і тоді, і зараз), як іноді важко добитися в деяких інституціях
зустрічі на рівні завідуючого відділу, тоді не тільки безперешкодно зміг
поспілкуватися із заступником директора провідної наукової установи
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історичного профілю країни (що корисно будь-якому аспіранту), але й отримав
декілька останніх праць професора.
Зазначу, що біля кабінету Кульчицького не утворюються черги відвідувачів
(за винятком так званих явочних днів в Інституті, і то це більше пов’язано з
бажанням відвідувачів провести конфіденційну розмову) – тих, хто приходить,
він, як правило, відразу запрошує до власного кабінету. Інколи у Кульчицького
збирається три-чотири людини. Можливо, тут професор застосовує психологічний
прийом – знаючи, що до заступника директора прийшли й інші люди, відвідувач
хоч-не хоч змушений викладати свою справу лаконічно, без розтікання мислію
по древу. При цьому не зупиняється управлінський процес, принаймні, в
частині документообігу – службовці, яким необхідно підписати документи,
можуть їх подавати в період розмови з відвідувачем (звісно, якщо папери не
вимагають докладної уваги), і це не має негативного впливу на якість останньої.
Наукова плідність. Одне з головних завдань сучасного менеджера в науці є
забезпечення сприятливих умов для роботи наукового колективу. При цьому
прийнятною і мабуть закономірною «оплатою» є скорочення обсягів його
особистої наукової продукції. Іншими словами, управлінець більше редагує, ніж
пише сам. Однак С.Кульчицький є виключенням з цього правила. В деякі роки
обсяги його власних праць були співставними з доробком очолюваного ним
відділу. Тут, безперечно, відіграють важливу роль психологічні та цінності
фактори у науковця. Однак особливо виділимо організацію робочого дня. За
моїми спостереженнями, самі праці протягом робочого дня не пишуться,
скоріше збираються матеріали або редагується написаний текст. Сам процес
письма йде в позаробочий час – тому Кульчицький зазвичай уходить з робочого
місяці рівно о 18 годині. Потім декілька годин вечором працює вдома. Судячи зі
слів самого Станіслава Владиславовича, найбільш плідним проміжком часу для
роботи є ранок. Ранок у нього розпочинається о 4–5 годині. Зверну увагу, що на
свою управлінську роботу науковець приходить все «зарядженим» своїми
дослідами, що, безперечно, позитивно впливає на ефективність менеджерських
рішень.
Розумність. Виділення цього парадоксу зроблено не для «красного слівця».
Будь-якій менеджер – це бюрократ, а бюрократизм навіть у творчих колективах
базується на рутинних, формалізованих підходах. Кажучи більш категорично –
чим менше бюрократ думає, тим краще. За моїми спостереженнями,
С.Кульчицький уникає надмірної формалізації своєї управлінської діяльності й
намагається сприймати кожну управлінську ситуацію як унікальну і,
відповідно, шукати творчі підходи до її врегулювання. Втім, це не виключає
застосування напрацьованих управлінських прийомів. В результаті виникає
органічне сполучення досвіду і творчості, яке дозволяє зберігати високий темп і
ефективність управлінського процесу.
Суспільна актуальність. Давно йдуть дискусії про те, якою має бути
комунікація історика та суспільства. Чи має він обмежуватись суто науковими
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працями або йому варто (або навіть він повинен) популяризувати результати
своєї праці в публіцистичній формі та висловлювати свою громадську позицію,
відштовхуючись від досвіду дослідження минулого, з актуальних суспільних
питань. Складність відповіді на це питання викликана й тим, що в останні два
десятиліття знизилася довіра до історичних знань. При цьому критика йде по
двом напрямам – з одного боку, за надмірну політизацію істориків (на думку
нефахівців), а з іншого боку, за те, що історики недостатньо працюють над
актуальними проблемами. С.Кульчицький веде інтенсивний діалог із
суспільством: тільки за останні 25 років він виніс на порядок денний питання,
які швидко стали актуальними як для громадськості, так і для фахових
дослідників. Можна згадати проблематику Голодомору 1932–1933 років,
особливостей колективізації в Україні, неоднозначність діяльності ОУН та
УПА, питання модернізації суспільства тощо. Зазначу, всі ці проблеми
піднімалися на високому науковому рівні й були результатом внутрішньої
дискусії. Навіть в часовому плані теми Кульчицького найновіші – яскравий
приклад цього його монографія про історію «помаранчевої революції». Також
відзначимо роботу заступника директора Інституту історії України в державних
комісіях по вивченню діяльності УПА, робота по визнанню на державному
рівні факту Голодомору, участь в процесі формування державного бачення
«волинської трагедії» 1944 року.
Безперечно, така позиція С.Кульчицького притягувала суспільну увагу до
його постаті. В той же час, він ставав об’єктом гострої, часто незаслуженої і
ненаукової критики. На жаль, це є вимушена плата за активну громадську
діяльність.
Багатоформатність соціальної комунікації. Коли ми говоримо про особливості громадського діалогу Кульчицького, то не можемо не звернути увагу на
те, що він комфортно себе відчуває в найрізноманітніших мас-медійних
форматах. По-перше, це публікації науково-популярних та публіцистичних
статей в пресі. Зазначу, що друкуються вони в найавторитетніших вітчизняних
газетах – «Дзеркалі тижня» та «День». По-друге, він «форматний» для
телевізійних ЗМІ, причому навіть для такого неоднозначного жанру як «токшоу» – простір дискусії дає можливість науковцю не тільки якнайкраще
висловити свої думки, та й очно захистити їх. По-третє, досить часто
С.Кульчицький використовує радіо-формат: його запрошують на радіо або
просять дати коментарі. Такі комплексні комунікації дозволяють постійно
тримати на порядку денному питання історичної науки та збільшувати її вплив
на громадську думку.
Підсумовуючи, зазначу, що елементи системи Станіслава Кульчицького в
тій чи іншій мірі використовуються його колегами та підлеглими. Це дає
аргументи на користь того, що цінний управлінський досвід цього науковця вже
передано наступним поколінням істориків, в тому числі тим, хто займається
організацією наукового процесу.
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Микола Котляр (Київ)
«РОЗВІДКА» НА РУСІ В ХІІ – ХІІІ ст.
Своєрідна розвідувальна діяльність властива людству мало не з часів
кам’яного віку. Однак справжня професійна розвідка є надбанням людства
нових часів. Одні історики вважають, що вона склалася у ХVІІІ ст., інші – що в
добу наполеонівських війн на початку ХІХ ст.
Таким чином, для доби середньовіччя не варто говорити про справжню
розвідку: організовану і цілеспрямовану структуру, що діяла постійно і систематично, як це відбувалося в нові часи. Отже, самі терміни «розвідка»,
«розвідники» стосовно часів Київської Русі є вельми умовними. Тому користуватимусь іншими: «вивідування», «вивідачі», в окремих випадках – «лазутчики» і
«шпигуни», а також «інформатори».
З 40-х років ХІІ ст. Давньоруська держава вступила в добу удільної або
феодальної роздробленості. Несподівано для її жителів вона розділилась на
півтора десятка земель і князівств, государі найсильніших серед яких почали
змагатися за першість між собою і з самим великим князем київським. Вчені не
випадково назвали роздробленість, що охопила Русь в 40-х–50-х роках ХІІ ст.,
феодальною. Бо вона настала не раптово, як вважали самі руські люди в ХІІ–
ХІІІ ст. й історики порівняно недалекого минулого, а була неминучим
наслідком суспільно-економічного, культурного і політичного поступу
суспільства, становлення феодального способу виробництва. І суспільства не
лише давньоруського, а й людського взагалі. Майже всі європейські народи
пройшли через цей етап власної еволюції, коли недавно створена держава
раптом розпадалася, принаймні – втрачала єдність.
Більшість сучасних істориків поступово дійшла висновку, що з його настанням
не сталося розпаду Давньоруської держави. Вона збереглася, проте змінила
форму. На зміну відносно єдиній централізованій монархії прийшли монархія
федеративна. З середини ХІІ ст. Давньою Руссю управляє група найсильніших і
найавторитетніших князів, що вирішує спірні питання на з’їздах («снемах»)1.
Подібні зміни в соціально-політичному житті неминуче відбились у термінології джерел, зокрема, в описах дій вивідачів, лазутчиків та інформаторів.
Літописці та інші автори пам’яток давньоруської писемності зосереджуються на
описах нескінченних сутичок, а то й великих війн поміж руськими князями, що
починаються у другій половині 30-х–40-х роках ХІІ ст. Відомо, що Давньоруська
держава у процесі суспільно-економічного і політичного поступу змінювала
свій зміст і форму (перетворившись спочатку з відносно об’єднаної одноосібної
монархії на федеративну, а далі на конфедеративну країну), відповідно трансформувались явища і процеси, що супроводжували той поступ. Однак руські
книжники описують методи і прийоми вивідування загалом досить одноманітно,
часто вдаючись до випробуваних часом кліше.
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Найбільш вдячний матеріал для студіювання історії вивідування часів удільної
роздробленості містять південноруські літописи: Київський ХІІ ст. і ГалицькоВолинський – ХІІІ-го. Звичайно потрібні дослідникові цієї теми відомості
зосереджуються в описах великих воєнних кампаній. Для ХІІ ст. це історія першої
громадянської війни на Русі 1146–1151 рр., що знаменувала собою політичний
початок доби удільної роздробленості. Та цій війні передував початок боротьби за
Київ між головами двох князівських кланів: Мономашичів і Ольговичів, що
розпочалась незабаром по смерті останнього сильного государя Русі – Мстислава
Володимировича (1132 р.), якого літописці шанобливо називали Великим.
Наступник Мстислава, його молодший брат Ярополк, не зміг правити
твердою рукою на Русі, як його батько і старший брат. Він також не зумів
згуртувати клан Мономашичів і утвердити його в Києві. Ось чому по смерті
Ярополка (18 лютого 1139 р.), коли в Києві сів його старший брат В’ячеслав,
глава Ольговичів Всеволод «âhóäà… ßðîïîëêà óìåðøà, à Âÿ÷åñëàâ ñhäèòü â
Êèåâå», обложив стольний град і змусив В’ячеслава віддати йому престол2. Для
теми нашої розповіді уявляється важливим це «óâhäà» – йшлося або про вивідачів
або про інформаторів Всеволода у давньоруській столиці.
Та звичайно в аналогічних контекстах літописці користуються іншим
дієсловом: «ñëûøàâú. По вокняжінні Всеволода у Києві його молодші брати
Ігор і Святослав вимагали від нього більших володінь, і Всеволоду доводилось
часом спиратись на братів у перших – князів-Мономашичів, зокрема на
старшого серед них В’ячеслава Володимировича. У 1142 р. сталася воєнна
сутичка між Ігорем і Святославом Ольговичами, з одного боку, і В’ячеславом –
з іншого. Небіж В’ячеслава, смоленський князь Ростислав Мстиславич «ñëûøàâú,
îæå áèëèñÿ Îëãîâè÷è ó Ïåðåÿñëàâëÿ ñú ñòðûåìú åãî ñ Âÿ÷åñëàâîìú è ñ
áðàòîìú åãî Èçÿñëàâîìú, è ïîèäå íà âîëîñòü èõú»3.
Досить нейтральне, «закрите» дієслово «ñëûøàâú» може свідчити про
якогось вивідувача Ростислава у таборі Ольговичів. Ростислав вдало
скористався з одержаної інформації й «âçÿ îêîëî Ãîìèÿ [Гомеля] âîëîñòü èõú
âñþ»4. Всеволод Ольгович мовчки схвалив дії Мономашичів.
Дієслово «ñëûøàòè» несе в собі різні значення і відтінки тих значень. У ньому
й одержання випадкової інформації, й донесення вивідачів і лазутчиків, й звістки
від «сторожі», авангарду війська. Взимку 1145 р. галицький князь Володимирко
Володаревич вибрався на полювання до Тисмениці. Скориставшись відсутністю
владного князя, невдоволені ним бояри запросили у князі його небожа,
звенигородського князя Івана Ростиславича і «âúâåäîøà ê ñîáh â Ãàëè÷ü.
Âîëîäèìèðú æå ñëûøàâú, ñúâîêóïè äðóæèíó, è ïðèèäå íà íü ê Ãàëè÷þ». Після
тритижневої облоги Іван вирвався з міста і з залишками дружини подався у
Подунав’я5. Зрозуміло, що Володимирко «ñëûøàâú» про захоплення Галича
небожем від когось із вірних йому людей, що залишались у місті.

52

Діалоги, гіпотези, джерела

Найчастіше дієслово «ñëûøàòè» використовується літописцями в описах
майже безперервних воєнних дій на Русі, що не вщухали з настанням доби
роздробленості. У розповідях літописів про війну 1146–1151 рр. зустрічаємо його
у різних значеннях. На її початку Мстислав, син Ізяслава Мстиславича,
«ñëûøàâú, îæå èäåòü Ãþðãåâè÷ü6 ñú Ñâÿòîñëàâîìú Îëãîâè÷åìú íà íü»7, що
дозволило йому вчасно приготуватися до сутички. Аналогічне повідомлення про
наїзд Гліба на Ізяслава Мстиславича читаємо в Київському літописі трохи далі.
Ізяслав «ñëûøàâú» про акцію Гліба й примусив його помиритися з ним8. У
перебігу тієї війни джерело неодноразово повідомляє, що її учасники «ñëûøàëè
(часом вживається «óâåäàëè») про дії супротивників9. Отже, вивідування було
буденною і необхідною, з огляду на потребу інформації воєнного характеру,
річчю. Однак не слід робити поспішного висновку щодо існування якоїсь
системи вивідування, збирання інформації, тим більше – про існування
відповідних структур. Вивідування відбувалося звичайно на побутовому рівні.
Поряд із терміном «ñëûøàëú» («óâåäàë») Київський та інші літописи ХІІ ст.
рівнозначно використовують інший: «ïðèäå âhñòü». На початку війни 1146–
1151 рр. «ïðèäå Ñâÿòîñëàâó10 âhñòü, îæå Èçÿñëàâú Ìüñòèñëàâëè÷ü
ïðèøåëú è ãîðîäú åãî âçÿëú»11. Пізніше з театру війни «ïðèäå êú Èçÿñëàâó
âhñòü, îæå Âúÿõàíü12 è èíèè ãîðîäû îòáèëèñÿ13, à Ïîïàøü14 âçÿëè»15. В
останньому випадку йдеться про конкретну інформацію добре обізнаного
вивідача, лазутчика, певно, людини з військового середовища. Те ж саме можна
сказати і про таке, наступне за часом повідомлення київського літописця.
Ізяслав Мстиславич у ході війни з Долгоруким у 1148 р. опинився на Волзі
разом із союзними йому новгородцями. «È òó ïðèäå ê íèìà âhñòü, îæå
Âîëîäèìèðú Äàâûäîâè÷ü è Ñâÿòîñëàâ Îëãîâè÷ü ñòîèòà âú ñâîèõú
Âÿòè÷hõú16, îæèäàþ÷à è çðÿ÷à, ÷òî ñÿ òàìî ó÷èíèòü ìåæþ Ãþðãåìú
[Юрієм] è Èçÿñëàâîìú, à ê íèìà íå èäîñòà»17 – обидва голови черніговосіверських кланів вичікували і збирались приєднатись до переможця18. Цей
контекст джерела дає підстави думати, що Ізяслав Мстиславич скористався з
інформації добре обізнаної людини у таборі чернігово-сіверських князів.
У розповідях про одержання інформації літописцями про дії й позиції
супротивників, отже, неодноразово вживається інша стандартна формула:
«приде вhсть»19. Так само, як і у випадках з використанням термінів «услышавъ»
та «уведавъ», здебільшого важко сказати щось певніше про джерело, характер і
спосіб передання відомостей, які одержував той чи інший князь. Згідно моїх
спостережень над текстами літописів, її зміст дещо конкретніший, ніж у
попередніх. Все ж таки словосполучення «приде вhсть» виглядає більш енергійним
від зовсім вже нейтральних «услышавъ» та «уведавъ»: у ньому відчувається
рух, певна енергія – від того, хто посилає звістку, до її одержувача.
Так, на початку 1155 р. Юрія Долгорукий «пошел бh … в Русь20, слышав
смерть Изяславлю» – як бачимо, звістка про кончину його суперника досягла
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суздальського князя із чималим запізненням (той помер 14 листопада 1154 р.); и
бысть противу Смоленьску, и бысть ему вhсть: «Братъ ти умерлъ Вячеслав, а
Ðîñòèñëàâú ïîáhæåíú, à Èçÿñëàâú Äàâûäîâè÷ü ñåäèòü Êèåâå…»21. З цього
повідомлення довідуємось, що Юрій не знав про те, що відбувалося в Києві в
кінці 1154 – перші місяці 1155 р. (він урочисто вокняжився в Києві 20 березня
1155 р.), і дізнався про тамтешні події, лише наблизившись до Смоленська. З
цього виходить, що у Юрія не було надійних і обізнаних інформаторів у Києві й
узагалі у Південній Русі.
На адекватність термінів «ñëûøàâú та «ïðèäå âhñòü вказує, зокрема,
розповідь київського літописця про суперництво між Ізяславом Давидовичем
чернігівським і Ростиславом Мстиславичем смоленським за Київ у 1161 р., коли
вони вжиті поруч в тому самому реченні: «Ðîñòèñëàâó æå áûñòü âhñòü, îæå
Èçÿñëàâú ïðèøåëú êú Ïåðåÿñëàâëþ;… ñëûøàâú æå Èçÿñëàâú, îæå
Ðîñòèñëàâú èäå íà íü ñ ïîëêè ñâîèìè, è ïîáhæå Èçÿñëàâ…»22. Наведена
цитата дозволяє думати, що тоді супротивники активно зондували становище в
таборі один одного.
Київський літопис часом називає інформаторів (і вивідачів), звістки яких
використовували ті чи інші князі. В 1147 р., після недавнього вокняжіння
Ізяслава Мстиславича у Києві, ображені ним чернігівські Ольговичі і Давидовичі,
що присягнули йому на вірність як сюзерену, змовились проти нього. Посол
Ізяслава до Чернігова Улеб «óâhäàâú, îæå öhëîâàëú õðåñòú Âîëîäèìèðú è
ÈçÿñëàâúÄàâûäîâè÷à è Ñâÿòîñëàâú Âñåâîëîäè÷ü êú Ñâÿòîñëàâó Îëãîâè÷þ,
õîòÿ÷å óáèòè ëåñòüþ Èçÿñëàâà; òî æå ñëûøàâú Óëháú, ïðèáhæå êî êíÿçè
ñâîåìó Èçÿñëàâó è ñêàçà åìó, îæå åãî îòñòóïèëè êíÿçè ÷åðíèãîâüñêèè è
öhëîâàëè íà íü õðåñòú»23. Завдяки донесенню свого посла Ізяслав розкрив
змову і розірвав стосунки із зрадниками.
Під 1167 р. київський літописець називає ім’я ще одного князівського інформатора. По смерті свого дядька Ростислава, у Києві вокняжився Мстислав
Ізяславич. Його дядько Володимир почав «äóìàòè» (умишляти) на небожа. «È
òó áh â òî âåðåìÿ ìóæü Äàâûäîâú24 Âàñèëü Íàñòàñè÷ü, è ïðèhõàâú
ïîâhäà êíÿçþ ñâîåìó…»25. Довідавшись, що Мстислав знає про його підступи,
Володимир намагався виправдатися перед небожем, і той примусив дядька
цілувати йому хрест на тому, що не заподіє йому лиха.
У перебігу міжусобної війни 1146–1151 рр. укладались і розривались союзи,
створювались коаліції князів, часом із залученням іноземних государів. Юрій
Долгорукий мав союзника в особі галицького князя Володимирка Володаревича,
а Ізяслав Мстиславич – угорського короля Гези. У 1151 р. шалька терезів
воєнного успіху в суперництві за Київ остаточно схилилась на бік Ізяслава. Тоді
він вирішив з допомогою короля розправитись із Володимирком, котрий дошкуляв
йому під час війни. На прохання Ізяслава король зібрав військо, щоб атакувати
Володимирка, котрий тоді напав на підвладну Ізяславу Волинь. Літописець
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зробив при тому важливе для теми нашої розповіді зауваження: «Âîëîäèìåðó
æå áÿõó ïðèÿòåëå âú Óãðåõú, è ïîñëàøà ê Âîëîäèìåðó, ïîâhäàøà åìó, îæå
êîðîëü óæå èäåòü íà íü». Коли Володимирко що стояв тоді з військом біля
Белза, дізнався про наближення сил короля, він «ïîâåðãà âîçû [обоз] ñâîè, à
ñàì ãíà ñ äðóæèíîþ ñâîåþ ê Ïåðåìûøëþ», де й приготувався до оборони26.
Так само названі київським літописцем під 1169 р. «приятелями» інформатори
новгородського князя Святослава Ростиславича: «È ïðèhõàâøå íà Ãîðîäèùå27
ïðèÿòåëè åãî, íà÷àøà ïîâåäàòè: «Êíÿæå! Ähþòü ëþäüå âh÷å íî÷ü, à
õîòÿòü òÿ ÿòè; à ïðîìûøëÿé î ñîáh!»28. Князь зібрав дружинників, і ті
пообіцяли залишитись йому вірними, захистити і його і себе.
Природними інформаторами були купці, що вільно переїздили з однієї країни
до іншої. Коли 1184 р. на Русь напав хан Кончак з незліченною ордою, співправителі південної Руської землі Святослав Всеволодич і Рюрик Ростиславич
«ñî âñèìè ñâîèìè ïîëêû, íå ñòðÿïÿ, ïîéäå ïðîòèâó èìú». Однак
розташування ворога було їм невідоме. Князі послали попереду, у сторожу,
Мстислава Романовича, самі ж поїхали позаду. «Åäóùèìú æå èìú è
óñòðhòîñòà ãîñòè èäóùü ïðîòèâó ñåáå èñ Ïîëîâåöü, è ïîâhäàøà [гості]
èìú, ÿêî ïîëîâöèñòîÿòü íà Õîðîëh; Ñâÿòîñëàâú æå è Ðþðèê òî ñëûøàâøà
è ðàäà áûñòà è ïîèäîñòà ê íèìú»29.
Однак і половці мали інформаторів на Русі. У 1167 р. на Русі загострилася
міжусобна боротьба. «Ñå æå óâhäàâøè ïîëîâöè, îæå êíÿçè íå â ëþáâè
æèâóòü, øåäøå â ïîðîãû íà÷àøà ïàêîñòèòè ãðå÷íèêîìú»30. Проте це
повідомлення джерела занадто загальне, щоб з певністю твердити про якихось
постійних інформаторів половецьких ханів у Києві чи взагалі на Русі. Але той
же Київський літопис під 1169 р. називає ім’я такого половецького шпигуна в
Києві. Князі вирушили у степ і йшли вже дев’ять днів, аж коли «áûñòü âhñòü
ïîëîâöåìú îò êîùhÿ [раба] îòú Ãàâðèëêîâà îòú Èñëàâè÷à, îæå èäóòü íà
íh êíÿçè ðóñüñòèè, è ïîáhãîøà ëèøèâøåñÿ æåíú è ähòèé»31.
При всьому тому в джерелах важко знайти звістки, що могли б свідчити про
існування в давньоруські часи бодай елементарної розвідки. Один з небагатьох
літописних текстів такого роду – розповідь про останній акт суперництва за
Київ у 1161 р. між кланами Ростиславичів і Давидовичів. Ізяслав Давидович
обложив у Білгороді Ростислава Мстиславича, тодішнього київського князя.
Ростиславу на виручку наспів небіж Мстислав з кількома південноруськими
князями і союзною кіннотою чорних клобуків. «È íà÷àøà ïðîñèòè ÷åðíèè
êëîáóöè ó Ìüñòèñëàâà íàïåðåäú, «àòü ñîãëÿäàåìú, êíÿæå, âåëèêà ëè
ðàòü». Ìüñòèñëàâ æå ïóñòè h»32. Та це була розвідка боєм, яку не раз
здійснювали сторожі або взагалі ар’єргардні загони тих чи інших руських
військ. Відсутність такої бойової розвідки у Юрія Долгорукого в 1150 р.
привела до втрати ним Києва33.

Микола Котляр. «Розвідка» на Русі в ХІІ – ХІІІ ст.

55

У перебігу бойових дій і проведення розвідки боєм руські воєначальники не
раз вдавались до взяття «язика» – цей термін узято якраз з літопису. У 1149 р.
Ізяслав Мстиславич відбивав натиск Володимирка галицького. Справа, як це
звичайно бувало, почалася з дуелі стрільців: озброєної луками легкої кавалерії.
«È òó Èçñëàâëè ñòðhëöè ÿøà ó ãàëè÷àí ìóæà è ïðèâåäîøà êú Èçÿñëàâó, è
óïðàøà åãî Èçñëàâú, ðåêà åìó: “Êíÿçü òâîé ãäh?» «Язик» дав докладну
відповідь, проте вона виявилась несприятливою для київського князя, і він
відмовився від продовження бойових дій34.
У наведеному фрагменті джерела полоненого не названо «язиком». Та у
розповіді про похід Ігоря Святославича на половців 1173 р. сказано, як князь
«ñîâîêóïèâú ïîëêû ñâîè, è hõà â ïîëå çà Âîðúñêîëú, è ñðhòå ïîëîâöh, èæå
òó ëîâÿòü ÿçûêà; èçúèìà h, è ïîâhäà åìó [князю] êîëîäíèêú, îæå Êîáÿêú
è Êîíöàêú øëh êü Ïåðåÿñëàâëþ»35.
Під час прославленого у «Слові о полку Ігоревім» походу новгород-сіверського
князя Ігоря Святославича у Половецький степ його воєводи «ïîñëàëh ÿçûêà
ëîâèòü, è ðåêîøà ïðèhõàâøå: “Âèäèõîìñÿ ñ ðàòíûìè ðàòíèöè âàøè ñú
äîñïhõîìú åçäÿòü; äà èëè ïîhäåòå áîðçî, èëè âîçâîðîòèñÿ äîìîâü, ÿêî íå
íàøå åñòü âåðåìÿ»36. Можливо, від «язика» і сторожі (про використання якої
посередньо свідчить наведений текст) були одержані несприятливі для війська
Ігоря відомості. Однак князь зневажив небезпеку і вирішив іти далі.
Мабуть, від руських воєначальників половецькі хани перейняли метод
захоплення «язиків» напередодні чи під час походу. Про це яскраво розповідає
київський літописець під 1190 р.: «Òîå æå çèìû ïîëîâöè âúåõàøà [в руську
землю] … è õîòhøà ïóñòèòè íà âîðîïú37 ïî çåìëè, è ÿøà ÿçûêú â
âîðîòöåõú, à è ñëûøàøà, îæå Ñâÿòîñëàâ38 ñòîèòü ñîâîêóïèâñÿ ó
Êóëüäåþðåâà39; è òàêî óâåðíóâøåñÿ ïîáhãîøà, ïîìåòàâøå ñòÿãû è
êîïüÿ»40. Одержаних від того «язика» відомостей виявилось досить, щоб
припинити похід і кинутись навтьоки.
Отже, літописці досить одноманітно описують методи збирання інформації
під час майже безперервних бойових дій між руськими князями та їхніми
воєводами у часи удільної роздробленості Давньоруської держави в ХІІ ст. Все
це майже не змінилось у ХІІІ ст., коли роздробленість продовжувала прогресувати,
а держава перетворилась з федеративної на конфедеративну.
Потрібні нам відомості про розвідувальну діяльність у Південній Русі в
ХІІІ ст. зосереджені головним чином у Галицько-Волинському літописі, на
тексті якого й будується наступна розповідь.
Протягом майже всього ХІІІ ст., за винятком дев’ятнадцяти років, коли
Данило Романович підтримував державну єдність свого князівства (1245–1264),
Галицько-Волинську Русь шматували удільні князі й бояри, вони була розірвана
на багато дрібних князівств і волостей, володарі яких ворогували між собою і
всіма силами противились відновленню Галицько-Волинського великого
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князівства, започаткованого Романом Мстиславичем. Його сини Данило і
Василько, починаючи з досягнення першим повноліття 1219 р., розгорнули
тяжку і запеклу боротьбу з галицьким боярством, запрошуваними ним князямимаріонетками і зовнішнім ворогом, насамперед Угорським королівством.
Тому історія Галицько-Волинської Русі ХІІІ ст. проходила у майже
безперервних воєнних діях, великих і малих війнах, сутичках на пограниччі й між
окремими князями. Зрозуміло, що в подібних умовах чільного значення набувало
збирання відомостей про дії супротивників, наміри сусідів і союзників, котрі
далеко не завжди залишались вірними даному слову або навіть принесеній у церкві
присязі. Однак, так само, як і у Київському літописі, у Галицько-Волинському
ізводі майже немає прямих і конкретних звісток про те, хто саме і якими методами
збирав потрібну інформацію дипломатичного і воєнного характеру.
Складачі Галицько-Волинського ізводу, подібно до своїх попередників,
авторів і редакторів Київського літопису ХІІ ст., при описі добування тих чи
інших звісток розвідувального характеру також користується неясними, невиразними термінами: «óñëûøàâú, óâhäàâú, ïðèäå âhñòü» та ін. В небагатьох
випадках книжники дають зрозуміти, що кимось була виявлена ініціатива в
збиранні і переданні інформації. І у виключних випадках називається ім’я того
інформатора чи вивідача.
У розповіді про події, що настали незабаром по битві на Калці 1223 р.,
галицький літописець зауважує: «Îëåêñàíäðú41 âñåãäà âðàæäó èìhàøå êú
ñâîèìú áðàòîìú Ðîìàíîâè÷åìú …ñëûøàâü, ÿêî Ìüñòèñëàâü íå èìhåòü
ëþáâå êú çÿòþ ñâîåìó êíÿçþ Äàíèëîâè…»42. Олександр Всевлодич плекав
тоді надію зіпхнути простуватого Мстислава з галицького стола і сісти на ньому
самому. Тому можна припустити, що він мав постійних шпигунів при дворі
тодішнього галицького князя, котрі найбільше цікавились саме стосунками між
Мстиславом і Романовичами. Ростислав ще протягом десяти років ворогуватиме
з Данилом і Васильком, спиратиметься на галицьких великих бояр у своєму
намаганні заволодіти чільними містами Волині й Галичини Володимиром і
Галичем і самими тими землями. Лише 1234 р. Данило, що завершував
об’єднання Волині під своєю рукою, відігнав Олександра від Галича, що втратив
боярську підтримку, остаточно скомпрометував себе в очах суспільства і побіг
до свого тестя Володимира Рюриковича у Київ. «Äàíèëú æå óâhäàâ [про
втечу суперника] èçûäå íà íü èç Ãàëè÷à, óãîíè åãî … è ÿøà»43. Так, завдяки
вчасно одержаному донесенню вивідача, Данило Романович назавжди
позбавився боярської маріонетки і свого лютого ворога Олександра Белзького.
Взагалі автори Галицько-Волинського ізводу частіше, ніж їхні попередники,
київські книжники ХІІ ст., дещо частіше користуються словом óâhäàâú. У
кінці 1252 р. Данило Романович здійснив великий і переможний похід у землю
ятвягів, котрі постійно нападали на північно-західну Волинь. У тому поході
йому допомагав старший син Лев. У лісових хащах було важко знайти противника,
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що почувався там, мов удома. Нарешті вивідачі визначили місце розташування
литовського війська: «Ëåâú æå óâhäàâú, ÿêî Ñòåéêûíòú44 â ëhñh
îñhêëúñÿ45 åñòü,…è ïðèéäå ê îñhêó…»46.
Подібним чином галицькі й волинські книжники використовують теж мало
конкретний термін «ïðèäå âhñòü. Про взаємну замінність цих понять може
свідчити речення з Повісті про битву на Калці, в якому вони вжиті в тотожному
значенні: «Ïðèøåäøè æå âhñòè âú ñòàíû, ÿêî ïðèøëè ñóòü âèähòü îëÿäèé
ðóñêûõú; ñëûøàâú æå Äàíèëú Ðîìàíîâè÷ü, è ãíà âñhäú íà êîíü âèähòè
íåâèäàíîå ðàòè»47. Слід думати, що в даному разі потрібні відомості про
розташування татарського війська руський князь одержав від своєї сторожі, що
мала близько стикатися з ворогом. Цей і наступні контексти ГалицькоВолинського літопису дозволяють думати, що в джерелі формула «ïðèäå âhñòü»
застосовується при відтворенні подій особливо важливого значення.
Саме так виглядає вживання такої формули у розповіді про останній акт
кількарічної виснажливої боротьби Данила Романовича з боярським ставлеником
Ростиславом Михайловичем за Галич у 1238 р. «Ïðèéäå âhñòü Äàíèëó,
áóäóùþ åìó â Õîëìh, ÿêî Ðîñòèñëàâú ñúøåëú åñòü íà Ëèòâó»48, що
дозволило нашому герою піти з військом на Галич і утвердитись у стольному
граді Галицького князівства при дійовій підтримці городян.
А в 1258 р. вивідачі Данила у Польщі повідомили йому про вторгнення
монголо-татар на північ Східної Європи: «È áûñòü âhñòü èç Ëÿõîâú ó êîðîëÿ
Äàíèëà, ÿêî òàòàðîâå íà ßòâÿçåõú ñóòü»49. Ця звістка дозволила Данилові
Романовичу завчасно приготуватись до зустрічі з ордою Бурундая, що загрожувала
й Галицько-Волинському князівству.
Так само у 1266 р. брат Данила Василько дізнався від когось з своїх вивідачів
у Польщі про порушення польською стороною недавно підписаної дружньої
угоди: «Ïðèéäå ê íåìó âhñòü, àæå ëÿõîâå ëåñòü ó÷èíèëè, êú ñîéìîâè íå
øëè…»50, а почали воювати з Руссю.
Нарешті, якийсь інформатор, слід гадати, з військового середовища, 1279 р.
попередив молодших Романовичів про чергову навалу татарської орди: «Áûñòü
æå ïðèøåäøèìú èìú51 êú Áåðåñòèþ52, è âhñòü ïðèéäå èìú, èæå óæå
òàòàðîâå ïîïåðåäèëè ê Íîâóãîðîäúêó»53. Романовичі вирішили вибрати
інший шлях до Литви.
Подібна інформація воєнно-політичного характеру надійшла Мстиславу
Даниловичу 1289 р. Смертельно хворий волинський князь Володимир Василькович, що не мав дітей, залишив у спадок своє князівство братові у перших
Мстиславу Даниловичу, Знаючи зажерливість і непорядність свого іншого
брата – Лева Даниловича, Володимир зробив гарантом угоди монгольських
ханів. По смерті Володимира Мстислав зібрався було послати свої залоги до
важливих міст Волинського князівства, аж коли «ïðèéäå åìó âhñòü, àæå óæå
çàñàäà è Þðèåâà54 â Áåðåñòèè è â Êàìåíöè è â Áhëüñêó»55. Мстислав
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послав до Лева свого єпископа спитати, чи він дозволив синові загарбувати
волинські міста. Якщо так, то «ïîâhäàþ, áðàòå ìîé, íå òàÿ: ïîñëàë åñìü
âúçâîäèòè òàòàðü…». Лев страшенно перелякався і звелів синові негайно
вивести свої залоги з волинських міст56. Так вчасно одержана інформація про
дії суперника дозволила Мстиславу рішучим чином виправити становище.
У зовсім небагатьох випадках літописці називають джерело тієї чи іншої
звістки. Розповідаючи про події кінця зими – ранньої весни 1230 р., книжник
свідчить: «Ïðèñëàøà ãàëè÷àíå, ðåêóùå, ÿêî: “Ñóäèñëàâú øåëú åñòü â
Ïîíèçüå, à êîðîëåâè÷ü â Ãàëè÷è îñòàëú, à ïîéäè áîðæå»57. Це коротке
речення містить чимало важливої інформації. Той Судислав був ватажком
проугорської партії, яка у намаганні будь-що не допустити повернення Данила
на престол Галича, спиралася на короля і погоджувалася на присутністю в місті
угорської залоги на чолі з наступником угорського престолу. Союзниками
Романовичів у Галичі й землі була частина (хай і невелика і не дуже сильна)
галицького боярства, головне ж – бюргерство Галича: реміснича і купецька
верхівка, за якою ішла міська людність. Наведений короткий фрагмент джерела
наочно показує розстановку ворожих Данилові сил у самому Галичі: королевич
начебто царює, а всіма справами вершить глава боярської партії Судислав.
Максимально скориставшись з одержаної звістки про розташування сил ворога,
Данило послав частину війська на чолі з своїм кращим воєводою Дем’яном
проти Судислава, а сам на чолі кінної дружини кинувся до Галича і незабаром
вигнав звідти угрів58.
Тільки-но названий Дем’ян мав лазутчиків у боярському таборі, й незабаром
після вигнання королевича з Галича люди Дем’яна дізнались про змову галицьких
олігархів, метою якої було вбивство Данила. Бояри змовились із його братом у
перших Олександром і запросили його на учту до замку боярина Пилипа.
Князь, було, вже зібрався туди, аж коли «ïðèéäå ê íåìó ïîñîëú îòú
òûñÿöêîãî åãî Äåìÿíà, ðåêøþ åìó, ÿêî: «Ïèðü òè çîëú åñòü, ÿêî ñúâhùàíî
åñòü áåçáîæíûìú áîÿðèíîìú [òâîèì]Ôèëèïîìú è áðàòó÷ÿäîìú òâîèìü
Îëåêñàíäðîìú, ÿêî óáèåíó òè áûòè»; è òî ñëûøàâ ïîéäå [Данило] íàçàä è
ñúäðüæè ñòîëú îòöà ñâîåãî»59. Однак наявність своєї людини в боярському
таборі чи просто в тому замку Вишні60 зовсім ще не означає про створення
Дем’яном розвідувальної служби.
Літопис зберіг звістку про курйозний випадок, коли поляки, що жили на
польсько-руському порубіжжі, попередили руських людей про напад своїх
співвітчизників: «È ïî÷àøà ëÿõîâå âîåâàòè îêîëî Õîëìà; …è íå âçÿøà
íè÷åãî æå, çáhãëè áî ñÿ [місцеві жителі] áÿõó âú ãîðîäú, çàíh âhñòü áÿõó
ïîäàëè èìú ëÿõîâå óêðàèíÿíå»61 – спільне життя на порубіжжі змушувало
допомагати одне одному, навіть у разі нападу поляків на руських. До речі, вжите
літописцем словосполучення «ëÿõîâå óêðàèíÿíå» не залишає можливостей
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вкладати (як то особливо часто робиться в останнє десятиріччя) в слово “україна”
український етнічний сенс – то були в той час жителі околиці, окраїни.
Так само, як і в Київському літописі, галицькі й волинські книжники
згадують про використання «язика» у перебігу бойових дій. Сумно уславлений
своєю жорстокістю (про яку неодноразово згадує літописець) старший син
Данила Романовича «Ëåâú æå òèõî îáüåõàâú ñåëî, èññh÷å âñå62, îäèíîãî æå
ïðèâåäå; êîðîëü æå óïðîñè åãî». «Язик» розповів Данилові, де розташувалося
ятвязьке військо. Скориставшись з цих даних, Данило несподівано для ворога
напав на нього і здобув повну перемогу63.
Таким виглядає у світлі головних джерел дослідження політичної,
дипломатичної та воєнної історії Давньої Русі – літописів – вивідування,
лазутництво, часом шпигунство, словом, збирання інформації у ХІІ–ХІІІ ст. у
східнослов’янському суспільстві.
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Марія Кармазіна (Київ),
Сергій Кальян (Київ)
ЄВРОПЕЙСЬКЕ ТЛО РОСІЙСЬКОЇ АНТИЄВРЕЙСЬКОЇ ПОЛІТИКИ
(КІНЕЦЬ ХVІІІ – ХІХ ст.)
Остання третина ХVІІІ століття була часом, як висловився С.Дубнов,
«зародження єврейського центру в Російській імперії»: у наслідок першого
поділу Польщі у 1772 р. Могильовська й Полоцька (згодом Вітебська) губернії
стали російською територією, а близько 200 тис. євреїв – російськими підданими1.
Результатом другого (1793 р.) поділу Польщі було те, що до Російської імперії
перейшла Правобережні Україна (Київщина, Волинь, Поділля), а після третього
(1795 р.) – Берестейщина та Холмщина.
Після зникнення Польщі* – духовного єврейського центру, центру національної
гегемонії2 – близько мільйона євреїв-ашкеназів Литви, а також Поділля, Волині
та більшої частини центральної Польщі опинилися у російському підданстві3. У
такий спосіб в імперії відбулося збільшення кількості учасників політичного
процесу, їх урізноманітнення насамперед за етнічною та релігійною ознаками.
У макрополітичному процесі на українських теренах чітко почала простежуватися
єврейська мікроскладова.
До поділів Польщі, що показово, політика царату стосовно іудаїзму та євреїв,
незважаючи на відсутність єврейського населення (як відзначали дослідники),
визначалася як ворожа4. Зауважимо, що начала антиєврейської політики мали
багаторічні корені: вони сягали часів сина Івана ІІІ – Василія ІІІ, коли євреям
було заборонено навіть знаходитися у межах держави (і у випадку, коли йшлося
тільки про короткотермінову поїздку у торгових справах). Російські правителі
постійно висловлювалися проти євреїв, а російські війська, здійснюючи походи,
часто-густо розорювали єврейські общини, а часом влаштовували справжні
побоїща5. У ХVІІІ ст. були короткі періоди, коли російська влада дивилася крізь
пальці на перебування євреїв на своїй території. Втім, у період правління
Єлизавети (1741–1761) і особливо Катерини ІІ (1762–1796) ситуація дещо
*

Польща отримала першість в єврейському світі після того, як її втратила Іспанія. Життя у
Польщі продовж ХVІ ст. вважається «золотим віком» єврейства. Польські королі
(Сигізмунд І, Сигізмунд ІІ Август /1548–1572/, Стефан Баторій) захищали євреїв, оберігали
їхні права. Королі Сигізмунд ІІІ і Владислав ІV, які царювали у першій половині ХVІІ ст.,
вже не захищали євреїв так ревниво, як їхні попередники. Втім, євреї почувалися все ще
достатньо впевнено, оскільки користувалися самоуправлінням в общинах, в країні процвітав
рабинізм. У середині ХVІІ ст. із початком українсько-польського, потім московськошведсько-польського протистояння ситуація в житті польських євреїв різко погіршилася.
Короткотермінове посилення Польщі відбулося в часи правління Яна Собесського (1674–
1696), але вже у ХVІІІ ст., при Августі ІІ та Августі ІІІ, держава ослабла. Євреї ж відчули
приниження у всіх сферах життя і тільки у своїй общині мали захист. (Дубнов С.М.
Краткая история евреев. – Ростов-на-Дону, 2000. – С.514–517, 520, 526–527, 528, 529).
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змінилася: впродовж ХVІІІ ст. було видано кілька указів, у відповідності до
яких євреї мали бути виселені з Росії на підставі того, що вони «імені Христа
Спасителя ненависники»6. Тож усі євреї, яким вдалося проникнути на територію
держави, й були вигнані; крім того, єврейським купцям заборонялося приїздити
в Росію7. Тобто царська політика, спрямована на правообмеження євреїв,
базувалася в основному на мотивах релігійного порядку.
На формування політики щодо євреїв значний вплив справляв не тільки
власний історичний досвід несприйняття єврейства і, зокрема, релігійний чинник,
але й інші. Найперше – просвітницький рух, який у другій половині ХVІІІ ст.
почав набирати сили в освічених верствах Західної Європи і який був
спрямований на вивільнення людського розуму від забобонів попередніх часів.
У Франції, Німеччині, Австрії з’являлися письменники (Вольтер, Д.Дідро,
Ж.-Ж.Руссо, енциклопедисти), які заговорили про необхідність свободи совісті
та думки для всіх. Серед прихильників вільнодумства виявилися й європейські
монархи – прусський король Фрідріх ІІ, австрійський імператор Йосиф ІІ (1780–
1790). Наслідком стало те, що прусське й австрійське законодавство стосовно
євреїв поступово просякалося духом «просвіченого абсолютизму». В Австрії й
Пруссії, а крім того, – й у Польщі (під час «чотирирічного сейму» 1788–1792 рр.)
широко обговорювалися проекти про зміну стилю життя євреїв. Не кажучи про
Францію, яка фактично розпочала сучасну історію емансипації євреїв*. Правда,
згодом наполеонівська політика відійшла від принципів, проголошених у кінці
ХVІІІ ст., серед яких провідним був принцип, що встановлював політичну
легітимність і соціальні зв’язки – принцип «громадянства». Однак у 1846 р. у
країні було остаточно досягнуто юридичного повноправ’я євреїв, після чого
Франція постала в уяві євреїв країною звільнення, а знаменитий вираз на їдиш
«щасливий, як Бог у Франції» засвідчив, що таке захоплене сприйняття було
характерним не лише для французьких євреїв8.
Втім, Просвітництво не витравило із європейських умів глибоко закоріненої
(зокрема, у свідомості поляків, німців, французів) кількасотлітньої традиції
ворожості до єврейства як паразитичного, експлуататорського стану. Відтак ще
з початком Нового часу Європа невпинно виповнювалася антисемітськими
настроями і гаслами. Так, у п’ятдесятих роках ХVІІ ст. Вольтер (1694–1778),
незважаючи на його пристрасну прихильність до вільнодумства, політичної та
релігійної свободи, прагнув намалювати «правдиву картину єврейського духу й
історії цього народу», а тому звертав увагу на те, що євреї, будучи розсіяними
по всьому світу, не вступають у союз з жодною нацією: вони зберегли себе
серед «чужих» народів і «завжди тримаються осібно від іншого світу»; євреї
майже завжди – або бродяги, або бандити, або раби, або повстанці, які кочують
землею, навіюючи іншим людям відразу9. З точки зору Вольтера, причиною
*

21 вересня 1791 р. члени Установчих зборів проголосували декрет, у відповідності до
якого усі євреї ставали повноправними громадянами держави.
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нелюбові інших народів до євреїв було їхнє обурення тим способом, яким євреї
винищили на самому початку своєї історії деякі племена Ханаана*, а крім
того, – єврейська невитравна ненависть до всіх народів, які «терплять їх і дають
можливість збагачуватися»10.
Одна з основних ідей Вольтера зводилася до того, що єврейство не сумісне з
сучасною державою. Вихід для єврейства – асиміляція, відмова від харчових
заборон, від мізантропії тощо. Слід додати, що саме Вольтер, як вважається,
підготував певний духовний клімат, в умовах якого в подальшому й розпочалася
емансипація євреїв. Крім того, – саме знаменитому французу ставлять у
«заслугу» формування ідеології сучасного світського антисемітизму.
Згодом європейці почули й голос німця І.Фіхте (1762–1814), який у 1793 р.
сповістив про розповсюдження та зміцнення в європейських країнах ворожо
налаштованої єврейської «держави» – «держави в державі», а тому виступив
проти надання громадянських прав євреям у європейських країнах11, хоча й
висловлювався за гарантування євреям прав людини.
На початку – всередині ХVІІІ ст. до І.Фіхте долучилися голоси Я.Фріза
(1773–1843) та Х.Рюса (1781–1820). Перший твердив про те, що у Німеччині та
поза нею у євреїв є свої прихистки, є навіть «цілі країни», де вони панують, але
«їхня нечистоплотність, лінь, хвороблива одержимість шахрайською торгівлею
залишилися незмінними»; вони «не бажають працювати»12. Проголошуючи, що
«не євреям, братам нашим, оголошуємо ми війну, але іудейству», Я.Фріз вказував,
що іудейство – пережиток «темного минулого», яке слід не обмежувати, а
«знищувати на корені»13. Що ж до Х.Рюса, то у памфлеті «Про прагнення євреїв
німецького громадянства» (1815) він, виступаючи насамперед проти єврейської
емансипації, зауважував, що євреї вже є повноцінною нацією. Вони мають свої
закони, власну аристократію. У християнських же державах, вважав Х.Рюс, їм
не варто давати громадянських прав: їх варто «терпіти» як підпорядковану націю,
та ввести щодо них ті обмеження, під які вони підпадали в період Середньовіччя.
Німецьке інтелектуальне середовище виявилося тим ґрунтом, на якому й у
подальші часи – впродовж всього ХVІІІ ст. – антисемітизм проростав найміцнішим пагінням: публіцист і журналіст Х. фон Хундт-Радовський (1759–1835),
протестантський теолог, філософ та історик Б.Бауер (1809–1882), соціальний
філософ, економіст та, можна додати, єврей-вихрест К.Маркс (1818–1883),
композитор Р.Вагнер (1813–1883), антисеміт В.Марр (1818–1904), економіст і
філософ К.О.Дюринг (1833–1921), проповідник і політичний діяч А.Штеккер
(1835–1909), історик Г. фон Трейчке (1834–1896), публіцист і політичний діяч
Т.Фрич (1852–1933) доклали зусиль до поширення Європою антисемітських
настроїв та переконань. Можливо, саме такий стан справ дозволив Ф.Ніцше
написати у 1886 р.: «Я ніколи ще не зустрічав жодного німця, який би був
прихильним до євреїв» («По ту сторону добра і зла»).
*

Ханаан – назва Палестини до появи в ній єврейських племен.
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Крім німців, з приводу «єврейського питання» висловлювалися і французи,
зокрема, публіцист А.Туссенель (1803–1885), журналіст і лідер антисемітського
руху Е.А.Дрюмон (1844–1917), та англійці, наприклад, в особі Х.Чемберлена
(1855–1927). Одні з них переконували, що євреї не можуть стати «хорошими»:
імператор чи король можуть дарувати єврею дворянство, але ніколи не зможуть
його облагородити14; єврей не здатний «стати вченим» (людиною, яка приносить
світу користь своїм духом і знаннями, яка сприяє подальшому розвитку своїх
сучасників на благо нащадків15). Здається, кількість європейців, які наснажувалися
антисемітизмом невпинно зростала, воліючи не чути застережень своїх єдиновірців
на зразок Е.Золя (1840–1902) чи, приміром, Т.Моммзена (1817–1903), котрі
засуджували антисемітські прояви.
Але був й інший вимір Європи – Європа єврейська з, приміром, блискучим
талантом німецького єврея Г.Гейне (1797–1847), з досягненнями англійського
державного діяча двічі прем’єр-міністра Британської імперії і письменника
Б.Дізраелі (1804–1881; єврея-вихреста, який дуже гордився своїм єврейством),
зрештою, з французькими «державними євреями», серед яких, приміром, – 171
єврей, які, як показав історик П.Бірнбаум, у часи Третьої республіки (проголошена
4 вересня 1870 р.), досягли вершини політико-адміністративної влади, тобто
зайняли посади префектів, воєначальників, державних радників, суддів, а також
депутатів і сенаторів, котрі інколи ставали міністрами і демонстрували свою
безумовну відданість Франції*.
Розмірковуючи про причини гонінь на євреїв, представники європейської
інтелектуальної еліти бралися стверджувати, що самі євреї «теж винні в тих
гоніннях», оскільки самі їх провокували, залишаючись прихильними до свого
закону, своєї мови, «всієї своєї сутності», національної сутності, та виявляючи
нездатність до історичного розвитку16. Емансипації євреїв ставала на перешкоді
нібито власна єврейська ідентичність, котра, як вважалося, не сумісна з духом
*

Франція, цей, у висловах Ханни Арендт, «політичний рай для євреїв», у ХХ ст. стала тим
суспільством, яким неодноразово керували євреї (починаючи від Л.Блюма і аж до
П.Мендес-Франса), котрі при цьому жодною мірою не утаємничували свого єврейства.
Показово, що у душах і розумі французьких євреїв безконфліктно існували французька і
єврейська ідентичність, зразком чого може слугувати видатний історик Марк Блок,
котрий, складаючи 1943 р. заповіт, зауважив, що не бажає, щоб на його могилі читали
молитви, хоча й задекларував своє єврейське походження. Він вважав, що його перше і
єдине зобов’язання – перед Францією. «Отож, я стверджую, якщо треба, то й перед лицем
смерті, що я родився євреєм; що я ніколи не збирався виправдовуватися у цьому і не
знаходжу ніякого мотиву, який міг би мене до цього спонукати. […] Будучи чужим
усякому конфесіональному формалізму, як і пресловутій расовій солідарності, я відчував
себе, протягом усього мого життя, перш за все – просто французом. Прив’язаний до своєї
батьківщини сімейними традиціями, вже довгими, вигодуваний її духовною спадщиною й
її історією, не здатний, правду кажучи, уявити собі іншу землю, де я міг би вільно дихати,
я її дуже любив і всіма силами їй служив. Я ніколи не відчував, що моя приналежність до
єврейства є хоч найменшою перешкодою для цих почуттів…».
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сучасності. Ті ж, хто висловлювався на підтримку емансипації євреїв (як
К.Маркс: «Емансипація євреїв у кінцевому значенні є емансипація людства від
єврейства»* і «Суспільна емансипація єврея є емансипація суспільства від
єврея»17), але не сприймав змін у суспільстві, які відбувалися у наслідок
розвитку капіталізму, звинувачували євреїв у його атрибуції. Так, К.Маркс у
своєму есе «До єврейського питання» (1844), котре багато хто вважає класичним
прикладом як «єврейської самоненависті», так і прикладом лівацького
антисемітизму, проголошував світською основою єврейства практичну потребу,
власну корисливість; торгашество – його світським культом; гроші – єврейським
світським богом. «Але в такому випадку, – стверджував К.Маркс, – емансипація
від торгашества і грошей – відповідно, від практичного, реального єврейства –
була б самоемансипацією нашого часу»18. Вважаючи євреїв антисоціальним
елементом, у яких «вексель – це справжній бог», він твердив, що євреї себе
емансипували «єврейським способом» – як тим, що присвоїли собі грошову
владу, так і тим, що через євреїв й окрім них гроші стали світовою владою, а
практичний дух єврейства став практичним духом християнських народів.
«Євреї настільки емансипували себе, наскільки християни стали євреями»19, –
твердив К.Маркс. Показова деталь: К.Маркс вважав, що громадянське суспільство
(як витвір капіталізму) постійно породжує єврея із власних своїх надр20.
Вади капіталізму, з одного боку, розбурхували в європейських спільнотах
антикапіталістичну налаштованість, з іншого, – призводили до дивовижного
поєднання у свідомості мас середньовічного образу єврея-лихваря із новітнім
фінансистом та банкіром, що, як відзначав Дж. Ліхтхайм, зумовлювало
наростання антисемітських настроїв. Одним із свідчень таких процесів стала
праця А.Туссенеля «Євреї, королі епохи» (1845), в якій автор заявляв, що «євреї
панують у Франції і управляють нею», що міністри «продали Францію євреям»,
а відтак закликав «припинити нахабний диктат грошового капіталу», позбавитися
від «аристократії грошей»21.
Специфікою часу було те, що розвиток капіталізму сприймався як час, у якому
саме євреї мали змогу отримувати найбільший зиск. Зауважуючи, що всезагальне
визнання підняло гроші до рівня «керівного начала», дехто з представників
європейської інтелектуальної еліти твердив, що євреям, єдиний промисел
яких – лихварство, цей промисел і забезпечував величезні доходи навіть «без
праці», забезпечував «першість у суспільстві, такому жадібному до грошей»22.
У середині століття Європа вустами француза Ж.Гобіно (1816–1882) розповідала «Про нерівність людських рас» (есе побачило світ у 1853 – 1855 рр.). Від
німецького композитора Р.Вагнера – почула перші формулювання теорії расового
*

Німецьке слово Judentum – єврейство – у тогочасній мові мало ще одне, вторинне
значення: комерція. Тож К.Маркс вдався до своєрідного обігравання терміну (див.: Евреи в
современном мире. История евреев в новое и новейшее время: антология документов /
Составители П.Мендес-Флор, Й.Рейнхарц. – Т.ІІ. – Иерусалим, 5766; М., 2006. – С.59).
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антисемітизму (есе «Єврейство в музиці», 1850 р.). Коли ж останні десятиліття
ХІХ століття добігали кінця, європейська політична думка витворила врештірешт сам термін «антисемітизм», появу котрого пов’язують, зокрема, із діяльністю
В.Марра. В.Марр у 1879 р. став у Німеччині засновником Антисемітської ліги.
За рік перед тим – 1878-го року – німці-мешканці Берліна вже вливалися у ряди
Християнсько-соціальної робітничої партії (у 1781 р. була перейменована у
Християнсько-соціальну партію), заснованої А.Штеккером, тієї партії, яка стала
основою правого руху і так чи інакше сприяла розгортанню спочатку в Берліні,
а потім і в провінційних містечках та сільській окрузі широкого антисемітського
руху23. Все це засвідчувало, що відбувалася поступова політизація антисемітизму:
його гасла та ідеї ставали тим чинником, котрий об’єднував певні прошарки
суспільства, надихав їх на ті чи інші дії, зумовлені юдофобією. А якщо
подивитися на цей факт під дещо іншим кутом зору, то можна зауважити, що
антисемітизм перетворювався на чіткий сегмент західної культури.
Французи теж не залишилися осторонь – із 1892 р. антисемітські ідеали
насаджувала заснована Є. Дрюмоном. щоденна газета La Libre Parole («Вільне
слово»).
Тоді ж, у кінці століття, європейці почули голоси перших – ранніх – расистів.
Зокрема у 1883 р. – німці вже читали «Расистський декалог» Т.Фріча. Х.Чемберлен,
англієць, доводив до німецької нації основи власної теорії «нордичної раси»,
переконуючи, що представники цієї, останньої, є природженими лідерами
людства. У 1899 р. із-під його пера вийшла книга «Основи дев’ятнадцятого
століття», що так чи інакше віддзеркалила найрадикальнішу форму ненависті
до євреїв – «спокутного антисемітизму». «Спокутний антисемітизм» – став
поєднанням расового антисемітизму й релігійної чи псевдорелігійної ідеології
спокути (чи погибелі). Якщо расовий антисемітизм, як правило, – лише один із
елементів світогляду, то спокутний антисемітизм є всеохопною системою
вірувань, для якої расовий чинник слугує поясненням боротьби з євреями, але
не є основоположним24. На думку С.Фрідлендера, більш суттєвим і першочерговим
у ньому є те, що в спокутному антисемітизмі боротьба з євреями набирає апокаліптичного масштабу. Спокута арійської раси і арійського людства можлива
тільки шляхом знищення євреїв25.
Варто відзначити й ще один момент: у ХІХ ст. в умах європейців відбулося
відродження ідеї кривавого наговору* (не в останню чергу завдяки Дамаській
справі 1840 р., коли в Сирії безслідно зник монах-капуцин, а представник
Франції підтримав слідство щодо євреїв і навіть разом із генерал-губернатором
*

Кривавий наговір – звинувачення, у відповідності до якого євреї вбивали християнських
малюків з метою отримання свіжої людської крові, необхідної їм для пасхального ритуалу.
Показово, що між 1873 і 1900 р. у Німеччині та в Австро-Угорщині слухалося близько
шістдесяти справ по звинуваченню євреїв у ритуальних вбивствах (Делоне М. Еврейсконемецкий «симбиоз» // Барнави Э., Фридлендер С. Евреи и ХХ век. – М., 2004. – С.366).
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Сирії очолив його). ХІХ століття породило й цілий ряд фальшивок: на світ
з’явилася не тільки справа Дрейфуса (1894), але й витвори на зразок «Промови
рабина» (1868), «Протоколів сіонських мудреців», написаних, як вважається, у
Парижі в останнє десятиліття ХІХ ст. та опублікованих у Росії на початку
ХХ ст., і які були спрямовані проти євреїв. У «Протоколах…», з-поміж іншого,
була спроба довести, що саме євреї відповідальні за все те, що так чи інакше
викликало несприйняття у різних верств європейців – лібералізм, парламентську
демократію, фінансовий капіталізм, марксизм, анархізм, пресу тощо26.
Зрозуміло, що «дух Європи» – в усіх його проявах й в усі часи – проникав у
Росію. Відтак, після першого поділу Польщі, у 1772 р., з’явився маніфест, яким
було оголошено про збереження на приєднаних територіях прав для усіх станів,
включаючи євреїв. Влада позитивно сприйняла общинну організацію євреїв,
існування єврейських кагалів – правління єврейської общини (повітових та
губернських). Царат мав наміри навіть надати євреям виборчі права у рамках
станів – купецького та міщанського. У відповідності до царського указу 1783 р.
ці стани брали участь у виборах і деяка кількість – досить незначна – євреїв
була обрана в органи міського самоуправління27. Таким чином, влада йшла на
компроміс – євреї-купці, євреї-міщани отримували певний статус, а, отже, – і
можливість участі у суспільно-політичному процесі на основі компромісу.
У грудні 1791 р. був опублікований царський указ, у відповідності до якого
євреї не мали права записуватися у купецький стан у внутрішніх російських
містах та портах, але користуватися правом громадянства і міщанства у
Білорусії, а крім того – у Катеринославській та Таврійській губерніях, що
дозволило говорити про те, що першопочатково російська влада не планувала
обмежити на багато поколінь вперед розселення євреїв одним певним районом,
а тільки домогтися переселення єврейства у малонаселені південні регіони
країни28.
Незважаючи на вищесказане, політика самодержавства в подальший час
стосовно євреїв характеризувалася нестійкістю і непослідовністю. Це згодом
було визнано самою владою. Так, 3 травня 1905 р. Комітет міністрів у доповіді,
яка була затверджена царем, наголошував, що у ставленні уряду до єврейського
питання «не засвоєно такого твердого, стійкого керівного начала, яке, будучи
раз прийнятим, проводилося б уже вповні послідовно і ясно визначало б характер
внутрішньої стосовно євреїв політики. Незважаючи на значну кількість
різночасово зібраних матеріалів, питання це і до теперішнього часу є остаточно
не розробленим і ще чекає свого розв’язання»29.
У ХІХ ст. головною підставою для правового обмеження євреїв стали
висуватися мотиви економічного порядку: євреїв звинуватили в експлуатації
сільського населення, у розладнанні селянського добробуту30. Разом з тим,
ставлення до євреїв визначалося і тим, що російська влада з одного боку,
прагнула отримати для себе максимальний зиск з їхньої економічної діяльності,
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тобто задовольнити свої фіскальні інтереси, з іншого, – намагалася не
викликати незадоволення місцевого населення.
Основою правообмеження євреїв у Росії І.Бікерман назвав одне із найстаріших
обмежень – смугу осілості31, появу якої пов’язують із указом 1791 р. Катерини ІІ*.
Згодом ідея смуги осілості була закріплена у виданому за часів Олександра І
«Положенні про євреїв» 1804 р. Кордони смуги осілості (а це 15 губерній, серед
яких, крім Гродненської, Ковенської, Віленської, Вітебської, Мінської, Могилевської, були Чернігівська, Полтавська, Подільська, Херсонська, Бессарабська,
Катеринославська, Київська /крім міста Києва/ та Таврійська /крім міст
Севастополя та Ялти/, а також десять губерній Царства Польського) залишалися
незмінними аж до її скасування у 1915 р.32
Перед аналізом «Положення...» варто звернути увагу на ряд моментів і,
зокрема, на те, що у 1796 р. російським царем став Павло І. З часів його правління
до нас дійшли документи, які стосувалися проблеми єврейства в Росії.
Зокрема – зауваження (1800) литовського губернатора І.Фрізеля та сенатора
Г.Державина. І.Фрізель добачив у існуванні автономної організації євреїв та
діяльності їх глав джерело зла, а відтак твердив про необхідність проведення
змін у житті євреїв: створення єдиного для всього єврейства країни релігійного
керівництва, відміни кагалів, введення вимоги ведення єврейським керівництвом
усіх своїх справ польською мовою, навчання єврейських дітей у загальних
школах, обмеження віку одруження, зрівняння в правах єврейських та неєврейських купців, ремісників та включення їх у загальні соціальні структури,
перетворення усіх інших євреїв у сільськогосподарських робітників, заборони
традиційної єврейського одягу та ін.33.
Щодо Г.Державіна, то він, з одного боку, перебував під впливом рекомендацій І.Фрізеля, а з іншого, – мав двох радників-євреїв, Н.Ноткіна та І.Франка,
котрі намагалися вплинути на його світосприйняття щодо єврейства. Перший
рекомендував засновувати єврейські сільськогосподарські поселення у Катеринославській губернії, Новоросії та навчати євреїв вівчарству, ткацтву,
*

Варто зауважити, що в кінці ХVІІІ ст. усі російські піддані, які були віднесені до податних
станів (селян, міщан, ремісників та купців) не мали права вільного пересування і
повсюдного поселення – кожен був приписаним до місцевого «товариства» і міг займатися
своїм ділом лише в цьому місці. Після розподілу Польщі, євреї, які стали російськими
підданими, були приписані до міщанських та купецьких товариств тих місцевостей
Південно-західного та Північно-західного краю імперії, в яких вони проживали при
переході цих областей до Росії. Катерина ІІ указом 1791 р. підтвердила такий порядок і
навіть поширила територію поселення євреїв на новоутворені Катеринославське намісництво
та Таврійську область. Основна мета указу, як твердив Мілюков, полягала у тому, щоб
підтвердити для євреїв рівні з іншим населенням приєднаних земель права. Але у зв’язку
із клопотанням московських купців, які боялися єврейської конкуренції, в указі було
записано, що євреї не мають ніякого права записуватися в купецтво у внутрішні російські
міста та порти (Гольденвейзер А.А. Правовое положение евреев в России. – С.126).
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виноградарству. Другий, будучи переконаним, що істинна єврейська релігія
ґрунтується на деїзмі і на вимогах чистої моралі, тобто не має ні релігійних
заповідей, ні елементів культу, а єврейські лідери – обманщики, які заради
особистої вигоди дурили народ, твердив про те, що саме ці лідери ввели строгі
закони, які відокремлювали євреїв від інших народів, навіювали євреям глибоку
ненависть до всякої іншої релігії та вибудували стіну між ними та іншими
народами34. Вихід І.Франк бачив у поверненні євреїв до справжньої віри
шляхом навчання «правильного івриту».
Наслідком спілкування із радниками, відвідин Г.Державіним Білорусії і,
напевно, знайомство із середньовічним польським, французьким, німецьким
законодавством стосовно євреїв стала поява першого детально розробленого
плану, спрямованого на впорядкування статусу євреїв у Росії та зміни їхнього
життя шляхом застосування державного примусу. На цей останній момент
звернемо особливу увагу: російська владна еліта схилялася до примусових форм
впливу на євреїв, а не до форм, пов’язаних із пропагуванням та переконанням.
Г.Державін пропонував провести реформу, яка передбачала створення посади
протектора євреїв, який мав би захищати євреїв і представляти їхні інтереси
перед урядом та, з-поміж іншого, упорядкувати грошові відносини між євреями
й християнами, економічно їх розмежувати, відповідати за збір податків, за
створення фонду для переселення єврейства; перепис єврейського населення
мав сприяти визначенню для кожного єврея прізвища35. Пропонуючи розподілити
євреїв на купців, міщан – мешканців міст, міщан – жителів сіл та поселян –
господарів (землеробів), котрі будуть поселені на поміщицьких та державних
землях у Новоросії та Астраханській губернії (з розрахунку, що на кожні сто
християнських сіл буде припадати один купець і чотири міщанина-євреї),
Г.Державін вказував, що визначити, хто залишиться на місці, а хто змушений
буде переселятися, а крім того, хто з молоді буде відібраний для навчання
ремеслам чи спеціальностям у Москві, Петербурзі та Ризі, вирішити можна буде
тільки після проведення перепису єврейства36. (Тут варто вказати і на дещо
подібні дискримінаційні заходи, здійснювані царатом й щодо українців, зокрема, – закріпачення селян, на землі яких єврейство проживало. Тобто політика
самодержавства стосовно євреїв та українців у своїй дискримінаційній частині
мала певну схожість.)
Програма Г.Державіна була фактично спробою вигнання «зайвих» євреїв з
білоруських земель на віддалені території37. У ній, крім того, передбачалося:
встановлення контролю за релігією євреїв шляхом створення спеціального
урядового органу, який би й займався питаннями релігії; заборона общинної
організації; заборона обирати і бути обраними в муніципалітет; заборона мати
прислугу з християн, в’їзду у внутрішні області Росії, пересилки грошей у
Палестину, спілкування з єврейськими лідерами без дозволу протектора та ін.38
Ставлячи за мету політичне та моральне перевиховання євреїв, Г.Державін
вимагав не тільки носіння євреями єрмолок, але здійснення перекладу єврейських
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книг російською, встановлення жорсткої цензури над єврейськими типографіями
та заборони на ввезення єврейських книг із-за кордону; висловлювався за те,
щоб усі єврейські документи писалися російською, німецькою чи польською
мовами, але не івритом чи арамейською. На дану обставину звернемо особливу
увагу: на початку ХІХ століття російська імперська політична думка працювала
над виробленням тих асиміляційно-дискримінаційних заходів, які згодом
використовуватимуться не тільки проти єврейства, але й (зокрема на початку
60-х та всередині 70-х років) щодо українців у сфері заборони української мови,
української книжки і т. д.
У листопаді 1802 р. царем Олександром І (1801–1825) був започаткований
«особливий комітет» з «благоустрою євреїв». Показово, що прихильники
ліберальної течії в його межах вважали, що в єврейському питанні варто
дотримуватися простого правила: як можна менше заборон, як можна більше
свободи39. Втім, комітет здійснив ряд обмежувальних заходів щодо євреїв
(цілком у дусі Г.Державіна): у відповідності до «Положення про євреїв» від
9 грудня 1804 р. було обмежено використання івриту в документах, до євреїв
висувалися додаткові вимоги для обрання їх на посади в містах: обраними
могли бути ті євреї, котрі носили німецький чи російський одяг, могли читати і
писати російською, польською чи німецькою мовами; встановлювалася
залежність євреїв від поміщиків. На тих землях, на яких вони проживали;
скорочувались повноваження кагалів і рабинів; євреї виселялися із сіл і їм
заборонялася торгівля міцними напоями40. Втім, насильницьке переселення
єврейства було замінене програмою заохочення добровільного поселення. Не
було створено й релігійної організації на чолі з протектором, а кагали отримали
визнання. Отже, можна твердити, що початок ХІХ ст. ознаменувався посиленням
основ для конфліктогенності відносин по лінії влада – євреї. Рішення комітету
свідчили не тільки про те, що євреї є тільки об’єктом (а не суб’єктом) політики,
але ці рішення послужили й своєрідним сигналом щодо того, що на організацію
єврейського життя в імперії на компромісній чи тим більше консенсусній основі
в подальшому сподіватися не варто.
Водночас слід звернути увагу, що у «Положення...» був включений окремий
параграф, у відповідності до якого євреї, які проживали в Росії, як і ті, що
тільки прибували на її територію на поселення чи у справах комерції,
проголошувалися вільними і мали знаходитися під захистом законів так само,
як й усі інші цареві піддані41.
Звернемо увагу й на статтю 34-у «Положення...», у відповідності до якої
євреям, починаючи із січня 1807 р., не дозволялося утримувати у сільській
місцевості «ніяких оренд, шинків, кабаків і постоялих дворів» ні під власним, ні
під чужим іменем, торгувати в них вином чи жити42. Ця стаття, яка стосувалася
економічного аспекту єврейського питання, як вважається, мала політичні
наслідки: вона послужила першим поштовхом спочатку до внутрішньої еміграції,
а потім – заокеанської масової еміграції підросійських євреїв43.
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Загалом, можна твердити, що до утисків єврейства – економічних і політичних – призводила необлаштованість самого російського життя, проблеми,
пов’язані із управлінням приєднаними територіями. Одним із наслідків такого
ходу справ було те, що гальмувалося проникнення у глибину Росії західного
досвіду (торговельного насамперед), поширенню якого могли сприяти євреї44.
Ідеї «Положення...» були реалізовані тільки в певній частині, що зумовлювалося, з-поміж іншого, тим, що в Росію зовсім скоро прийшли нелегкі часи,
пов’язані із вторгненням наполеонівських військ, а ще – певними змінами у
світогляді Олександра І: згодом насильницькі заходи щодо євреїв посилилися.
Їх виганяли із фортець, прикордонних районів, тих губерній, де влада віднаходила
сектантів-суботників, яких поіменовували «жидівськими».
За часів Миколи І (1825–1855) більш жорсткою стала рекрутська повинність,
покладена на євреїв. Були запроваджені (1827) так звані солдатські школи
кантоністів, куди у примусовому порядку набирали єврейських хлопчиків.
Починаючи із 12-річного віку, їм належало бути вихрещеними й відбути 25річну військову службу. Інші дискримінаційні заходи, здійснені в часи правлінням
Миколи І, пов’язані із створенням та діяльністю «Комитета для определения мер
коренного преобразования евреев России» – із знищенням єврейських кагалів,
забороною носіння традиційного єврейського одягу, боротьбою із єврейською
початковою школою – хедером*.
Вербування єврейських військових кантоністів було припинено тільки із
вступом на престол Олександра ІІ (1855–1881) – у 1856 р. У свідомості євреїв
цей, як й інші, заходи самодержавства, зокрема надання євреям-купцям першої
гільдії (1859), особам з вченим ступенем (1861) чи вищою освітою (1879),
ремісникам (1865), армійським ветеранам (1867)45 права повсюдного розселення
в Росії, закріпили образ Олександра ІІ як образ «царя-визволителя»46.
Втім, не все було настільки позитивно. Якщо в першій половині ХІХ ст.,
влада проголошувала, що відмінності віросповідання чи «племені» не можуть
бути перешкодою для вступу на державну службу, «якщо бажаючі поступити
на неї мають на це право», і зокрема це стосувалося євреїв, котрі мали вчену
*

Комітетом була сформульована програма запланованих реформ: «Впливати на моральну
освіту нового покоління євреїв закладанням училищ в дусі, що противний нинішньому
талмудичному вченню; знищити кагали і підпорядкувати євреїв загальному управлінню;
запровадити губернських рабинів, які, утримуючись із казни, впливом своїм могли б
сприяти уряду; заборонити використання особливого єврейського одягу; відкрити євреям
способи заняття землеробством; привести в порядок коробочні збори і відокремити
необхідні суми на утримання училищ, рабинів і на переселення на казенні землі; затим,
розділивши євреїв, за їхніми заняттями на корисних, як то: купців, ремісників і землеробів.
І на не маючих постійного, так би мовити, виробничого, який сприяє загальному багатству
і благу, заняття, піддати останніх різною мірою обмеженням, у тому числі рекрутському
набору втричі більшому проти звичайного» (цит. за: Гессен Ю. История еврейского народа
в России. – М., Иерусалим. – Т.2. – С.81–82).
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ступінь, то у другій половині ХІХ ст., коли дійсно з’явився необхідний освічений
контингент у середовищі євреїв, то закони «стали мертвою буквою», а тому
доступ на державну службу для євреїв був фактично закритий47. Із 70-х років
припинилося прийняття євреїв на службу у судовому відомстві.
У відповідності до Городового положення 1870 р. євреї могли бути гласними
міських дум, але кількість гласних – нехристиян не повинна була перевищувати
одну третину загальної кількості гласних, до того ж євреї не могли бути обраними
на посаду міського голови48. Це стало ще одним виявом позбавлення євреїв
участі у політичному процесі в його консенсусних формах.
В останні десятиліття ХІХ ст. імперські російські слов’янофіли почали голосно
твердити, що євреї привносять у Росію західні впливи, які розкладають державу.
Народники побачили в єврействі представників капіталізму – експлуататорів
народних мас. Звернемо увагу й на роль преси, яка не залишалася осторонь від
нагнітання юдофобії в суспільстві, і зокрема – на позицію газети «Новое время»,
що перейшла на крайні націоналістичні позиції і на всю Росію невпинно
проголошувала гасло «Жид іде!». Тобто розпаленню юдофобії сприяли антизахідницькі, антимодерністські переконання інтелектуальних верств Росії, як і
наростаючі націоналістичні та шовіністичні настрої.
У 80-х роках імперія переходила, так би мовити, від гасел до діла: у смузі
осілості прокотилася хвиля єврейських погромів. Міністр внутрішніх справ
Н.Ігнатьєв зауважив, що погроми є протестом народу проти єврейської
експлуатації та розпорядився створити в кожній губернії особливі комісії, які б
розібралися з тим, які конкретно збитки наносять євреї.
3 травня 1882 р. з’явилися «Тимчасові правила про євреїв», якими євреям
знову заборонялося селитися поза містечками й містами в зоні осілості
(виключення стосувалося тільки існуючих землеробських єврейських колоній).
Крім того, призупинялося здійснення купчих щодо фортець на ім’я євреїв та
засвідчення орендних договорів на нерухомість поза містами й містечками;
заборонялася єврейська торгівля в неділю та в християнські свята49.
Аналізуючи ситуацію, що склалася, Л.Пінскер (1821–1891)* у 1882 р. написав
маніфест сіонізму – брошуру «Автоемансипація», де охарактеризував свою націю
як «націю – примару», яка скрізь у меншості й ніде – у себе дома: «…живі
вважають єврея за мертвого, місцеві уродженці – за чужоземців, осілі жителі –
за бродягу, заможні люди – за жебрака, бідняки – за міліонера-експлуататора,
патріоти – за особу без громадянства і всі стани – за ненависного конкурента…».
У кінці 80-х для іудеїв було введено відсоткову норму при прийомі у середні
й вищі навчальні заклади, згодом – обмежений доступ в адвокатуру. Підросійське
єврейство сколихнув факт виселення із Москви у 1891 – 1893 рр. євреїв –

*

Одеський лікар, учасник Кримської війни, нагороджений медаллю; палестинофіл. Один із
засновників єврейсько-російських періодичних видань «Рассвет» (1860) и «Сион» (1861).
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ремісників, торговців, родин відставних солдатів. Як і «новинка в єврейському
середовищі»50 – проведення політичних обшуків і арештів.
Вступаючи у ХХ ст. єврейські общини Російської імперії очікували змін.
Але яких змін? Як писав у своєму щоденнику С.Дубнов, було два можливі
варіанти розвитку подій: один стосувався ще більшого погіршення становища
єврейства і був, зрозуміло, вкрай небажаним, але, складалося враження, досить
реальним, адже, судячи «з історії останніх десятиліть», людство, рухалося до
«нового середньовіччя», до жахів війни і національної боротьби, до попрання
вищих етичних принципів у політиці і приватному житті; інша перспектива –
така бажана, обнадійлива – давала ХХ століттю шанс стати століттям моральної
революції51. На жаль, як чітко дали знати перші десятиліття ХХ століття, почала
зреалізуватися перша альтернатива…
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Ярослав Ісаєвич (Львів)
ЮВІЛЕЇ МІСТ: ЛЬВІВ, КИЇВ І ЗНОВУ ЛЬВІВ*
Сучасна Україна виділяється в Європі кількістю ювілейних святкувань,
санкціонованих на державному рівні. Свого часу, в Радянському Союзі
відзначення найрізноманітніших річниць більшою чи меншою мірою було
складовою частиною системи «виховання трудящих в комуністичному дусі»,
причому одним з мотивів активності партійних інстанцій у цій справі було
протиставлення атеїстичних, за своєю суттю, святкувань святам релігійним.
Крім дат, пов’язаних з історією КПРС і СРСР, проводились і ювілейні
святкування діячів російської та «національних» культур. В сучасній Україні
узаконено релігійні свята і збереглись деякі радянські (найпопулярніше з них 8
березня), в той же час додалися й нові світські, найчастіше патріотичного
спрямування, багато з яких тепер проводяться теж з участю церкви1.
Останнім часом з’явилися порівняльні студії про функції і вплив на суспільне
життя публічних святкувань, в тому числі і ювілейних як засобів інтеґрації
спільнот різного рівня, утвердження специфічної самоідентифікації членів цих
спільнот. Зокрема, дослідниця із США Патриція Дабровські звернулася до
аналізу ролі ювілеїв історичних осіб та подій як засобу будування польської
нації: 200-ліття перемоги війська короля Яна III Собєського над турецькою
армією під Віднем (1883), 100 років Конституції 3 травня (1891), 100 років
повстання під проводом Тадеуша Костюшка (1894), 100-ліття Адама Міцкєвича
(1898), 500-річчя перемоги під Грюнвальдом (1910), 50-ті роковини Січневого
повстання (1913–1914). Меморіальні святкування набували дедалі більшої
популярності і серед українців: перепоховання Т.Шевченка в Каневі (1861),
М.Шашкевича у Львові (1893), 50-ліття скасування панщини в Галичині й на
Буковині та 100-ліття виходу в світ «Енеїди» Котляревського (1898). Ювілеї, –
як відзначила П. Дабровські, – були засобами передання та інтерпретації (або
інтерпретацій) історичної інформації широкій та різноманітній публіці.
Ідеологічне спрямування минулих подій було, в певному розумінні, винайдене,
або віднайдене і утривалене в процесі святкувань2.
Привертає увагу, що ні серед національних святкувань XIX – початку
XX ст., ні серед тогочасних імперських ювілеїв (наприклад, 300-річчя дому
Романових в Росії) не було, принаймні донедавна, публічного відзначення
ювілеїв міст. В наш час такі річниці поза межами пострадянських країн й далі
досить рідкісні. Принаймні, в Інтернеті нам вдалося знайти лише декілька
*

Висловлюю щиру подяку за допомогу у зборі джерел і поради академікові Петру
Толочкові, співробітникам Інституту українознавства ім. І.Крип’якевича НАН України
Андрію Портнову, Остапові Середі та Ігореві Чорноволу, співробітниці Інституту історії
України НАН України Наталії Юсовій, керівникові відділу україністики Львівської
наукової бібліотеки ім. В.Стефаника Костянтину Костишину.
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згадок такого роду, зокрема, інформацію про виділення федеральним урядом
Канади 110 млн. доларів на відзначення річниці заснування міста Квебек і про
ювілеї Оттави та кількох невеликих міст у США. Для Західної Європи типовим
є проведення ювілеїв малих міст, в яких такі свята згуртовують громадян і
отримують підтримку локальної влади. Натомість для великих міст на заході
тепер неістотні такі характерні для пострадянських та деяких країн мотиви, як
використання ювілеїв для політизації або національної інтеграції мас3. Нагадаємо, що президент Росії В.Путін вважає «подією глобального значення» навіть
не заснування Санкт-Петербурга, а його 300-річчя і «подією міжнародного
масштабу тисячоліття Казані»4.
Як здається, помпезне загальнодержавне святкування круглих річниць міст
було започатковано в СРСР в 1947 р.: 8 вересня того року відзначалось 800річчя Москви, причому вибір року (але не дня) було обґрунтовано датою першої
літописної згадки про місцевість з такою назвою. Місто нагороджено орденом
Леніна, а його мешканців медаллю «В память 800-летия Москвы», влаштовано
артилерійський салют та ілюмінацію. Цілком очевидно, що рішення про
московський ювілей міг прийняти тільки Сталін, який тоді прагнув надати
державній ідеології російсько-панславістську орієнтацію.
Свого часу, відзначення 700-річчя Львова на підставі першої літописної
згадки стало для радянської влади цілком природним, оскільки саме таким
способом було обґрунтовано ювілей старшої на сто років Москви. Тим не
менше, підготовку до річниці Львова почали не в УРСР, а в середовищі
української діаспори на Заході. Це засвідчує, зокрема, книжка «Наш Львів.
Ювілейний збірник: 1252–1952» (Нью-Йорк, 1953). У діаспорі виникла також
думка поєднати львівський ювілей з відзначенням у 1953 році роковин коронації
Данила Романовича5. Треба гадати, що порівняно скромне відзначення світовим
українством ювілею Львова спонукало радянських партійних функціонерів
перебрати ініціативу і, погодившись із пропозицією львівських істориків, взяти
за підставу ювілею сімсотріччя датованої 1256 роком першої літописної згадки
про Львів6. Знаючи тодішні механізми функціонування влади, можна не сумніватися, що відповідне рішення мав прийняти Львівський обласний комітет
Комуністичної партії лише з дозволу ЦК КПУ, який, в свою чергу, не міг діяти
без згоди Відділу пропаганди ЦК КПРС. Ймовірно, справа остаточно вирішувалася наприкінці 1955 р., коли збиралися, – напевне, для обґрунтування доцільності
ювілею, – статистичні матеріали про розвиток в місті за роки радянської влади
промисловості і зростання мережі закладів культури7.
Відзначення ювілею було відкладене на кінець жовтня. До речі, також і
пізніше у тих випадках, коли не були відомі день і місяць події, для святкування
нерідко обирали жовтень: щоб був час підготовки (тим більше, що остаточний
дозвіл часто запізнювався) і, водночас, щоб це було до настання зимових
холодів. 27 жовтня проведено ювілейну сесію обласної та міської рад, на якій
прочитано привітання «трудящим Львова» від Ради міністрів УРСР і ЦК КПУ.
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Воно починалось з твердження, що «Львів відіграв визначну історичну роль у
героїчній боротьбі українського народу проти численних іноземних загарбників,
за соціальне і національне визволення», але основне місце відведено словам про
«тверду впевненість в тому, що робітники, інтелігенція, всі трудящі міста
Львова, як і весь український народ, ще тісніше згуртуються навколо
ленінського Центрального Комітету КПРС і Радянського уряду в боротьбі за
дальший розвиток промисловості, сільського господарства, науки і культури, за
успішне виконання величних накреслень XX з’їзду Комуністичної партії
Радянського Союзу і внесуть гідний вклад в справу будівництва комунізму в
нашій країні»8. Ймовірно, хоч про це в ті часи не писали, одним з мотивів
святкування було прагнення підкреслити, що Львів, який більшість поляків
вважали своїм, був заснований не Польщею, а руським князем9.
Як виявилось, ювілейні публікації писалися в останню хвилину: «Нариси
історії Львова», підготовані Інститутом суспільних наук АН УРСР, здано до
набору 10 серпня 1956 р., а «підписано до друку» (тобто дозволено цензурою
друкувати тираж) 15 жовтня. В цілому, ювілей проведено лише на рівні міста й
області. Єдиним тривалим нагадуванням громадянам і гостям міста про
давність галицької столиці кілька десятиріч залишалась вулиця 700-річчя
Львова, яка існувала від 1956 р. до перейменування її у 1999 році на проспект
В.Чорновола.
Прохаючи своїх зверхників санкціонувати ювілей, місцеві керівники розраховували привернути увагу до власних заслуг, ймовірно, сподівалися на урядові
нагороди для себе, або, принаймні, для міста. Однак «місто Львів» отримало
орден Леніна щойно в 1971 р. «за большие успехи, достигнутые трудящимися
города в хозяйственном и культурном строительстве, в выполнении заданий
пятилетнего плана развития промышленного производства»10. Це був другий
орден «для міста»: 22 листопада 1920 р. маршалом Польщі Юзефом Пілсудським
«було вшановано Львів» хрестом Virtuti militari: «за заслуги, покладені для
польськості цього міста і його приналежності до Польщі». Фактично ж було
нагороджено тих польських військовиків, які боролись проти новоствореної
Української держави та її прагнення встановити владу на всіх землях, де
переважало українське населення.
На відміну від святкування Львова, мотивація 1500-річного ювілею Києва не
тільки для спостерігачів на Заході, але й для самих українців стала досить
загадковою, тим більше, що, узаконюючи, до того ж не для всіх переконливо,
давність Києва, його робили вдвічі старшим від столиці Радянського Союзу.
Повідомлення про намір в 1982 році офіційно відзначати ювілей столиці
України оприлюднено в міській партійній газеті «Прапор комунізму» 1 липня
1979 р. В ньому цитувалася постанова II Пленуму Київського міськкому Компартії,
в якій наголошено, що підготовка і проведення ювілею «стане святом непорушної і
вічної дружби російського, українського, білоруського11, всіх народів нашої
Батьківщини, ще однією демонстрацією торжества ленінської національної
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політики Комуністичної партії і Радянської держави»12. Газета, яка надрукувала
сенсаційну, принаймні для істориків, новину, поза межами Києва була маловідома,
про план ювілею і його реалізацію ні тоді, ні пізніше не повідомляли московські
друковані органи, а з українських цю тему стали, і то лише згодом, розвивати
головно «Літературна Україна» та «Український історичний журнал». Хоч
ухвала про ювілей була прийнята на найнижчому з усіх можливих рівнів,
принципову згоду на ювілейну акцію мусили дати значно вищі, ніж міськком,
інстанції. Майже повна мовчанка в пресі на цю тему впродовж 1980–1981 рр.
дозволяє припустити, що згода на ювілей була отримана лише після тривалих
закулісних дискусій і консультацій.
Першу спробу розгадати ймовірні мотиви ініціаторів свята зробив професор
Омелян Пріцак, на той час професор Гарвардського університету. Він вважав,
що план ювілею пояснюється дуже поважними причинами, «бо партія Леніна
нічого не робить без того, щоб уважно обдумати»13. На думку історика,
прославлення Києва придумано, «щоб не допустити до концентрації українських
сил в зв’язку з ювілеєм тисячоліття християнізації України», а 1982-ий, а не
якийсь інший близький до цієї дати рік обрали, аби відвернути увагу українців
від 50-річчя голодомору. Стаття закінчувалася здогадом, що московська влада
вирішила приписати ініціативу партійним органам УРСР, невипадково, мовляв,
«якщо культурний світ виявить безпідставність київського ювілею, можна було
б легко звалити всю вину на «недорозвинених» українських націоналістів14.
Характерно, що в українській діаспорі ніхто не сумнівався, що рішення було
продиктоване Кремлем і що у цьому питанні серед кремлівського керівництва
КПРС панувала однозгідність. Дехто навіть був упевнений, що «Москва»
прагне применшити вік Києва на багато років15.
Хоч документів і споминів на цю тему немає (принаймні вони не опубліковані), сучасні дослідники не мають підстав сумніватися, що все було навпаки:
промоторами святкування стали, до того ж значною мірою, всупереч настроям у
Москві, партійно-державні керівники радянської України, насамперед, перший
секретар ЦК КПУ В.Щербицький, який в таких питаннях рахувався з думкою
тодішнього заступника Голови Ради Міністрів УРСР, голови Українського
товариства охорони пам’яток (за тодішньою термінологією, «пам’ятників»)
історії та культури Петра Тронька16. На той час в Україні стали популярними
гіпотези В.П.Петрова, М.Ю.Брайчевського та деяких інших авторів про виникнення Києва на початку першого тисячоліттях нашої ери17. Слід гадати, що
організаторам ювілею було б приємно отримати від істориків та археологів
обґрунтування наміру відзначити 2000-річчя столиці України. Однак, у найновіших на той час працях ряду авторів, насамперед провідного дослідника цієї
тематики керівника Київської постійнодіючої археологічної експедиції
П.П.Толочка доводилася тяглість етнокультурного розвитку середньої Наддніпрянщини, центром якої став Київ, тільки починаючи приблизно з VI–VII ст., а
не з початку тисячоліття18. Питання про вік Києва, як розповідає П.П.Толочко,
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кілька разів розглядалось в ЦК Компартії України, в Раді Міністрів УРСР, на
Президії АН СРСР, «але виключно з позиції свідчення джерел», щодо конкретної
дати «ніхто на вчених не тиснув»19. Враховуючи виявлення на Замковій і
Старокиївській горах матеріалів кінця V – початку VІ ст. і безперервну заселеність цих і навколишніх теренів аж до літописних часів, П.П.Толочком «була
підготована наукова записка про час заснування міста, яку підписали після того
(для передачі її в директивні органи) академік Б.О.Рибаков і директор Інституту
археології АН УРСР І.І.Артеменко»20. Як вказує той же П.П.Толочко, ґрунт для
сприйняття ідеї святкування 1500-річчя Києва підготувало також те, що
подібний погляд вже давно відстоював найвпливовіший тоді в СРСР археолог і
дослідник середньовічної історії, академік Борис Рибаков, довголітній директор
Інституту археології АН СРСР. Він, як і інші провідні російські медієвісти
(Б.Греков, М.Тихомиров, В.Мавродін та ін.), здобув авторитет своєю боротьбою
з норманською теорією, яка на думку радянсько-російських ідеологів, була
підставою версії про «історичну несамостійність російського народу», що
«послужила арґументом для обґрунтування агресивних планів проти СРСР і
поширення ворожих російському народові уявлень про його минувшину й
сучасність»21.
Певною мірою, полеміці з норманізмом було підпорядковане наголошування
Б.Рибаковим ролі не норманської Старої Ладоги чи близького до зони найбільших
норманських впливів Новгорода, а Києва як осередку східнослов’янської
державності та культури. Б.Рибаков ще з 40–50 рр. активно проводив тезу про
існування з V–VI ст. Київської землі як осередку кристалізації руської
державності. Популярний вчений в ряді книг, статей і виступів доводив, що
першопочатки Києва пов’язані з князюванням Кия, яке датував кінцем V –
першою половиною VI ст.22. З цього робився висновок, що для святкування
можна призначити будь-який рік в цих часових межах. Як слушно припускали
сучасники, зупинилися на 482 році тому, що причетні до рішення керівники
прагнули ювілей відбути, поки вони ще будуть при владі і зможуть відстояти
дату, щодо легітимності якої були сумніви і серед вчених, і серед ідеологів
КПРС. Хоч з основним аргументом Б.Рибакова в цілому узгоджувались археологічні джерела, проаналізовані у згаданих працях П.Толочка, багато, якщо не
більшість, фахівців, особливо, в Москві й Ленінграді й далі дотримувались
традиційного погляду, що Київ виник як місто у другій половині Х ст.23
У ті часи, коли московське ЦК давало конкретну вказівку, в друці допускалася
тільки версія, визнана за офіційну. Але, напевне, цим разом в ЦК згоди не було,
тому про підготовку і проведення ювілею Києва не надрукували жодних
матеріалів ні у таких московських наукових журналах як «Вопросы истории» та
«История СССР», ні в партійному часопису «Коммунист». Отже, є підстави
гадати, що В.Щербицький не мав у питанні про ювілей одностайної підтримки в
Політбюро ЦК КПРС. Ймовірно тому, що найвпливовіший з тодішніх правителів
СРСР (з 1977 р. не лише генсек партії, але й офіційний керівник держави)
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Л.Брежнєв не висловився цілком категорично з цього погляду, стала можливою
іронічна оцінка «ювілейної мегаломанії» офіціозом КПРС газетою «Правда». Її
кореспондент М.Одинець, акредитація якого поширювалась на всю Україну,
вмістив на шпальтах «Правди» досить таки уїдливий фейлетон, в якому, не
пишучи прямо про Київ, критикував прагнення «окремих міст» продовжити
свій вік, спираючись на невірогідні й наївні легенди. Як видається, така критика
могла з’явитися у партійній газеті лише із санкції головного ідеолога партії
М.Суслова. Все ж, Брежнєв не вважав можливим заборонити своєму вірному
прибічникові Щербицькому відзначити київський ювілей в межах республіки.
Москва навіть дозволила дипломатам УРСР офіційно поставити питання відзначення ювілею Києва на міжнародному рівні. Цьому сприяло те, що Українська
РСР мала в Організації Об’єднаних Націй, а відповідно і в ЮНЕСКО,
представництво, яке формально було самостійним. На пропозицію УРСР, 10
жовтня 1980 р. була прийнята резолюція Генеральної конференції ЮНЕСКО,
якою державам–членам ЮНЕСКО і міжнародним організаціям запропоновано
взяти участь у святкуванні 1500-річчя міста Києва і популяризувати цю подію з
допомогою засобів масової інформації. У резолюції «дано високу оцінку ролі
Києва, який поклав початок східно-слов’янській цивілізації і культурі». Однак
характерно, що про резолюцію ЮНЕСКО, прийняту в жовтні 1980 р. в Україні,
щойно через півтори року зважились повідомити в статті голови міськвиконкому
В.Згурського в «Українському історичному журналі», а сам текст резолюції,
наскільки нам відомо, не було опубліковано в Україні24.
Для внутрішнього вжитку давалось зовсім інше обґрунтування, ніж на рівні
ООН. Яку мету організатори свята виставляли як пріоритетну, видно з
«Українського історичного журналу» за травень 1982 р. Якраз цей номер був
ювілейним і мав на обкладинці зображення тодішнього міського герба (на щиті
листок каштана з додатком серпа, молота і зірки Героя Радянського Союзу), а
також написи по колу: «Киев» зверху, по боках «Київ», «Kiev»; внизу «1500».
Починався цей номер статтею першого секретаря Київського міському
Комуністичної партії Юрія Єльченка «Партійна організація Києва в авангарді
боротьби трудящих міста за виконання рішень XXVI з’їзду КПРС»25. У ній про
майбутній ювілей говорилось дуже коротко, але досить колоритно й цілком
однозначно: «Важливим етапом на шляху до 60-річчя утворення Союзу РСР є
робота по підготовці до 1500-річчя Києва під керівництвом КПРС, її ленінського
Центрального Комітету, Політбюро ЦК на чолі з товаришем Л.І.Брежнєвим.
Підготовка до 1500-річя Києва, яка розпочалася кілька років тому, на
заключному своєму етапі, проходить під знаком боротьби всіх киян за
дострокове виконання планів і соціалістичних зобов’язань 1982 р. та п’ятирічки
в цілому»26. Тільки після цієї статті, яка вже тоді звучала пародійно (втім,
такими були й інші зразки партійної публіцистики «доби застою») вміщено
нарис академіка Б.Рибакова «Столиці Радянської України – півтори тисячі
років». Дальші статті присвяченого ювілеєві номера не мали нічого спільного з
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датуванням виникнення міста: «Участь киян у соціалістичній індустріалізації»,
«Трудящі столиці УРСР у русі за підвищення ефективності виробництва» тощо.
Аналогічна тематика переважала в рубриці «Києву – 1500 років» інших чисел
ювілейного року27.
Доповідей, у яких би йшлося про наукову мотивацію дату часу виникнення
Києва прийнятого за підставою ювілею, не було і на наукових конференціях, у
назві яких йшлося про їх присвяту 1500-річчю. Чи не єдиний виняток –
доповідь на археологічній конференції в березні 1982 р. Петра Толочка, де
йшлося про Київ VI–VII ст. як адміністративно-політичний центр полян28, в
інших доповідях цієї конференції висвітлювалась історія міст Київської Русі в
X–XIII ст.
Статті й доповіді про значення спадщини Києва для комуністичного
будівництва і «виховання трудящих в комуністичному дусі» були неминучі з
огляду на впливовість тих партійних ідеологів, яких лякала, висловлюючись
їхнім жаргоном, «надмірна популяризація старовини й церковщини». Склався
своєрідний компроміс: в «Українському історичному журналі», редагованому
колишнім партійним діячем Юрієм Кондуфором, друкувалися головно безбарвні
пропагандистські тексти про боротьбу за радянську владу і досягнення компартії,
натомість давнину пропагувала газета спілки письменників «Літературна
Україна», а головне – середньовіччю присвячувались наукові монографії та
збірники. Серед книг, схвалених до друку у зв’язку з ювілеєм, виділяється
фундаментальне дослідження П.Толочка про давній Київ29. Було опубліковано
також присвячений ювілеєві випуск альманаху «Сузір’я». Інститут суспільних
наук АН УРСР ще перед ювілеєм зміг «проштовхнути» у видавництві «Наукова
думка» збірник наукових праць «Київська Русь: культура, традиції». Ювілейні
публікації видавалися в поліпшеному поліграфічному виконанні, а їхні тиражі
не дуже обмежувалися і могли задовольнити зацікавлення історичною
проблематикою широких кіл інтелігенції.
Подібною була ситуація і в галузі, яку Ленін свого часу назвав «монументальною пропагандою». З нагоди ювілею в Києві споруджено Парк слави з
гігантським обеліском на відзначення ролі міста-героя у війні проти нацистської
Німеччини. Напевно, без побудови цього монумента та інших суто радянських
місць пам’яті30, було б важко відстоювати дозвіл на реставрацію тих пам’яток,
які дратували прибічників пропаганди атеїзму. Натомість діячі культури, як і
більшість киян, схвалили відтворення Золотих воріт з церквою над ними.
Офіційно споруду найменовано «павільйоном, що відтворює обрис Золотої
брами». Дуже стримано, але зі знанням справи, пише Людмила Пономарьова:
«На 1970-ті роки відновлення церкви було майже неможливе і її будівництво
проводилося дуже важко. Були заперечення щодо встановлення хреста, не всі
погоджувалися з відновленням мозаїки на підлозі, – було ще багато інших
моментів, подолання яких для авторського колективу виявилося не простим.
Велику підтримку робочій групі надали П.Т.Тронько та М.Кравець». До самого
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кінця робіт люди гадали: чи наважаться поставити хрест над церквою, чи ні. І
тут, слід гадати, найбільше залежало від самого Щербицького, який, напевне,
мусив поставити на карту свій авторитет. Сам факт «Побудови церкви
радянською владою» якоюсь мірою примирив з «відродженням» багатьох з тих,
кому не подобались конкретні форми нетипового для тієї доби «новобуду».
Після святкування в 1982 р. 1500 річчя Києва численні енциклопедії та
довідники, видані після ювілею, прийняли версію про виникнення міста в кінці
V – першій половині VI ст.31 Натомість у наукових працях, починаючи з першого
післяювілейного року, ніхто не говорив про «п’ятнадцять століть» Києва.
Згадки про виникнення міста за часів Кия і гіпотетичне датування цієї події
другою половиною VI – початком VII ст., як правило, робились із застереженням,
що це погляд Б.Рибакова.
Цілком природно, що недавній ювілей Львова був зовсім іншим, ніж ювілеї
міст, свого часу проведені під контролем тоталітарної влади, а в деяких
випадках (Москва щодо цього класичний приклад) – з її ініціативи та повністю
за її сценарієм. Різні версії відзначення в 2006 р. 750-річчя першої згадки про
Львів активно обговорювалися з перших років незалежності. Врешті 22 червня
2004 р. Верховна рада України прийняла постанову «Про заходи щодо
підтримки соціально-економічного розвитку Львова у зв’язку з 750-річчям
заснування»32. У ній «пропонувалося Кабінету Міністрів України, Львівській
обласній державній адміністрації, Львівській міській раді вжити термінових
(підкреслення наше – Авт.) заходів щодо підготовки та відзначення 750-річчя
заснування міста Львова»33. Щойно в останні місяці перед запланованим
святкуванням завдяки зусиллям міської влади, окремих громадських організацій і
приватних фірм, що співпрацювали з мерією, проведено найнеобхідніші
реставраційні роботи. У відгуках гостей ювілею можна було почути, що
європейськість Львова засвідчували в їхніх очах не тільки архітектурні
ансамблі, але й невимушена атмосфера свята. До цього спричинилися, зокрема,
концерти під відкритим небом за участю зірок естради, театральний фестиваль
«Золотий Лев», праця на очах публіки двохсот майстрів-ковалів, лицарський
турнір. Під час фестивалю «Львів – столиця ремесел» на вулиці Валовій
демонстрували свою майстерність, крім ковалів, ткачі, гутники, зброярі, вітражисти, каменотеси, писанкарі й вишивальниці, на очах публіки виготовлялися
вироби з дерева і шкіри.
Офіційну частину відкрив в оперному театрі ім. С.Крушельницької голова
міста Андрій Садовий, а далі виступили Президент України Віктор Ющенко,
Президент Польщі Лєх Качинський, Президент Литви Валдас Адамкус, мер
Санкт-Петербурга Валентина Матвієнко, інші гості міста, заслужені львів’яни.
Значно більшою мірою, ніж це бувало раніше, ювілей став святом не так
держави та її влади, як міської громади. Наголошувалась визначна роль міської
спільноти у визвольній боротьбі українського народу, у міжнародному співробітництві та культурному обміні. Ряд промовців підкреслювали багатокультур-
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ність міста, його роль у зближенні України з Європою, складовою частиною
якої свого часу усвідомлювався середньовічний і ранньомодерний Львів.
Зокрема, В.Ющенко зазначив, що він як Президент України віддає шану
польській та литовській присутності – «творчій, невід’ємній од нашого життя і
єднальній у взаємній повазі, рівності і шані перед життями минулими». Він
звернувся і до єврейської громади, яка «за давньою правдою відроджує на
теренах Львова свою душу», врешті висловив вдячність «за спільну науку бути
єдиною державою усім народам, для яких Львів став рідною землею». Також і
Президент Польщі говорив не тільки про значення Львова для польського
народу (яке, без найменшого сумніву, було дуже великим), але й про
заснування Львова українським князем і про європейську перспективу України.
Природно, акценти були дещо відмінні у виступах представників різних країн,
але все, про що йшла мова, було співзвучне зі сприйняттям свята як ювілею
міста, унікального своєю поліфонічністю, істотною для успіху європейської
інтеграції українців. Оскільки Україна шукає своє місце на мапі Європи,
європейські акценти ювілейних святкувань Львова були свідомою, нехай часом
наївною, спробою побачити своє минуле в іншому від радянського ракурсі.
На відміну від ювілею 1956 р., цим разом наукові й популярні видання
готувалися заздалегідь. Вийшли друком монографії, публікації історичних
джерел, альбоми, спеціальне число краєзнавчого журналу «Галицька брама»34.
Огляд багатьох важливих, хоч далеко не всіх, книг і статей на львівські теми
подано в передмові підготованої Інститутом українознавства ім. І.Крип’якевича
НАНУ тритомної «Історії Львова». Ця праця, написана напередодні ювілею, –
найбільша з дотеперішніх книжок про минувшину міста і його культурну
спадщину. Перший том охопив час до 1772 р., другий висвітлює історію
столиці Королівства Галичини і Володимирії – найбільшої провінції імперії
Габсбурґів, у третьому йдеться про час від визвольного зриву 1 листопада
1918 р. до ювілею міста. Всього 1450 сторінок великого формату, близько
2000 документальних ілюстрацій, багато планів, картосхем і карт35.
Річниця першої згадки про Львів є лише одним з численних в наш час
українських ювілеїв, в тому числі міських. На 2007 р. заплановано наукові
форуми до 1100-річчя літописних згадок про Чернігів і давнього Переяслава
(який радянська влада назвала, – на наш погляд, не дуже вдало ПереяславомХмельницьким). Прикладом науково-політичної дискусії навколо «правильності»
ювілею міста стала колізія у Дніпропетровську. 1976 року вперше святкували
його ювілей – 200-річчя, вирахуване від рапорту губернатора В.О.Черткова на
ім’я Г.Потьомкіна про обрання місця для будівництва Катеринослава (як згодом
з’ясувалося, вибір був невдалий, 1784 року імператриця видала указ про
перенесення нового губернського центру на правий берег Дніпра). Свого часу,
була поширена думка, що істотнішим від рапорту Черткова чинником
тодішнього визначення дати ювілею було 70-ліття Лєоніда Брежнєва, яке також
припало на 1976 рік: очікувалося, що генсек, початки партійної кар’єри якого
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пов’язані з Дніпропетровськом, відвідає «місто-ювіляр». Брежнєв не приїхав,
але нагородив «місто» орденом Леніна. 2001 року Дніпропетровськ офіційно
відзначав своє 225-річчя всупереч доволі гучним виступам прихильників
альтернативного датування початків міста – від 1635 року, дати заснування
фортеці Кодак (найвідоміші публікації і публічні виступи належать Ю.Мицику,
Г.Швидько, О.Репану). Водночас, проявом посттоталітарного плюралізму залишається недавно затверджений герб Дніпропетровська, центральною частиною
якого обрано емблему Кодацької паланки.
Велика кількість ювілеїв не найкращим чином впливає на враження, яке
вони справляють на суспільство в цілому. З іншого боку, на рівні регіонів,
районів, міст зростає кількість локальних свят, інколи більш пов’язаних з
ініціативою громадян, ніж загальнодержавні. На жаль, дедалі більшого
поширення, поряд з автентичними, набувають фіктивні підстави для ювілеїв,
що є наслідком недостатньої принциповості експертів («треба ювілею – причину
зуміємо знайти»). Доводиться визнати і не дуже приємний для професійних
істориків факт, що фантастичні гіпотези аматорів нерідко пробуджують
зацікавлення національною минувшиною і культурною спадщиною більш
ефективно, ніж суто наукова аргументація.
Може виникнути запитання, чому саме в Україні та інших пострадянських
державах набули поширення ювілеї, санкціоновані ухвалами найвищих владних
установ – парламентами, урядами, президентами. Відповідь на це питання
видається порівняно простою. Часте звернення до історичного минулого
зумовлюється, принаймні поки що, насамперед потребою знайти легітимізацію
сучасним політичним діям, використати історію для політичного самоутвердження. Визначальна участь урядових структур свідчить також і про
недорозвинутість громадянського суспільства. Адже ініціатива зверху не є
конче необхідною там, де збереження пам’яток і популяризація історії
забезпечуються громадськістю, приватними спонсорами і тими комунальними й
державними установами, які систематично отримують на це кошти без санкції
високих інстанцій в кожному окремому випадку. Втім, оскільки в нинішніх
умовах в Україні офіційні рішення про проведення ювілеїв, навіть недостатньо
обґрунтованих, сприяють збереженню історичної спадщини і якоюсь мірою
стимулюють зацікавлення культурою, а з другого боку вони породжують
нестримне бажання «відтворювати» втрачені пам’ятки. При цьому в умовах
передювілейної ейфорії неминучі поспіх і втручання позанаукових чинників.
Навіть якщо не «відтворювати» те, від чого нічого (або майже нічого) не
залишилося, а кваліфіковано реставрувати реально збережені елементи
архітектури, не може бути однозначних для всіх випадків вирішень вічного
питання: де межа між рятуванням пам’ятки і втратою її автентизму. На наш
погляд, навіть не цілком досконала реставрація, яка може претендувати на
науковість (стовідсотково досконалих не було ніколи й ніде), є чимсь кращим,
ніж повна байдужість до природного руйнування і, тим більше, ніж свідоме
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псевдонаукове «відтворення», чи зловмисне руйнування давніх (і зовсім
недавніх, але культурно значущих) об’єктів для зачистки місця під контори
банків чи житло багатіїв. Таке міркування, можливо, виправдовує обережну
нотку оптимізму в роздумах про корисність ювілейних заходів і використання
їхнього фінансування для поліпшення адекватних пам’яткоохоронних акцій.
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Олександр Реєнт (Київ)
УКРАЇНА В ПЕРШІЙ СВІТОВІЙ ВІЙНІ:
СУЧАСНІ НАУКОВО-МЕТОДОЛОГІЧНІ АКЦЕНТИ
Дев’яносто три роки тому почалася одна з найбільших катастроф в історії
людства – Перша світова війна. Враховуючи її масштаб, величезні втрати
внаслідок бойових дій, насамперед людські, викликані нею фундаментальні
зрушення в усіх сферах суспільного життя західні історики, а останнім часом
усе частіше й вітчизняні дослідники, справедливо називають її Великою війною.
Перша світова війна, на відміну від усіх інших, мала тотальний характер –
лише за один тиждень близько 900 млн. жителів планети (а до кінця війни
38 держав з населенням в півтора мільярди осіб, що дорівнювало ¾ усього
населення світу того часу) перебували у стані війни. За 4 роки, 3 міс. і 10 днів,
які тривала війна, було мобілізовано 73,5 млн. осіб. За цей час було вбито 10 млн.
осіб (стільки, скільки загинуло в усіх європейських війнах за тисячу років до
початку війни 1914–1918 рр.) і поранено близько 20 млн. Прямі воєнні затрати
воюючих сторін оцінюються у 208 млрд. доларів США1. Тотальність воєнних
подій 1914–1918 рр. розчинила особистість в колективній психології натовпу2.
Саме після Першої світової війни значно посилилася роль держави в суспільстві.
Одним з найбільш драматичних досвід Великої війни став для народів,
розділених політичними межами імперій, які вступили між собою у війну.
Зокрема, на східноєвропейському театрі воєнних дій на долі українського та
польського народів випало мало не найтяжче випробування – бути учасником
війни, знаходячись в епіцентрі, на стороні обох воюючих між собою блоків
держав. Українські землі піддалися значним руйнуванням внаслідок війни – від
самого початку боїв улітку 1914 р. територія Галичини, Волині й (меншою мірою)
Центральної України стала одним із основних військових театрів на сході
Європи. Аж до початку 1918 р. лінія фронту проходила через українську
територію, і протягом усієї війни тут перебував штаб російського ПівденноЗахідного фронту.
Ключове геополітичне розташування, а також значні природні й людські
ресурси послужили причиною гострої боротьби за них Німеччини й АвстроУгорщини з одного боку й Російської імперії – з іншого. За роки війни в
російську армію було мобілізовано 3,5 млн. українців (за іншими даними –
4,5 млн. із загальної чисельності 15,5 млн.), а до складу австрійської армії –
близько 300 тис. (близько 9 % від особового складу австро-угорської армії)3.
Бойові дії на українських землях у роки першої світової війни
Українські землі стали одним із основних театрів ведення бойових дій між
Австро-Угорщиною і Російською імперією. Саме тут проходив ПівденноЗахідний фронт завдовжки більше 400 км, польове управління якого знаходилося
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в Києві. Головнокомандуючим арміями Південно-Західного фронту був призначений генерал-ад’ютант М.Іванов. До складу цього фронту входило 4 армії: з
півночі на південь – 4-а, 5-а, 3-а і 8-а. На лівому фланзі фронту між Дністром і
Прутом діяв так званий Дністровський загін, основу якого складали 47-ий
Український і 48-ий Одеський піхотні полки.
Австро-Угорщина розгорнула проти Росії на лінії Сандомир – Перемишль –
Станіслав – Чернівці чотири армії: 1-у, 4-у, 3-у і 2-у. Крім того, австрійське
командування дозволило створити українські добровольчі військові формування
під назвою Українські січові стрільці (УСС). На заклик Головної української
ради відгукнулися близько 30 тис. добровольців, готових захищати Галичину
від російських військ, проте відібрали лише декілька тисяч. Загони січових
стрільців у баченні українських політиків повинні були стати основою майбутньої
української армії. Саме так розуміли свою місію й самі стрільці, переважно
студенти або люди з вищою освітою4.
17 серпня 1914 р., виконуючи прохання французького уряду, армії російського
Північно-Західного фронту почали Східно-Прусську операцію. У подальші два
дні в наступ перейшли війська Південно-Західного фронту, які увійшли на
територію Східної Галичини. Почалася 33-денна Галицька битва – одна з найбільш
успішних для російської армії і в той же час кривавих бойових операцій. У боях
брали участь вісім армій, понад сто дивізій, більш як півтора мільйони солдатів
і офіцерів. У Галичині російські війська мали значну перевагу в живій силі над
австро-угорцями, які зосередили свої війська на Люблінсько-Холмській ділянці
фронту (перевага розташування досягала 3- й 4-разового розміру). 27 серпня
австро-угорські війська перейшли до оборони, наступного дня почали відступ,
намагаючись уникнути загрози оточення російськими військами5.
Паралельно з наступом російських армій на територію Галичини, на межі з
Буковиною, 6 серпня, почалися бої місцевого значення російського і австрійського
прикордонного караулу. Це був другорядний театр військових дій, а тому
масштабніших боїв і операцій тут не проводилося6. Долю Буковини в 1914 р.
визначив стрімкий наступ російських військ на Галичину – у ніч із 30 на
31 серпня австрійські війська залишили цей коронний край. 2 вересня Чернівці
були без бою взяті росіянами, а вже 3 вересня російські війська захопили Львів.
Микола ІІ сприйняв цю звістку як величезний успіх російської армії й записав у
своєму щоденнику: «Удень отримав радісну звістку про узяття Львова і Галича!
Слава богу! Неймовірно щасливий з цієї перемоги і радію тріумфу нашої дорогої
армії»7. 17 вересня 3-а російська армія оточила австрійську фортецю Перемишль
із гарнізоном близько 300 тис. солдатів і офіцерів, але через нестачу артилерійських снарядів не змогла її штурмувати. 25 вересня авангард російських
військ навіть прорвався через Ужоцький перевал у Карпатах і вийшов на
територію Угорщини, де й зупинився. Проте закріпитися на карпатських перевалах
російським військам не вдалося, а бойові дії набули позиційного характеру.
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У результаті Галицької операції російські війська просунулися углиб імперії
Габсбургів на 280–300 км і захопили Галичину, Буковину й частину Польщі.
Австро-угорські війська втратили 400 тис. осіб (у тому числі 100 тис. полонених)
і 400 гармат. Втрати росіян складали близько 230 тис. осіб і майже 100 гармат8.
Вважаючи незворотним процес приєднання Галичини й Буковини до Російсь
кої імперії, 21 серпня в царській Росії було створено генерал-губернаторство
Галичини на чолі з Р.Бобринським. Нова адміністрація розділила окуповані
території на Львівську, Тернопільську, Перемишльську і Чернівецьку губернії,
призначила градоначальників, створила поліцію, жандармські управління. Знаючи
про існування в Галичині потужних українських політичних, економічних,
культурних організацій, які становили основу всього українського національного
руху, російська окупаційна адміністрація розгорнула широку кампанію боротьби
з українством. Особливих переслідувань зазнало греко-католицьке духівництво.
18 вересня 1914 р. було заарештовано й вивезено до Росії митрополита
А.Шептицького. Взагалі тисячі галичан були вивезені як заручники (лише через
Київ їх пройшло близько 12 тис.)9.
На межі 1914–1915 рр. на Південно-західному фронті наступило затишшя.
Восени 1914 р. на боці Австро-Угорщини у війну вступила Османська імперія,
унаслідок чого загроза нависла над українськими землями ще й із Півдня. Для
захисту узбережжя Чорного моря аж до румунського кордону з військ Одеського
військового округу була створена 7-а армія10.
22–24 січня 1915 р. австро-німецькі війська почали наступ на російські
позиції, завдаючи ударів з району Ужгорода на Самбір і з Мукачева – на Стрий.
Російська армія 25 січня почала контрнаступ на лівому фланзі, проте під
натиском супротивника вимушена була відступати до річок Дністер і Прут.
Невдалими виявилися і спроби австро-німецьких військ деблокувати Перемишль,
який 6 міс. знаходився в оточенні російських військ. 22 березня гарнізон, який
налічував на той час 120 тис. осіб, капітулював (основна причина – вичерпання
всіх харчових запасів). У полон потрапили 9 генералів, 2500 офіцерів. Упродовж
березня 8-а і 3-я армії вели постійні бої, проте прорватися до Будапешта через
Карпати не вдалося. У Карпатській битві добре себе зарекомендували українські
січові стрільці, до яких австрійці спочатку ставилися досить скептично. Особливо
ефективною була служба стеження УСС. Вони взяли участь у боях на горі
Маківці недалеко від Славського (23 березня – 4 квітня 1915 р.)11.
Взагалі в ході Карпатської операції російським військам не вдалося виконати
поставлені завдання, в основному через невміння воювати в зимових умовах у
гірській місцевості. Під час її проведення війська Південно-західного фронту
втратили 1 млн. осіб, тоді як австро-німецькі – 800 тис.
Навесні 1915 р. австрійському командуванню за підтримки німецьких
союзників вдалося успішно провести Горлицьку наступальну операцію. Їм
вдалося прорвати оборону 3-ої російської армії на 35-кілометровій ділянці в
районі міста Горлице (на південний захід від Сандомира) завдяки майже
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подвійній перевазі в живій силі (для цього спеціально була сформована 11-а
німецька армія на чолі з ген. А. фон Макензі). Російська армія відступила з
Галичини з найбільшими втратами за всю війну – в середньому 235 тис.
убитими і пораненими щомісячно (упродовж усієї війни ця цифра становила
140 тис.)12. 3 червня німецько-австрійські війська зайняли Перемишль, а
22 червня – Львів. У результаті Горлицької операції російські війська були
відкинуті з Галичини, а фронт стабілізувався по лінії Холм – ВолодимирВолинський – Броди – Бучач. Усі попередні успіхи російської армії були
знівельовані, а величезні людські жертви виявилися марними. У період відступу
з Галичини росіяни втратили лише полоненими 500 тис. осіб, а також 344
гармати13. Відступаючи, вони знищували все, що могло хоч би якимось чином
стати в пригоді супротивникові, застосувавши тактику «випаленої землі». Дуже
постраждали не тільки військові об’єкти, а, перш за все, величезна шкода була
завдана мирному українському населенню14.
Наступною великою військовою операцією на українських землях став так
званий Брусиловський прорив 1916 р., який увійшов до всіх підручників військової
справи. 30 березня 1916 р. замість М.Іванова командуючим Південно-Західним
фронтом призначений О.Брусилов. Під безпосереднім командуванням останнього
з 4 червня на фронті від Луцька до Чернівців почався масований наступ армій
Південно-західного фронту, який тривав до 20 вересня 1916 р. Перевершуючи
супротивника в піхоті в 2–2,5 рази, артилерії – в 1,5–1,7 рази російські війська
досить легко прорвали оборону австро-угорських формувань і вже 7 червня
взяли Луцьк, а 18 червня – Чернівці. Війська О.Брусилова зайняли південну
Галичину, Буковину і знову підійшли до Карпатських перевалів, проте на початку
вересня темп наступальних дій значно сповільнився, і Південно-Західний фронт
стабілізувався по лінії р. Стоход, міст і сіл Киселин, Золочів, Бережани, Галич,
Станіслав, Делятин, Ворохта, Селетин.
Дослідники неоднозначно підходять до оцінки результатів наступальної
операції Південно-західного фронту літом 1916 р. У радянській історіографії
традиційно робився наголос на значних втратах австрійських військ (1,5 млн.
убитими, пораненими і полоненими, 581 гармата, 1795 кулеметів, 448 бомбометів
і мінометів), тоді як російські втрати оцінювалися приблизно в 500 тис. осіб15.
Проте, як відзначає С.Нелипович, лише за підрахунками Ставки ПівденноЗахідний фронт втратив з 4 червня по 27 жовтня 1,65 млн. осіб, що, на його
думку, і вирішило долю т. зв. Брусиловського прориву – російські війська
захлинулися власною кров’ю, а жодне із завдань не було виконано: ворог не
розгромлений, Ковель, як вузловий центр, не взято, попри величезні втрати
російських військ16. У стратегічному плані, правда, все ж таки досягнуті
позитивні для Антанти результати – врятована від розгрому Італія, вирішено
питання приєднання Румунії до Антанти, російський наступ полегшив
становище англійців і французів на їх фронтах.
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Україні, на території якої відбувалася ця грандіозна битва, війна знову
принесла значні руйнування, загибель сотень тисяч українців – солдатів, офіцерів
і просто мирних жителів.
Останню велику наступальну операцію під час Першої світової війни
Південно-Західний фронт провів улітку 1917 р., але не досяг жодних успіхів.
Більше того, унаслідок контрнаступу австро-німецьких військ армії російського
Південно-західного фронту відішли північніше Бродів і зупинилися на лінії
Збараж – Скалат – Гримайлів, далі по р. Збруч до Дністра, де з’єдналися з
Румунським фронтом.
Жовтнева революція в Петрограді і початок революційних подій в Україні,
створення Української Народної Республіки зумовили припинення бойових дій
на українських землях. Генеральний Секретаріат Центральної Ради 23 листопада
вирішив об’єднати Південно-Західний і Румунський фронти в Український, а
сама Центральна Рада почала переговори про завершення війни17. Перший
мирний договір у війні 1914–1918 рр. був підписаний саме УНР 9 лютого в
Бресті з Німеччиною.
Перша світова війна й українське суспільство
6 серпня Австро-Угорщина оголосила війну Росії. Переважна більшість
українських солдатів і офіцерів обох імперій виконували свій військовий
обов’язок і воювали в арміях тих держав, де вони народилися і жили, вважаючи
ворога своїм кровним ворогом. Патріотичний підйом на початку війни з обох
боків був значним, чому сприяла й позиція провідних суспільно-політичних
сил, у тому числі українських, направлена на підтримку війни. У зверненні до
українців від 21 вересня митрополит А.Шептицький, зокрема, відзначав: «Ми
по Божій волі сполучені з Австрійською державою і династією Габсбурґів,
загальна у нас доля і горе. Якщо військо нашого цісаря переможе – нас чекає
краще майбутнє. До крові будьте вірні цісареві». Створена провідними галицькими
українськими політиками Головна українська рада (ГУР) підтримала австрійський уряд, виступивши за «створення самостійної Української держави в
Російській Україні й окремого автономного краю з українських земель у межах
Австрії» (маніфест від 3 серпня 1914 р.). У 1915 р. цієї ж позиції дотримувалася
ЗУР (Загальна українська рада), створена на основі ГУР.
У свою чергу С.Петлюра в «Украинской жизни» оприлюднив маніфест
«Війна і українці», в якому стверджував, що українці рішуче настроєні
виконати до кінця свій «громадянський обов’язок» перед Росією. Із формально
нейтральних, а фактично проросійських позицій виступило ТУП (Товариство
українських поступовців).
Водночас, позиція наддніпрянських українських політиків не була така
одностайна у підтримці свого уряду, як галицьких. Декілька їхніх представників, виїхавши до Австрії, створили Союз визволення України, гаслом якого
стало створення самостійної української держави. Вони вважали, що така
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держава потрібна Європі як бар’єр перед Московщиною, обмежувач імперських
амбіцій Росії в Європі.
Лише з часом війна між Австро-Угорщиною і Росією почала розглядатися
українськими політиками Галичини і Придніпров’я як можливість отримання
для українських земель більшої автономії, а то і незалежності. Для політичної
орієнтації українського народу і захисту його національних інтересів були
створені Головна українська рада, Союз визволення України, Загальна українська
рада, Українська парламентська репрезентація18.
Поразки російських армій у 1915 р. визначили зміни в думках російської
громадськості і, що важливо, урядових сфер до українського питання. Так,
П.Милюков на конференції кадетів визнав право українців на культурне
самовизначення. Проявом цих тенденцій, а також реакцією на репресії проти
українського населення в перші роки війни з боку влади стала декларація Ради
ТУП «Наша позиція», в якій ТУП виступив за створення демократичної,
автономної України у складі Росії, перетвореної за федеральним принципом.
Таким чином, ТУП переходить від позиції активного нейтралітету до рішучого
неприйняття війни як такої, що знищує українські землі.
Згода австрійського уряду на створення польської держави, проголошена
1916 р., вплинула і на зміну позицій галицьких українських політиків.
Австрофільство представників старшого покоління політикуму в Галичині
помітно зменшилося, а молоді, що пройшли бойові випробування на передових
позиціях, взагалі критично ставилися до цієї риси своїх старших колег і
відкрито виступали за створення єдиної української держави. Помітну роль у
такій еволюції відносин зіграли масштабні репресії австрійського уряду проти
українського населення Галичини і Буковини на початку війни.
Взагалі, вибір українськими політичними партіями тієї або іншої орієнтації
не був планований стратегічно, був ситуативним, спровокованим конкретними
обставинами. Як справедливо помітили Ю.Горбань і В.Шпаченко, упродовж
століть основними знаряддями у визвольній боротьбі українців був пошук
союзників, пристосування під чужі політичні інтереси і геополітичні сценарії.
Не став винятком і період Першої світової війни. Політичні орієнтації були
різними у західних і східних українців, схожими були лише ідеалізовані
етнополітичні мотиви, що визначали вибір тієї або іншої орієнтації, тобто
прив’язка свого майбутнього до участі у війні на якомусь боці. Безоглядна
орієнтація на захід більшості українських партій, а саме на Німеччину і АвстроУгорщину, була, на думку багатьох дослідників, очевидною помилкою українського національного руху з трагічними наслідками для української державності.
Помилкою було те, що в тій же Європі не побачили інших союзників, як це
зробила Польща, яка може послужити прикладом гнучкості у справі політичного
вибору орієнтації і користі від використання такого підходу19.
Одним із характерних проявів життя військового соціуму стала діяльність
громадських організацій по наданню допомоги військовим і цивільному насе-
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ленню. Благодіяння, яке набуло організованих інституційних форм, виявило
тенденцію до становлення основних елементів громадянського суспільства на
українських землях в роки війни. Уже у вересні 1914 р. було засновано Тетянин
комітет з надання тимчасової допомоги тим, хто постраждав від військових дій,
а згодом – організовано Комітет великої княгині Єлизавети Федорівни,
Романівський комітет та ін. Різноманітні громадські організації, товариства,
попечительства і комітети для допомоги постраждалим військовим і цивільному
населенню виникають на місцевому рівні. Провідною громадською військовомедичною організацією в роки Першої світової війни було Російське Товариство
Червоного Хреста, яке сприяло військовій адміністрації у справі надання допомоги
пораненим і хворим. Головою управління РТЧХ при Південно-Західному фронті
був призначений Б.Іваницький. Одночасно в тилу була розгорнута система
територіальних органів, які почали організовувати лікувальні установи для
військових, збір засобів для забезпечення хворих і поранених усім необхідним.
Тільки за два роки війни РТЧХ витратило на ці цілі гігантську суму – майже
128 млн. руб.20
Уже в перші тижні війни значну допомогу військово-санітарному відомству
надали Всеросійський земський союз допомоги хворим і пораненим воїнам і
відповідний Всеросійський союз міст. На відміну від РТЧХ, фінансованого і
контрольованого урядом, земський і міський союзи були організаціями, створеними «знизу», за ініціативою місцевих підприємців, а тому значною мірою
автономні від уряду. Особливо активно місцеві осередки згаданих комітетів
розгорнули діяльність на українських землях. Так, серед українських міст, які
увійшли до складу Союзу міст, у 82 функціонували губернські і повітові
комітети, а в Києві, Харкові і Катеринославі – обласні (указані міста були
найбільш важливими центрами суспільної доброчесності у справі допомоги
хворим і пораненим військовим, а також постраждалому цивільному населенню).
Яскравим прикладом приватної доброчесності в роки Першої світової війни
може бути українська сім’я підприємців-землевласників Терещенків. Її представники були активними членами багатьох благочинних організацій і брали активну
участь в їх роботі, засновували і утримували власним коштом лікувальні
заклади (1915 р. лише в Києві – 6 лазаретів), здійснювали значні внески на
потреби жертв війни21.
Уряд направляв чималі засоби для забезпечення функціонування цих
структур, унаслідок чого провідні громадські організації настільки зміцніли, що
стали конкурувати з урядовими в деяких сферах надання допомоги населенню.
Досить істотною була й участь церкви в допомозі жертвам війни. У кожному
приході були створені відповідні ради з питань допомоги сім’ям тих, хто
знаходився на фронті, при монастирях відкривалися лазарети і т. п. Так, у Києві
в 1917 р. в монастирях, при релігійних братствах і громадах було влаштовано
11 лазаретів22.

Олександр Реєнт. Україна в Першій світовій війні…

95

Зростання ролі громадських організацій до певної міри було реакцією на
нездатність уряду належним чином організувати допомогу військовим і
цивільному населенню. Уряд проявив тенденцію до самоорганізації соціуму в
критичні моменти свого існування, зокрема у військовий час.
Війна загострила соціальні проблеми, головною з яких стала проблема
виживання як такого – люди масово втрачали довоєнний соціальний статус,
переходячи в розряд марґіналів. Ціни стали значно вищими, ніж зарплати, що
відбилося відповідним чином на рівні споживчих можливостей робітників.
Тривалість робочого дня зросла до 15 год. Істотно змінилася позиція жінок у
суспільстві, на плечі яких тепер лягла турбота про зміст сім’ї (серед працівників
промислових підприємств кількість жінок зросла з 15 тис. у 1914 р. до 133 тис.
у 1917 р.).
Накопичення соціальних проблем, погіршення матеріального становища
основної маси населення, тривале порушення традиційного устрою життя
викликали наростання антиурядових виступів. Так, із серпня 1914 по вересень
1915 р. зафіксовано близько 100 страйків, в яких взяли участь 43 тис. робітників
України, а з жовтня 1915 по вересень 1916 р. – 225 страйків, що охопили
210 тис. робітників. Із серпня 1914 по грудень 1916 р. в Україні відбулося понад
160 селянських виступів23.
Затяжний характер бойових дій, зокрема, відоме «На фронті без змін», значні
людські втрати, а також активна пропагандистська робота обумовлювали значне
посилення антивоєнних і антиурядових настроїв і в солдатському середовищі
Південно-Західного і Румунського фронтів, дислокованих в Україні. Для більшості
солдатів, в основній своїй масі безграмотних або з мінімальним рівнем освіти,
все ще залишалася незрозумілою мета цієї страшної бійні, і на останньому етапі
війни це обернулося втратою боєздатності армії, зробило її одним з основних
гравців революційних подій.
Значне зростання незадоволення солдатів і всього населення Російської
імперії спостерігалося після того, як російське командування не змогло
використовувати Брусиловський прорив для перелому в ході війни. Фактично,
після цього необхідність і неминучість кардинальних змін у суспільному житті
усвідомили всі прошарки російського суспільства. Все більше зростало незадоволення війною, перш за все її неймовірно великими людськими жертвами і
безперспективністю. Проявом цих суспільних настроїв стало зречення Миколи ІІ
15 березня 1917 р. від престолу, а вже 17 березня в Києві була створена
Центральна Рада, яка фактично й перебрала на себе функцію місцевого органу
влади. Революційні події 1917–1921 рр. стали органічним продовженням тих
процесів, які зародилися і з особливою силою виявилися в роки Першої світової
війни, а тому фактично представляють з нею одне ціле.
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Біженство на українських землях у 1914–1918 рр.
Уперше евакуаційні заходи в роки Першої світової війни на українських
землях були застосовані австрійською владою в Галичині і Буковині. Швидкий
наступ російських військ восени 1914 р. примусив місцеву австрійську адміністрацію терміново організувати вивіз у тилові райони людських ресурсів і
матеріальних цінностей (хоча заводи переважно, як, наприклад, нафтопереробний
у Дрогобичі, були законсервовані, сподіваючись на швидке повернення, а також
через брак часу й достатньої кількості вагонів).
Невдалий для Австро-Угорщини хід військових дій призвів до появи
численних біженців з Галичини і Буковини вже восени 1914 р. Щоправда, серед
українців переважали не добровільні переселенці, а евакуйовані із стратегічних
причин виселенці. До проведення таких заходів спонукав ряд обставин. Із
державно-політичного погляду існувала потреба примусового переселення тих
осіб, політичні переконання яких були проросійські, або ж сумнівні. З іншого
боку, військові операційні плани самі по собі передбачали насильницьке
виселення цілих районів із театру бойових дій, а господарські розрахунки
спонукали наперед думати про пошук необхідної в роки війни робочої сили.
Розмах переселенських процесів з Галичини, Буковини, Боснії і небезпека
втрати контролю з боку урядових структур над потоком біженців примусили
австро-угорське Міністерство внутрішніх справ приступити до організації
спеціальних таборів для військових виселенців. Уже 10 серпня 1914 р. при
віденському магістраті було створене «Центральне представництво опіки над
біженцями з Галичини і Буковини», підготовлено інструкцію «Релігійний,
соціально-політичний, культурно-гуманітарний зміст піклування над біженцями
з Галичини і Буковини», згідно з якою основна робота по розміщенню і
обов’язковому працевлаштуванню військових біженців повинна була проводитися тими крайовими політичними урядами, на території яких знаходилися
переселенці. На початку січня 1915 р. уряд визнав «Український комітет
допомоги», очолюваний Ю.Романчуком, державною структурою і надав йому
фінансову підтримку (тижневий бюджет – близько 20 тис. крон). Із початком
нового наступу російських військ 1916 р. в Австро-Угорщині з’явилося ще
декілька організацій, які займалися допомогою українським біженцям і
фінансувалися з державного бюджету, – «Комітет піклування над біженцями з
Буковини» (із Буковини в табори вивезено близько 30 тис. осіб усіх національностей), «Український крайовий комітет допомоги біженцям»24.
З огляду на внутрішньополітичну ситуацію в країні при організації переселенських таборів уряд максимально враховував національний чинник, тобто
створювалися переважно однонаціональні табори. Для українців були виділені
табори Вольфсберґ, Ґмінд й Ґредіґ. Українці знаходилися і в змішаних таборах:
Оберґоллябрун (із румунами) і Хоцен (із поляками). У цілому уряд прагнув
забезпечити мешканців цих таборів усім необхідним для нормального життя:
усі вони мали цегляні будівлі, власний водовід, каналізацію з хімічним
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очищенням води, автономну електричну мережу, хлібопекарські, лікарняні
бараки і навіть рентґенівські апарати. Для задоволення духовних потреб там
відкривалися національні школи, театри, видавалися газети.
Окрім цього, австрійський уряд виділяв ще й грошову допомогу біженцям
(48–60 крон на місяць), проте водночас практично за безцінь використовувалася
робоча сила українського населення, сконцентрованого в переселенських таборах
(тільки у Ґминді підписали контракти або були примусово вивезені на різноманітні роботи 16 890 чоловіків і 16 800 жінок у 1915 р., 8540 чоловіків і 8675
жінок у 1916 р., 5680 чоловіків і 6880 жінок у 1917 р.). Загалом утримання
переселенських таборів, витрати на фінансування культурно-освітніх потреб,
виділення щомісячної грошової допомоги українським біженцям у 1914 –
першій половині 1917 рр. обійшлися австрійській скарбниці приблизно в
69 млн. крон.
На відміну від виселенців, у жахливих умовах опинилися інтерновані т.зв.
«політично неблагонадійні» українці з Галичини і Буковини, що виразно продемонструвало подвійні стандарти в підході до різних груп біженців. Ще 8 серпня
1914 р. галицьке намісництво видало розпорядження про «превентивний арешт
політично підозрілих москвофілів», проте дуже скоро він перетворився на
безконтрольний масовий терор проти всього українського населення Австрії (за
підрахунками І.Нагаєвського, убито близько 36 тис. українських громадян в
Галичині).
Для інтернованих українців Галичини і Буковини були створені окремі
концентраційні табори на заході Австрії, серед яких виділявся своїми розмірами
Талергоф (близько 5 тис. заарештованих, зокрема близько 500 священиків). Восени
1916 р. почалася друга масова хвиля інтернування українського населення в
концентраційні табори (лише до Талергофа було відправлено близько 2 тис. осіб).
Умови для мешкання тут були надзвичайно важкі – від голоду, холоду,
інфекційних захворювань тут загинуло близько 2 тис. осіб25.
1915 р. унаслідок Горлицької операції німецьких і австро-угорських військ
уже російська влада змушена була звернутися до проведення аналогічних
евакуаційних заходів, правда, у значно великих масштабах. Лише з Галичини до
Росії виїхали або були вивезені близько 100 тис. осіб. Причини переселення, як
і 1914 р., були різноманітними: бажання російського командування залишити
австрійцям після себе пустку (тактика «випаленої землі»), що знайшло своє
віддзеркалення у відповідних розпорядженнях; організоване вивезення або
просто втеча цивільного населення з району бойових дій і артилерійських
обстрілів; страх перед розправами з боку австрійців за співпрацю з російськими
органами влади і перехід у православ’я. Водночас, як і галицька австрійська
адміністрація роком раніше, російські військово-адміністративні органи
проводили виселення політично «неблагонадійних» у внутрішні губернії
Російської імперії (т.зв. виселенці і заручники). Основним центром евакуйованих
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з Галичини москвофілів наприкінці 1915 р. став Ростов-на-Дону (близько 6 тис.
представників інтелігенції, а також чимало селян)26.
У зв’язку з наступом австро-угорських і німецьких військ навесні – влітку
1915 р. відповідні евакуаційні заходи почали проводити вже й на території
правобережних губерній Російської імперії – Волинської та Подільської. На
початку червня 1915 р. вище російське командування віддало наказ, згідно з
яким залишена територія «повинна бути перетворена на пустелю, тобто звільнена
як від населення, так і від усього, що могло б становити для ворога певну
цінність». Із практичного боку це означало масове виселення людей, особливо
чоловіків «від 17 до 45 років», а також вивіз або знищення продовольчих
запасів, включно з посівами зернових культур.
Усе це вкрай загострило і без того складну проблему біженства, яке з того
часу набуло ознак примусової депортації. Тільки всі великі витрати з державної
скарбниці для підтримки біженців, з одного боку, і небезпека заселення
німецькими колоністами порожніх земель, – з іншого, зумовили уповільнення
цієї політики. Із стабілізацією фронту восени 1915 р. інтенсивність переселенських
потоків різко зменшилася.
На території всієї Російської імперії в кінці 1916 р. налічувалося понад
3 млн. біженців і вигнанців, зокрема на українських землях – близько 656 тис., в
основному в Катеринославській, Харківській і Чернігівській губерніях. У
контексті біженської проблеми царський уряд прагнув проводити політику
«удосконалення» національної структури населення, всіляко перемішуючи
людей різної національності з метою прискорення їх асиміляції27.
Надзвичайно гостро стояла проблема забезпечення біженців усім найнеобхіднішим, оскільки зусиль одного лише уряду тут було явно недостатньо.
Значну допомогу біженцям надали різноманітні громадські добродійні організації,
зокрема Всеросійський земський союз, Всеросійський союз міст, Комітет
великої княжни Тетяни Миколаївни, «Галицько-російське добродійне товариство»,
іноземні добродійні організації (комітет «Великобританія – Польщі й Галичині»
та ін.). Зі свого боку, уряд також виділяв чималі грошові субвенції, проте вони
не могли задовольнити потреб такої великої кількості людей.
Частина біженців переміщалася в організованому порядку разом із евакуйованими фабриками, заводами і різними установами. Всього з Царства Польського
і Прибалтики було вивезено близько 680 підприємств, з яких майже кожне п’яте
(18%) опинилося в Україні (серед них, зокрема, відомий Деміївський снарядний
завод та ін.)28.
Стан економіки на українських землях у роки першої світової війни
Унаслідок військових дій значно загострилася соціально-економічна
ситуація на українських землях. Зокрема, близько 61 % працездатних чоловіків
із сільської місцевості були мобілізовані на фронт, унаслідок чого в 1916 р.
посівні площі в Україні зменшилися на 1,9 млн. десятин порівняно з 1913 р., а
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валовий збір сільськогосподарської продукції – відповідно на 200 млн. пудів (на
27 %). Війна найчутливіше вдарила по малозабезпечених прошарках села: до
початку 1917 р. із 3 млн. 980 тис. селянських господарств 640 тис. не мали
посівів, 1 млн. 400 тис. – коней, 1 млн. 142 тис. – корів29.
Суперечливою і проблематичною була ситуація в промисловості. З одного
боку, значного розширився державний вплив, а ряд підприємств отримали
вигідні військові замовлення, що дозволило їм наростити обсяги продукції. Але
водночас війна призвела до порушення внутрішніх і зовнішніх торгових
зв’язків, диспропорції в товарному обміні, а також між військовим і цивільним
виробництвом (останнє забезпечувало повсякденні потреби простих людей), до
збільшення хронічних транспортних і фінансових проблем. Внаслідок цього
впродовж 1914–1916 рр. в Україні закрилися понад 1400 підприємств, було
задуто 26 доменних печей. Економіка західноукраїнських земель була повністю
зруйнована унаслідок фактично безперервного проходження тут лінії фронту30.
Величезна кількість біженців і вигнанців із прифронтових регіонів підсилила і
без того значний розлад на залізницях, викликаний відступом царських військ
на широкому фронті улітку 1915 р. і евакуацією з прифронтових губерній
промислового устаткування, адміністративних установ, навчальних і культурних
закладів і т. п.
За даними Головного управління залізниць, біженці й евакуйовані вантажі
зайняли від 100 до 115 тис. вагонів. Наприкінці 1915 р. залізнична станція
Харкова, наприклад, була повністю заставлена галицькими вузьколінійними
вагонами з обладнанням евакуйованих підприємств.
Окрім цього, з Правобережної України вивозилися хлібні й цукрові запаси,
велика рогата худоба й інші продовольчі вантажі. Для евакуації з цього регіону
тільки селекційних станцій і сортового бурякового насіння необхідно було
віддати під завантаження 1500 товарних вагонів. За свідченнями вищих членів
уряду, евакуація у величезному обсязі промислової і сільськогосподарської
продукції остаточно заплутала роботу залізничної мережі. Упродовж декількох
місяців вантажний обіг знаходився в хаотичному стані. Тисячі похапцем
евакуйованих вагонів із вантажами, які часто не мали документальних посвідчень,
місяцями подорожували з однієї магістралі на іншу. Унаслідок закриття прямих
напрямів залізничного руху вагони рушали окружними шляхами, що призводило
до надмірного пробігу транспорту.
Негативну роль у ході евакуації відіграло і те, що вся залізнична мережа
була розрахована на наступальні дії царської армії. Заради цього вона була
спроектована й побудована таким чином, що, наближаючись до західного
кордону, пропускна спроможність залізничних магістралей зростала. Коли ж
величезні евакуаційні хвилі пішли у зворотному напрямі, то зіткнулися на лініях
Петроград–Харків–Севастополь із пропускною спроможністю залізничних
магістралей утричі меншою, ніж у прикордонній смузі. На залізничних станціях
всюди створювалися затори31.
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На думку більшості дослідників, саме транспортна криза (а не брак мінерального палива або ще якоїсь сировини) у роки війни призвела до економічного
занепаду. Загалом гірники виконували поставлені перед ними завдання і
забезпечили необхідні для роботи промисловості (особливо для залізничного
транспорту, морського флоту, підприємств, які виконували військові замовлення)
обсяги вугілля. Після втрати Домбровського вугільного басейну питома вага
донецького палива в загальноімперському видобутку зросла до 86 %. Проте
безлад на транспортних магістралях загострив паливну кризу в економіці. Якщо
в травні було вивезено 121 млн. пудів мінерального палива з Донецького
басейну, то у вересні і жовтні – відповідно 73,6 і 79,1 млн. пудів. Оскільки
видобуток вугілля і антрациту тримався на рівні приблизно 130 млн. пудів, а в
жовтні піднявся навіть до 148 млн. пудів, то на копальнях стали накопичуватися
запаси мінерального палива. На 1 листопада 1915 р. вони досягли 115 млн. пудів.
Вугілля не витримувало тривалого зберігання у величезних буртах і спалахувало.
Транспортна криза загрожувала повною зупинкою металургійних
підприємств. З кінця 1916 р. через брак вугілля все частіше стали припиняти
роботу окремі заводські підрозділи, а то й цілі підприємства. На трьох
металургійних заводах прокатні і мартенівські відділення працювали уполовину
потужності, а на дев’яти – повністю зупинилися32.
1915 р., враховуючи евакуаційні заходи царського уряду, став надзвичайно
несприятливим і для скотарства Правобережної України. Оскільки існувала
загроза окупації її території, земства вели інтенсивну закупівлю худоби для
потреб армії, а також переправляли її (худобу) через Дніпро до Харківщини і
далі в губернії Великоросії. Лише в організованих формах із цього регіону
евакуйовано близько 1 млн. голів великої рогатої худоби. І без цього зруйновані
війною селянські господарства втрачали під загрозою реквізиції худобу,
отримуючи за неї від заготівників мінімальну плату. Загалом, за даними Міністерства землеробства, зменшення поголів’я худоби в губерніях Правобережної
України досягло наприкінці 1915 р. 25 %, а в окремих місцевостях – до 50 %.
Так, згідно з сільськогосподарським переписом 1916 р. у Балтському повіті
Подільської губернії, за пропорційним методом підрахунку, кількість волів
стала удвічі меншою, ніж у Київській губернії, і вчетверо меншою порівняно з
Полтавською губернією.
Найбільших втрат у цьому регіоні зазнало скотарство Волині. До кінця
1915 р. губернським земством і інтендантськими заготівниками було куплено у
населення щонайменше 100 тис. волів, корів і бугаїв, а евакуаційними комісіями
– ще близько 70 тис. Взагалі губернія втратила до грудня 1915 р. 450 тис. голів
великої рогатої худоби, або близько 54 % усього дорослого поголів’я. Причому
втрати волів досягли 85 %, биків – 73 %, корів – 47,5 %. За свідченням уповноваженого по закупівлі продовольства для армії у Волинській губернії Дроздова,
1916 р. в губернії все ще залишалося 900 тис. голів великої рогатої худоби.
Порівняно з довоєнним часом Волинь втратила 400 тис. голів худоби, або 31 %.
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Матеріали Особливої наради по продовольству констатують значне
зменшення поголів’я свиней у губерніях Правобережної України. Затяжний
відступ російських військ під тиском армій Центральних держав навесні і
влітку 1915 р. супроводжувалося панікою, яка посилювалася тим, що стада
свиней неможливо було перегнати на далекі відстані. Цим повною мірою
скористалися спекулянти, які скуповували домашніх тварин за низькими
цінами. Навіть у Херсонській губернії, де не було безпосередньої загрози
окупації, спритні ділки мали на цій операції 120–130 тис. руб. прибутку
щомісячно. У Київській губернії кількість свиней скоротилася впродовж 1915–
1916 рр. на 58,5 %. Аналогічна ситуація склалася в Подільській, Волинській і
навіть Чернігівській губерніях, хоча остання й розташовувалася на Лівобережній
Україні. У Подільській губернії старша вікова група свиней зменшилася за два
роки війни майже на 482 тис. голів, або на 80,1 %, середня – на 52,7 %,
молодша – на 10,7 %. Війна і викликані нею урядові евакуаційні заходи заподіяли
велику утрату всім тваринницьким областям України. Чисельність кінського
поголів’я зменшилася в 1916 р. порівняно з довоєнним періодом із 6022 тис. до
5477,2 тис. голів33.
Таким чином, Перша світова війна продемонструвала хронічне відставання
Росії в економічному і політичному, а, головне, – у соціальному розвитку.
Немодернізоване суспільство і влада в Росії примушували її вести війну
екстенсивними методами, зі значними людськими втратами. У цьому і полягала
головна причина неготовності Російської імперії до війни.
Підсумки
Війна стала логічним завершенням суперечливих процесів «довгого» (в
історичному вимірі) ХІХ ст. і водночас значною мірою визначила основні
вектори розвитку світу впродовж наступних десятиліть.
Велика війна із вражаючою силою виявила кризу світогляду і тих цінностей,
які були визначними у попередньому столітті, розбила позитивістську віру
людей в майбутнє, прогрес, мудрість і доцільність тих форм суспільства, які
існували до війни. І на додаток Версальська система породила цілий ряд нових
суперечностей і розбіжностей, послужила причиною появи могутніх реваншистських течій і настроїв у переможених державах. Війна 1914–1918 рр. не
стала війною, яка, як сподівалися її учасники, покінчила б з усіма війнами, а
стала передвісником нової війни, ще жахливішої і руйнівної, заклала фундамент
для початку Другої світової війни.
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Степан Віднянський (Київ)
ПРОБЛЕМА САМОВИЗНАЧЕННЯ І РОЗВ’ЯЗАННЯ ПИТАННЯ
ПРО ДЕРЖАВНУ ПРИНАЛЕЖНІСТЬ ЗАКАРПАТТЯ ПІСЛЯ
ПЕРШОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ
Закарпаття як найзахідніша частина українських земель, автохтонне населення
якого складали русини-українці, до розпаду Австро-Угорської монархії входило
до її складу під назвою Угорська Русь. Наприкінці жовтня 1918 р. внаслідок
воєнної поразки у Першій світовій війні та під тиском національно-визвольної
боротьби народів, які населяли Австро-Угорщину, одна з наймогутніших в Європі
монархій розпадається. На її руїнах в результаті національно-демократичних
революцій виникають нові держави – Австрія, Угорщина, Чехословаччина та
Королівство сербів, хорватів і словенців. Проголошують Західно-Українську
Народну Республіку галицькі українці, за рахунок територій колишньої монархії
відроджується Польща, розширюється Румунія. Відкриваються можливості для
національного самовизначення і перед закарпатськими русинами-українцями,
які зазнавали значних утисків з боку угорської влади, що проводила щодо них
політику мадяризації, особливо після 1867 р. Щоправда, розв’язання питання
про самовизначення й державно-правовий статус Закарпаття ускладнювалося
військово-політичною ситуацією в краї та загостренням міжнародних відносин
навколо нього після розпаду Австро-Угорщини, а також розходженнями й
суперечностями щодо шляхів його вирішення серед малочисельної місцевої
інтелігенції і громадсько-політичних діячів, їх недосвідченістю, на відміну від
провідників інших пригноблених народів монархії, та неготовністю закарпатського
суспільства в цілому до швидких кардинальних рішень і дій в цьому напрямку.
Після початкового хаосу й невизначеності в перші місяці після розпаду
Австро-Угорської монархії в Закарпатті відбувається помітне політичне піднесення. В процесі обговорення наболілих питань розвитку Закарпаття на
численних мітингах, народних зборах поступово викристалізовуються все
більш чіткі політичні орієнтації щодо майбутнього краю. Оскільки плебісцит чи
референдум в Закарпатті у той час не проводився, то найбільш певним показником суспільної думки стосовно самовизначення й державності краю були
багаточисельні резолюції, звернення й петиції різних народних (руських) рад.
Вони масово створювалися на місцях наприкінці 1918 – на початку 1919 рр. в
ході буржуазно-демократичної революції в Угорщині як органи політичного
життя різних прошарків населення краю, що висували злободенні соціальні та
національно-культурні вимоги, в тому числі щодо нового державного статусу
Закарпаття. Найбільш впливовими серед народних рад краю виявились
Пряшівська, Хустська і Ужгородська, які, проте, дотримувалися різних позицій.
Аналіз рішень та резолюцій народних рад на Закарпатті показує, що головний,
визначальний напрям політичної орієнтації русинів-українців краю був проукра-
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їнський. Єднання зі своїми братами-українцями по той бік Карпат, злуки з
Україною (причому як з УНР в Києві, ЗУНР у Львові (Станіславі), так і з
радянською Україною в Харкові) вимагали численні ради, починаючи з Старолюбовнянської (пізніше – Пряшівської), що прийняла одне з перших таких рішень
ще 8 листопада 1918 р. – «Маніфест до русинів Угорщини», і до історичної за
своєю значимістю резолюції Всенародного з’їзду (конгресу, зборів) угорських
русинів 21 січня 1919 р. у Хусті1.
Це бажання закарпатців вийти зі складу Угорщини і возз’єднатися зі своїми
братами-українцями було цілком природним, обумовленим етно-історичними й
національно-культурними факторами. До цього їх спонукали також й інші
обставини. По-перше, важке соціально-економічне становище в краї (масове
безробіття і злидні, безземелля і великі податки тощо), який протягом століть
займав останнє місце в економічному розвитку Угорщини і з якого, зокрема, чи
не половина населення – понад 300 тис. чол. – до Першої світової війни виїхала
за океан у пошуках праці2. По-друге, повне політичне безправ’я: у Закарпатті не
було жодної політичної партії чи організації, які б захищали права й інтереси,
потреби корінного українського населення краю. Більше того, до 1918 р. цей
край не мав визначених кордонів і навіть своєї назви. Були визначені лише
жупи-комітати (їх було 9), у яких проживали «угорські рутени» чи «карпаторусини»,
як називалося місцеве населення в Угорщині. По-третє, напередодні і під час
Першої світової війни у Закарпатті відбувалася посилена мадяризація українського
населення. Майже повністю була змадяризована інтелігенція, що складалася
переважно із священиків, вчителів та дрібних службовців, були закриті школи з
народною (українською) мовою навчання, заборонено руський алфавіт та календар, які нагадували б українцям про їх слов’янське походження, здійснювалася
мадяризація назв міст і сіл, особистих прізвищ корінних мешканців. По-четверте,
мобілізація угорцями чоловічого населення краю, репресії проти нього та
воєнні дії в Карпатах під час війни вщент розорили Закарпаття.
І, нарешті, наприкінці 1918 р. в Закарпаття повернулося понад 5 тис.
закарпатців – військовослужбовців колишньої австро-угорської армії, що знаходилися в полоні в Росії, зокрема на Україні. Вони стали свідками революційних
подій, відчули до себе прихильне ставлення з боку східних братів-слов’ян і
здебільшого були «пройняті більшовицькими ідеями». Колишні військовополонені
активно включилися в суспільно-політичне життя краю, зокрема, були ініціаторами створення в селах і містах Рад робітничих, солдатських і селянських
депутатів, що вимагали проведення революційних перетворень та возз’єднання
Закарпаття з Україною і Росією, де «дають селянам панські й державні землі»3.
Наприклад, в селі Ясіня на Мараморощині 8 листопада 1918 р. на загальних
зборах населення за ініціативою колишніх солдатів австро-угорської армії на
чолі з С.Клочураком було обрано Українську Народну Раду, її Головну управу і
різні комісії, а також прийнято рішення про з’єднання з Україною4.
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Однак українська орієнтація не була єдиною в Закарпатті: були й інші погляди
щодо майбутнього краю. Зокрема, досить широкі верстви інтелігенції та переважно
міського населення – угорців, євреїв, німців, змадяризованих русинів Ужгорода,
Мукачева, Берегова – прагнули залишити Закарпаття у складі Угорщини. Тим
більше, що в країні в результаті буржуазно-демократичної революції була повалена
монархія і 16 листопада 1918 р. проголошена Угорська Народна Республіка. До
влади прийшов ліберальний уряд на чолі з М.Карої, програма якого передбачала
«всім народам надати максимальну волю та права, але в єдиній Угорщині»5. Так,
створена на початку листопада 1918 р. в Ужгороді так звана «Рада угорських
рутенів», куди увійшли переважно священики греко-католицької церкви, ухвалила
рішення про цілісність Угорщини і програму розвитку Закарпаття в її складі із
забезпеченням прав «нашого угрорусского народа»6.
Подібні рішення в листопаді – грудні 1918 р. було схвалено на зборах у
Мукачеві, Берегові, Вілоку та інших населених пунктах Закарпаття. А в
західних регіонах краю, зокрема на Пряшівщині, було чимало тих, хто вимагав
приєднання до Чехословаччини. Нарешті, були і такі політичні діячі (у східних
районах краю), які доводили доцільність приєднання Закарпаття до Румунії або
створення окремої держави русинів7.
Не було єдності щодо долі Закарпаття і серед чисельної, особливо у США
(близько 400 тис. чол.) карпаторуської еміграції, яка у 1918–1919 рр. проявила
неабияку політичну активність і відіграла досить значну роль у вирішенні
питання про державну належність і статус рідного краю. Зокрема, у середовищі
закарпатської еміграції в США були досить впливові сили, які виступали за
приєднання Закарпаття до Росії і лише жовтневий більшовицький переворот і
вихід Росії із світової війни зробили їх наміри примарними. Були прихильники
возз’єднання Закарпаття з Україною, а також і ті, що відстоювали необхідність
залишення Закарпаття у складі Угорщини чи створення незалежної держави.
На травень 1918 р. припадають перші контакти лідерів закарпатської еміграції
з провідниками національно-визвольного руху чехів і словаків, зокрема з
Т.Масариком, який перебував тоді в США, і починає визрівати чехословацький
варіант щодо майбутнього Закарпаття. Згодом прийняття підкарпатських русинів
до «Демократичної унії Середньої Європи», утвореної в жовтні 1918 р. у
Філадельфії, переговори керівників Американської Народної Ради угорських
русинів з головою Унії Т.Масариком і президентом США В.Вільсоном сприяли
тому, що під час плебісциту, проведеного в США 13 листопада 1918 р., 67,2 %
представників закарпатської еміграції проголосували за приєднання Закарпаття
до Чехословаччини на правах широкої автономії (за об’єднання краю з Україною
висловилося 28,5 % делегатів, за його повну незалежність – 2,5 %, а за залишення
в складі Угорщини – лише 0,8 %)8.
Щоб зберегти у цій складній ситуації Закарпаття у складі Угорщини, уряд
М.Карої змушений був швидко реагувати на розвиток подій. На початку грудня
1918 р. він опублікував указ про право всіх неугорських народів на самовизна-
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чення і, зокрема, призначив уродженця Закарпаття О.Сабова спеціальним
міністром у справах русинів. О.Сабову було доручено разом зі створеною в
Будапешті проугорською Руською Народною Радою підготувати законопроект
про автономію Закарпаття. Для обговорення й схвалення законопроекту про
утворення в складі Угорщини нової адміністративної одиниці – Руської Країни,
10 грудня в Будапешті було скликано нараду. На неї прибуло майже 200 представників закарпатської інтелігенції (за деякими даними в нараді всього брало
участь близько 500 делегатів, серед яких були професори університету, державні
службовці, священики й вчителі)9.
Це зібрання ще раз засвідчило розходження в поглядах і водночас зростання
національної самосвідомості та активізацію політичних позицій передової
інтелігенції Закарпаття. Більшість учасників наради піддала критиці законопроект
й вимагала його обговорення та вирішення долі рідного краю в самому
Закарпатті, зокрема, на народних зборах в Мукачеві або Хусті. Хоч угорський
уряд і погодився на це, але під впливом посилення на той час антиугорських
настроїв в закарпатському суспільстві, що засвідчили, між іншим, рішення про
злуку з Україною народних зборів (рад) в Хусті, Сваляві, Мараморош-Сігеті та
інших містах Закарпаття, 21 грудня 1918 р. видає «Закон № 10 “Про національну
автономію русинів, що проживають в Угорщині”»10.
Цим актом, що набув чинності в день його опублікування, передбачалось
створення із жуп Мараморош, Угоча, Берег і Унг, заселених русинами, так
званої автономної Руської Країни (щодо впорядкування території, заселеної
також переважно русинами в жупах Земплин, Шарош, Абауй-Торна та Спіш, і
на яку претендувала Словаччина11, то це питання залишалося відкритим до
укладення загального миру). В законі підкреслювалося, що «нації русинів
(рутенів), що проживають в Угорщині, належить повне право самоврядування в
питаннях внутрішньої адміністрації, юстиції, освіти, виховання, релігії і використання мови як в законодавстві, так і в управлінні» і що «Руська Країна всі
свої автономні справи вирішує власними органами».
Декларувалося, що державні землі, шахти, ліси переходять у володіння
законного представництва руської політичної нації, але залишаються власністю
Угорщини. Закон визначив таку структуру законодавчих органів Руської
Країни: верховна влада належить руським народним зборам, що обираються на
підставі загального, таємного, рівного і прямого голосування. Спільні з Угорською
Народною Республікою справи (закордонні, військові, фінансові, господарські,
цивільно-громадянські й кримінально-правові тощо) вирішує угорський парламент,
в якому мають бути представлені й депутати від Руської Країни. Виконавчими
органами управління автономного краю стали створене в Будапешті під
керівництвом О.Сабова міністерство Руської Країни та адміністрація, очолювана
губернатором. Ним був призначений адвокат А.Штефан. Адміністрація Руської
Країни, місцем перебування якої стало Мукачево, знаходилася під наглядом й
контролем міністерства в Будапешті12.
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Закон № 10 УНР був, безперечно, кроком вперед у розвитку угорської
державності – вперше за майже тисячолітній період співжиття угорців й русинів
в одній державі ним де-юре надавалися автономні права закарпатським
русинам-українцям. Однак автономія, переважно культурно-національна, що
надавалася закарпатцям цим законом, була досить обмеженою. Адміністрація
автономного краю знаходилася під постійний контролем міністра Руської
Країни, що повинен був «керувати автономними справами» із Будапешта і був
підзвітний уряду УНР, а більшість принципово важливих справ державного
будівництва залишалася в компетенції угорських властей. Як зазначав один із
учасників тих подій закарпатський дослідник І.Кондратович, «ся автономія
була лиш на папері, бо мадяри в дійсності не хотіли видати власть (imperium) до
рук руського міністра»13. Не була чітко визначена законом й територія Руської
Країни як один із необхідних атрибутів державності: до автономії були включені
лише чотири із восьми жуп Закарпаття, а вирішення долі інших територій
відкладалося на потім.
Тому не дивно, що закон про автономію Закарпаття в складі Угорщини не
знайшов підтримки у більшості населення краю, яке після багатовікового
угорського поневолення втратило будь-яку довіру обіцянкам Будапешта. В
містах і селах Закарпаття ширився рух за проведення реформ в галузі сільського
господарства й промисловості, за демократизацію суспільного життя і кардинальне вирішення питання про належність краю. Повсюдно лунали вимоги про
приєднання Закарпаття до України14. А в Ясиню, де серед населення панували
найбільш радикальні настрої, в кінці грудня 1918 р. навіть відбулося антиугорське
повстання і 8 січня 1919 р. Українська Народна Рада проголосила самостійну й
незалежну Гуцульську Республіку та у спеціальному зверненні закликала
населення Закарпаття до збройного опору угорському пануванню. Це звернення
закінчувалося словами: «Най живе один великий український народ від Тиси аж
по Чорне море і гори Кавказ! Най живе і пишається наша велика одноцільна
Українська Республіка!»15.
Слід наголосити: виникнення українських державних утворень – УНР, а
згодом і ЗУНР, було тим зовнішнім чинником, що сприяв зростанню української національної свідомості серед закарпатців, підживлював українську політичну
орієнтацію в краї. Українські політичні сили завжди настоювали на тому, що
Закарпаття, чи «Угорська Русь» як воно тоді називалось, має входити до складу
української держави. Це засвідчують, наприклад, документи, прийняті Українською Національною Радою у Львові 13 листопада 1918 р., а також політична,
моральна й навіть військова допомога уряду ЗУНР українським силам Закарпаття.
Зі свого боку представники УНР теж відстоювали історичне й природне право
цього краю перебувати у складі української держави. Про це йшлося і на
переговорах української делегації з Центральними державами у Брест-Литовську,
і в історичному Акті про Злуку українських земель, і в дипломатичних нотах
представників УНР учасникам Паризької мирної конференції16.
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Однак, найвагомішим й історично обумовленим виявом національнодержавницьких змагань корінного населення Закарпаття, його проукраїнських
симпатій стали Всенародні збори угорських русинів-українців, що відбулися
21 січня 1919 р. в Хусті. Підготовка до їх скликання розпочалася після
звернення Мараморош-Сігетської Ради до інших народних рад Закарпаття
18 грудня 1918 р., в якому, зокрема, зазначалося: «Треба нам зійтися на великі
збори до Хуста у вівторок, 21 січня 1919 року. Там ми скажемо, з ким маємо
жити. Запрошуємо на ті збори увесь руський народ. Просимо кожну сільську і
кожну громадську Раду, щоб на ці збори вислала… своїх послів-делегатів,
котрих народ обере… Обранці мають принести від сільської Ради посвідчення,
що вони є послами… Це тут зробим – як маємо жити подумаєм, аби наші
нащадки на нас не нарікали. Щоб ми славу і честь заслужили руським народом і
перед усім світом. Покажім, що і ми такі люди, як другі! Самі будуймо свою
майбутність!»17. У відповідь на це звернення, в якому пропонувалося від кожної
тисячі жителів обирати одного делегата, повсюдно на Закарпатті наприкінці
1918 – на початку 1919 років проходили збори. На них обирались делегати на
з’їзд у Хусті з настановою вимагати приєднання краю до України.
Незважаючи на різні труднощі як військово-політичного, так й економічного
характеру, на 21 січня 1919 р. до Хусту прибуло 420 чоловік, делегованих від
175 (з понад 400) населених пунктів Марамороського, Березького, Угочанського
та Ужанського комітатів Закарпаття, а також близько тисячі гостей з навколишніх сіл. Отже, якщо ці збори в Хусті і не були справді всенародними (адже
делегати представляли лише частину населення Закарпаття – переважно його
центральні та східні райони), все ж безперечним є факт, що вони стали
найбільш представницьким політичним форумом закарпатців в доленосний для
їх краю час18.
Доступні джерела, насамперед спогади учасників тих подій, свідчать, що на
зборах панували урочиста обстановка й одностайність настроїв їх учасників.
Так, один з очевидців згадує: «Голова зборів, доктор Михайло Бращайко
(адвокат з Рахова, голова Хустської Народної Ради. – С.В.)… запитав народ:
Куди ми хочемо прилучитися? До Угорщини? Чи, може, до Чехо-Словаччини?
Чи до України? – До України! – закричали делегати»19. Практично кожен, хто
виступав, рішуче вимагав возз’єднання Закарпаття з Україною.
У зв’язку з цим слід зазначити, що для переважної більшості закарпатців
Україна з її столицею – древнім Києвом – була державою, де споконвіку жили
їх брати по крові. Один із активних учасників тих подій в Закарпатті А.Штефан
у своїх спогадах з цього приводу писав: «Київ – святість, про яку не вільно було
голосно говорити, хіба в чотири очі з Богом. Київ – це таїна, недосяжна,
незрозуміла, але наша. Тайна, схована в глибині душі, щоб не знайшла її
профанна цікавість. Ця тайна довго-довго дозрівала в душах. І коли дозріла –
стала словом. Могутнім словом. Воно потрясло всією Карпатською Україною.
Було це 21 січня 1919 року в Хусті»20.
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Історична за своїм значенням резолюція Хустського з’їзду була прийнята
одноголосно і складалася, як свідчить наведений без скорочень дослідниками
Закарпаття лише в останні роки «Протокол всенародних зборів угро-руського
народу», з семи пунктів:
«І. Всенародні збори угорських русинів-українців з дня 21-го януара
1919 року висказують з’єднати всіх руинів-українців з комітатів Мараморош,
Угоча, Берег, Унг, Земплин, Шариш, Спіш і Абауй-Торна і прилучення
русинами-українцями заселених земель до Соборної України, просячи, щоби
нова держава при виконуванню (переведенню) сеї злуки узгляднила особливе
(окремішнє) положення угорських русинів-українців. Для того Всенародні
збори заявляють, що русько-українських нарід Угорщини Х (десятий) закон про
Руську Країну, даний в Будапешті з року 1918-го, не признають законом, бо
повстав без його волі і без заступництва народу.
ІІ. З огляду на повисше рішення постановляють збори, що руський народ не
пішле послів своїх до угорського парламенту.
ІІІ. Всенародні збори просять, щоби українські війська засіли землі, заселені
русинами-українцями на Угорщині, і щоби засмотрили населення, живуче серед
тяжких харчових відносин, поживою.
ІV. Всенародні збори витають всі визволені народи австро-угорської монархії:
Чехословаків, Югославян, Румунів, Поляків і Німців.
V. Дальше витають збори мадярське народне правительство на демократичних
основах, що признало право самоозначення (саморозпорядження) народів і не
уживало ніяких насильств проти політичного організовання єго правдивої волі.
VІ. Дальше висказують збори подяку всім державам Антанти і їх союзникам,
що боронили демократичний їх рух і вибороли пригнобленим народам свободу
і просять, щоби помогли здійснити ухвалу Всенародних зборів.
VІІ. Народні збори вибирають для ведення справ русько-українську
народню Центральну Раду із сто членів і уповномочують її заступати русинів на
Угорщині все і всюди де сього потрібно проти інших народів і зробити все, що
каждого часу в інтересі русько-українського народу уважає за потрібне…
По сему одноголосно вибрано Центральну Народну Раду. Председатель:
Др. Михайло Бращайко. Заступники пред. Єміліян Невицький, духовник з Уяку
(Шаріш), Євген Пуза, сотник із Ізи і Іван Волощук, господар з Нанкова»21.
На Всенародних зборах в Хусті була сформована делегація у складі Є.Пузи,
І.Климпуша і С.Клочурака для ознайомлення української влади в Києві з волевиявленням закарпатців. Втім, делегація змогла дістатися лише до Станіслава,
де була прийнята головою Національної Ради ЗУНР Є.Петрушевичем, якому від
імені закарпатських українців було передано «їхню тверду волю приєднати до
України землю, на якій вони споконвіку живуть, як невід’ємну частку України»22.
За деякими даними, про рішення Хустського з’їзду було повідомлено і Київ,
зокрема телеграмою від Ю.Бращайка, і навіть владу радянської України в
Харкові23. Наступного після Хустських зборів дня, 22 січня 1919 р., на Соборній
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площі в Києві, де відбувався історичний акт Злуки, представники ЗУНР вже
говорили і від імені Закарпаття, хоча про рішення закарпатців в Хусті могли ще
й не знати.
Проте цим історичним рішенням українського народу не судилося тоді
втілитися в життя: доля Закарпаття, зокрема, була вирішена за його межами і
вирішальний вплив на це мали зовнішні, геополітичні фактори.
Після Першої світової війни проблема Закарпаття набула досить широкого
міжнародного звучання: чимало держав претендували на присутність в цьому
важливому геополітичному регіоні й були зацікавлені у вирішенні питання про
державну належність Закарпаття згідно із своїми уявленнями про післявоєнний
устрій Європи і власними національними інтересами. Зрозуміло, перші ролі у
розв’язанні цього питання, як і у формуванні нового післявоєнного устрою цілої
Європи, відігравали країни переможної Антанти, якими у січні 1919 р. в Парижі
була скликана конференція для вироблення мирних договорів із переможеними
країнами.
Щодо долі Закарпаття, то серед паризьких миротворців, не в останню чергу
завдяки активній дипломатичній діяльності чехословацької делегації, вже з
самого початку роботи конференції утвердилася спільна думка – Закарпаття має
стати частиною новоутвореної Чехословацької республіки. За згодою держав
Антанти чехословацькі війська вже 12 січня 1919 р. зайняли західні регіони
краю – до річки Уж, включаючи й м. Ужгород. Румунські власті, у свою чергу,
протягом січня – березня 1919 р. самовільно окупували східні райони Закарпаття
у верхів’ях р. Тиси, мотивуючи це тим, що там проживає більшість румун, які
бажають жити в складі Румунії.
В цій складній військово-політичній ситуації і в самому Закарпатті
посилюється прочехословацька орієнтація щодо подальшої долі краю. 7 січня
1919 р. спочатку частина Пряшівської народної ради на чолі з А.Бескидом
висловилася за злуку з ЧСР. Незабаром його було включено до складу офіційної
чехословацької делегації на мирній конференції в Парижі, до якої, крім
прем’єр-міністра ЧСР К.Крамаржа та міністра закордонних справ Е.Бенеша,
вже входили керівники Американської ради угорських русинів Г.Жаткович і
І.Гардош24. Наприкінці січня 1919 р. до Ужгорода прибули представники
президента ЧСР капітани Ф.Пісецький і В.Вака, які проінформували діячів
Ужгородської народної ради про діяльність Т.Масарика в США, його
переговори з керівниками закарпатської еміграції та рішення американських
русинів про приєднання Закарпаття до Чехословаччини. А на початку березня
вже Жаткович і Гардош докладно інформують членів Ужгородської народної
ради про хід обговорення питання про Закарпаття у США і на Паризькій мирній
конференції та закликають закарпатців підтримати рішення американських
русинів про приєднання Закарпаття до Чехословаччини25.
На остаточне вирішення питання про долю Закарпаття вплинули і події в
Угорщині, де внаслідок політичної кризи і мирної соціалістичної революції
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було проголошено 21 березня 1919 р. Угорську радянську республіку. Упродовж
кількох днів влада Рад – т. з. диктатура пролетаріату на зразок більшовицьких
порядків у Росії – була встановлена по всій країні, в тому числі і в Закарпатті, за
винятком територій, окупованих військами Чехословаччини й Румунії. У складі
Угорської радянської республіки Закарпаття одержало територіальну крайову
автономію: створювалась нова адміністративна одиниця – Руська Країна з
столицею у м. Мукачево. Однак радянська влада на Закарпатті невдовзі була
ліквідована. Вона проіснувала лише 40 днів (з 21 березня до 29 квітня 1919 р.), а
в Угорщині – 133 дні.
Країни Антанти, стурбовані поширенням комуністичних ідей і революції,
спрямували проти неї війська союзних держав. Зокрема, 16 квітня 1919 р.
румунські, а 23 квітня і чехословацькі війська почали займати опорні пункти в
Закарпатті. На початку травня ними була окупована вся територія краю. А
19 червня 1919 р. більшість делегатів обраного з’їзду Рад Угорщини прийняла
ультиматум Клемансо про відведення угорських революційних військ –
Червоної Армії «за призначені Угорщині кордони»26.
Бурхливий розвиток воєнно-політичних подій в Центральній та Східній
Європі і складний процес розгляду питання про Закарпаття на Паризькій мирній
конференції27 змусили об’єднатись усі політичні угруповання краю і нарешті
визначитися щодо його майбутнього. 8 травня 1919 р. в Ужгороді зібралися
представники трьох найвпливовіших в Закарпатті Народних рад – Пряшівської,
Ужгородської і Хустської (близько 200 делегатів), які об’єдналися в Центральну
Руську Народну Раду (голова – А.Бескид, заступники голови – А.Волошин,
М.Бращайко, М.Стрипський) і одностайно ухвалили резолюцію про підтримку
рішення Американської народної ради угро-русинів про об’єднання з чехословацьким народом на основі повної національної автономії. «Подкарпатськие
русини, – зазначалося в резолюції, – як автономна единиця самовольно
приключаються до Чехословацької республіки с тем, что руська автономна
краина в заграничных, военных и финансовых делах спольно управлялася, а в
прочих делах управляє собой самостойно, своими урядами и своим сеймом.
Требуем, чтобы до територии сиеи краины принадлежали и западные жупи»28.
На наступних засіданнях ЦРНР обговорювалися питання про статус і
кордони Закарпаття у складі Чехословаччини, а також було вирішено рекомендувати громадянина США Г.Жатковича на посаду «повноважного міністра
штату». Ці вимоги були викладені у спеціальному меморандумі, який 20 травня
1919 р. делегація ЦРНР у складі 112 осіб в урочистій обстановці передала в
Празі президенту ЧСР Т.Масарику. При цьому вітальні промови виголосили
А.Бескид, Г.Жаткович, А.Волошин, а також Т.Масарик, який російською мовою
висловив радість у зв’язку з добровільним приєднанням Закарпаття до ЧСР і,
між іншим, заявив: «Ви, русини, стільки прав будете мати, скільки виборете для
себе»29. Згадуючи цю подію, Августин Волошин у своїх спогадах писав: «Было
то собитіе не лиш исторично-важное, но и щиротеплое, братское! Золота Прага
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торжественно привитала русинов, щиро погостила и мы з надеею на лепшу
будучность вернулися до дому»30.
Приєднання Закарпаття до Чехословацької республіки було правовим чином
оформлено Сен-Жерменським договором з Австрією від 10 вересня 1919 р. на
Паризькій мирній конференції. Згідно статей 10–13 цього договору Чехословаччина зобов’язувалася «встановити територію русинів на південь від Карпат у
кордонах, визначених головними союзниками і дружніми державами, як
автономну одиницю в рамках Чехословацької держави, із найвищим ступенем
самоуправи, який тільки можливий при збереженні єдності Чехословацької
держави»31. Входження Закарпаття до складу Чехословаччини було підтверджено
й спеціальним параграфом (48) Тріанонського мирного договору з Угорщиною
від 4 червня 1920 р.
Оцінюючи характер процесу входження Закарпаття до ЧСР, слід відзначити,
що воно було здійснено без участі широких народних мас краю і не відбивало
історичних прагнень значної більшості закарпатських русинів-українців з’єднатися
з Україною, тобто воно не було насправді добровільним. По-перше, делегати
від карпаторусинської еміграції в США, що проголосували під час плебісциту
13 листопада 1918 р. за приєднання Закарпаття до Чехословаччини і на рішення
яких у першу чергу посилалися чехословацькі дипломати в Парижі, виражали
позицію всього близько 10 % американських русинів; по-друге, Центральна
Руська Народна Рада, яка 8 травня 1919 р. підтримала таке рішення земляківрусинів у США, складалася з представників тільки трьох, нехай і впливових,
рад, не обиралася всенародно і не могла, таким чином, репрезентувати все
населення Закарпаття; по-третє, на її рішення не могла не вплинути присутність
в Ужгороді чехословацьких окупаційних військ, не говорячи вже про те, що на
той час доля краю на користь Чехословаччини була вже практично вирішена у
Парижі.
Приєднання Закарпаття до ЧСР сталося внаслідок збігу ряду обставин,
насамперед міжнародних, серед яких найважливішими були: поразка у війні,
розпад Австро-Угорщини та загальноєвропейський негативізм у ставленні до
Відня і Будапешта, перемога більшовицької революції в Росії, невдачі
українського державотворення, а також неспроможність українських держав –
ЗУНР і УНР – відстояти рішення українців Закарпаття про злуку з Соборною
Україною і, нарешті, прочехословацька орієнтація в цьому питанні країн Антанти,
особливо Франції, яка влаштовувала практично всіх учасників Паризької мирної
конференції і була підтримана ними з геополітичних міркувань (концепція Малої
Антанти тощо)32.
Однак в цілому, з врахуванням всіх тодішніх обставин, можливостей і
альтернатив історичного розвитку, слід визнати, що об’єднання закарпатських
русинів-українців з сусідніми слов’янськими народами – словаками і чехами – у
складі новоутвореної, чи не найдемократичнішої на той час в Європі Чехословацької республіки, яка до того ж обіцяла закарпатцям надати гарантовані

114

Діалоги, гіпотези, джерела

державами-переможцями широкі автономні права (тобто закарпатські русиниукраїнці, єдині з національних меншин ЧСР, ставали її державотворчим елементом), було єдиним реальним і водночас оптимальним варіантом, позаяк відкривало
нові можливості для соціально-економічного й національно-культурного розвитку
цього, одного з найбільш відсталих на початку ХХ століття регіонів Європи.
1
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Владислав Верстюк (Київ)
М.П.ВАСИЛЕНКО: ХОДІННЯ У ВЛАДУ (ГРОМАДСЬКО-ПОЛІТИЧНА
ТА УРЯДОВА ДІЯЛЬНІСТЬ 1917–1918 рр.)
На зламі зими і весни 1917 р. в Петрограді вибухнула і перемогла Лютнева
революція. Цар Микола ІІ відрікся від престолу, а до влади прийшов Тимчасовий
уряд, сформований Державною думою.
У Києві, як і в інших провінційних містах, про ці доленосні події дізналися з
кількаденною затримкою, проте виявам відвертих радощів не було меж. Нікому
не вдалося передбачити початок революції, ніхто не міг знати її фатальних
наслідків через рік – другий. Всі потонули у вирі революційного ентузіазму.
Ентузіастично зустрів революцію і Микола Прокопович Василенко. Він був
давнім і послідовним опонентом самодержавства, ще в студентські роки прилучився до революційного руху, один час був під впливом народницьких ідей, а
після революції 1905–1907 рр. вступив до партії народної свободи, ширше
знаної як партія кадетів1. В 1916 р. був обраний членом її Центрального
комітету. Кадети були партією ліволіберальної ідеології, партією, яка виступила
за радикальне реформування імперської суспільно-політичної системи. В
ІV Державній думі під час Першої світової війни кадетам вдалося створити так
званий міжпартійний «Прогресивний блок», який кинув виклик царському уряду,
жорстоко його критикував і вимагав створення уряду народної довіри відповідального перед Державною думою. Таким став Тимчасовий уряд, ключові
посади в якому заповнили представники партії кадетів: П.Мілюков, А.Шингарьов,
М.Некрасов, О.Мануйлов, Ф.Родичев.
6 березня 1917 р. Тимчасовий уряд звернувся до громадян Росії з своєю
першою відозвою, яка була побудована на кадетських політичних гаслах та
принципах: переможного завершення війни, дотримання обов’язків перед союзниками, якомога швидшого скликання Всеросійських Установчих зборів, запровадженням громадських свобод і т.ін.2 Цікаво, що того ж 6 березня М.Василенко
помістив у «Киевской мысли» статтю, в якій висловив своє ставлення до старої
та нової влади. Його думки практично резонували з урядовою декларацією.
Очевидно, це було не випадково, Василенко був добре ознайомлений зі станом
справ у партії та її ідеологією, яку, без сумніву, поділяв. Як член ЦК партії
кадетів він був одразу ж задіяний до активної урядової роботи. Наприкінці
першої декади березня його викликав до Петрограда новий міністр освіти,
однопартієць О.Мануйлов і запропонував очолити Київську шкільну округу,
тобто взяти на себе керівництво освітніми справами у п’яти губерніях:
Київській, Полтавській, Подільській, Волинській та Чернігівській.
М.Василенко дав згоду, але одразу ж виклав власне бачення нагальних заходів
у освітній справі, насамперед йшлося про необхідність українізації освіти в
Україні: зробити українську мову викладовою у початковій школі, а також
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дозволити читати окремі лекції українською мовою в університетах на території
України. Вимоги М.Василенка були досить помірними, О.Мануйлов не заперечував проти них загалом і навіть доручив Василенкові оперативно підготувати
проект відповідної урядової постанови*, а Тимчасовий уряд 22 березня видав
указ про призначення М.Василенка попечителем Київської шкільної округи3.
Це призначення схвально зустріли й у створеній на початку березня Українській Центральній Раді, з багатьма діячами якої М.Василенка пов’язували
довгі роки громадської діяльності на українській науково-просвітницькій ниві.
Він належав до покоління П.Стебницького, В.Науменка, В.Леонтовича,
Л.Старицької-Черняхівської, О.Вілінського, Є.Чикаленка, О.Лотоцького, був
однолітком М.Грушевського. Ці діячі київської «старої громади» сформувались
в умовах боротьби із заборонами Емського указу 1876 р. протистояння цензурним
та жандармським утискам. Поле їх легальної дії за царських часів було надзвичайно вузьким і не виходило за межі культурно-мовної площини. Саме вони
виступили ініціаторами створення Центральної Ради, в першій відозві якої від
9 березня 1917 р. українські вимоги були сформульовані як «право на заведення
рідної по всіх школах од нижчих до вищих, по судах і всіх урядових інституціях»4.
Але за два – три тижні ситуація суттєво змінилася, ініціативу в Центральній
Раді перебрало молодше покоління українських діячів, до яких долучився
обраний головою УЦР М.Грушевський. Він опублікував 25 березня 1917 р. у
«Новій раді» програмову статтю «Велика хвиля», в якій заявив: «Нічого більш
помилкового не може бути тепер, як витягнути старі українські петиції й
подавати їх наново правительству як наші домагання в данім моменті […] Те,
чого ми добивалися п’ять, чотири, три, навіть рік томі, коли б дане було тоді,
було б прийняте українським громадянством з щирою подякою і, дійсно, могло
б мати своє значення, було б добром для нашого народу, охоронило його від
переживання тяжких хвиль останніх літ, упекшило б йому дальший культурний
похід. […] Але ніяк не може вважатися задоволенням українських потреб,
*

Деяку додаткову інформацію про позицію М.Василенка та його аудієнцію у міністра
освіти подає у своїх спогадах О.Лотоцький. Він пише, що одразу ж після відвідин
О.Мануйлова Василенко проінформував його про суть розмови та просив підготувати до
наступного дня проект урядової постанови. «На мій запит, як же справа буде з школою
середньою, Василенко, замішавшись, признавсь, що якось, спинившися на згаданих двох
категоріях шкіл, про середню не згадав, – пише О.Лотоцький. – Я порадив, щоб до
проекту заведено було точку й про школу середню. Василенко завагався». Не зміг його
переконати і П.Стебницький. Незважаючи на те, що Лотоцький підготовив два варіанти
проекту, в першому з яких йшлося і про вивчення української мови у середній школі,
Василенко, однак, подав Мануйлову другий варіант, який обмежувався лише
застосуванням української мови у початковій освіті та читанням українознавчих курсів в
університетах України. Він був затверджений урядом, а перший варіант був включений до
«Пам’ятної записки», яку делегація Української Національної ради Петрограда передала
17 березня голові Тимчасового уряду. Див.: Лотоцький О. Сторінки минулого. – Варшава,
1934. – Т.3. – С.367.
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«розв’язанням українського питання» для даного моменту. Се треба з усією
рішучістю сказати про останню заяву Тимчасового правительства, про його
спочуття до «культурно-національного само означення народностей Росії». Не
про нього тепер річ, і нікого воно тепер не інтересує на Україні. Українського
питання вже нема. Є вільний, великий Український народ, який будує свою
долю в нових умовах свободи»5.
Нові українські вимоги були обґрунтовані тим же М.Грушевським, він їх
визнав як здобуття широкої національно-територіальної автономії України та
перебудови Росії на федеративну, демократичну республіку. При цьому
М.Грушевський розумів національно-територіальну автономію як необхідний і
послідовний крок до здобуття суверенності. Отже, Центральна Рада національнокультурні домагання змінила на національно-політичні.
М.Василенко поділяв федералістичні погляди, проте його непокоїли революційні імперативи, «захватне право» революції. Схоже на те, що він був людиною з
подвійною культурною ідентичністю, яка намагалася поєднати в собі українське і
російське культурні начала, єдність і неподільність Росії з автономією України.
Сутність своєї непростої позиції він намагався з’ясувати кореспонденту газети
«Киевлянин», яка займала відверто українофобську позицію. «Насамперед, –
рішуче заявив М.Василенко, – я автономіст-федераліст і вже з цього витікає моє
глибоке переконання в захисті ідеї цілісності російської держави і, отже, у
відстороненні від всякого роду прагнень в сенсі повного відокремлення від Росії
окремих частин. Але облаштування Росії я мислю як федеративну республіку,
яка надає окремим областям широке поле для їх самостійного життя». Схоже,
що Василенко мислить як типовий правовірний кадет, який не заперечує проти
федерації, але національно-територіальну автономію відкидає, підміняючи її
національно-культурною та місцевим самоврядуванням. Він посилається на
М.Драгоманова, який в основу федеративного поділу клав територіальний,
обласний принцип, далі застерігає, що національний принцип може призвести
до шовінізму і пануванню однієї нації над іншою. Але несподівано, порушуючи
попередню логіку, М.Василенко оголошує в інтерв’ю, що стоїть за національний
принцип, хоч і відчуває великі труднощі у його застосуванні, тому допускає
виділення Новоросії (півдня України) в окрему область6.
Відзначимо, що така позиція була характерною для частини української
інтелігенції старшого покоління, яка не встигала за ходом розвитку революційних
подій і відчувала повний острах перед диференціацією суспільства за національною ознакою, яка почала вимальовуватися вже з весни 1917 р., коли проти
Центральної Ради ополчилися не лише російські націоналісти, об’єднані навколо
газети «Киевлянин», але й діячі з київської ради робітничих депутатів, які заявили
наприкінці березня, що розженуть багнетами Всеукраїнський національний
конгрес, якщо він насмілиться проголосити автономію України.
Саме в цей час і розпочалася праця М.Василенка на посаді попечителя.
Інститут попечительства був рудиментом старої влади, який міністр освіти

Владислав Верстюк. М.П.Василенко: ходіння у владу…

119

О.Мануйлов чомусь вирішив зберегти і поєднати з новою демократичною формою
влади і управління. О.Мануйлова за це жорстко критикували урядові опоненти.
М.Василенко, щоб уникнути подібної критики, вирішив створити при управлінні
учбової округи неформальну тимчасову попечительську раду з дорадчими
функціями. В неї були зібрані представники всіх інституцій, установ, громадських
об’єднань і організацій, пов’язаних тим чи іншим чином з освітою від університетських професорів до представників початкових учбових закладів, профспілок і
національних освітніх організацій. В цю типову революційну організацію
влилося понад п’ятдесят осіб.
Загалом робота попечителя передбачала надзвичайно широке поле
діяльності пов’язане як з повсякденним життям нижчих, середніх та вищих
шкіл, так і з підготовкою та проведенням реформи старої школи. В Україні
найбільш дражливою виявилась проблема українізації школи. Вона вийшла
далеко за межі освітньої системи, швидко політизувалась і зрештою переросла в
погано приховану «мовну» війну.
З одного боку, російські націоналістичні сили організували протести і кампанії
«проти насильницької українізації школи», з іншого – українці вимагали
негайних реальних кроків по українізації освіти. В цій ситуації М.Василенко
намагався уникати якихось кардинальних рішень та різких змін звичної
практики. Свою позицію він пояснював так: «На мою думку, українські школи
слід заснувати в міру того, як визріватимуть потреби, не зачіпаючи вже існуючі
російські школи, оскільки російська культура така сильна на Україні і потреба у
навчанні так зрозуміла, що в данний час така штучна українізація була би
значною мірою культурним насильством. Я наполягаю також на відкритті окремих гімназій, а не українських паралельних відділень у російських гімназіях,
що з мого педагогічного погляду може викликати загострення національної
ворожнечі. Логіка навчального життя – це річ небезпечна. Українська школа
має будуватися заново, а не на руїнах нею ж зруйнованої російської школи»7.
Наприкінці квітня 1917 р. попечитель ініціював проведення педагогічної
наради для обговорення та з’ясування можливостей переходу до навчання українською мовою. Коли виявилось, що одностайності у вирішенні цього питання
нема, попечитель вирішив запропонувати висловитись на тему запровадження в
школах дисциплін українознавства та викладання українською мовою голів
міських дум та земських управ. Звичайно такий спосіб відкладання проблеми на
майбутнє викликав негативну реакцію в стінах Центральної Ради. Коментуючий
згаданий епізод на засіданні УЦР, Ф.Крижанівський, один із заступників
М.Грушевського, сказав, що «навіть Мануйлов давав більше, ніж тепер дає
Василенко». Засідання УЦР прийшло до висновку, що шкільна політика
Василенка не може задовольнити українців8.
Подібна логіка революційного часу була далекою і незрозумілою М.Василенку.
Стосунки з Центральною Радою у нього не склалися. Він був запрошений до її
складу 15 березня 1917 р., але, судячи з протоколів засідань УЦР, жодного разу
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не був на них присутній. Після переобрання УЦР на Всеукраїнському
національному конгресі його прізвище не фігурувало в списках обраних чи
кооптованих, хоча з липня по жовтень 1917 р. київські кадети мали своїх
представників у Малій раді.
Відсутність прямого перебування Василенка у Центральній Раді можна
частково пояснити і тим, що з 19 серпня 1917 р. він був призначений товаришем
(заступником) міністра освіти і змушений був виїхати до Петрограда. Суттєве
підвищення на посаді, очевидно, варто розцінювати як своєрідну високу оцінку
лояльності, яку дістав М.Василенко від нового міністра освіти С.Ольденбурга,
теж кадета за партійністю. Осінь 1917 р. М.Василенко провів у Петербурзі. До
його службових обов’язків входила підготовка міністерського звіту Установчим
зборам, реформа освітніх структур, ліквідація шкільних округ, перепідпорядкування шкіл органам місцевого самоврядування. Восени 1917 р. він познайомився
і потоваришував з В.Вернадським, який теж на той час працював товаришем
(заступником) міністра освіти. Саме В.Вернадський засвідчив, що ідея створення
Української Академії Наук першою з’явилась у М.Василенка.
Осінь 1917 р. виявила повну безпорадність Тимчасового уряду, його зволікання
з проведенням Установчих зборів зіграли на руку більшовикам, які в черговий
раз відважились на захоплення влади і досить легко її здобули. Як свідок тих
подій М.Василенко засвідчив: «Виявилося, що в уряді не було не тільки сил, але
й готовності. Легковажність Керенського проявилась повною мірою»9.
В середині листопада 1917 р. М.Василенко повернувся до Києва, де вже
було проголошено Українську Народну Республіку. Здавалося б, здійснилося
те, чого кілька десятиліть прагли українську діячі. Проте М.Василенка дистанціювався від діяльності державних органів УНР, з іншого боку, аналіз документів
Центральної Ради підказує, що його туди і не кликали. Швидше за все, визначальну роль тут відіграв суб’єктивний фактор, погіршення особистих стосунків
з М.Грушевським, яке відбулося протягом 1917 р. на ґрунті ідеологічних
розходжень. Треба відзначити, що М.Грушевський, знаний історик, незаперечний
лідер українського національного руху, поряд з видатними якостями мав і такі,
які ускладнювали спілкування з ним. Ці сторони його характеру сучасники
називали «дрібно-егоїстичними амбіціями»10.
Лише 2 квітня 1918 р. Мала рада обрала М.Василенка до складу Генерального
суду – найвищої інстанції судової гілки влади УНР. Віднайти сліди діяльності
М.Василенка у Генеральному суді не вдалося, проте відомо, що вже в цей час
командування німецьких окупаційних військ задумало змінити ліводемократичну
Центральну Раду правим режимом. Ще 10 березня представник німецького
міністерства закордонних справ з Брест-Литовського телеграфував до Берліна з
приводу отримання провіанту дослівно таке: «Чи отримаємо хліб від нинішнього
уряду, чи від іншого – це байдуже».11 Через місяць, 13 квітня німецький посол у
Києві, інформуючи міністерство закордонних справ про стан справ, відзначив,
що хоч до цього часу він цілком лояльно ставився до українського уряду і його

Владислав Верстюк. М.П.Василенко: ходіння у владу…

121

прем’єр-міністра, але тепер змушений буде «спробувати поступово і в обережній
формі увійти в контакт з більш правими партіями» 12. Вибір німців зупинився на
великому землевласнику, нащадку гетьманського роду, генералі П.Скоропадському.
Загальноприйнятим в історіографії є твердження, що лише після перевороту
гетьман доручив М.Устимовичу формувати новий український уряд. Той одразу
ж звернувся до одного з лідерів партії соціалістів-федералістів А.Ніковського з
пропозицією до партії взяти кілька ключових міністерських портфелів. Есефи
різко відмовились і лише після цього уряд був сформований переважно з
представників партії кадетів. М.Устимович відразу після перевороту захворів і
надзвичайно складне завдання формування кабінету міністрів Української
Держави лягло на М.Василенка, що був одним з перших, хто відгукнувся на
пропозицію очолити міністерство освіти, і якого гетьман 30 квітня призначив
виконуючим обов’язки голови уряду. Н.Полонська-Василенко, яка в силу своїх
родинних зв’язків (пізніше дружина М.Василенка) добре знала ситуацію, описала
її так: «…скласти кабінет міністрів М.Устимович не зміг. 30-го квітня Гетьман
призначив на голову Ради Міністрів М.Василенка. /…/ Гетьман дав Василенкові
інструкцію: скласти кабінет не пізніше вечора 1-го травня. Цей кабінет мусив
бути «лівий», а в основу його діяльності мало бути поставлене завдання
національного відродження України, без «крайностей», які викликали б нехіть
до українства серед інших національностей. Спроба М.Василенка притягти до
праці есефів скінчилась теж невдачею». Коментуючи цей епізод, Н.ПолонськаВасиленко не без пафосу зазначає: «Цей момент – відмова соціалістичних партій
взяти участь у будуванні гетьманської держави – глибоко трагічний: представники
українського народу не знайшли в собі в такій мірі патріотизму, національної
свідомості й зрозуміння, щоб стати вище від партійних інтересів і об’єднатися в
ім’я Української Держави»13.
Наскільки правомірними і справедливими є закиди соціалістам-федералістам
треба ще розібратися, бо в історії створення гетьманського уряду є чимало
моментів, обійдених мовчанкою, фактів, неузгоджених в часі, що дає підстави
сумніватися у достовірності появи уряду в тій версії, яка була представлена
вище. Звернемо увагу на ті обставини, які породжують ці сумніви.
Р.Божеський, далеко не прихильний до Центральної Ради, в своїх спогадах
так передав враження від гетьманського перевороту, яке створилося у місті:
«Безграмотно складена (як щодо політики, так і щодо граматики) «грамота»
Скоропадського, відсутність уряду, якісь чутки про різні списки міністрів та
переговори з росіянами-землевласниками, розставлені на вулицях німецькі
застави з кулеметами й гарматами, серед українців створили в місті атмосферу
непевності… Звичайно, що гетьман спирався на групи, котрі хотіли будувати,
як я вже казав, “російську Вандею”… »14.
Спонукальні мотиви, які змусили піти його в уряд, М.Василенко викликав у
розмові з Д.Дорошенком, десь на 4 чи 5 за переворотом день, коли ситуація вже
стабілізувалася і з’явився новий уряд. Д.Дорошенко так відтворив цю розмову:
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«В коротких рисах Василенко познайомив мене з ситуацією. Центральна Рада і
правительство есерів, казав він, виявили свою нездатність вдержати в руках
владу й організувати державу. Прийшли інші люди, представники іншого
політичного і соціального світогляду, і взяли владу в свої руки, але знов-таки в
ім’я самостійної української держави. За цими людьми стоїть тепер рішаючий
реальний чинник: збройна сила Німеччини. З цим треба насамперед рахуватись.
Але треба, щоб і при новому курсі політика держави зоставалась національноукраїнською, треба, щоб і нові форми української державності були заповнені
національним змістом. Інакше не буде ніякої української держави. Отже від
самих українців, спеціально від тих, які критично ставились до політики попереднього українського правительства, залежить, щоб і при новій зміні державного
ладу й устрою вдержалась сама суть: національно-державна ідея українська. А
Гетьманщина – це якраз найбільш національна, історично вироблена форма
спеціально українського державного ладу»15. Кількома днями раніше, очевидно,
це трапилося 1 травня, перебуваючи вже в ранзі виконуючого обов’язки голови
уряду, М.Василенко мав розмову з кореспондентом «Киевской мысли». Розмова
2 травня була опублікована у бюлетені цієї газети, а наступного дня передрукована у ранковому випуску «Киевской мысли». Василенко повідомив, що
пропозицію вступити до уряду він отримав у день перевороту, однак давно вже
був готовий до неї і тому одразу згодився. Ще в момент повернення Центральної
ради до Києва до нього, виявляється, зверталися «представники різних
громадських груп» і зондували його думку на предмет, чи увійшов би він до
складу нового ділового міністерства. І ось, коли з’явилась фактична можливість
створення уряду на чисто діловому, персональному принципі, Василенко
відгукнувся на пропозицію без коливань. Далі в розмові він відзначив, що його
вступ до уряду відбувся без санкції і обговорення партії кадетів, але при
моральній підтримці його друзів. Ще одна деталь. Василенко зазначив, що якби
партія кадетів висловилася проти вступу своїх членів на міністерські посади, то
він без особливих зволікань вийшов би з партії. Тобто для нього було важливим
дистанціювати кадетів від перевороту. Наскільки це відповідало дійсності,
поговоримо дещо згодом, але візьмемо до уваги ще кілька цікавих подробиць.
Завдання формувати уряд М.Василенко отримав пізно увечері 30 квітня під
час зустрічі з П.Скоропадським. Останній поставив досить жорсткі умови: уряд
повинен бути сформованим не пізніше десятої години вечора наступного дня,
він має бути лівим і реформістським, про реставрацію старого режиму не може
бути мови, в основу діяльності кабінету повинно бути покладене національне
відродження України, але «без тих крайнощів, які дратували населення».
Микола Прокопович начебто теж намагався насамперед залучити на міністерські посади відомих українських фахівців. За його словами, він відвідав
збори соціалістів-федералістів, яких переконував в тому, що в разі їх відмови
йому доведеться скласти уряд «з інших елементів, які без сумніву будуть відповідати українському національному відродженню, але не будуть мати такого
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визначеного національно-політичного обличчя, як соціалісти–федералісти»16. Як
можна зрозуміти з розповіді М.Василенка кореспонденту «Киевской мысли»,
соціалісти-федералісти не поспішали прийняти пропозицію, але й остаточно не
відкидали її: «Лідери партії соціалістів-федералістів заявили мені, що партія
майже вирішила відмовитись від участі в новому уряді, але остаточне
вирішення питання потребувало деякого обговорення. Мені було обіцяно, що
вечором надійде остаточна відповідь». Дещо в іншій інтерпретації, чому не
вдалося домовитись з есефами Василенко розповів 3 травня Є.Чикаленкові.
Важливість почутого змусила Чикаленка занотувати розмову до власного
щоденника: «Він (М.П.Василенко – Авт.) розказував мені, що вчора цілісінький
день вмовляв с. ф-тів взять портфелі у міністерстві, але вони уперто відмовляються, що не закалять свого імені. Я, каже Василенко, доводив їм, що не треба
боятися грязі і гною, коли ви хочете посадить якесь дерево, чи квітку, але вони
упираються, і поневолі я мушу звернутись до кадетів.
– Але що буде з Україною? – питаю. Не клопочіться – Скоропадський і я
твердо стоїмо на тому, щоб скрізь проводити українізацію, правда, нерізко.
– Але Ви, – кажу, – кадет, Ви будете тягнуть до єдиної неділимої.
– Коли обставини складуться так, що Україна повинна буде з’єднатись з
Великоросією, то це з’єднання я мислю, – каже Василенко, – тільки на
федеративних началах і тільки тако мислячих я буду набирати в кабінет, якщо
соц.-фед. одмовляться прийнять участь»17.
Як випливає з інтерв’ю «Киевской мысли», Василенко, не дочекавшись
відповіді есерів, поїхав на засідання уряду, який вже був сформований, і
повернувся додому лише о 4 годині ранку 2 травня і лише тоді прочитав
записку О.Шульгина, в якій містилося прохання затримати остаточне формування кабінету, оскільки УПСФ отримала додаткову інформацію, яка потребувала
часу на осмислення.
Отже, як бачимо, дрібні деталі та нюанси говорять про те, що не так все
однозначно і просто, як може здатися на перший погляд. Є сумніви у щирості і
відвертості М.Василенка як у розмовах з Д.Дорошенком та Є.Чикаленком, так і
у розмові з кореспондентом «Киевской мысли». У всякому разі є очевидні
невідповідності і суперечності.
Не виключено, що М.Василенко як один з дослідників історичної гетьманщини,
був одним з ініціаторів її новітнього відновлення. Окремі джерела, які залишались
тривалий час поза увагою дослідників, наштовхують на думку, що М.Василенко
брав участь у підготовці гетьманського перевороту чи принаймні був у цю
справу втаємничений. Н.Полонська-Василенко пише, що М.Василенко належав
до видатних діячів Української народної громади18, тої організації, яка задумала
і здійснила при підтримці німецького командування переворот 29 квітня. Міг
провідний член організації не знати, чим займається його організація? Швидше
за все мусив знати. В.Вернадський, який 9 травня 1918 р. приїхав до Києва і,
зупинившись у М.Василенка, після розмови з ним у своєму щоденнику відзна-
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чив: «Coup d’etat19 совершен немцами /…/ В[асиленко] составлял министерство,
с ним говорили уже давно, за недели 1½ – 2 до переворота»20. Підтверджує цю
інформацію з деякими відмінностями та додаванням окремих подробиць
П.Мілюков, який прибув до Києва 10 червня і на третій день в присутності
В.Вернадського та Д.Григоровича-Барського мав розмову з М.Василенком. В
своєму щоденнику Мілюков досить детально зафіксував зміст цієї розмови.
Наведемо її головні моменти: «Его подробный рассказ о подготовке переворота.
К нему еще в начале марта приходил один инженер (потом министр [очевидно,
йдеться про Б.Бутенка – Авт.]) и спрашивал, согласен ли он говорить о вступлении в министерство. Василенко согласился, потом передал Григ[оровичу]Барскому и Демидову. Через неделю другой разговор. Затем (около 15 апреля)
разговоры замолкли /…/ Накануне переворота Василенко приглашен к
Скоропадскому, ему предложено составить список, причем у Скоропадского
уже были обещаны Устимовичу (мин[истр] про[довольствия] и /пропуск
фамилии/. В министерство надо было ввести кандидатов всех заинтересованных
групп: хлеборобов (Лизогуб), торгово-промышленников (Гутник) и др. Видимо,
глубже в переворот кадетов не посвятили /…/ Главные враги правительства –
украинские партии, но с этой стороны Василенко считает правительство
прочным. Германцы не пойдут с шовинистами украинства. Оставшись наедине,
Василенко говорит, что хочет видеться со мной часто. В общем моя ориентация,
видимо, для него приемлема и приятна»21. Нема підстав не довіряти об’єктивності і правдивості в даному разі двох дуже поважних вчених і політичних
діячів, до того ж їх інформація була конфіденційною і не передбачалась до
оприлюднення, тоді як публічні заяви М.Василенка, очевидно, переслідували
певну мету, насамперед дистанціювати себе і особливо свою партію від участі у
перевороті, а також створити враження, що переворот не виходив за межі
національного дискурсу і лише відмова есефів змусила гетьмана запросити до
уряду проросійських політичних діячів. До речі, німецьке командування
офіційно заявило про свою повну непричетність до перевороту.
Знаємо, що М.Василенко був заступником голови київської організації
партії кадетів, активно співпрацював з членами її ЦК, такими як В.Вернадський,
І.Демидов та П.Мілюков, (щоденники і В.Вернадського і П.Мілюкова дають
численні підтвердження цієї думки). Якщо Мілюков не сплутав березень з
квітнем, то це означає, що повернення Центральної Ради до Києва одразу ж
викликало незадоволення і політичну опозицію у ліберально-консервативних
проросійських колах Києва, і вони негайно розпочали таємну організацію
протидії УЦР. Навіть якщо прихід Б.Бутенка (до речі, одночасно члена і
«народної громади», і партії кадетів) до М.Василенка та згода останнього на
участь в майбутньому уряді відбулися на початку квітня, тобто в момент перших
контактів П.Скоропадського з німецькими спецслужбами, то і це говорить про
причетність партії кадетів до перевороту.

Владислав Верстюк. М.П.Василенко: ходіння у владу…

125

Зважаючи на вище наведену інформацію, особливо цитовані записи з
щоденника Мілюкова, можна припустити, що первинний склад майбутнього
уряду змовники мали вже до перевороту, звідси інформація Р.Бжеського про
різні міністерські списки та людей, орієнтованих на творення з України
російської «Вандеї», але, очевидно, такий склад міністерства і проектований
ним напрямок діяльності викликав різке заперечення генерала М.Гофмана. Це
змусило гетьмана відмовитись від постаті Устимовича і спішним порядком
доручити справу формування уряду М.Василенку, відомому в Києві своїм
українофільством та старими зв’язками з українською ліберальною інтелігенцією.
Такий поворот справи викликав розгубленість не лише в середовищі соціалістівфедералістів, але й українських кадетів, яким пропонувалося розбудовувати
українську державу.
Важливу інформацію про ставлення партії кадетів до перевороту знаходимо
в «Киевской мысли» від 3 травня. Газета повідомила, що у зв’язку з
формуванням нового уряду в останні дні майже безперервно відбуваються
засідання окремих груп партії кадетів, на яких дуже жваво обговорюється
ставлення до входження представників партії до складу нового уряду. Проте
провід кадетів зумів знайти вихід з ситуації, який дозволяв і взяти участь у
роботі уряду, і зберегти власні ідеологічні чесноти. 2 травня на засіданні
київського міського комітету партії з’ясувалося, що члени партії М.Василенко,
А.Ржепецький та С.Гутник увійшли до уряду персонально, а не як представники партії. Засідання міського комітету не змогло визначитись у своєму
ставленні до цього факту. Того ж дня відбулися два засідання обласного
комітету кадетів, на яких після довгих суперечок та дебатів було ухвалено таке
рішення: «Принципиально признавая в настоящее время необходимым участие
партии в государственной работе путем вступления в состав министерства, но,
не имея возможности в данное время обсудить во всей полноте обстоятельства
создания правительства и его платформы, областной комитет с участием членов
городского комитета постановляет: считать членов партии, вошедших в состав
правительства, приглашенными персонально и, вполне доверяя их партийной
ориентации, не связывать их партийными директивами»22.
Не може не дивувати та швидкість, з якою М.Василенку вдалося створити
ядро Ради Міністрів, в якому більшість міністрів були членами кадетської
партії. Новий склад уряду був оприлюднений у бюлетені «Киевской мысли»
2 травня разом з інтерв’ю М.Василенка. Д.Дорошенко згадував, що дізнався про
переворот під час перебування у Львові з телеграми, яка надійшла до редакції
газети «Діло», а вже надвечір того ж дня надійшло нова телеграма «з деякими
подробицями й складом нового кабінету міністрів; серед перекручених або
незнайомих прізвищ стояли імена Василенка, Ржепецького, генерала Кирея»23.
Отже, є підстави вважати, що робота над формуванням майбутнього гетьманського уряду розпочалася ще до перевороту. Це природно і логічно для тих, хто
задумує державний переворот. Про те , що так воно і було, кількома словами у
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спогадах проговорюється сам гетьман. Він пише, що інженер Бутенко був
першим з тих, хто згодився бути міністром ще до перевороту24. Участь в уряді
членів партії кадетів не могла відбутись без згоди керівництва партії, яке
перебувало у Москві. Навіть стислі консультації вимагали часу. Вони не могли
відбутись протягом 1 травня. Цікаво, як до складу уряду без попередніх домовленостей потрапив С.Гутник, який мешкав у Одесі. Присутність кадетів в уряді,
які надзвичайно скептично ставилися навіть до української автономії, ставить
питання про справжні наміри тих, хто задумував переворот 29 квітня. На фоні
позірного запрошення до уряду соціалістів-федералістів, звертає на себе увагу
той факт, що після 28 квітня, коли вийшло число 70 «Нової ради», органу
УПСФ, наступний № 71 газети з’явився лише 9 травня, а «Робітнича газета» в
цей час продовжувала виходити друком.
Перше засідання нового уряду відбулося в ніч на 2 травня під головуванням
М.Василенка та гетьмана. Оскільки низка посад залишилася вакантними, то
було ухвалено рішення про тимчасове сумісництво. М.Василенко обійняв ще й
посади міністрів закордонних справ та віровизнань.
Нарада українських соціалістичних партій відреагувала на такий склад
уряду зверненням до німецького вищого командування в Києві. У заяві
констатувалося, що кабінет Василенка ні в якому разі не задовольняє українські
партії, оскільки там мало осіб тямучих в українській справі, а декотрі й
настроєні дуже вороже до української державності. В заяві містилася вимога
виключити із складу уряду А.Ржепецького – міністра фінансів, Б.Бутенка –
шляхів сполучення, Ю.Любинського – охорони здоров’я, М.Гіжицького –
державного секретаря. На М.Василенка ця вимога не поширювалася, хоч
соціалістичні партії й не вважали достатньою його українськість. Тому вони
вимагали посаду міністра освіти віддати представникові соціалістичної партії.
Як відомо, генерал В.Гренер на всі ці вимоги відповів сакраментальною фразою:
«Zu Spät!» (вже запізно)25.
Після згоди Ф.Лизогуба 10 травня очолити уряд та призначення 20 травня
Д.Дорошенка керуючим справами міністерства закордонних справ, а проф.
В.Зіньківського – міністром віросповідань, М.Василенко зосередився на роботі
міністерства освіти.
Гетьман у своїх «Спогадах» залишив розлогу характеристику його політичних,
ділових та людських якостей. Він вважав М.Василенка людиною, яка не могла
ігнорувати значення російської культури і була поміркованим українським
патріотом: «Профессор Василенко, министр народного просвещения, ученый,
историк, кадет… С украинским вопросом основательно ознакомлен, но как всякий
честный человек, не мог отрицать значение русской культуры и выбросить из
обихода Пушкина, Толстого, Достоевского, другими словами, относился к украинству сознательно, без шовинизма и без всякой нетерпимости». П.Скоропадський
відзначав його працелюбність, картав за «вроджену м’якість», нездатність замінити
коло найближчих помічників тощо. Загалом же він вважав, що мати такого
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міністра народної освіти було знахідкою. Однак було у Василенкові й те, що не
подобалось Скоропадському: «Он был кадетом чистейшей воды, и это мне не
нравилось в нем».26
Сам Микола Прокопович у середині травня на обласному з’їзді кадетської
партії у Києві, відповідаючи на закиди шовіністично налаштованих щодо
Української Держави правих кадетів, а можливо, й лівосоціалістичних опонентів,
говорив: «Я прийняв обов’язки міністра, уважаючи це своїм обов’язком. Я не
думаю виправдовуватися. Я не зійду з позиції, котра потрібна для добра
Батьківщини, не дивлячись ні на які напади. Треба поставити межі революції
яко руїні. Ідея нації на Україні поглибила ідею держави. Національна ідея була
сильніша і Українська Народна Республіка будувалася на національнім принципі.
Українська культура повинна вступити в боротьбу з російською культурою. Ця
боротьба буде допомагати розвиткові української культури. Україна може й
повинна творитися як самостійна держава»27. Така позиція викликала неприйняття
частини з’їзду, але, незважаючи на це, з’їзд схвалив тактику входження кадетів
до уряду, а М.Василенко був обраний до керівних органів партії. Тактика
обласного з’їзду кадетів була схвалена одним з лідерів партії П.Мілюковим. В
щоденнику він не приховував, що це тактична політична комбінація, задіяна в
силу певного збігу обставин, і плекав надію, що від неї досить швидко можна
буде відмовитись як від потенційно ризикованої і небезпечної28.
Малоросійська ідентичність М.Василенка яскраво виявилась в період, коли
він очолював міністерство освіти Української держави. Апарат міністерства
сформувався ще за часів УНР, коли його керівником був Іван Стешенко. До
речі, незважаючи на гетьманську заборону щодо працевлаштування колишніх
міністрів, М.Василенко пішов на призначення І.Стешенка генеральним інспектором освіти. Загалом апарат міністерства не зазнав суттєвих змін. Заступником
міністра залишився відомий художник і учений П.Холодний. Департаменти
очолювали знані українські діячі: письменник П.Зайцев, професор Т.Сушицький,
інженер О.Вілінський, педагоги А.Синявський, С.Русова та інші.
9 травня на засіданні ради Міністерства М.Василенко задекларував програмні
цілі в сфері освіти. Міністерство мало зберегти попередній курс. «Я сюди
прийшов не ламати, а продовжувати тут зроблене й бажаю найширшого й
найглибшого розвитку української національної школи… З свого боку мушу
зазначити, що мене тепер дуже обходить думка про українізацію, яка ніби-то
провадиться силоміць. Це справа, яка для нашої користі мусить мати інший
вигляд в очах деяких кіл суспільства; ці кола – буржуазія, до якої належать всі
будучі сили наших часів. Зробити ці кола нашими прихильниками – велика
перемога, великий здобуток, про який варто і дуже варто подбати. Як це
зробити – діло практики, але значення має це питання ще і от з якого боку: на
суперечки на національнім ґрунті марно витрачається багато часу й сили, а
наслідки цього для діла невеликі. – Я маю своїм завданням мирити національні
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течії, по змозі уникаючи тих суперечок, але ніяк не покидаючи гасла нашого
уряду: самостійна національна Українська Держава»29.
Що вкладав у визначення національного характеру держави М.П.Василенко,
сказати важко, швидше його запевнення данина кон’юнктурі моменту,
насправді ж йшлося про державу малоросійського зразка, в якій би українська
культура була б не уніфікуючою і консолідуючою суспільство силою, а лише
відмітною рисою, яка не ставила під сумнів необхідність російської культури в
Україні. Саме так розумів національне питання гетьман П.Скоропадський.
Погляди М.Василенка і П.Скоропадського практично збігалися. Варто їх порівняти. Ось як викладав свою національну програму гетьман: «В национальном
вопросе считал, что нужно спасти этот богатейший край, выдвинул сильно
украинский национализм, но не во вред русским культурным начинаниям и не
воспитывая ненависти к России, а давая свободно развиваться здоровым
начинаниям украинства. Тяготения к Галиции и восприятия галицийского
мировоззрения я не хотел, считая это для нас несоответственным явлением,
которое привело бы нас к духовному и физическому общению. Возмущался
теми великороссами, которые не считаясь с жизнью, все твердят свое старое и
смотрят на Украину как на нечто, ничем не обличающееся от Тульской
губернии. Считал, что в вопросе национальном мы должны идти смело и
решительно вперед, что если мы не станем на этот путь, то мы ничего не
получим»30.
Те, що гетьман виставляє як сміливе і рішуче висунення українського
націоналізму, це лише свідчення його дистанційованості від українського руху,
досить поміркована і обережна позиція. Саме на таких позиціях перебував і
М.Василенко. «Я рішуче висловлююсь супроти будь-якого приниження прав
російської мови на Україні. Вся увага всі зусилля уряду, на мій погляд, мусять
бути зосереджені виключно на зміцненні в державі поряд з російською
української мови, – говорить на сторінках «Киевской мысли» М.Василенко. –
...Я вважаю питання про українську мову надзвичайно важливим в державному
будівництві. Проте я противник видання закону про одну тільки державну мову
[…] Я ворог насильства в галузі культури»31. Політика уряду в галузі українізації освіти відзначалася диференціацією і непоквапливістю. Найширше українська
мова мала впроваджуватися у нижчій початковій школі, яка мала послуговуватися українськими підручниками, стриманіше у середній та вищій. Прикметною
в цьому сенсі є конфіденційна розмова М.Василенка з В.Вернадським, яку
останній так переказав в своєму щоденнику (запис 11 червня 1918 р.): «Он
(Василенко. – Авт.) вполне сознает ту враждебную стену, которая его окружает.
Пытается ее разбить и борется с преподносимыми ему мерами насильственной
украинизации. Лучицкий мне говорил о спешно вырабатываемом проекте устава
[украинского государственного] унив[ерситета] (Павлуцкий и К); после гетманская комиссия переработала его в более приемлемом виде. В[асиленко] говорит,
что он уставу хода не даст. Надо вообще это дело выяснить. Сейчас издавать
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устав – nonsense, особенно ввиду нежелательности класть различие между
русскими и украинскими учр[еждениями]»32. Однак з щоденника Вернадського
можна зрозуміти, що ідея створення паралельного університету св. Володимира
українського державного університету була запущена насамперед з метою
зберегти від українізації перший. Урядом було ухвалено заснувати два державні
українські університети – у Києві та Кам’янці-Подільському. Восени 1918 р.
відбулося їх урочисте відкриття. Статус державних також отримали політехнічні,
комерційні, технологічні вузи та факультети у Києві, Катеринославі, Харкові,
Ніжині. Було також вжито заходів до підвищення окладів професорськовикладацького складу вузів. Платня ординарного професора піднялась до
9 тис. крб. Це дорівнювало окладу віце-директора департаменту міністерства.
Для об’єктивності відзначимо, що уряд не залишив незайманими з точки
зору українізації старі університети. З цією метою було ухвалено закон про
утворення в Київському, Харківському і Одеському університетах кафедр
українознавчого профілю: мови, літератури, історії і права. У вересні 1918 р.
М.Василенко вніс на розгляд уряду законопроект про можливість захисту
дисертацій українською мовою33, а також про україномовні титри у
кінофільмах34. Але повної підтримки ці новації не знайшли. Проросійські праві
сили були невдоволені такою лінією, вважали, що вона містить надто багато
поступок «самостійності»35.
Відмовившись від закриття російських гімназій, міністерство сприяло
заснуванню українських. Усього їх було відкрито близько 150. Це й була лише
шоста частина від загальної кількості навчальних закладів цього типу. Навряд
чи є підстави говорити про певний паритет, однак і подібний підхід треба
визнати суттєвим кроком до становлення системи національної освіти.
Проявлялася також турбота й про навчальні заклади національних меншин. На
державне утримання було взято 35 єврейських і 12 польських гімназій.
За ініціативою міносвіти Рада Міністрів у серпні започаткувала іменні стипендії для 350 незаможних учнів-українців. Стипендії носили імена Г.Сковороди,
І.Котляревського, Т.Шевченка, І.Франка та інших видатних діячів української
культури.
М.Василенко очолював міністерство народної освіти і мистецтва. Проте
левову частину праці він віддавав справі освіти та науки. Формально у складі
міністерства функціонувало Головне управління мистецтва та національної
культури, яке очолював Петро Дорошенко, людина дуже близька до гетьмана.
П.Скоропадський навіть хотів бачити його на чолі уряду. Проте стан здоров’я
та вік завадили цьому. Загалом підрозділ міністерства був фактично автономним і
навіть мав окреме бюджетне фінансування. Не дивлячись на цю обставину,
стосунки М.Василенка і П.Дорошенка були ділові та дружні.
Міністерство і головне управління мистецтв зокрема розгорнули масштабну
роботу по створенню Національної бібліотеки, Національного архіву, Національної
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галереї, Історичного музею, українських театральних закладів. Була заснована
Державна драматична школа.
Треба відзначити, що серед правлячої еліти Української Держави М.Василенко
займав дуже високе місце. В уявній гетьманській ієрархії за гетьманом та
прем’єром Ф.Лизогубом стояв Микола Прокопович. 20 липня він був призначений
офіційним заступником голови уряду, а у серпні – президентом Державного
сенату. В основі цієї близькості, як вже говорилось, лежала світоглядна
співзвучність гетьмана та міністра.
Своє високе посадове становище він використовував на користь очолюваного
ним міністерства. Протоколи засідань уряду рясніють ухвалами про виділення з
Державної скарбниці коштів на потреби освіти, культури, науки. Загалом ця
сума склала 228 млн. крб. Для порівняння: це стільки ж, як на міністерства
охорони здоров’я, віросповідань, юстиції, праці, закордонних і земельних справ
разом узяті.
До активу міністра і ученого М.П.Василенка слід віднести утворення
Української академії наук. Вище згадувалося, що він висловлював ідею академії
ще в часи перебування на посаді заступника міністра Тимчасового уряду.
1918 р. М.П.Василенко перетворює мрію в реальність, домагається створення
під егідою міністерства освіти спеціальної комісії по заснуванню академії. Її
очолив видатний учений В.Вернадський. Микола Прокопович підтримував його
концепцію академії як потужної державної установи, яка б синтезувала основні
дослідницькі напрямки фундаментальних наук. Уряд виділив 200 тис. крб. для
підготовчих праць комісії. Робочу групу по складанню статуту академії очолював
Дмитро Багалій. У середині вересня комісія завершила роботу. Були підготовлені
законопроект про започаткування академії, проекти статуту і штатного розпису,
розрахунки на утримання академії у третьому кварталі 1918 р.
Міністр освіти і мистецтва М.П.Василенко у пояснювальній записці до
згаданого законопроекту наголошував, що утворення академії наук викликано
не лише суто науковими інтересами, але й міркуваннями величезної національної та державно-економічної ваги, поглибленням національної свідомості
українського громадянства. Він резюмував, що «українська національна самосвідомість давно вже підійшла до питання про необхідність закласти Українську
Академію наук»36.
Розгляд законопроекту щодо академії в Раді Міністрів якраз припав на час
жовтневої урядової кризи. М.Василенко подав у відставку, а його місце зайняв
Петро Стебницький. 14 листопада П.Скоропадський затвердив закон Ради
Міністрів про заснування Української Академії наук у м. Києві. Того ж дня
наказом гетьмана були призначені перші дійсні члени УАН. На жаль, серед них
не було прізвища одного з її фундаторів – М.Василенка. Очевидно, далася
взнаки його роль в організації демаршу міністрів, який призвів до урядової
кризи. Хоч самі академіки згодом ухвалили на ім’я М.Василенка листа, в якому
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відзначалося: «Ви всією душею поклопоталися про заснування Української
Академії наук й записали нестертими буквами своє ім’я в історію Академії»37.
Мотиви відставки 18 жовтня десяти міністрів чільною постаттю серед яких
був віце-прем’єр М.Василенко, лежали у політичній площині. Це був відвертий
протест проти посилення впливу у суспільстві і на гетьмана українських опозиційних сил, об’єднаних в Український Національний Союз. На думку кадетів,
настав час крутого зламу у міжнародній ситуації і необхідності зовнішньополітичної переорієнтації Української Держави на Антанту, а відтак повернення
до ідеї відновлення небільшовицької Росії. Міністри-кадети вимагали перетворити Україну у П’ємонт російської небільшовицької державності, не відкидаючи
одночасного «зближення з освіченими західноєвропейськими і позаєвропейськими
державами»38.
Після відставки М.Василенко зберіг посаду президента Державного сенату.
Діяльність на цій ниві залишається однією з найменш висвітлених сторінок
його біографії. Ця інституція була утворена у липні 1918 р. замість Генерального
суду, який функціонував ще з часів УНР. Державний сенат був покликаний
контролювати роботу усіх судів Української Держави.
Відомо, що посаду президента сенату прагнув обійняти міністр юстиції
М.Чубинський, син відомого українського діяча і ученого Павла Чубинського,
автора національного гімну. Проте гетьман його не призначив і пізніше таким
чином пояснив своє рішення: «Сенат в моих глазах являлся высшим государственным учреждением, которое в критический момент жизни государства могло,
если бы оно было на высоте, сыграть большую роль. Я искал в председательствующие человека, который ни при каких условиях не уронит эту высоту, хотя
бы пришлось идти против гетмана. Я считал, что Чубинский не такой человек, и
назначил Василенко»39.
Можна припустити, що надзвичайна перевантаженість урядовими, міністерськими справами не залишала часу М.Василенку для суттєвого впливу на
формування та функціонування Державного сенату, який налічував 45 сенаторів.
Законодавчою основою діяльності сенату були юридичні акти Російської
імперії, провідні посади займали колишні члени Російського правительствуючого
сенату, превалювала російська мова, попри декларовану і дозволену українськоросійську двомовність. Домінуючу роль в справах Державного сенату відігравав
все ж М.Чубинський.
Зосередившись з листопада 1918 р. на роботі в Державному сенаті,
М.Василенко зробив спробу впровадження в судових засіданнях української
мови, але далі кволих ініціатив справа не пішла. Керуючись своїм
переконанням «ненасильства у культурі», він не протестував проти фактичного
використання російської мови.
У листопаді – грудні 1918 р. М.Василенко очолював комісію по розробці
проекту положення про вибори до Українського Державного Сойму. Комісія
провела 16 засідань, на яких точилися гострі дебати щодо майбутнього України.
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Микола Прокопович обстоював необхідність федерування з Росією, але за
умови попереднього уконституювання України як самостійної держави.
Законопроект був витриманий загалом у консервативному ключі і відбивав
погляди кадетів на державне будівництво. Зокрема, Сойм не одержував прав і
повноважень Установчих зборів, кадети відверто боялися, що в такому разі
можна «відкрити двері у невідоме майбутнє, штучно підтримувати революційний
рух»40. Тому, на думку М.П.Василенка, треба було спочатку ухвалити
Конституцію, а за Соймом залишити функції законодавчого органу. Щоб
відсіяти від виборчого процесу радикальну молодь, був установлений досить
високий віковий ценз виборців – 25 років, але зберігалась формула загального,
прямого, рівного і таємного виборчого права. Загалом робота комісії не мала
жодних реальних наслідків, бо гетьманська влада наприкінці 1918 р. впала.
Зміна влади, відновлення Української Народної Республіки поклали край
ходінням М.П.Василенка у владу та й його активній громадсько-політичній
діяльності. Надалі він зосереджується на викладацькій та науково-дослідній
роботі.
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Геннадій Єфіменко (Київ)
6 ЛИПНЯ ЯК «ЧЕРВОНИЙ ДЕНЬ КАЛЕНДАРЯ»:
ПРИЧИНИ ПОЯВИ СТАЛІНСЬКОГО МІФУ ПРО ДАТУ
СТВОРЕННЯ СРСР ТА ПОТРЕБА ЙОГО ДЕКОНСТРУКЦІЇ
Майже кожному, хто жив в радянські часи, добре відомо, що СРСР було
утворено в 1922 р. Знання цієї дати визначалося не інтересом до минулого, а
самою тогочасною дійсністю. Відзначення чергової, а тим більше ювілейної
річниці утворення СРСР не помітити було неможливо – преса, радіо та телебачення про неї нагадували постійно. Під такі ювілеї написано сотні, а, можливо,
й тисячі книг та пропагандистських брошур1. У них розповідалося про рівність
та братерство союзних республік, наголошувалося на закономірності і добровільності його створення тощо. Святкування чергових річниць утворення СРСР
стало одним з наріжних каменів комуністичної міфології.
Перебудова, а потім і здобуття Україною незалежності спонукали істориків
до аналізу заборонених раніше тем. Серед інших досліджень з’явилися і такі
наукові та публіцистичні праці, що стосувалися проблематики утворення СРСР.
Історики, досліджуючи маловідомі раніше факти та користуючись новими
методологічними засадами, оцінювали причини утворення СРСР, ступінь
добровільності республік у цьому процесі, місце та роль у ньому окремих
вождів більшовицької партії, основні принцип побудови СРСР тощо. Однак, в
цих працях, як і в нововиданих підручниках та хронологічних довідниках, не
піддається сумніву твердження про те, що І Всесоюзний з’їзд рад затвердив
Декларацію та Договір про утворення Союзу РСР2.
Ознайомлення з літературою, виданою в 1920-х – на поч. 1930-х рр., змушує
відмовитися від такого однозначного визначення відліку існування СРСР.
Наприклад, в серії довідкових видань, що вийшли друком у 1925, 1926, 1927 рр.
зазначено: «Союз Радянських соціалістичних республік (СРСР) формально
організовано 6 липня 1923 року»3. І далі: «Українська Соціалістична Радянська
Республіка, існуючи в складі Союзу Радянських Соціалістичних республік з
6 липня 1923 р....»4. Ця ж дата називалася і в календарі комсомольця на 1925 р.5,
і в підручнику з національної політики для низових активістів та пропагандистів,
що побачив світ у 1928 р.6 та інших виданнях тієї доби. Таке визначення дати
утворення СРСР було правилом.
Варто підкреслити, що в 1920-х – на поч. 1930-х рр. день утворення СРСР
ототожнювався з днем введення в дію Конституції СРСР. Такий підхід був
цілком закономірним, оскільки, як цілком слушно наголошувалося в одній із
тогочасних книг, «Комісія ЦВК СРСР вирішила об’єднати декларацію та
договір про утворення СРСР і назвати їх основним законом або Конституцією
СРСР»7. День Конституції, що був рівноцінним дню прийняття Договору про
утворення СРСР, постановою Президії ЦВК СРСР від 3 серпня 1923 р. був
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визнаний святковим на всій території СРСР8. В окремі роки святкування цієї
дати під назвою «День Союзу РСР» переносили на першу неділю липня, щоб
«не втрачати робочого дня»9. «Чому ж день утворення Союзу РСР, день затвердження Конституції, що оформлює утворення єдиної багатонаціональної держави,
є свято?»10, – задавалося питання в одному з навчально-пропагандистських
видань. Відповідь на нього була на той час зрозумілою: «День 6 липня –
пам’ятний день для трудящих не лише СРСР, а й усього світу: в цей день
закладено на території земної кулі підвалини Всесвітнього Союзу Радянських
Соціалістичних Республік»11.
Таким чином, як свідчать наведені вище приклади, у перше десятиріччя
існування СРСР датою його утворення вважалося 6 липня 1923 р. Однак
ситуація так змінилася, що нині навіть історики цю дату згадують рідко12. Чим
можна пояснити таку «забудькуватість»? Коли ж таки було утворено СРСР і
чому з’ясування цього сьогодні й справді важливо? Врешті, чому саме
30 грудня 1922 р. стало одним з наріжних каменів комуністичної міфології? На
ці питання автор й намагається дати відповідь у своїй статті.
Для розв’язання поставленої проблеми потрібно вирішити ряд завдань. Поперше, слід висвітлити, яка саме дата з юридичного боку започаткувала існування
СРСР як нового державного утворення (якщо його вважати справді новим). Для
цього варто звернути особливу увагу на аналіз обставин, що зумовили прийняття
визначальних при створенні СРСР документів у тому чи іншому вигляді.
Водночас не зайвим буде підкреслити, що визначення юридично правильної
дати заснування СРСР хоча є і важливим, але, на наш погляд, не головним
аргументом у вирішенні даної проблеми. Адже чимало рішень, які де-юре
недостатньо правильно оформлені, де-факто сприймаються їх сучасниками як
об’єктивна реальність.
Тому другим і набагато важливішим завданням стає аналіз того, яку подію
початком існування СРСР вважали сучасники тих подій, а особливо – ті діячі, за
безпосередньої участі яких відбувалося формування СРСР. Адже через призму
їх поглядів на державотворчий процес можна зрозуміти ті очікування, які вони
мали перед утворенням СРСР, їх розуміння місця і ролі кожної з республік в
новому державному утворенні. Оскільки «політика є концентрований вираз
економіки»13, то в першу чергу слід проаналізувати економічні аспекти творення
нової за формою держави. Слід підкреслити, що увага дослідника, і це цілком
природно при вивченні історії України, буде скерована на українські реалії, а не
на бачення цієї проблеми з Кремля.
Третє питання, яке потребує вирішення і водночас підсумовує попередні
два, полягає у з’ясуванні причин вкорінення в історичній літературі та в
свідомості наших сучасників 30 грудня 1922 р. як незаперечної дати утворення
СРСР. Потрібно розглянути як причини «перенесення» цієї дати, так і ті
обставини, що зумовили успішну реалізацію цих намірів.
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«Договір про утворення СРСР так і не став самостійно діючим законом»
Після краху сподівань на «світову революцію» і з початком відбудовного
періоду перед Кремлем постало завдання якось оформити взаємовідносини з
тими радянськими національними республіками, що утворилися на
підконтрольній більшовикам території колишньої Російської імперії під час
революційних подій. В другій половині 1922 р. компартійне керівництво
вирішило юридично оформити те державне утворення, що де-факто вже існувало.
Генеральний секретар ЦК РКП(б) та нарком РСФРР у справах національностей
Й.Сталін виступив за входження формально незалежних на той час республік
до складу РСФРР на правах вже існуючих у її складі автономій. Суть плану
полягала передусім у приведенні формального статусу тогочасних «договірних
республік» до існуючих реалій*, або, як писав Й.Сталін у листі до В.Леніна,
«заміні фіктивної незалежності справжньою внутрішньою автономією республік,
в розумінні мови, культури, юстиції, внусправ та ін.»14. Водночас існуючий стан
взаємовідносин з центром не задовольняв ряд республік і передусім УСРР.
Українське керівництво намагалося розширити свої реальні права за межі
національно-культурної роботи.
В історичній літературі чимало уваги звертається на аналіз плану
«автономізації», негативних реакцій на нього керівництва національних
республік та ленінську критику намірів Й.Сталіна. Не аналізуючи цю проблему
детально, зауважимо лише, що «вождь партії (на той час це В.Ленін. – Авт.)
розумів, що однопартійці на периферії турбуються не про суверенітет, якому не
залишалося місця в умовах компартійної диктатури, а про те, щоб пристойно
виглядати в очах населення національних республік»15. Тому за ініціативою
В.Леніна в роботі над проектом утворення СРСР надалі постійно враховувалася
необхідність формального збереження за республіками державного статусу і
знову таки формального надання їм однакових з Росією державних прав.
Проаналізуємо подібні наміри на прикладі підготовки, ходу та результатів
роботи І Всесоюзного з’їзду рад, рішення якого нині вважаються початком
існування СРСР. Генеральний секретар РКП(б) Й.Сталін в інтерв’ю газеті
«Правда», надрукованому 18 листопада 1922 р. спрогнозував: «Цілком можливо,
що утворення Союзу співпаде з скликанням Х з’їзду Рад РСФРР». Подальший
хід подій спочатку підтверджував це «передбачення». І Всесоюзний з’їзд рад по
суті став завершальним етапом Х Всеросійського з’їзду рад. Й.Сталін у своєму
виступі на Всесоюзному з’їзді був основним доповідачем з питання об’єднання
республік. В кінці свого виступу він зачитав проект Декларації та Договору про
*

«Договірні» від автономних республік формально відрізнялися лише наявністю двох
необ’єднаних наркоматів – зовнішніх справ та продовольства, частково – робітничеселянської інспекції. Для автономних республік наприкінці 1922-го – на поч. 1923 р.
принцип фінансування був такий самий, як і для «договірних» – певний відсоток від
загальної суми. Башкирія, приміром, отримувала 2 %.
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утворення СРСР і закликав негайно ухвалити їх прийняття «з властивою
комуністам одностайністю»16. Однак Й.Сталіна депутати не підтримали. Натомість
була прийнята постанова, запропонована представником УСРР М.Фрунзе. У
ній, зокрема, наголошувалося, що Декларація і Союзний договір приймаються
лише в основному та передаються на обговорення до республік. Набути ж
чинності названі документи повинні були лише на наступній сесії ЦВК СРСР.
Вона мала відбутися після внесення поправок, запропонованих республіками та
узгодження всіх спірних питань17. Оскільки ж саме Й.Сталін був генеральним
секретарем ЦК РКП(б), то видається логічним висновок, що делегати з’їзду пішли
проти волі компартійного керівництва і реально відкоригували вже узгоджені
плани18.
Недостовірність такого твердження стає очевидною при аналізі взаємовідносин
«ради – комуністична партія». У цьому дуеті всі політичні рішення приймалися
виключно компартійними органами. Не була винятком і дана ситуація. Справа в
тому, що усі рішення І Всесоюзного з’їзду рад були ретельно розписані на
пленумі ЦК РКП(б), що відбувся 18 грудня 1922 р. Фактично М.Фрунзе своїм
виступом нагадав рішення пленуму і саме тому його пропозиція була прийнята.
Серед інших у резолюції пленуму були й такі рядки (цитую мовою оригіналу):
«в) Выработанный Съездом текст Договора передается на одобрение сессий
Циков договаривающихся республик; г) Текст Договора вводится в действие
немедленно по одобрении его ЦИКами договаривающихся республик и
утверждения следующей сессией союзного ЦИК; д) Текст Договора подлежит
окончательному утверждению на 2-м Съезде Советов СССР; е) Выборы союзных
СНК и наркоматов отложить до сессии союзного ЦИК, которую созвать в апреле
1923 г.»19. Тобто схвалена делегатами І Всесоюзного з’їзду рад пропозиція
М.Фрунзе не лише відповідала загальним настановам про необхідність
формального збереження за республіками державного статусу, але й майже
дослівно повторювала настанови грудневого 1922 р. пленуму ЦК РКП(б). Якщо
хтось і «порушував» волю ЦК РКП(б), то це був саме Й.Сталін. Але, як не
«діалектично» це звучить, він своєю пропозицією наближав форму утворення
СРСР до кремлівського бачення його змісту (повна економічна й політична
централізація та автономія в національно-культурній сфері).
З наведеної цитати також випливає, що на І Всесоюзному з’їзді просто
«провели в радянському порядку» (таке формулювання у рішеннях компартійних
органів було правилом) настанови керівництва РКП(б). Підкреслимо, що саме
неузгодженість на вищому компартійному рівні тексту Договору про утворення
СРСР, а не «спротив» делегатів з’їзду волі Кремля спричинила подібне рішення.
Почався новий етап пошуку компромісів, завершенням якого стала Четверта
нарада ЦК РКП(б) з відповідальними працівниками республік та областей (9–
12 червня 1923 р.). Вирішальне слово знову залишилося за компартійними
органами.
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Обрана на І Всесоюзному з’їзді рад Президія ЦВК СРСР «не виконувала
поточну законодавчу та розпорядчу роботу»20, тому навіть з формального боку
органом влади вона не була. Сесію ЦВК, яка мала формально започаткувати
існування СРСР, спочатку було заплановано на квітень 1923 р. Однак через ряд
обставин, про які піде мова далі, ця сесія розпочала свою роботу 6 липня 1923 р.
І в перший же день її роботи Декларація і Договір про створення СРСР під
спільною назвою «Конституція СРСР» були введені в дію21. Через тиждень,
13 липня 1923 р., (а не в січні 1923 !) Президія ЦВК СРСР прийняла відозву до
всіх народів і урядів світу, в якій сповіщала про створення СРСР та про те, що
його вищі органи влади та управління почали роботу22.
Таким чином юридично часом створення СРСР стало 6 липня 1923 р. Саме
відтоді почали діяти загальносоюзні законодавчі органи влади та створено
основний виконавчий орган влади СРСР – РНК СРСР. Водночас були ліквідовані
ті республіканські наркомати, які засвідчували формальну незалежність республік,
а також Наркомат у справах національностей в РСФРР. А що ж, висловлюючись
юридичною мовою, сталося 30 грудня? Відповімо словами одного з активних
учасників тих подій, М.Вєтошкіна: «“Союзний договір”, затверджений в основному 1-м з’їздом рад Союзу СРСР, став поки що, так би мовити, прелімінарним»23
(тобто попереднім). Сам факт, що в проекті Союзного договору від 30 грудня
1922 р. було 26 статей, а прийнятому 6 липня 1923 р. – 72 статті, говорить про
те, що даний проект був суттєво змінений. Детальний аналіз документів по
утворенню СРСР дав підстави сучасному російському досліднику, кандидату
юридичних наук В.Миронову наголосити, що з юридичної точки зору Договір
про утворення СРСР «так і не став самостійно діючим законом»24.
Що стосується ще однієї дати – а саме 31 січня 1924 р., коли, як часто
говориться в літературі, ІІ з’їзд рад СРСР ухвалив союзну конституцію, то це
можна назвати ратифікацією вже діючого документу. До Договору про створення
СРСР (однієї з частин діючої Конституції) було лише внесено дві незначні
поправки (до переліку автономій ЗСФРР, що мали представництво в Раді
Національностей, було додано Нагорний Карабах та Нахічеванську АСРР та
уточнено порядок обрання Президії ЦВК СРСР25). Зауважимо, що на подальших
з’їздах рад СРСР поправки вносилися значно суттєвіші.
Одна справа – врахування юридичних моментів, а інша – усвідомлення
дійсності активними учасниками тих подій. Адже якщо усі вони датою створення
СРСР вважали саме 30 грудня 1922 р., то наведені нами докази будуть схожі на
якусь юридично-правову казуїстику. Про що ж свідчить аналіз тогочасних
документів?
«Великодержавность у советских сановников находит свое “деловое”
выражение, когда речь касается тех или других потребностей окраин»
Явна невідповідність між формально незалежним статусом УСРР і реаліями
соціально-економічної політики стала більше впадати у вічі після закінчення
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військових дій на території України. Ігнорування українських органів влади та
нехтування економічних потреб УСРР спонукало політбюро ЦК КП(б)У ще
11 березня 1922 р. поставити перед ЦК РКП(б) питання про необхідність
конкретизації взаємовідносин РСФРР та УСРР26. Наслідком цього звернення
стало створення 11 травня 1922 р. комісії ЦК РКП(б) у складі «т. Сталіна,
Каменєва, Фрунзе і Скрипника з дорученням у місячний термін врегулювати
питання про взаємовідносини між органами РСФРР та УСРР»27.
Аналіз роботи цієї комісії, сам по собі досить цікавий і показовий, виходить
за рамки сьогоднішнього дослідження. Варто лише зауважити, що українська
сторона і в роботі цієї комісії, і в подальшій роботі над проектом Договору про
утворення СРСР, намагалася досягти якомога повнішого врахування економічних
інтересів УСРР. Так, приміром, сталінський проект «автономізації» не став
предметом агітації на території України, а політбюро ЦК КП(б)У 3 жовтня з
цього приводу вирішило «категорично висловитися за прийняту останнім
пленумом ЦК КП(б)У резолюцію про взаємовідносини РСФРР та УСРР, що
визнавала необхідність збереження незалежності УСРР»28. А от після формальної
відмови Й.Сталіна (під тиском В.Леніна) від цього проекту вже 23 жовтня
1922 р. політбюро ЦК КП(б)У ухвалило наступне рішення: «Надіслати Губкомам
секретну директиву підняти агітацію за Союзне об’єднання Радянських Республік,
вказуючи на вигідність для України більш тісного зв’язку з РСФРР, при чому
роз’яснити Губкомам, що об’єднання Республік не є ліквідацією їх самостійності»29. Слова про «вигідність» і «самостійність» УСРР були не лише
декларацією, вони стали своєрідними дороговказами для української
влади під час роботи по створенню СРСР.
Варто відзначити, що оптимізму керівництву УСРР у цій роботі надавала
позиція В.Леніна, який ще 6 жовтня 1922 р. заявив про свої наміри оголосити
«бій не на життя, а на смерть» великоросійському шовінізму30. На початку
1923 р. позиція В.Леніна, який у записках від 30 грудня 1922 р. жалкував, що не
втрутився достатньо енергійно «в горезвісне питання про автономізацію, яке
офіціально називають, здається, питанням про союз радянських соціалістичних
республік»31, давала формальний привід для перегляду існуючого проекту
Договору про утворення СРСР. Цим і скористалися українські керманичі. Тим
більше що підстави для занепокоєння виявлялися дедалі більш рельєфно.
Для прикладу наведемо ситуацію з фінансуванням необ’єднаних наркоматів.
Коротко характеризуючи передісторію цього питання, слід зазначити, що під
тиском української влади керівництво РСФРР восени 1922 р. формально
збільшило для України відсоток відрахувань по необ’єднаним наркоматам.
Замість встановлених (теж вкрай неохоче) навесні 1922 р. 15 %* 17 листопада
*

Про те, скільки справді Україні виділялося коштів напередодні І Всесоюзного з’їзду
Рад, свідчать підрахунки Управління уповнаркомфіна в УСРР: згідно прийнятих
розписів розподілу коштів у І кварталі 1922–23 р. 15 % від сум и на необ’єднані
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1922 р. було прийнято рішення про надання з січня 1923 р. 19 % від коштів, що
надходять з бюджету, на потреби необ’єднаних наркоматів. Ці видатки
(«кредити», як говорили тоді) мали надходити автоматично від виділеної
загальної суми. Вона не фіксувалася заздалегідь, оскільки ще надзвичайно
стрімкою була інфляція. Так от, за січень – березень місяці, якщо взяти за
відправну точку виділені кошти необ’єднаним наркоматам РСФРР,
фінансування УСРР виявилося на порядок нижче належних сум. Ці дані можна
підсумувати такою таблицею32:
Місяць

січень
лютий
березень
За 3 міс.

Фінансування необ’єднаних наркоматів УСРР відповідно
отриманих подібними наркоматами РСФРР
Належить
Реально отримали
Недофінансування
руб. (зразка
руб. (зразка
у %
руб. (зразка
у %
1923 р.)
1923 р.)
1923 р.)
21 516 813
11 846 254
54,9
9 670 559
45,1
37 321 274

11 846 254

31,7

25 475 020

68,3

67 266 391
126 104 478

36 500 823
60 193 331

54,3
47,7

30 765 568
65 911 147

45,7
52,3

Як бачимо, загальне недофінансування за три місяці складало більше 50 %.
Особливо слід зауважити, що у лютому фінансування зовсім не збільшилося у
порівнянні із січнем, тоді як мало б зрости майже вдвічі.
Звичайно, українське керівництво розуміло, що УСРР отримує менше
належного. Однак певний час не мало змоги підтвердити це з цифрами на руках.
Причина була простою і прозаїчною. Член колегії НКФ РСФРР Рейнгольд просто
заборонив видавати довідки представнику уповнаркомфіна УСРР в Москві
М.Воскресенському з тих фінансових питань, які не стосуються безпосередньо
України33. Так, приміром, на цій підставі у лютому 1923 р. було відмовлено у
«видачі довідки про фонди, відкриті Бюджетним Управлінням в минулому січні
місяці» і в «отриманні не лише проекту розпису квартального бюджету на
1922–23 р., але й підсумкових сум по ньому»34. Щоправда протести з цього
приводу повпреда УСРР в РСФРР М.Полоза35 принесли певні результати і
інформацію було надано. Більше того, оперуючи отриманими даними, українці
домоглися часткового повернення боргів. В середині квітня необ’єднаним
наркоматам УСРР було відкрито додатковий кредит на 49 309 137 руб.36.
Підрахунки показують, що навіть після надання цих коштів відсоток України
склав близько 15,35 % (якщо припустити, що додаткові кредити за минулі
наркомати мало становити 5 479 423 000 руб., виділено ж станом на 26 грудня
3 751 488 000 руб. (10,23 %), загальна сума з тими коштам, що реально були
заплановані – 4 601 488 000 руб. (12,6 %)
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місяці у квітні не відкривали необ’єднаним наркоматам інших республік). До
того ж значну частину коштів за три місяці «з’їла» інфляція.
Українська сторона не хотіла миритися з таким становищем. Вона вважала,
що для вирівнювання ситуації і справжньої рівноправності потрібні реальні
законодавчі гарантії. Тому 17 лютого 1923 р. політбюро ЦК КП(б)У прийняло
рішення про необхідність внесення в бюджетні правила союзної конституції
права для союзних республік встановлювати додаткові податки над загальносоюзні37. Через два дні політбюро ЦК КП(б)У, стурбоване неповагою до
українських органів влади з боку центральних органів РСФРР, наголосило на
необхідності «створення органу в системі верховного керівництва Союзу, який
би гарантував рівноправність окремих членів Союзу»38 (пізніше – Рада
Національностей)*.
На пленумі ЦК РКП(б), що відбувся 21–24 лютого 1924 р., позицію української
сторони відстоював М.Фрунзе. Він категорично наполягав на необхідності
відокремлення органів управління майбутнього Союзу від існуючих органів
РСФРР. Для цього він пропонував спеціальній комісії за дорученням політбюро
ЦК РКП(б) терміново розпочати роботу по конструюванню союзних органів.
М.Фрунзе підкреслював також нагальну потребу перегляду статей союзного
договору в тій його частині, що стосується фінансування. Це передбачало
розширення прав союзних республік та надання їм можливості виявляти власну
фінансову ініціативу. Він також наголошував на необхідності надання більших
повноважень республікам у справах укладання концесійних договорів39. Українська позиція не залишилася непоміченою. В резолюції пленуму було
підтверджено, що до встановлення «нормальних союзних органів існуюча
система взаємовідносин радянських залишається без змін»40. Відверто ігнорувати
республіканські центри було на той час ще небезпечно.
Одним з найбільш лояльних до України з тогочасних компартійних керманичів
був Л.Троцький, прихильників якого, а заодно і його самого, в українській
історіографії традиційно вважають українофобами. 5 березня 1923 р. Л.Троцький
мав телефонну розмову41 з В.Леніним, у якій «вождь пролетаріату» виявив
занепокоєння діями Й.Сталіна у створенні СРСР. За станом здоров’я В.Ленін не
міг особисто донести свого бачення розвитку національних відносин до широкого
*

Й.Сталін спочатку був супротивником створення такої палати. В інтерв’ю газеті
«Правда», що вийшло друком 18 листопада 1922 р., він так обґрунтовував свій підхід:
«Існує думка про необхідність створення окрім двох союзних органів (ЦВК і РНК) ще й
третього союзного органу, проміжного між ними, так би мовити верхньої палати з
представництвом від національностей порівну від кожної, але ця думка, безумовно, не
зустріне співчуття в національних республіках хоча б тому, що двопалатна система при
наявності верхньої палати несумісна з радянським будівництвом, в крайньому разі, на
даній стадії його розвитку». Цілком прогнозовано в проекті Договору про утворення
СРСР від 30 грудня 1922 р. положення про Раду Національностей було відсутнє.

142

Діалоги, гіпотези, джерела

кола компартійних діячів і тому доручив це зробити Троцькому*. Наступного
дня після отримання доручення від В.Леніна Л.Троцький, врахувавши побажання
вождя, відіслав Й.Сталіну поправки до проекту сталінських тез з національного
питання до компартійного з’їзду. У цих зауваженнях Л.Троцький підкреслював:
«Источники великодержавного невнимания к национальным особенностям
окраин – не только в “кадре старых партийных работников русского происхождения в составе коммунистических организаций национальных республик”, но
и в значительной части партийных работников Московии… Великодержавность…
у советских сановников находит свое “деловое” выражение, когда речь касается
тех или других потребностей окраин. Мне представляется абсолютно
необходимым выдвинуть на первое место эту основу обоих уклонов в
национальном вопросе»42 (підкреслення Сталіна. – Авт.).
Далі Л.Троцький акцентував увагу на наступному: «Нужно также, по-моему,
ясно и точно сказать в тезисах, что создание союза социалистических
республик было несомненно понято известной частью центральной советской
бюрократии как начало ликвидации национальных и автономных государственных
организаций и областей. Нужно самым резким образом осудить такое понимание,
как империалистически-антипролетарское, и призвать центральный комитет
партии строго наблюдать за тем, чтобы под знаменем объединения комиссариатов
не делалось попыток игнорировать хозяйственные или культурные интересы
национальных республик. Можно бы прямо сказать, что создание объединенных
комиссариатов есть экзамен советскому аппарату: если бы этот опыт получил
на практике великодержавное направление, то партия внесла бы на ближайшем
Съезде Советов предложение о разъединении объединенных комиссариатов
впредь до надлежащего перевоспитания советского аппарата в духе действительно
пролетарского внимания к нуждам и потребностям малых и отсталых наций»43.
Поправки Л.Троцького, у випадку їх втілення в реальну політику, мали
кардинально змінити напрямок розвитку взаємостосунків республік з Кремлем.
На перше місце в національній проблематиці висувалися саме економічні
аспекти їх взаємовідносин. Такий розвиток подій прямо суперечив сталінським
намірам обмежити царину національної політики культурно-освітніми процесами.
Та обставина, що процитовані поправки є досить м’яким відображенням
ленінської позиції, стала відомою Й.Сталіну. Незважаючи на те, що В.Ленін
радив Л.Троцькому не повідомляти Й.Сталіна до партійного пленуму про свої
зауваження («Сталін піде на гнилий компроміс та обмане»44, – говорив тоді ще
«вождь пролетаріату»), Л.Троцький не втримався. Хоч і непрямо, а через
Л.Каменєва Сталін швидко про все дізнався. Сталося те, про що В.Ленін
попереджав. Але ззовні Й.Сталін показав себе старанним учнем. У листі –
*

Суть доручення полягала не лише у відстоюванні ленінської позиції, але й у виборі
правильного моменту для ознайомлення членів ЦК з пропозиціями В.Леніна,
передусім з його працею «До питання про національності або про “Автономізацію”».
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відповіді, якого було відправлено усім членам політбюро, він назвав поправки
Троцького «неоспоримыми и целиком совпадающими с основным тоном этих
тезисов»45. Пізніше процитовані нами рядки з поправок Л.Троцького лише з
незначними редакційними змінами увійшли спочатку до надрукованих у газеті
«Правда» тез з національного питання до ХІІ їзду РКП(б)46, а потім й до п. 8
резолюції з національного питання цього з’їзду47. Однак на практиці, як це
покаже час, Й.Сталін робив усе по-іншому.
При аналізі ставлення Кремля до проблем взаємостосунків з Україною
важливою є наступна обставина. Більшовицьке керівництво побоювалося не
самої централізації, прихильником якої було апріорі. Воно турбувалося, щоб
виявлена тут поспішність не призвела до посилення відцентрових тенденцій.
Адже відверте нехтування навіть формальними ознаками суверенітету справді
викликало незадоволення України. 21 березня 1923 р. повноважне представництво
УСРР в Москві передало від імені Раднаркому УСРР заяву на ім’я Президії
ВЦВК, РНК РСФРР та політбюро ЦК РКП(б), у якій висловлювало гостре
невдоволення діями московських наркоматів. Підкреслимо, це була офіційна
позиція українського керівництва. У протесті наголошувалося, що так як «до
цього часу Союзний договір в дію не введений, то вживання в офіційних паперах,
котрі виходять від органів РСФРР, терміну Союз Радянських Соціалістичних
Республік або скорочено СРСР є неправильним і недоцільним»48.
Практичної користі від нього й справді було небагато. Адже й до
проголошення рішення про утворення СРСР країна без назви була достатньо
централізованою. Відтак існував більш чи менш налагоджений механізм
прийняття рішень, а нового ні по формі, ні за змістом запроваджено не було49.
В даному випадку уряд УСРР особливо турбувався про політичний бік
справи – як такі дії вищих органів влади РСФРР піднести власному населенню
та представити закордоном. У заяві цілком слушно наголошувалося: «Вживання
терміну “СРСР” вже тепер суперечить постанові з’їзду, що відклав введення в
дію Союзного Договору. Оскільки державні органи РСФРР (підкреслено в
тексті. – Авт.) з цією постановою не рахуються, це дає привід до
неправильного тлумачення ролі Рад та їх з’їздів в політичному житі республіки.
Не підлягає сумніву, що цей привід неодноразово буде використано у ворожому
Радянській Росії друці. Видання, приміром, державними органами РСФРР
постанов від імені або для СРСР, знаходячись в суперечності з самою сутністю
Союзного Договору, складає враження нерівності республік, що об’єднуються
та лиш декоративного значення СРСР для РСФРР, що здатне в значній мірі
посилити націоналістичні настрої навіть серед тієї частини населення Союзних
республік, яка охоче йде на прийняття Союзного Договору»50. Таким чином,
суть заяви постає у визнанні неприпустимості вживання терміну Союз
Радянських Соціалістичних Республік /СРСР/ у всіх постановах, розпорядженнях
та інших офіційних документах до часу створення та введення в дію Договору
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про створення СРСР51. Це зайвий раз підтверджує, що українські керманичі не
вважали, що СРСР вже існував.
В інших документах, як це вже наголошувалося вище, неодноразово йшлося
і про наміри розширити реальні права республік. Ці дві тенденції – намагання
зберегти формальний державний статус та реально збільшити права
національних республік – знайшли відображення і в рішеннях ХІІ з’їзду РКП(б)
(17–25 квітня 1923 р.). У його резолюціях було вказано на необхідність реальних
поступок національним республікам. Зокрема, окрім згаданої вище п. 8, у п. 10
резолюції з’їзду з національного питання наголошувалося на необхідності
надати республікам «достатньо широкі фінансові, і, зокрема, бюджетні права,
що забезпечать можливість їх власної державно-адміністративної,
господарської та культурної ініціативи»52 (курсив наш. – Авт.).
Що стосується формального боку справи, то на з’їзді не йшлося про СРСР
як існуюче державне утворення, а говорилося, передусім, про принципи
організації майбутньої союзної держави. Приміром, у доповіді Й.Сталіна
говорилося: «Конкретна форма національного питання в нашому стані, на
даний момент, звелася до питання про встановлення співробітництва народів,
господарчого, зовнішньополітичного і військового. Ми повинні об’єднати ці
республіки по цим лініям в єдиний союз, що зветься СРСР»53 (курсив наш. –
Авт.). А відмова від пропозиції М.Скрипника перейменувати РКП(б) на
«Комуністичну Партію СРСР» була спричинена саме міркуваннями передчасності
такого кроку: «Зачекаємо, доки фактично зорганізується союз Соціалістичних
Республік, а потім будемо перейменовувати»54.
«Визнати за необхідне переглянути усі раніше опрацьовані положення,
виходячи з тез, прийнятих ХІІ з’їздом РКП(б)»
Українське керівництво сприйняло настанови ХІІ з’їзду РКП(б) як програму
дій. Як зазначалось у звіті ЦК КП(б)У за 1923–24 рр., після ХІІ з’їзду РКП(б)
розробка «проекту міжсоюзного договору була доручена радянським органам»55.
Вже 3 травня 1923 р. під головуванням Х.Раковського відбулося об’єднане
засідання комісій Раднаркому з опрацювання конституції СРСР, взаємовідносин
між наркоматами УСРР та СРСР*. На ньому ухвалили наступне рішення:
«Визнати за необхідне переглянути усі раніше опрацьовані положення,
виходячи з тез, прийнятих ... ХІІ з’їздом РКП(б)»56. Для цього створювалася
*

Повна назва така: «Об’єднана комісія Раднаркому по опрацюванню конституції СРСР,
взаємовідносин між наркоматами УСРР та СРСР, структури і конституції Верховного
суду та побудови бюджету». На першому такому об’єднаному засіданні були присутні
Новицький, Ксандров, Затонський, Клименко, Гуревич, Володимирський, Рейхель,
Вєтошкін, Гринько, Черлюнчакевич, Слунде, Кузнєцов, Брон, Шапіро, Богуцький,
Гальперин, Солодуб. Аналіз занять членів комісії свідчить про наміри врахувати в
роботі комісій насамперед господарські потреби УСРР.
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об’єднана комісія у складі М.Фрунзе, М.Скрипника, М.Владимирського на чолі
з Х.Раковським. Їй було доручено до 7 травня внести свої пропозиції. Наступного
дня подібне рішення ухвалило і політбюро ЦК КП(б)У57.
На засіданні комісії від 7 травня серед інших було прийнято пропозицію
домагатися, щоб столиця Союзу не співпадала зі столицею республік58. Однак
11 травня 1923 р. від цієї вимоги українські керманичі відмовилися. У постанові
політбюро ЦК КП(б)У наголошувалося: «Виключити пункт про розбіжність
столиць, признавши необхідність обумовити незбіг осіб та апаратів народних
комісаріатів Союзу та Союзних республік»59. Водночас усі інші пропозиції
комісії були затверджені. Зокрема, було ще раз проголошено про «необхідність
піддати серйозному перегляду всі основні положення в сенсі уточнення прав
Союзу та розширення прав окремих республік» і наголошувалося на нагальній
потребі встановити «порядок оголошення того чи іншого майна та ресурсів
окремих республік загальносоюзним надбанням, передбачивши участь республік
в управлінні ним»60. Серед основних ініціатив варто назвати вимоги українського
керівництва до того, щоб в республіках були наркоми, а не Уповнаркоми по
всіх категоріях наркоматів, незалежно від їх функцій та прав61. Не знайшли
заперечень на засіданні політбюро ЦК КП(б)У й ініціативи комісії з надання
республікам права розміщувати державні позики та брати реальну участь в
кредитній політиці62. Особливо варто підкреслити вимоги українських урядовців
щодо надання прав республіканському бюджету розпоряджатися на території
УСРР коштами як необ’єднаних, так і директивних наркоматів63.
Остаточна позиція української сторони була зафіксована на об’єднаному
засіданні Президії ВУЦВК та РНК УСРР 23 травня 1923 р. На цьому засіданні
усі попередні резолюції і пропозиції були об’єднані в один документ – проект
Конституції СРСР, що по формі був тотожним проекту Договору про утворення
СРСР. Про серйозність підходу свідчить наміри українських урядовців добиватися
того, щоб наркомат іноземних справ та зовнішньої торгівлі перейшли з категорії
злитих до категорії директивних. Окрім того, українське керівництво наполягало
на тому, щоб наркомати праці, продовольства і робітничо-селянської інспекції
буди необ’єднаними. Серед вимог були також й надання ініціативи у
залізничному будівництві та формуванню тарифів на залізничні перевезення64
тощо. Детальний аналіз принципових розбіжностей (перш за все економічних)
проекту Договору про створення СРСР від 30 грудня 1922 р., його українського
варіанту від 23 травня 1923 р та введеного в дію 6 липня 1923 р. документа
виходить за межі тематики даної статті. Однак навіть наведені дані свідчать про
те, що економічна та управлінська складова майбутнього союзу з Харкова
бачилися значно іншими, ніж з Москви.
30 травня 1923 р., за декілька днів до вирішальної у формуванні основних
засад існування СРСР наради ЦК РКП(б) з національного питання, Х.Раковський
надсилає в усі господарські інституції України телеграму наступного змісту:
«Прошу надати не пізніше аніж в 48-годинний строк перелік непорозумінь і
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конфліктів /з коротким їх викладом/ між вашими установами і відповідними
органами РСФРР. Майте на увазі, що до категорії конфліктів відносяться усі ті
питання, які Ви перенесли в РНК, УЕР, ВУЦВК, ЦК КП(б)У і які виникли в
результаті непорозумінь із центральними органами.
Необхідні вимоги потрібно надати в визначений термін, оскільки я їду до
Москви 3 червня.
Голова Раднаркому Раковський»65.
Надіслані дані, які, на думку Раковського, мали стати вагомим аргументом
на користь українських пропозицій до союзного договору, були систематизовані
в окремому документі на 12 сторінках під назвою «Взаємовідносини з
центральними установами в Москві і конфлікти на цьому ґрунті». В ньому було
виокремлено три основні системні недоліки у взаємовідносинах з Кремлем, які,
по суті, охоплювали весь спектр господарських взаємовідносин. Першим з них
було названо «Порушення Конституції та втручання в компетенцію вищих
органів окремих республік з боку центральних органів РСФРР». Другим було
зазначено «Постанови та розпорядження центральних органів РСФРР в області
економічного будівництва, котрі призводять з одного боку до дезорганізації
економічної діяльності, а з іншого – до зриву господарської ініціативи
господарчих органів УСРР». Третім і чи не основним недоліком було названо
«фінансові взаємовідносини»66. Проблема тут полягала у систематичному
недофінансуванні України та у вирішенні за її рахунок потреб РСФРР. Як було
зауважено у висновках згаданого документу, це призвело до того, що
«Український Уряд не в змозі гарантувати достатньо правильне та успішне
розгортання роботи по відновленню народного господарства»67.
Як бачимо, і в цьому випадку усі зауваження формально були адресовані
керівництву РСФРР, оскільки саме воно залишалося центральним органом
влади. Таким чином, аналіз широкого спектру документів, як наведених вище,
так і невикористаних у статті, дає нам змогу впевнено стверджувати, що
українські компартійні та державні діячі у період із січня по липень 1923 р. не
вважали існування СРСР доконаним фактом. Навпаки, вони ретельно
працювали над його формуванням, намагалися реалізувати своє бачення цих
питань. Образно кажучи, вони були вагітні ідеєю створення СРСР і робили все
можливе, щоб новонароджена держава не мала тих вад, що існували у
взаємовідносинах УСРР з РСФРР. Декларативні слова з Договору про рівноправність усіх республік проектованого СРСР, в тому числі й РСФРР, керівники
УСРР намагалися наповнити реальним змістом.
Тим же діячам, для яких гасла про суверенність республік, ліквідацію
національного гноблення та нерівності були лише прикриттям у створенні
оновленої форми Російської імперії, здавалося логічним вважати датою
створення СРСР 30 грудня 1922 р. Адже в їх очах це була просто зміна вивіски
й нічого принципово нового вони створювати не збиралися. Тому для них
оголошення на представницькому рівні (І Всесоюзний з’їзд рад) рішення про
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необхідність створення СРСР виглядала синонімом згоди на перейменування
(чи надання назви) вже існуючого державного утворення. Перефразовуючи
згадані вище слова Л.Троцького, наголосимо наступне: центральний радянський
апарат не витримав екзамену на рівноправність і від імені СРСР став на шлях
ігнорування господарчих потреб УСРР.
Водночас варто підкреслити – не «почав» ігнорувати, а «продовжив». Такі
дії не були якоюсь новиною чи зміною політики, оскільки реальне включення
України до складу радянської Росії відбулося ще раніше. Спроби ж українських
діячів боротися проти таких дій центру і діяти відповідно резолюції ХІІ з’їзду
РКП(б), включно з підняттям питання про перегляд статусу деяких злитих
комісаріатів (наркомат зовнішніх справ та зовнішньої торгівлі), були кваліфіковані
Й.Сталіним як сепаратизм і конфедералізм. Тобто проголошені гасла більшовицьке керівництво зовсім не збиралося втілювати в життя. «Гнилий компроміс»
Й.Сталіна у питанні утворення СРСР, про який говорив В.Ленін, був характерною
рисою усієї більшовицької політики в національному питанні, в тому числі і за
часів керівництва В.Леніна. Щоправда, стійкий спротив республік сприяв на
деякий час більш уважному ставленню центра до республіканських потреб.
Одразу після вирішення основних питань союзного будівництва на свою
користь для сталінського керівництва актуальним стало питання ліквідації такого
економічного «самостійництва» (або «національного лібералізму») в республіках.
На початку 1920-х рр. Кремль не мав тих важелів впливу на суспільство, які б
дозволили йому швидко змінити пануючі настрої. Зовсім інша справа була у
випадку з окремими особистостями. Найбільшою проблемою Кремля в Україні
був Х.Раковський. Йому, на відміну від, приміром, грузинського діяча Б.Мдівані,
неможливо було приліпити ярлик місцевого націонал-ухильника, – в
національно-культурному плані Х.Раковського швидше можна було звинуватити
у великодержавному шовінізмі. Тому Й. Сталін, використовуючи відкриті ним
можливості посади генсека РКП(б), просто перемістив (із словами вдячності)
голову РНК УСРР за межі України. При цьому на питання про незгоди
Раковського зі Сталіним у поглядах на господарську самодостатність України
було накладено табу. Слідом за Раковським навесні 1924 р. з України було
відкликано М.Фрунзе, який в жовтні 1925 р. вмер на операційному столі при
загадкових обставинах. Лише М.Скрипника залишили в Україні, хоча дали
зрозуміти, що можуть знайти місце за її межами і для нього. Так, приміром, у
січні 1924 р. ЦК РКП(б) піднімав питання про призначення М.Скрипника
прокурором Верховного Суду СРСР68, а у квітні – послом в Чехословаччину69.
Таким чином, ключові особистісні, так би мовити, захисні редути УСРР
були ліквідовані або послаблені досить швидко. Більш тривалим був процес
ліквідації ідеї необхідності та правочинності відстоювання інтересів УСРР. Не
останнім чинником цього став той факт, що у період від виголошення намірів
до формального створення СРСР (грудень 1922 – липень 1923 р.) виникло
багато незручних для Кремля питань, на які так і не дано було чіткої відповіді. І
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якщо до грудня 1922 р. справа юридичного оформлення реально існуючої
централізованої держави вирішувалася вузьким колом вищих компартійних
функціонерів, то з початку 1923 р., а особливо після рішень ХІІ з’їзду РКП(б)
вона набула широкого розголосу. Своє практичне ігнорування рішень цього
з’їзду Кремль пояснював дефіцитом часу для вироблення необхідних
законодавчих актів та браком досвіду урядовців. Мовляв, трохи зачекайте, далі
все буде гаразд. Оскільки гасла залишалися, то тривалий час в УСРР щоразу
з’являлися нові державні діячі, які вимагали відповідності справ словам.
Втім надавати реальні повноваження республікам у господарській сфері
сталінське керівництво не збиралося. Можна навіть сказати, що така пропозиція
більшістю центрального компартійно-радянського апарату не розглядалася
всерйоз. Невідповідність форми (агітаційних гасел, пропаганди, іноді – зовнішніх
атрибутів) та змісту (реальних дій) була правилом комуністичної політики.
Стосовно взаємовідносин центру з національними республіками, то слушною
видається думка А.Ненарокова. Аналізуючи причини перемоги Й.Сталіна у
боротьбі за владу, він підкреслив: «І дії, і настанови Сталіна були переможні,
оскільки спиралися на дві пануючі в російській суспільній думці ідеї: перша –
ідея Великої і неділимої Росії, друга – підпорядкованість національного питання
інтересам централізованої державної влади»70.
Пристосовуючи слова російського історика до економічних взаємин УСРР з
Кремлем, можна сказати, що Й.Сталін вийшов переможцем у боротьбі за владу
не в останню чергу тому, що на ділі не збирався виконувати гасла рівноправності
та надавати Україні якусь частку економічного суверенітету. Водночас, щоб
втримати під контролем національні республіки і, в першу чергу, Україну,
певний час було дозволено проявляти ініціативу в національно-культурній
сфері. Це давало змогу Кремлю мати вагомі аргументи на свою користь під час
переходу від аграрного до індустріального суспільства. Більше того, Й.Сталін
зумів не просто роз’єднати національно-культурну і економічну складові національного життя, а навіть протиставити їх одна одній. Для прикладу нагадаємо,
що найбільшими антагоністами всього українського в 1920-ті роки вважалися
саме троцькісти. І це незважаючи на те, що саме Л.Троцький виявив найбільше
підтримки українським прагненням під час формування СРСР у 1923 р.
То чому це важливо?
Підсумовуючи, варто наголосити на наступному. Формально держава під
назвою СРСР постала 6 липня 1923 р. Серед українського компартійнорадянського керівництва, як і в цілому в українському суспільстві 1920-х, саме
ця дата сприймалася як початок існування СРСР. Та вже з 1930-х рр. у масовій
свідомості укорінюється інша дата.
Висловлю свою версію причин такої зміни. Гасла про те, що СРСР –
добровільний союз, своєрідна братня сім’я народів, у якому всі республіки
рівні, залишалися ключовими у комуністичній пропаганді протягом всього
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існування цього державного утворення. Визначення ж відліком існування СРСР
(або датою прийняття Конституції СРСР) 6 липня 1923 р. спонукало до висновку,
що ініціаторами і будівничими основних засад такого союзу є передусім
національні республіки, а відтак вони мали «право на спротив». Власне кажучи,
певний час керівництво УСРР справді намагалося наполягати на врахуванні як
національно-культурних, так і економічних потреб України як єдиного цілого.
Недарма «викреслення» цієї дати із комуністичних «святців» відбулося в
1933 р. – тоді плановане святкування 10-річчя ухвалення Конституції СРСР
фактично співпало із самогубством М.Скрипника – одного з її творців з українського боку. Однією з причин такого вчинку українського діяча є, безперечно,
ліквідація права республік на ініціативу в останній сфері управління, яка тоді
ще залишалася автономною – культурно-освітній.
Наприкінці 1922 р. і, зокрема, на І Всесоюзному з’їзді рад, пропозиції
Й.Сталіна значною мірою суперечили лінії ЦК РКП(б). На той час нічого
екстраординарного ніхто в цьому не вбачав. У 1930-х, у добу боротьби з
усілякими «ухилами» від лінії ЦК РКП(б), Й.Сталін підправив історію.
Наголошуючи на 30 грудня 1922 р., комуністична пропаганда цим самим
підкреслювала, що ця рівноправна форма «братерського союзу» була організована
за ініціативою Й.Сталіна. І навіть після засудження «культу особи» і часткової
критики сталінського плану «автономізації» дату «утворення» СРСР не
переглянули. Міф продовжив своє життя. Про реальний спротив республік при
цьому забувалося.
Відомо, що врешті-решт ствердилася запропонована Й.Сталіним вкрай
централізована модель соціально-економічного розвитку в СРСР*. Однак саме
ці сталінські принципи були предметом критичного перегляду в першій
половині 1923 р. Доки залишалися, так би мовити, наслідки цього перегляду,
доти, в крайньому разі в УСРР, датою заснування СРСР вважалося 6 липня
1923 р. Остаточна перемога сталінської моделі зумовила перехід до іншої дати.
Та й навіщо було Й.Сталіну згадувати ту сувору критику власної персони, яку
частково проаналізовано в цій статті? А представникам центральному апарату
навіщо було ятрити рану, яка проявилася у 1923 р. у вигляді небезпеки втрати
існуючих у них величезних повноважень? Значно вигідніше показати все так,
що події відбувалися згідно проголошених партійним керівництвом (в особі
Й.Сталіна) планів і ніяких принципових суперечок у цьому питанні не виникало.
Тривалу життєвість «загальновизнаної» дати утворення СРСР не можна
пояснювати лише пануванням в СРСР тоталітаризму чи авторитаризму. Важливим
*

За конституцією СРСР 1924 р. було 5 «злитих» (31 %), 5 об’єднаних(31 %) і 6 необ’єднаних наркоматів (38 %). За Конституцією СРСР 1936 р. було 8 загальносоюзних
(36,4 %), 10 союзно-республіканських (45,4 %) і 4 (18,2 %) республіканські наркомати.
Ці зміни сталися не одномоментно, вони здійснювалися поступово. Фактично кожний
Всесоюзний з’їзд Рад вносив поправки до Конституції СРСР.
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чинником існування й досі цього міфу є та обставина, що жоден з активних
учасників формування СРСР не дожив до кінця 1980-х рр. Більше того, майже
всі опоненти Й.Сталіна в цьому питанні були репресовані ще до початку війни
СРСР з Німеччиною, вже не кажучи про повну відсутність серед української
еміграції того прошарку, який можна було б назвати «українським радянським».
Поновити цю дату у свідомості людей, включити її в підручники історії,
провести просвітню акцію в засобах масової інформації вимагає історична
справедливість. Історики початку ХХІ ст., проаналізувавши весь історичний
шлях того державного утворення, що носило назву СРСР, цілком слушно можуть
стверджувати, що з організацією Радянського Союзу нічого принципового у
взаємовідносинах України з Кремлем не змінилося. Ззовні це так і виглядає. Як
і те, що реально централізована більшовицька держава остаточно утвердилася в
Україні в 1920 році. Однак не можна забувати спроби українського
компартійного керівництва, вхопившись за формальності, не стільки зберегти
(зберігати було нічого), скільки підвищити фактичний статус і
економічний суверенітет УСРР. Роботу по формуванню СРСР не можна
назвати «вирішенням процедурних питань». Хоча спроба ця загалом виявилася
невдалою, але й вона мала свої наслідки. Як мала, приміром, свій вплив на
подальшу історію невдала спроба І.Мазепи вийти з-під влади Петра І чи
намагання українських національних сил здобути незалежність у 1917–1921 рр.
Потрібно нарешті відійти в історичній науці від тих міфологем, що були
оформлені в «Кратком курсе истории ВКП(б)»*. Це для московського центру
СРСР від самого початку свого існування був новою назвою російської держави,
як свого часу новою була запроваджена Петром І назва «Российская империя».
Для багатьох українців слова про державність і суверенітет УСРР були не
пустопорожніми гаслами, а своєрідним керівництвом до дії. Врешті, саме
дотримання формального суверенітету при утворення СРСР, на якому
наполягло в першу чергу керівництво УСРР, зумовило його безболісний розпад
у 1991 р. Вживання 30 грудня 1922 р. як основної дати затушковує ті реальні і
досить вагомі протиріччя у взаємовідносинах Кремля з республіками, що з
особливою силою виявилися в 1922–1923 рр. Українським історикам потрібно
відновити історичну правду і відмовитися від оцінювання процесу утворення
СРСР з точки зору більшовицького Кремля. Адже виявлена невідповідність
фактів усталеним поглядам, окрім відновлення історичної правди, засвідчує
фальшивість однієї з основних комуністичних міфологем.

*

У цьому засадничому більшовицькому фоліанті про липень 1923 р. згадок зовсім немає,
тоді як приділяється пильна увага аналізу І Всесоюзного з’їзду рад СРСР, на якому «було
створено добровільне державне об’єднання народів – Союз Радянських Соціалістичних
Республік» // Див: История Всесоюзной коммунистической партии (большевиков): Краткий курс / Под. ред. Комиссии ЦК ВКП(б); одобрен ЦК ВКП(б), 1938. – М., 1946. – С.249.
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ОЛЕГ КАНДИБА-ОЛЬЖИЧ У ЛИСТУВАННІ ЛЕВА ШАНКОВСЬКОГО
(У 100-ліття народження археолога, поета і революціонера)
Д-р Олег Кандиба-Ольжич (8.07.1907 – 10.06.1944), видатний вчений, поет і
суспільно-політичний діяч, зробив вагомий внесок в історію України. В 2007 році
відзначаємо його 100-ліття народження. Життя і діяльність О.Кандиби належно не
досліджені, зокрема не досліджена його політична і революційна діяльність під час
Другої світової війни. Подаємо в нашій короткій статті листи Лева Шанковського
про діяльність Олега Кандиби-Ольжича, в яких містяться важливі дані про його
політичну і революційну діяльність. В 1960-их і 1970-их роках я листувався з
Левом Шанковским (1903–1995), видатним істориком війська, журналістом і
суспільно-політичним діячем. У 1944 році він був головою ініціативної групи
Української Головної Визвольної Ради (УГВР) і особисто знав Олега Кандибу. В
1970-их роках я збирав матеріяли про діяльність д-ра Олега Кандиби-ОльжичаКардаша, керівника націоналістичного підпілля ОУН під час нацистської окупації
України, заступника голови Проводу Українських Націоналістів ОУН. Також я
досліджував діяльність Української Національної Ради, зорганізованої
О.Кандибою в Києві 1941 року і ґенезу та діяльність Всеукраїнської Національної
Ради в 1944 році у Львові. Зокрема цікавився питанням зв’язків Олега Кандиби з
Романом Шухевичем – Тарасом Чупринкою (1907–1950), головним командиром
УПА в 1943–1950, головою ОУН СД від 1943 року та головою Генерального
Секретаріяту УГВР в 1944–1950-их роках. В тому часі я листувався з учасниками і
провідними діячами українського націоналістичного підпілля, зокрема Ярославом
Гайвасом, Мирославом Прокопом, Романом Ільницьким, Яковом Шумелдою,
Марком Антоновичем, головою Київської Національної Ради Миколою
Величківським та іншими учасниками українського руху Опору.
Листи Лева Шанковського тематично охоплюють різні історичні й історіографічні проблеми, зокрема діяльність ОУН під час Другої світової війни. Його
лист від 17 січня 1984 р. відноситься до питанння зв’язків Кандиби з Шухевичем
в 1944 році і торкається ще інших справ. В листі від 23 березня 1975 р. він
згадує про О.Кандибу, М.Лебедя, Р.Шухевича і питання співпраці між двома
ОУН, також пише про про політичне вбивство О.Сеника, М.Сціборського,
Р.Сушка, Я.Барановського й інших членів ОУН А.Мельника в 1940-их роках.
Він розглядає та висвітлює в листах також деякі історіографічні, методологічні
й термінологічні проблеми історії України і пише про стан української історичної
науки в діяспорі. Друкуємо з листів Л.Шанковського лише ті місця, що
відносяться до ОУН і українського підпілля під час Другої світової війни.
Спершу коротко про автора листів. Біографічні дані про Лева Шанковського
базовані на його автобіографії, поданій у листі від 17 березня 1967 р. й інших
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матеріялах. Лев Шанковський (псевдо: Мартович, Дзвін) народився в селі
Дуліби на Стрийщині, Львівського повіту, в родині о. Петра Шанковського,
пароха в Дулібах і Марії з роду Шепаровичів. Під час боротьби за українську
державність 1918–1920 рр. служив у війську Української Галицької Армії
(УГА) й Армії Української Народньої Республіки в чині підхорунжого. Брав
участь у Першому зимовому поході Армії УНР. В 1922 році здав гімназійну
матуру в Станіславові і від того часу до 1924 року студіював в Українському
Таємному Університеті у Львові, де вивчав воєнну історію під проводом проф.
І.Кревецького. Після служби в польській армії у 1927–1930 рр. навчався у
Львівському університеті та Львівській експортівці, а в 1935–1936 рр. студіював
у Педагогічному відділі Варшавського університету й одержав диплом учителя
середніх комерційних шкіл. Вчив у середніх комерційних школах в Стрию,
Чорткові та Станиславові. В роках 1939–1941 був доцентом ТорговельноЕкономічного інституту у Львові.
У роках 1942–1945 брав участь в українській революційній боротьбі. Також
в 1943–44 роках працював в Українському Центральному Комітеті у Львові, де
був референтом професійних торговельних шкіл. В 1944 р. очолив Ініціятивний
комітет для створення Української Головної Верховної Ради, а згодом став
співзасновником Закордонного Представництва УГВР в Німеччині й Америці.
Він формально не був членом ОУН. В роках 1946–1949 був доцентом Української
Високої Економічної Школи в Мюнхені.
В Америці співпрацював в нью-йоркській корпорації «Пролог» і редаґував
журнал «Prologue» (1957–1961) і щоденик «Америка» (1968–1976). Автор
числених статей з найновішої політичної і воєнної історії України, включаючи
книжки «УПА та її підпільна література» (1952), розділу «Українська Повстанча
Армія» в «Історії українського війська» (1953), «Похідні групи ОУН» (1958),
«Українська Армія в боротьбі за державність» (1958), «Українська Галицька
Армія» (1984), «Ініціятивний комітет для створення УГВР» (1985) та інші.
Дійсний член Українського Історичного Товариства і НТШ, співробітник
журналу «Український Історик», будівничий і ентузіяст діяльности У. І. Т. За
його ініціятивою в часописі «Америка» (Філадельфія) періодично появлялася
сторінка Українського Історичного Товариства.
Я добре знав родину Лева Шанковського. Ще у Львові ходив з його сином
Ігорем до Академічної гімназії. Під час відвідин Філядельфії я мешкав у
гостинному домі панства Лева і Марти Шанковських. Вони добре знали моїх
батьків ще зі Львова. При наших зустрічах ми часто обговорювали питання
української воєнної історіографії, проблеми Визвольних змагань 1917–20 років,
підпільну боротьбу в Україні в 1941–45 роках та інші теми, що відносилися до
діяльности УІТ і «Українського Історика». Наше листування було безпосереднє,
щире і відкрите та стосувалося різних проблем діяльности ОУН й іншої
історичної тематики. Зокрема, мене цікавило питання зв’язків Олега КандибиОльжича з Романом Шухевичем – Тарасом Чупринкою. Обидва вони були в
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1940-х роках символами боротьби за українську державність і репрезентували
рух Опору.
Лев Шанковський особисто знав Кандибу-Ольжича і Шухевича (Тараса
Чупринку) і в січні 1944 р. улаштував їхню зустріч у Львові. Треба згадати, що
після розколу ОУН у 1940-му році та створення Революційного Проводу ОУН
С.Бандери, взаємини між членами двох організацій, які до 1940-го року
належали до ОУН під проводом Є.Коновальця, а від 1939 року А.Мельника,
загострилися і були ворожими. Всякі спроби відновити єдність ОУН, включаючи
заходи Митрополита Андрея Шептицького, були безуспішні. Можливо, що ці
настанови відзеркалюють два циклостилеві тогочасні підпільні видання 1940-го
року: «Біла книга ОУН. Про диверсію – бунт Яри-Бандера» Миколи Сціборського,
референта пропаганди в Проводі Українських Націоналістів і провідного члена
ОУН Коновальця та Мельника, та анонімне видання Революційного Проводу
ОУН «Чому потрібна була чистка ОУН» в трьох частинах, автором якої,
правдоподібно, був Ярослав Стецько, член Революційного Проводу й провідний
діяч ОУН С.Бандери. Тодішню атмосферу в значні мірі відзеркалють недавно
опубліковані документи Служби Безпеки (СБ) у виданні «Матеріали та документи
Служби Безпеки ОУН (Б) у 1940-х роках»1. В «Передмові» стверджено, що
«Звіт бандерівської СБ за перші місяці німецько-радянської війни висвітлює
одне з найогидніших явищ українського націоналістичного руху – непримиренну
боротьбу зі своїми колишніми колеґами-однопартійцями з мельниківської
організації. Поборювання ОУН (М) на початку війни, на жаль, посіло одне з
чільних місць у всій роботі СБ, недаремно у пропонованому звіті мельниківцям
присвячено більше уваги, ніж полякам та більшовикам, разом взятим» (с. 15).
Як відомо, Микола Лебедь, другий заступник революційної ОУН після арешту
С.Бандери і Я.Стецька в липні 1941 року, мав повну контролю над діяльністю
ОУН Бандери і Служби Безпеки. Також його вибрали в Держaвному Правлінні
Я.Стецька з 1941 р. міністром державної безпеки, а після арешту Я.Стецька він
став «урядуючим провідником» ОУН СД аж до травня 1943 року.
Олег Кандиба і Роман Шухевич, які обидва народилися в 1907 році, були
знайомі по діяльности в ОУН ще в 1930-их роках. Осінню 1938 р. вони були
разом в Карпатській Україні: Ольжич був офіційним відпоручником ПУН,
Роман Шухевич розбудовував військові сили молодої держави – Карпатську
Січ. В 1940 році вони деякий час перебували в Кракові. Олег Кандиба був
головою Культурної Референтури ПУН, згодом – членом Секретаріяту ОУН і
заступником голови ПУН, він повністю піддержав полковника А.Мельника, як
провідника ОУН. Роман Шухевич став членом Проводу ОУНСД і підтримав
Степана Бандеру, пізніше був Головою Бюра Проводу ОУН СД, Головним
командиром УПА і Головою Генерального Секретаріяту УГВР. В 1940-му році
Кандиба і Шухевич старалися зменшити напруження і ворожість між членами
обидвох ОУН – але з цих заходів нічого не вийшло. Без огляду на дуже складну
стуацію і політичні розходження, Олег Кандиба не став особистим ворогом
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Романа, і навпаки. Залишився важливий спогад Дарії Ребет, видатного члена
ОУН СД, члена Ініціятивної Групи УГВР в 1944 році та близького співробітника Шухевича в 1940-х роках. Вона пише: «Голова Бюра Поводу Роман
Шухевич не належав до безкомпромісових людей, не виявляв вузько-партійних
амбіцій. Він, наприклад, явно стояв на боці кіл, що мислили критично в час
ІІ Великого Збору ОУН (1941), під керівництвом Степана Бандери, офіційно
висунув застереження до метод і способів, якими керівник Революційного
Проводу розв’язував проблему конфлікту з ПУН. Він і в час протинімецького
підпілля не цурався контакту з колишніми друзями і співробітниками, що
опинилися в середовищі ПУН»2.
У наших розмовах Лев Шанковський високо цінив Олега Кандибу як
українського державника і провідного націоналіста. В листі від 17 січня 1984 р.
він подає таку характеристику Кандиби: «Ольжича я дійсно зустрічав у Львові в
1942–44 роках і він справив був сильніше вражіння, як полк. Коновалець,
полк. Мельник, ген. Тарас Чупринка (який був моїм знайомим і приятелем від
1923 року). Я не знаю іншого націоналіста, що надавався був на очолення ОУН
після смерти Коновальця, як це надавався Ольжич».
Листи Л.Шанковського, видатного суспільно-політичного діяча, містять
важливі історичні інформації і відкривають деякі невідомі факти з діяльности
націоналістичних організацій, зокрема Кандиби і Шухевича під німецькою
окупацією. Їх друкуємо без правописних змін. Для пояснення даємо деякі
короткі біографічні інформації про згаданих діячів. Листування проф. Лева
Шанковського зберігається в архіві УІТ.
Надіємося, що в короткому часі в Україні появиться джерельна монографія
про життя і діяльність Олега Кандиби Ольжича-Кардаша, одного з головних
керманичів проти нацистського руху Опору в 1940-их роках.

ЛИСТИ
№1
1.17.1984
Дорогий Докторе!
Щиро дякую Вам за листа з дня 18.III. Він дуже утішив старих
Шанковських, бо думали, що може гніваєтесь на них. Листа Вашого отримав
24.III, а деяку затримку з відповіддю прошу вибачити. Вона спричинена не
дуже добрим станом здоров’я у нас і часами браком сили для поладнання
найпростішої справи. Цим слід також пояснити, що Ваші побажання кріпкого
здоров’я для нас приймаємо зі щирою подякою.
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А тепер ад рем3. Ольжича я дійсно зустрічав у Львові в 1942–1944 роках і
він справив був на мене надзвичайне враження як людина й український
націоналіст. Він на мене справив був сильніше враження, як полк. Коновалець3,
полк. Мельник4, ген. Тарас Чупринка5 (який був моїм знайомим і приятелем від
1923 року). Я не знаю іншого націоналіста, що так надавався був на очолення
ОУН після смерти полк. Коновальця, як це надавався Ольжич. У кількох
статтях – спогадах, я писав про нього, але, на жаль, мій архів не є в такому
стані, щоб у ньому можна було знайти відповідне місце і його цитувати. У
статті: «Про свято думали, та в будень сказали», у розділі шостому, я писав про
Ольжича таке (цитую з копії статті, яку знайшов в архіві): «Авторові цих рядків
довелося передати Ольжичеві побажання Чупринки про зустріч з ним. Це
побажання я передав Ольжичеві в домі п. Миколи Бігуна6 у Львові. Микола
Бігун, що своїми бойовими чинами в УВО здобув собі не тільки широку славу,
але й найбільше вироків окупантського польського суду, був моїм шкільним
товаришем і другом. Єднала нас (стриян – Л. Ш.) служба в українській армії,
приналежність до УВО, але й теж близькі вузли особистої дружби. Відвідував я
його часто в його домі у Львові, де теж жив ген. Капустянський7, з яким з
огляду на мої воєнно-історичні заінтересування, зустрічі й дискусії були на вагу
золота. Ген. Капустянський, з високою військовою освітою академії генштабу,
який займав визначні пости в штабах української армії, починаючи від
І українського корпусу ген. Скоропадського, знав історію української визвольної
війни до подробиць і від нього можна було багато в дечому навчитися. Не можу
нарікати, але з цієї копальні знання, я черпав, скільки було можливо.
Після одного тижня Ольжич передав мені записку, в якій подав, що
погоджується на зустріч і подав місце й термін зустрічі. Зустріч ця відбулася на
Пісковій горі, а закінчилася в одній «хаті» на Личакові. Ольжич прибув на
зустріч сам, без ніякої охорони, але теж не погодився, щоб я був свідком
розмови, кажучи, що першу зустріч бажає відбути в чотири очі. Я відійшов, але
зміст цих розмов, став мені, пізніше, відомий. [. . .].
В моїй оцінці злагіднення взаємин між обома відламами ОУН й інтеґрація
ними визвольних змагань були на потребу дня. Але, такою була не тільки моя
оцінка, бо, в цьому відношенні, у тому часі, не важко було знайти однодумців
по обох сторонах барикади. І Ольжич, що завжди вмів прецизно аналізувати
ситуацію (в тому він був собою – вченим археологом, що розкопує стоянки,
здобуває в них потрібні матеріяли, порівнює їх і робить научні висновки) і що
завжди шукав виходу з ситуації з позицій загальноукраїнських інтересів, а не
тільки з позицій своєї групи, не міг мати іншої оцінки. Бо коли ж він, у
характері Заступника Голови Проводу ОУН полк. Мельника, напевно після
зрілого обміркування й розглянення всіх елемантів проблеми, рішився був на
шлях революційно-повстанської боротьби проти гітлерівських окупантів, то для
3

Лат. «ad rem», до речі. – Л. В.
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нього мусів насунутися єдиний логічний висновок, що будь-якої революційноповстанської боротьби проти гітлерівських окупантів, а тим більше проти
московсько-большевицьких окупантів, не можливо вести роз’єднаними силами,
та й ще силами собі ворожими. Таким чином, існуюча ситуація вимагала,
імперативно, відпруження взаємин між обома відламами, а що за тим іде –
стабілізації відносин і, на тій базі, спільної дії на єдиному фронті, а то й
інтеґрації революційно-визвольних сил, чи може навіть відновлення єдности
первісної ОУН.
Важливим засобом для осягнення таких цілей могло бути зговорення на
«вершинах», до якого послідовно стремів Ольжич, а теж і Чупринка, який був
добре поінформований про внутрішні проблеми полк. Мельника і ставився з
великою симпатією до намагань Ольжича вивести свою Організацію на
безкомпромісовий шлях повстанської боротьби проти гітлерівських окупантів.
Стільки про Ольжича в тій статті. Вона була друкована в торонтському
«Гомоні України» десь у другій половині 1960-их років, у кожному разі ще за
життя Миколи Бігуна, який писав мені про цю статтю. Далі в статті є про
наслідки зустрічі Чупринки й Ольжича, яка, якщо не помиляюся, відбулася на
Щедрий Вечір (18. 1. 1944 року). Наслідки розмов: помітне злагіднення взаємин
між обома відламами ОУН, якому навіть не зуміло перешкодити вбивство
полк. Сушка8, яку різні особи й групи знову пробували записати на рахунок
ОУН Бандери (про це вбивство я писав в іншій статті, друкованій у «Гомоні
України», в якій заперечив участь ОУН Бандери у цьому вбивстві, а записав
його на рахунок львівського гестапо, яке мстило полковникові за нав’язання
зв’язків із бритійськими шпигунами, а теж заінтересоване було в пограбуванні
фондів, які мав до диспозиції полк. Сушко і які зберігались у його львівському
помешканні. Якщо це вбивство виконали на наказ ОУН Бандери9, то за нього
відповідає Шухевич–Чупринка, а не Лебедь10, як про це писали мельниківські
газети, бо ще 13 травня 1943 року Лебедь перестав бути тимчасовим (на час
арешту Бандери провідником ОУН), а ним стала Колегія Проводу ОУН, до якої
ввійшли: Чупринка, Зенко Матла11 й Дмитро Маївський12. Після арешту Зенона
Матли й запроторення його до гітлерівського кацету, на його місце до Колеґії
Проводу ОУН обрано волиняка, кол. відомого студентського діяча у Варшаві,
Ростислава Волошина13. У вбивстві Сушка, за моїми джерелами, брали участь
теж українські аґенти львівського гестапо, яке було, після київського погрому у
Києві 1941 – 1942 рр. (Теліги14, Оршан-Чемеринський15, К.Біда16, П.Олійник17,
Рогач18 й ін.). Другим великим ударом гітлерівських окупантів по ОУН
полк. Мельника, який вирвав з рядів Організації полк. Сушка, Ольжича, і
врешті полк. Мельника й членів ПУН-у. У кожному разі, в першій половині
1944 року, відбулося чимало розмов «на вершинах» між Ініціятивним
Комітетом для створення УГВР, який я очолював з різними представниками
ПУНу. Переговори про інтеґрацію київської Всеукраїнської Національної Ради
й УГВР пішли вже так далеко, що обі сторони погодилися була на назву
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найвищої установи підпільної України: Всеукраїнська Національна Визвольна
Рада (ВНВР). Між іншими, це був проєкт Бойдуника!19
Я писав Гомонові («Гомін Украни» – Л. В.), щоб мені відшукали статті і
коли він це зробить, то я їх негайно Вам вишлю. Якщо Гомін цього мені не
зробить, я вишлю Вам копії статей, що маю в архіві. Для цього треба вийти з
хати, чого сам тепер не роблю, отже мушу чекати на оказію.
Щодо дальшої частини Вашого прохання, то тут уже нічого порадити не
можу. Я в Кракові не був, бо був під большевиками в 1939–1941 роках. Членом
ОУН – ніякої – ні бандерівської, ні мельниківської я не був і не є, а оунівські
розкольницькі «змагання» я осуджую, без огляду на партнера. Ніщо мені, в
нашій історії, не було і не є так осоружним, як цей розкол з-перед 40 років,
наслідки якого тягнемо на собі по сьогоднішній день. А коли читати спогади
Миколи Климишина «В поході до волі» і Зенка Книша «Розбрат», в яких, на
мою думку, куліси розколу описано дуже правдиво, то подивляєш і не годен
закінчити свого «подиву» до героїв цього розколу, зокрема, коли брати до уваги
інтелектуальної оцінки витвореної ситуації і здогадів про її наслідки. На мою
думку, спогади й оцінку Рудка-Лісового20 можна собі теж дарувати, бо вони
виникають із розчарування «провідного» націоналіста, якому не подобається,
що справи пішли не в той бік, що цей «провідник» сподівався. І він гадає, що
тому винні його бувші колеґи з конспірації, а тим часом винні були тверді
закони історичного розвитку (так сказали б наші московські «приятелі»), на які
дехто з наших молодих людей порозбивав свої пусті голови. До речі, між
Рудком і Пріцаком21 ставлю знак рівнання. Їм не бракує знання, але вони
воліють пописуватися фаєрверками. А втім, Пріцак й Рудко були провідниками
НОУСу (Націоналістичного Об’єднання Укр. Студентів) у 1944 році.
Ви пишете мені про літературу, яку можна використати для представлення
історії розколу. Такої літератури НЕМА. Те що є, це партійні, односторонні
з’ясування, які коли використовувати, сам одностороннім партійцем стаєш. І
цікаво, що через сорок років, які минуло від розколу, ніхто не зумів створити
відповідної перспективи, для розбору того, що сталося перед 40 роками і його
критичної оцінки. Що українери зі своїм минулим роблять? Найохочіше
пережовують в сотеро вже раз пережуте.
Ви пишете, що бадеруєте мене тими й подібними справами. Зовсім мене не
бадеруєте і я радо би Вам допоміг, якщо б міг. Подивляю Вас, що на свою
голову Ви взяли Наукову Раду СКВУ. Триматиму пальці за Вас, знаючи Ваші
добрі й шляхетні наміри (тут Ви цілком вдалися до Вашого сл. пам. Батька!),
але й знаю, що Вам не приходитиметься легко. Земляки наші не тільки люблять
анархію у всіх ділянках життя, не тільки втікають від координації зусиль, але й
понад усе люблять показуху – мистці у продукції доброго вітру й робленні
галасу, замість справжньої роботи. В науковій праці такій показусі гріш ціна.
Я не знаю, людей з ОУН (р), які могли зустрічатися з Ольжичем. Якщо такі
були, їх тут нема. Узагалі, тут, за океаном, зовсім мало є «бандерівців»
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(середнього й вищого організаційного ступня), які в 1941–1944 роках були в
Україні, в підпіллі. Тутешнє членство – це колишні кацетники, або кол. молодь,
що була вивезена на примусові роботи до Німеччини. Навіть серед т. зв.
двійкарів, я не знаю ближчих знайомих Ольжича. Є такі серед закарпатців, але
серед них є мало «бандерівців».
Факт, що Ольжич ставився непогано до мене і ставав зі мною, часами, на
розмову, записую на конто протекції Бігуна й ген. Капустянського. Пригадую,
одного вечора була широка розмова на тему стратегічних напрямів, які стояли
до диспозиції об’єднаній українській армії в липні 1919 року, після переходу
Галицької армії на Наддніпрянщину. Можливі були похід на Київ, на Одесу, або
відсутність походу, а створення пляцдарму для дальших походів і де саме?
Пригадую, що я дуже опонував ген. Капустянському, який заступав був
офіційну тезу про конечність походу на Київ. Усій цій розмові прислухався
Ольжич з Бігуном, який мене підтримував. Остаточно ген. Капустянський сказав,
що я мабуть маю рацію, бо подібно до мене аргументували всі старшини
генштабу проти Петлюри й Тютюнника (Василя, не Юрка), але звідки я про те
знаю, бо про цю дискусію ніхто й ніде не написав був ні слова. Я відповів, що
вперше цю тему слухав у семінарі воєнної історії таємного українського університету у Львові під проводом проф. д-ра Івана Кревецького22, а тему цю в
семінарі викладав здібний штабіст УГА сотник д-р Богдан Гнатевич23. На
закінчення Ольжич сказав: «Не знаю, чи ви тільки переповіли д-ра Гнатевича
думки, чи додали до них свої, але я Вашої дискусії слухав з великою цікавістю і
немає сумніву, що з неї дещо таки навчився». Ці слова були великим компліментом для мене і я слухав їх з великим зворушенням. Ми ж знали, що Ольжич
був «візітінґ професор» на Гарварді24 і в нашій опінії цей факт придавав
великого значення усьому, що він сказав. […] На цьому, Дорогий Докторе,
кінчаю. Щиро вітаю Вас, […] бажаю Вам здоров’я і всі житейські блага!
Остаюсь в глибокій пошані,
Щиро Ваш
Л. Шанковський.

№2
23.ІІІ.1975
Дорогий Докторе!
Подивіться добре на дату! Це є рівно один місяць після того, як Ви мені
писали останнього листа […].
Ваші зауваження з приводу Шумука25 дуже слушні!!! Пригадую таке:
5. ІХ. 1941 Тимчасовий Провід ОУН за підписом М.Лебедя видав був комунікат, що ОУН не має нічого спільного з вбивством Сеника-Сціборського26. Тоді
члени Проводу ОУН радили Лебедеві, щоб він негайно звернувся до полк.

162

Діалоги, гіпотези, джерела

Мельника, щоб відбути розмову. Лебедь відповів, що він з німецьким «коляборантом» говорити не буде. На це член Проводу Славко Старух27 відозвався до
Лебедя: «Два місяці тому ти ще також був “німецьким коляборантом”», чим
викликав гостру реакцію в Лебедя, який ніколи Старухові цього не міг забути.
В кожному разі, Лебедь тоді зарядив слідство, висліди якого тепер прозрадив у
«Визвольному Шляху» Олько Матла, відповідаючи прокураторові Желенському,
і Лебедь обіцяв, що як буде мати висліди слідства, то звернеться до полк.
Мельника. Чому не звернувся? Бог Святий знає, може тому, що мав великі
«траблі», як «провідник» і, врешті, 13 травня 1943 року був усунений Шухевичем.
В розмові з Ольжичем (18. І. 1944), Шухевич порушив теж цю справу і
винесено якісь рішення, але в короткому часі після того Ольжич був
арештований, а потім загинув. ВИ МАЄТЕ ПОВНУ РАЦІЮ – від цього часу
проминуло 30 років!!!! й обі організації не додумались, що в інтересі загальної
української справи треба було ці справи остаточно вирішити, ось хоч би тому,
щоб не було можливости повторень в майбутньому28. Тепер Климук,
наприклад, у своїй книжці «Безбатченки» пише, що Івана Мицика (Аскольда)29
зліквідували «чекісти», а це вбивство довго обтяжувало рахунок бандерівців. Я
особисто є переконаний, що Сеника-Сціборського і Сушка не вбили бандерівці,
але Лебедь завжди теж заперечував убивство Барановського й братів
Пришляків. Паки і паки погоджуся з Вами, що ці справи, не для добра тієї чи
іншої організації, але для нас усі, повинні були колеґіяльно вирішити обі
організації, заряджуючи спільне слідство й проголошуючи відповідні
протоколи […].
На цьому кінчу й щиро вітаю Вас […]. На все Добре й Краще.
Щиро Ваш
Лев Шанковський
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ОУН (з) («за кордоном», популярна назва «двійкарі»). В роках 1971–81 головний
редактор газети Америка, де працював Л.Шанковський.
12
Дмитро Маївський (1914–1945, псевдонім «Тарас», «Косар»), політичний військовий
діяч, член Проводу ОУН СД, член бюра Проводу ОУН, редактор журалів «Ідея і чин»,
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«За самостійністьУкраїни». Див.: Прокоп М. Дмитро Маївський – революціонер і
політичний публіцист // Напередодні незалежної України. – Нью Йорк, 1993. – С.549–
560.
13
Волошин Ростислав (1911–1944), політичний і студентський діяч, член ОУН, член
Бюра Проводу ОУН, співорганізаор УПА, предсідник Великого збору УГВР в 1944,
секретар внутрішніх справ УГВР.
14
Олена Теліга (1907–1942), видатна поетка, член ОУН з 1932 року, близький
співробітник О.Ольжича в Культурній референтурі ОУН, після розколу піддержала
полк. А.Мельника, як наслідника Є.Коновальця. У 1941 році у Києві зорганізувала
Спілку українських письменників, редаґувала літературознавчий журнал «Літаври».
За політичну діяльність арештована нацистами і разом з чоловіком та членами ОУН
розстріляна в Бабиному Яру в Києві у 1942 році.
15
Орест Чемеринський (1910–1942), політичний діяч, журналіст, член ОУН, член ПУН,
очолював Націоналістичну пресову службу в Берліні, учасник похідних ґруп ОУН.
Ростріляний нацистами в лютому 1942 р. у Бабиному Яру разом з дружиною Дарією
Гузар. Близький спіробітник О.Кандиби.
16
Роман Біда, псевдо «Ґордон» (†1942), член ОУН з 1930-их років, учасник Київської
похідної ґрупи ОУН, співробітник Ольжича, розстріляний нацистами в Києві в січні
1942 року в Бабиному Яру.
17
Олійник Петро (†1942), журналіст, член ОУН співробітник Ольжича, член Київської
похідної групи ОУН, член Редакції київського «Українського слова» в 1941 році,
розстріляний нацистами в Бабиному Яру в січні 1942 р.
18
Іван Рогач (1913–1942), журналіст, політичний діяч, член ОУН, особистий секретар
Президента Карпатської України о. А.Волошина, редактор щоденника «Нова
Свобода» (1938–39), член Київської похідної групи ОУН в 1941 році, співредактор
«Українського слова» в Києві (1941). Розстріляний нацистами в Бабиному Яру в січні
1942 року.
19
Осип Бойдуник (1895–1966, псевдо «Діброва», «Боярський»), суспільно-політичний
діяч, інженер-економіст, старшина УГА і Армії УНР, член УВО, учасник Першого
конгресу ОУН в 1929 р., в’язень польських тюрем. В 1935 році кермував політичною
референтурою Краєвої Екзекутиви ОУН, від 1941 року член ПУН, один із організаторів Української Національної Ради і її голова (1954–57). Автор ідеологічних і
політичних статтей і спогадів, книжок «Національний солідаризм» (1945), «Українська
внутрішня політика» (1947), «На переломі. Уривки спогадів» (1967). В 1940-их роках
переговорював з членами ОУН СД в справі створення Української Верховної Ради.
20
Василь Рудко (1910–1996, псевдонім «Лісовий»), філософ і політичний діяч, публіцист.
В роках 1941–1944 був головою Націоналістичної Організації Українських Студентів
(НОУС), яка об’єднувала студентські організації в Німеччині, Чехії, Австрії. Редактор
студентських журналів і книжки «Розлам в ОУН» (1949).
21
Омелян Пріцак (1919–2006), видатний тюрколог, історик, лінгвіст, дійсний член
УВАН і НТШ, основник катедри української історії ім. М.Грушевського й інших
катедр українознавства, основник Гарвардського інституту українських студій, автор
числених наукових досліджень. В 1940-их роках був активним студентським діячем.
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Іван Кревецький (1892–1979), історик, бібліотекар НТШ, учень М.Грушевського,
керівник семінару з української військової історії (1921–1925) у Львівському
Таємному Університеті, редактор журналу «Стара Україна» і ін.
23
Богдан Гнатович (1892–1968), військовий діяч, старшина УГА й УСС, один із авторів
«Історії українського війська».
24
Помилкове твердження. О.Кандиба-Ольжич не був «візітінґ»-професор в Гарвардському
університеті. Він в 1930-их роках брав участь в археологічних експедиціях
Гарвардського університету та інших американських наукових установ в Европі.
25
Данило Шумук, політичний діяч, вояк УПА, в’язень совєтського Ґулаґу, автор
спогадів «За східнім обрієм: спомини» (Париж, 1974).
26
Омелян Сеник (1891–1941, псевдоніми «Канцлер», «Уран», «Грибівський»), видатний
військовий і політичний діяч, сотник УГА. Був співзасновником УВО й ОУН, член
ПУН і один із найближчих співробітників Є.Коновальця й А.Мельника. В 1941 році
пішов з Київською похідною групою ОУН до Києва. 31 серпня загинув у Житомирі
від рук атентатчика разом із М.Сціборським. Члени Проводу ОУК в 1941 році
твердили, що Сеник і Сціборський згинув з рук бандерівців. Див.: Омелян СеникГрибівський і Микола Сціборський – члени Проводу ОУН // Сурма. – 1941. – 21
вересня. – С.1–3. Це заперечували члени ОУН С.Бандери. Були припущення про те,
що їх зліквідували совєтські або нацистські аґенти. Справа політичного морду цих
двох членів ПУН до сьогодні джерельно не з’ясована.
27
Ярослав Старух (1910–1947), політичний діяч, журналіст, член ОУН в 1930-их роках,
редактор тижневика «Нове село». У 1941 р. став членом Революційного Проводу ОУН
С.Бандери. Керівник підпільної радіостанції ОУН СД «Самостійна Україна» і
редактор гумористичного журналу «Український перець» (1943–44). Загинув в бою з
відділом польської служби безпеки 20. 09. 1947 біля Любачева. Про життя та
діяльність див.: Прокоп М. Напередодні незалежної України. – Нью Йорк,
1993. С.561–568.
28
В тому часі ми обговорювали питання братовбивств підчас Другої світової війни. Лев
Шанковський повністю погоджувався з думками, що справу політичних вбивств
О.Сеника, М.Сціборського, Р.Сушка, Я.Барановського, братів Пришляків і інших
треба джерельно проаналізувати і вияснити та подати до загального відома. Це могла
б зробити спеціяльна комісія, яка складалася б з істориків, членів трьох ОУН
(«бандерівців», «мельниківців» і «двійкарів»). Тоді ще жили учасники подій
М.Лебедь, Я.Гайвас, Я.Шумелда, М.Прокоп та інші. До сьогодні цього задуму не
зреалізовано, хоч вже є доступ до німецьких, совєтських та інших архівних матеріялів
з Другої світової війни. Було б доцільно, якщо б теперішні організації ОУН створили
спеціяльну комісію, зложену з професійних (не партійних) істориків, які об’єктивно
дослідили б, на джерельній основі питання політичних вбив націоналістів під час
1941–1944 років. Думки проф. Лева Шанковського до сьогодні актуальні і
заслуговують на поважний розгляд українських істориків Другої світової війни.
29
Іван Мицик (1913–1941, псевдо «Аскольд»), член ОУН, в’язень польських тюрем,
після 1940 р. – організаційний референт Краєвої Екзекутиви ОУН. Загинув в
1941 році. Див.: Верига В. Втрати ОУН в часі Другої Світової війни. – Торонто,
1991. – С.52–53.
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Олександр Рубльов (Київ)
У ПОШУКАХ ПРАВДИ ІСТОРІЇ: ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ
УКРАЇНИ НАН УКРАЇНИ: ДРУГЕ ДВАДЦЯТИРІЧЧЯ (1957–1977 рр.)
Інституту історії України Національної академії наук України виповнилося
70 років. Але, незважаючи на свій досить поважний вік, він є динамічною,
продуктивною, без перебільшення, провідною установою історичного профілю
в Україні*.
Переламним для науковців Інституту став 1956 р. – ХХ з’їзд КПСС із
закладеним ним курсом на десталінізацію партії, держави і суспільства фактично
знаменував собою початок другого періоду в історії установи, що завершився
розпадом тоталітарної держави.
ХХ з’їзд КПСС ініціював реабілітацію багатьох безневинно засуджених
сталінським режимом. Пощастило, принаймні посмертно, й деяким науковцям –
історикам, в тому числі колишнім співробітникам Інституту історії України.
30 січня 1958 р. рішенням Військової колегії Верховного Суду СССР були
реабілітовані (усі посмертно) колишній заступник директора Інституту історії
АН УССР Г.Слюсаренко, старші наукові співробітники Т.Скубицький та
М.Трегубенко; 13 березня 1958 р. та ж судова інстанція реабілітувала посмертно
колишнього старшого наукового співробітника установи К.Гребенкіна, а
6 грудня 1960 р. – його колегу В.Гуристримбу1.
Ще раніше – 4 вересня 1956 р. – й за життя Судова колегія у кримінальних
справах Верховного Суду УССР реабілітувала колишню завідувачку наукової
бібліотеки Інституту історії України АН УССР Любов Яківну Рахліс-Підгаєцьку,
заарештовану 31 серпня 1937 р. й засуджену Особливою нарадою при наркомі
внутрішніх справ СССР 28 березня 1938 р. «як член родини зрадника батьківщини»
до восьми років таборів2. Іронія долі полягала у тому, що чоловіком Л.Рахліс
(тим самим «зрадником батьківщини») був на момент її арешту вже засланий
колишній начальник IV відділу (СПО) НКВД УССР Пейхас Меєрович Рахліс
(1897–1938), той самий майор державної безпеки, який у березні 1937 р. затвердив
обвинувальний висновок у розстрільній «справі» першого директора Інституту
історії України А.Сараджева3.
Попри усі реабілітаційні процеси, пильні «очі» й надчутливі «вуха» КГБ
звично й перманентно відстежували зміну настроїв інтелігенції республіки.
Особливо цікавили таємну поліцію висловлювання й погляди учених –
соціогуманітаріїв, насамперед істориків, які миттєво відреагували на «відлигу»,
*

Розвідка є розширеною версією вступної статті автора до збірника документів і
матеріалів «Інститут історії України НАН України: Друге двадцятиріччя (1957–
1977)» (К.: Ін-т історії України НАН України, 2007. – 464 с.). Автор готує монографію
на цю ж тему.
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спричинену ХХ з’їздом КПСС. У фокусі цієї нав’язливої уваги традиційно
перебували й наукові працівники Інституту історії АН УССР.
Таємний меморандум 3 відділу 4 управління КГБ при Раді Міністрів УССР
«Про нове у тактиці ворожої діяльності українських буржуазних націоналістів
з числа інтелігенції та молоді» (10 серпня 1957 р.) зауважував, що серед певної
частини істориків, літераторів й газетярів окреслилася тенденція «заперечення
націоналізму на Україні у 1920–1940 рр.». Окремі з них, наголошувалося у
документі, стверджують, що український націоналізм вигаданий як привід для
розправи з небажаними працівниками, доводять необхідність критичного
перегляду партійних рішень з питань боротьби з націоналізмом.
Наводилися й прізвища окремих вищезгаданих «інакодумців».
Так, доктор історичних наук, завідувач відділу історії феодалізму Інституту
історії АН УССР, член КПСС (!) Іван Олександрович Гуржій (1915–1971) у
приватних бесідах, що їх оперативно транслювали «органам» інфільтровані в
установі «сексоти», гостро критично висловлювався проти педалювання
тогочасною історіографією тематики «боротьби з українським буржуазним
націоналізмом». На думку І.Гуржія, гіпертрофована боротьба сталінського
режиму проти націоналізму спричинила втрату союзними республіками своїх
прав, заперечення національних особливостей, спотворення історії народів
СССР та їхньої національно-визвольної боротьби. Іван Олександрович наголошував, що Україна має отримати справжні права й покінчити з становищем, за
якого українські центральні органи не можуть без дозволу Москви вирішити
жодного суттєвого питання.
За тим же чекістським документом, завідувач відділу країн народної
демократії Інституту історії, кандидат історичних наук Ф.Шевченко (1914–
1995), обговорюючи причини відставання деяких галузей науки з агентом
«Черновим» (вірогідно, одним із співробітників установи), стверджував, що
головною причиною уповільненого розвитку суспільних наук в Україні є систематичне знищення національних кадрів внаслідок сфабрикованих «процесів»,
арештів, боротьби з вигаданим українським націоналізмом. «Після громадянської
війни, після петлюрівщини, – розмірковував Федір Павлович, – пройшло вже
40 років, а «націоналістів» стало більше, де ж логіка? Залякали людей. Бачачи
долю багатьох літераторів, істориків, економістів, філософів, чимало людей
боїться займатися суспільними науками».
Ф.Шевченко вважав, що слід здійснити «переоцінку багатьох питань історії
України», а при характеристиці колишніх діячів української культури треба
шукати у них «не націоналізм, а позитивний їх внесок у культуру». У зв’язку з
цим учений наголошував: «Треба переглянути оцінку Куліша, Драгоманова,
Антоновича, Грушевського. Слід по-новому підійти до ролі української буржуазії
у національно-визвольному русі»…
Незважаючи на змінену назву – згідно з постановою Ради Міністрів УССР
від 2 березня 1953 р. Інститут історії України почав іменуватися Інститутом
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історії 4, головним напрямом досліджень установи залишалася, як і раніше,
історія України. 30 травня 1958 р. на засіданні секції історії, у рамках наукової
сесії з питань розвитку гуманітарних наук в УССР, професор Київського
університету А.Введенський (1891–1965) саркастично зауважив на адресу
інституту: «Несколько лет тому назад главный штаб нашей украинской
исторической науки переменил вывеску. Почему? Обветшала старая вывеска и
появилась новая вывеска. Вывеска была: Институт истории Украины. Теперь
переменили на – Институт истории. Что же изменилось? По существу, собственно,
ничего не изменилось. В самом деле: пять докторов, а если считать Львов –
шесть докторов, т. е. больше половины на Украине докторов исторических наук
работают по истории Украины. Из 48 кандидатов 40 работают по истории
Украины, 95 % творческой продукции идет по истории Украины. Таким
образом, по существу вывеску незачем было менять»5.
Утім, попри вищенаведені критичні зауваження й щирі намагання розвинути
різні напрями всесвітньої історії, такі спроби наштовхувалося на небажання
керівників АН СССР позбутися традиційної монополії на цю галузь. Республіканські історичні установи, як вважали у Москві, мали досліджувати історію
відповідних республік, та й то переважно в контексті «боротьби за встановлення
радянської влади» чи участі у цьому «встановленні» зарубіжних «інтернаціоналістів». Це фактично прирікало історичні дослідження в Україні на провінціалізм.
Прикметною у цьому плані (як і з погляду відомих цензурних обмежень
навіть за часів «відлиги») є історія з публікацією першої монографії згодом
провідного полоніста установи – Павла Михайловича Калениченка (1923–1983).
Тривалий час тема репресивних дій сталінщини щодо окремих етнічних
груп й цілих народів, в тому числі й польського, перебувала в СССР під
суворою забороною. «Крига» почала «скресати» для дослідників цієї проблематики, в тому числі вітчизняних полоністів, серед яких був і П.Калениченко,
лише 1956 р. – після ХХ з’їзду КПСС й відомої (хоча й «закритої») промови
М.Хрущова. Очевидно, що хрущовська «відлига» була саме «відлигою», тобто
явищем тимчасовим, що чергувалася з рецидивами сталінщини. Відтак й
українські полоністи повнотою відчували на собі коливання політичної
кон’юнктури, численні обмеження не лише на доступ до джерел, а й щодо того,
що думати, говорити й друкувати на цю тематику.
Цікава у цьому плані історія публікації першої монографії дослідника –
«Польська прогресивна еміграція в СРСР в роки Другої світової війни», в
основу якої лягла його однойменна кандидатська дисертація, що її П.Калениченко
захистив 1956 р. Тема ця для молодого тоді полоніста мала й виразний автобіографічний вимір – студент-першокурсник фізико-математичного факультету
Львівського державного університету ім. І. Франка 1940–1941 рр., він мав можливість безпосередньо спостерігати не лише «польську прогресивну еміграцію»
тієї доби, а й поведінку пересічного («непрогресивного») поляка у щойно
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приєднаних західноукраїнських областях, як також і перебіг «совєтизації» цих
теренів.
Що реально думав Павло Михайлович про ситуацію у Західній Україні
1939–1941 рр. та становище поляків на цій території й політику влади щодо
них, у повному обсязі навряд чи вдасться реконструювати. Адже докладних
мемуарів, які б збереглися десь «у шухляді», він, наскільки нам відомо, не
залишив. Можемо лише припустити, що ситуацію у «совєтизованому» Львові
1940–1941 рр. він міг обговорювати/пригадувати у неформальних бесідах зі
старшим колегою, професором Київського педінституту, з 1962 р. – Київського
державного університету Михайлом Івановичем Марченком (1902–1983),
колишнім першим совєтським ректором Львівського державного університету
ім. І. Франка (1939–1940) й завідувачем сектору історії феодальної доби
Інституту історії України АН УССР (1937–1939, 1939–1941)6. Втім, «на щастя»
в СССР діяла цензура, якій і завдячуємо можливості бодай фрагментарно
відтворити доцензурного/«нецензурного» Калениченка.
Так, 14 червня 1957 р. начальник Головного управління по охороні військових
і державних таємниць у пресі при Раді Міністрів УССР К.Полонник адресував
секретареві ЦК КПУ С.Червоненку чергову інформацію, що з Видавництва АН
УССР надійшла на контроль верстка монографії П.Калениченка (автор
іменувався у листі «Калиніченком») «Прогресивна польська еміграція в роки
другої світової війни», рекомендована до друку Вченою радою Інституту історії
АН УССР. Принагідно керівник Головліту висловлював сановному адресату
свої міркування: «При уважному читанні цієї книги впадає у вічі слідуюче:
говорячи лише про прогресивну польську еміграцію, що перебувала в
Радянському Союзі під час другої світової війни, автор разом з цим надто
докладно розписує поневіряння і утиски, яких ця еміграція нібито зазнавала на
початку від органів радянської влади». Цензор наголошував: «Не знаємо, якими
міркуваннями керувався автор (та й Інститут історії і видавництво), описуючи
ці поневіряння в Радянському Союзі прогресивних поляків, але вважаємо, що
писати про це – політично недоцільно, антирадянська пропаганда може знайти
в цьому хорошу для себе поживу» (виділення у тексті – К.Полонника).
Застереження «рецензента» викликало авторське бачення совєтської
паспортизації «на колишній польській території, що відійшла до Радянського
Союзу». Важливо, що при цьому цитувався автентичний Калениченко, який,
мовляв, хибно («політично недоцільно»?) стверджував: «Деякі поляки, яким
Радянська влада, зважаючи на їх минуле, не могла цілком довірити, одержували
паспорти з так званим одинадцятим параграфом, що обмежував свободу
пересування і вибір місця проживання» (с. 41 верстки) (виділення у тексті тут і
далі – цензора).
На наступних двох сторінках верстки монографії подавалися речі вже зовсім
апокрифічні, оскільки автор, власне кажучи, окреслював етапи депортацій
польського населення з західноукраїнських та західнобілоруських теренів 1939–
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1940 рр.: «Осіб, зв’язаних з ворожими елементами, – з метою ізолювати їх від
близького їм оточення і забезпечити на випадок війни, що наближалась, міцний
тил у прикордонних районах, – примусово вивозили у глибинні райони Радянського
Союзу. В лютому 1940 р. були вивезені осадники, у квітні того ж року – сім’ї
поліцаїв, офіцерів і вищих чиновників державного апарату, в червні – ті
біженці з Польщі, які ніде не працювали і зареєструвались на повернення в
окуповану німецькими фашистами Польщу, але яких гітлерівці не прийняли з
мотивів віросповідання. Не можна не згадати того, що при вивезенні поляків
вглиб країни були випадки, коли окремі особи виселялись без достатніх на те
підстав...». Нередагований Калениченко також необережно стверджував, що
репресії проти поляків тривали аж до початку совєтсько-німецької війни:
«Переважна більшість поляків була звільнена з тюрем, таборів і дістала повну
свободу безперешкодного переїзду в будь-яку добровільно вибрану для
проживання місцевість» (с. 92 верстки).
Особливий інтерес викликають зауваження цензора з приводу «вибраних
місць» з верстки книги П.Калениченка: «Авторові невтямки (sic!), що ми (цікаве
це «ми» – виразне артикулювання/усвідомлення ролі цензури як органічної
складової совєтського репресивного апарату й ототожнення себе з цим апаратом.
– Авт.) репресували не поляків, як таких, а соціально-ворожі елементи,
агентуру іноземних розвідок, яких зараховувати до прогресивної еміграції аж
ніяк не розумно, більше того – політично шкідливо.
На багатьох сторінках книги автор говорить взагалі про поляків, тобто
робить наголос на національному моменті, що аж ніяк не можна визнати
правильним, бо, як відомо, в своєму ставленні до польського населення західних
областей СРСР ми виходили не з вузько-національних, а з загальнодержавних
засад».
Підсумовуючи загальне враження від верстки праці П.Калениченка,
К.Полонник робив такий висновок: «Головліт УРСР вважає, що випуск у
такому вигляді книги П.Калиніченка “Прогресивна польська еміграція в роки
другої світової війни” може нанести чималу шкоду нашим державним інтересам,
зокрема відносинам з народом дружньої Польщі. Книга до друку не дозволена».
За рішенням секретаря ЦК КПУ С.Червоненка цензурні претензії до праці
П.Калениченка були переадресовані для належного «реагування» до відповідного
відділу ЦК. 24 липня 1957 р. завідувач сектору відділу науки і культури ЦК
КПУ В.Цвєтков, у свою чергу, інформував керівництво Компартії України про
ліквідацію «прориву» на історичному фронті УССР: «Відділ науки і культури
ЦК КП України підтримує рішення Головліту УРСР про затримку видання книги
т. Калиниченка “Прогресивна польська еміграція в роки другої світової війни”.
Враховуючи те, що вчена рада Інституту історії АН УРСР рекомендувала
цю недоброякісну книгу до друку, дирекції і вченій раді інституту зроблено
зауваження. Бюро відділу суспільних наук АН УРСР на своєму засіданні
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23 липня ц. р. розглянуло питання про рекомендацію до друку недоброякісних
робіт вченою радою Інституту історії АН УРСР.
Рукопис цієї книги був повернутий видавництвом АН УРСР авторові для
доробки. Рукопис перероблено, з нього викинуто всі неправильні твердження.
Зараз ця книга знаходиться у виробництві».
Після цензурного вихолощення змісту монографія Павла Михайловича нарешті
з’явилася друком накладом у 2 000 прим. Вже 13 листопада 1957 р. директор
Державної публічної бібліотеки УССР В.Дончак адресував керівнику Інституту
історії О.Касименку традиційне прохання «висловити Вашу думку щодо доцільності надіслання в країни народної демократії та в капіталістичні країни
такої літератури». У переліку «такої літератури» згадувалася, зокрема, й
«Польська прогресивна еміграція в СРСР в роки Другої світової війни»7.
Відповідь Олександра Карповича була позитивною – жорстко «відредагована»
книга вже не загрожувала «нашим державним інтересам, зокрема відносинам з
народом дружньої Польщі».
Раніше, наприклад, кандидатська дисертація П.Калениченка (й верстка
монографії, с. 41) містила такий пасаж: «Державно-правове становище поляків
у нових радянських районах визначалось Указом Президії Верховної Ради
Союзу РСР про придбання громадянства СРСР жителями західних областей
Української і Білоруської РСР від 29 листопада 1939 р., а також аналогічним
Указом Президії Верховної Ради СРСР щодо Литовської РСР.
На підставі цих Указів відбувалась паспортизація, яка почалась на
західноукраїнських і західнобілоруських землях весною 1940 р., а в Литві – в
січні 1941 р. Деякі поляки, що їм Радянська влада не довіряла, одержували
паспорти з так званим одинадцятим параграфом, який обмежував свободу
пересування і вибір місця проживання. Паспортизація була видатною подією в
житті польських трудящих, що проживали в районах, недавно возз’єднаних з
Радянським Союзом»8 (виділення наше. – Авт.). Для постсталіністської вітчизняної
історіографії напрочуд прикметне це поєднання згадки про обмеження прав
частини (!?) польської людності, що їй незбагненна совєтська адміністрація «не
довіряла», й неодмінного панегірика («обязательного сквернословія») щодо
виразно тоталітарної паспортизації як, мовляв, «видатної події в житті польських
трудящих».
Відредагований/процензурований Калениченко виглядав значно «симпатичніше»
(принаймні менш загрозливо для «відносин з народом дружньої Польщі», який
цілком «несподівано» навесні – восени 1956 р. висловився категорично проти
запровадження у країні совєтської моделі тоталітарного устрою)9. Той самий
вищенаведений пасаж верстки (другий абзац) виглядав у надрукованій книзі
безпроблемно-ідилічно: «На підставі цих Указів відбувалась паспортизація, яка
почалась на західноукраїнських і західнобілоруських землях весною 1940 р., а в
Литві – в січні 1941 р. Колишні жителі Польщі – українці, білоруси, литовці,
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євреї, а також поляки – одержали радянські паспорти, стали повноправними
радянськими громадянами» 10 (виділення наше. – Авт.).
Спроба української полоністики, користуючись «відлигою», стати на шлях
об’єктивного (максимально наближеного до об’єктивного) висвітлення історії
польської людності на українських теренах за совєтської доби, зазнала невдачі.
Серйозна розмова на ці теми стала можливою лише наприкінці 1980-х років.
Павла Михайловича Калениченка не стало 1983-го...11.
У таємному меморандумі республіканського КГБ «О состоянии и мерах усиления
агентурно-оперативной работы органов госбезопасности УССР по вскрытию
и пресечению враждебной деятельности антисоветских элементов из числа
интеллигенции и молодежи» (грудень 1958 р.) значна увага приділялася й
нелояльним щодо влади проявам з боку соціогуманітарної інтелігенції, в тому
числі науковців – істориків, а саме: «Имеют место неединичные случаи, когда
враждебные элементы из числа интеллигенции и молодежи используют различные
легальные возможности для распространения буржуазной идеологии, при этом
прибегают к фальсификации исторических фактов и под этим прикрытием
протаскивают идейно не выдержанные, а порой и враждебные взгляды в науку,
литературу и искусство».
Особливе занепокоєння спецслужби викликала присвячена історії Західноукраїнської Народної Республіки публікація молодого науковця зі Львова
О.Карпенка й солідаризування з його позицією старших колег з наукових
установ Львова та Києва: «Научный сотрудник института общественных наук
АН УССР (в г. Львове), кандидат исторических наук – КАРПЕНКО Александр,
член КПСС, к 40-летию Советской Украины опубликовал в печати статью “К
вопросу о характере революционного движения в восточной Галичине в
1918 году”. Тема актуальна, но все дело в том, что в ней автор, исказив ряд
исторических фактов, пытался подвергнуть ревизии партийную, марксистскую
оценку происходивших политических событий в Западной Украине.
КАРПЕНКО в этой статье утверждает, что контрреволюционное правительство Западно-Украинской народной республики (ЗУНР) было народным и
что воссоединение ЗУНР с петлюровской УНР явилось прогрессивным актом в
истории украинского национального движения.
Не случайно, что националистические трактовки, выдвинутые в этой
статье КАРПЕНКО, взяли под защиту зарубежные националистические центры,
в частности: Журнал “Украинский самостийник”, издаваемый украинскими
националистами в г. Мюнхене, в статье “Под обстрелом истории Украины”
дается положительная оценка работе КАРПЕНКО. Возникает вопрос – кому
же служит КАРПЕНКО и кто стоит за его спиной?
Произведенной проверкой получены весьма интересные данные о том, что в
гор. Львове и Киеве КАРПЕНКО поддерживают более маститые ученые, в
деятельности которых следует разобраться».
Появі вищенаведеної таємної інформації КГБ УССР передувала низка подій.
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Під час проведення наукових конференцій до 40-річчя більшовицького
путчу у Петрограді (так зв. «Великої Жовтневої соціалістичної революції») й
особливо 40-річчя «буржуазно-демократичних» революцій у Центрально-Східній
Європі, Олександр Карпенко виклав власне бачення перебігу подій у Східній
Галичині у жовтні – листопаді 1918 р., які привели до створення ЗУНР. Результати
наукового пошуку закріпила згадана стаття12. Виступи й публікація в інститутському збірнику викликали «шалену критику ортодоксів і загалом демагогів
та політичних спекулянтів, зокрема з історичного факультету Львівського
державного університету та Політехнічного інституту. Різко негативною була й
реакція Львівського обкому партії та ЦК КПУ»13.
25 квітня 1958 р. на Вченій раді Інституту історії АН УССР за участю
істориків науково-дослідних установ та вузів Києва, Львова, інших міст було
заслухано доповідь доктора історичних наук, завідувача відділу історії
радянського суспільства інституту М.Супруненка «Огляд наукових праць з
історії перемоги Великого Жовтня на Україні» й співдоповідь кандидата
історичних наук І.Компанійця «Огляд наукових праць з історії революційного
руху на західноукраїнських землях, що розгорнувся під впливом ідей Великого
Жовтня»14.
Обидва промовці вибудували свої виступи за звичними канонами тогочасної
офіційної історіографії. Одначе виступ І.Компанійця містив важливий нюанс –
він, зокрема, звернув увагу «на значні помилки в деяких опублікованих
працях», піддавши критиці низку положень вже відомої на той час статті
старшого наукового співробітника Інституту суспільних наук О.Карпенка «До
питання про характер революційного руху в Східній Галичині в 1918 р.».
Твердження О.Карпенка, зазначив доповідач, що у листопаді 1918 р. у Східній
Галичині відбулася окрема «національно-демократична» революція і ЗУНР
постала не внаслідок «контрреволюційних дій української буржуазії, а як
наслідок революційного руху народних мас, принижують значення соціалістичної
революції і створення Української Радянської держави для всього українського
народу». Компанієць також дорікав львівському дослідникові, що той, мовляв,
не дав чіткої й правильної характеристики класових сил, включивши і
буржуазію і пролетаріат в одне «загальнонаціональне повстання», що, мовляв,
було реанімацією «буржуазно-націоналістичної теорії єдиного потоку»15.
На наступному засіданні Вченої ради Інституту історії, 28 квітня 1958 р.,
відбулося обговорення доповіді та співдоповіді. Серед тих, хто долучився до
критики О.Карпенка, були Д.Волчанський (Кіровоградський педінститут),
В.Варецький, О.Єрмоленко (Інститут історії АН УССР), А.Ярошенко (Інститут
історії партії при ЦК КПУ) та ін. На помилковості положень згаданої публікації
львівського ученого, в якій «не показана контрреволюційність західноукраїнської
націоналістичної буржуазії під час утворення так званої Західноукраїнської
Народної Республіки», хибно стверджується, «нібито ЗУНР була створена в
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результаті революційної боротьби народних мас», наголошувала й підсумкова
постанова Вченої ради16.
Прикметно, що на захист львівського ученого та його права на науковий
пошук виступив завідувач відділу історії країн народної демократії й за
сумісництвом головний редактор «Українського історичного журналу»
Ф.Шевченко, який закликав поважати думку опонента й відмовитися від
тоталітарної практики начіплювання ярликів: «Я за обговорення в цих
питаннях, кожний висловлюється, як хто може, але повинно бути якесь
товариське відношення до своїх товаришів. Іван Іванович (Компанієць. – Авт.)
в своєму виступі щодо тов. Карпенка змалював його так, що створюється таке
враження, що якщо в Карпенка ще залишилось щось радянське, то дуже мало,
він звів його ні до чого, назвав і ревізіоністом, і фальсифікатором, і т. ін. Якщо
цей виступ залишиться в стенограмі, то хай залишається для історії, але ж так
не можна, товариші, потрібно мати терпіння і до своїх противників, навіть коли
вони не розділяють ваші погляди […]. Я вважаю, що є нездоровий пережиток
того, що було колись, а зараз нам хватить, і проблем хватить, і матеріалу
хватить. А що стосується висновків, дозвольте кожному мати свої висновки,
якщо вони виходять з марксистсько-ленінської позиції. Я думаю, що Карпенко
не ревізіоніст, по крайній мірі»17.
О.Карпенко мав спільника не лише в особі Федора Павловича Шевченка, а й
загалу істориків Інституту суспільних наук АН УССР у Львові, які, принаймні у
кулуарних розмовах, цілком поділяли оцінку О.Карпенком характеру
листопадових подій 1918 р. у Східній Галичині. У цій непростій ситуації гідно
повівся й І.Крип’якевич, який прагнув максимально амортизувати удар
роздратованих критиканів, що було чітко зафіксовано у протоколах засідань
відділу історії України, Вченої ради та партзборів Інституту суспільних наук18.
Отже, атмосфера в історичній науці наприкінці 1950-х рр. все ж відрізнялася
від ситуації 1930-х рр. Тому, зокрема, у дискусії, що відбулася 28 квітня 1958 р.,
надали слово й авторові «помилкових тверджень» – О.Карпенку, який взяв на
себе сміливість, покликаючись на оцінку у документах КПЗУ, зробити
висновок, що у листопадових подіях 1918 р. у Східній Галичині слід вбачати не
путч, а саме масовий народний рух – національно-демократичну революцію,
результатом якої й було створення ЗУНР.
Свій виступ Олександр Юхимович розпочав словами: «Історія західноукраїнських земель багата славними героїчними сторінками. Однак до цього часу
багато питань з історії [західно]українських земель ще далеко не висвітлено. До
таких питань і відносяться революційні події в Східній Галичині в листопаді
1918 р. Мабуть, зовсім не випадково цим подіям співдоповідач приділив так
багато уваги […]. Поскільки це питання в співдоповіді виявилося головним по
затраті часу, а тим більше поскільки в співдоповіді два десятки разів згадувалось прізвище Карпенка, дозвольте і мені зупинитися на цьому питанні»19. На
значному проаналізованому матеріалі львів’янин доводив: «Величезний
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фактичний матеріал і на сьогодні зберігся, і це дозволяє нам говорити про
масовий, дійсно народний виступ трудящих Східної Галичини в подіях 1918 р.,
а не про “путч”, як дехто намагається нам довести».
Свідомо розставляючи акценти й відкидаючи фальшиві обвинувачення,
О.Карпенко прагнув бути максимально обережним й додержуватися марксистських історіографічних канонів: «За своїм характером ця революція була
буржуазно-демократичною, бо вона вирішувала завдання буржуазнодемократичного перевороту – проголошення буржуазної республіки, ліквідації
монархічної влади і залишків феодалізму, завоювання демократичних свобод.
Ці завдання в революції стояли перед усіма народами Австро-Угорщини, тобто
була єдина мета революції»20. Із зрозумілих причин промовець не наголошував
на національній українській складовій революційного руху народів Габсбургської
монархії, віддавши перевагу соціально-класовим й загальнодемократичним
чинникам подій осені 1918 р. у Східній Галичині. Завершив свій виступ
О.Карпенко так, як і почав розгорнуту промову з відстоюванням власної
наукової позиції, – гідно, закликавши опонента (опонентів) дотримуватися норм
наукової етики21.
Натомість І.Компанієць у заключному слові наголошував на неможливості
«довільного поєднання революційного руху українських трудящих мас проти
влади Габсбургів і контрреволюційного путчу української буржуазії», які, на
жаль, співпали у часі. Погляди О.Карпенка, на його переконання, мають
«антинауковий характер» й знайшли підтримку «лише в самого т. Карпенка,
який мав можливість прийняти участь в роботі нашої Вченої ради, і ще з боку
Шевченка».
Промовець запропонував «для зручності» розглядати виступи О.Карпенка та
Ф.Шевченка спільно: «Вони майже не відрізняються, не видно, де закінчується
думка одного і починається думка другого […]. В цілому ж ні той, ні другий не
тільки не відмовились від своїх неправильних поглядів, а й відстоювали їх. Тому
є необхідність детальніше зупинитися на цьому, враховуючи, що мова йде не
про якесь абстрактне питання, а про визначення того, за що боролися 4 млн.
українців Східної Галичини – чи за створення буржуазної республіки, чи за
возз’єднання з своїми братами, які створили Українську радянську державу»22
(виділення наше. – Авт.).
З позицій сьогодення аргументація І.Компанійця виглядає більше ніж
дивною, як і його нерозуміння (?!), що саме нелегітимна самопроголошена
«українська радянська держава» була насамперед тією самою критикованою
ним «абстракцією». А завершувався прокурорський виступ І.Компанійця знову
ж таки політичними обвинуваченнями щодо львівського колеги й закидами на
адресу Ф.Шевченка: «Поява статті Карпенка саме в той час, коли вся наша
країна святкувала 40-річчя Радянської влади, – дуже прикрий факт. Помилки
Карпенка носять не лише антинауковий характер, але й політичний характер.
Роботи Карпенка неодноразово піддавались гострій критиці […]. Але він
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продовжує свою лінію невдалими і ненауковими прийомами. Але це молода
людина, не позбавлена здібностей (sic!). І можна сподіватись, що він зрозуміє
свої помилки і зможе ще дати корисні наукові роботи, і допомогти йому в
цьому повинен Ф. П. Шевченко, який допоміг йому раніш припустити ці
помилки, але в авторитет якого він дуже вірить»23 (виділення наше. – Авт.).
Пікантність ситуації полягала ще й у тому, що промовець, який взяв собі
роль старшого, досвідченішого колеги стосовно львівського дослідника, тим не
менше був його… однолітком! (обидва 1921 р. народження). І.Компанієць таки
обмовився, що справжні мотиви його завзятої «критики» полягали у
завуальованому прагненні «вивести з гри» наукового конкурента: за його
словами, тандем Карпенко – Шевченко намагався «переконати присутніх, що
критика “схем” Карпенка була зроблена співдоповідачем з особистих інтересів,
бо, мовляв, співдоповідач і автор “схем”, які колись були навіть “товаришами”,
зараз розійшлися як конкуренти по одній темі». Очевидно, так воно й було24…
Дискусія 1958 р. позначилася на подальших взаєминах І.Компанійця з
Ф.Шевченком, у щоденнику якого за 15 листопада 1975 р. зазначено:
«Сьогодні ранком подзвонили, що вночі раптово помер І[ван] І[ванович]
Компанієць. Для цієї людини я зробив дуже багато – вибрав тему дис[ертації],
був керівником [фактичним], офіц[ійним] опонентом, взяв до себе у відділ,
створив усі умови для написання докт[орської] дис[ертації]. В написах на
книжках і статтях [зразу] величав мене “дорогим другом і вчителем”. Але
коли “вийшов у люди”, то зробив мені дуже багато гадостей – письмово у
різні інстанції, усно на всяких засіданнях і нарадах. Продовжувалося це понад
15 років. Видно, що злість з’їдає людей і заганяє їх у могилу передчасно (адже
йому було лише 54 р[оки]). Його немає, але посіяна ним гидота в різних
інстанціях продовжує ще діяти. Доведеться мені ще не один рік згадувати
його “злим, але тихим словом”. Можу тільки до цього додати, що й людям, як
і оленям, потрібні “вовки”, щоб вони були на сторожі, а не дрімали.
Стосується це такого “оленя”, як я»25.
Отже, вищезгаданий пасаж з грудневого меморандуму КГБ УССР 1958 р.
про «ворожу діяльність» «антисовєтських елементів» серед інтелігенції республіки
щодо О.Карпенка та наданої йому підтримки з боку анонімних «маститих учених»
у Львові та Києві, слід розуміти як солідаризування з молодим львівським
дослідником з боку авторитетного директора Інституту суспільних наук у
Львові акад. І.Крип’якевича та чільного співробітника Інституту історії АН
УССР, головного редактора «Українського історичного журналу» Ф.Шевченка.
Саме в їхній діяльності наполегливо прагнули «розібратися», щоправда –
безуспішно, «компетентні органи».
Попри вищезгадані цензурні обмеження й рецидиви квазінаукової полеміки
у стилі сумнозвісних 1930-х рр., наукове життя першого постсталінського
десятиліття суттєво урізноманітнилося. Відбувалося чимало наукових сесій,
конференцій, дискусій та нарад.
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Мабуть, найвиразніше потреби вітчизняних дослідників-гуманітаріїв у
зазначений період виокремила вищезгадана Наукова сесія з питань розвитку
гуманітарних наук в УССР, яка відбулася 27–31 травня 1958 р. у Києві, й
зокрема її секція історії, що працювала 29–30 травня в Інституті історії АН
УССР26.
Позиція офіційної історіографії була зафіксована у доповіді директора
Інституту історії О.Касименка – «Стан і перспективи розвитку історичної науки
в Українській РСР». Одначе найцікавішими були неформальні дезидерати
учасників сесії – істориків, що серед них домінували такі: створення багатотомної
історії українського народу; організація республіканського об’єднання (асоціації)
дослідників історії; переведення Центрального державного архіву Жовтневої
революції з обласного Харкова до столичного Києва; негайна підготовка
підручника з історії України для середньої школи, перетворення «Українського
історичного журналу» з двомісячника на щомісячник; обмеження цензорськоредакторського втручання в авторські тексти та ін.
Формальний лідер установи – О.Касименко – про людське око підтримував
вищезгадані вимоги вітчизняної історіографії, які побутували у середовищі
професійних дослідників ледь не з кінця 1930-х років – побутували, зрозуміло,
у латентній формі, діставши можливість прилюдного артикулювання (та й то
часткового) лише за часів хрущовської «відлиги». Але водночас й насамперед
«автентичний» Олександр Карпович найкомфортніше почував себе у звичній
для нього ролі такого собі ревнителя «дрєвнєго благочінія» – тобто нормативних
вимог сумнозвісної сталінської книжки «История ВКП(б). Короткий курс» й
прикметних тоталітарній добі численних і суворих табу на вивчення тих або
інших історіографічних тем. Відтак і під час засідань секції історії Наукової
сесії з питань розвитку гуманітарних наук в УССР директор Інституту історії
неодноразово збивався на набридливу агітпропівську риторику 1930-х років.
Так, наприклад, кафедра загальної історії Ужгородського університету
опрацьовувала науково-дослідну тему з історії феодальних замків Закарпаття.
Згадав про це під час засідання секції завідувач кафедри Г.Марченко (1911–
1985). У заключному слові О.Касименко самочинно взяв на себе функції цензора
й піддав цю цікаву тематику остракізму, силкуючись нав’язати ужгородським
колегам натомість чергову банальну тему з «життя трудящих» краю, а саме:
«Тут було висловлено думку товаришами із Закарпаття про те, що вони
ставлять перед собою завдання в ближчий час видати фундаментальну роботу,
присвячену історії феодальних замків, які є на Закарпатті. Я б вважав, що
товаришам треба подумати, як розв’язати це питання відносно того, щоб
можливо дати якусь розробку з приводу того, що це за замки. Мені доводилось
їздити по Закарпаттю, і, справді, це досить цікаво, але коли готується така
робота про історію феодальних замків, я думаю, краще було б, коли б в першу
чергу ми дали фундаментальну роботу про життя, побут, працю, про політичну,
історичну культуру і життя широких трудящих мас Закарпаття в минулому, і
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дати це в такому вигляді, щоб воно було доступно і дохідливо, і дати
історичний матеріал, але знайти належне місце.
Я далекий від того, щоб скидати ці феодальні замки з рахунку, але тут треба
правильно розв’язати співвідношення цих елементів» 27.
Так само «цензорське втручання» О.Касименка (причому дворазове) спричинив
й неординарний виступ на секції історії завідувача кафедри історії Львівської
вищої партійної школи (sic!) М.Гірича.
Львів’янин, вочевидь молодий дослідник, не обтяжений ще науковими
ступенями й званнями, тим не менше напрочуд яскраво й влучно окреслив
больові точки тогочасної вітчизняної історіографії, що серед найголовніших з
них був власне брак середньошкільних та вузівських курсів з історії України й
штучно (та свідомо-навмисно) звужене коло осіб, які б вивчали історію своєї
Батьківщини: «Довгий час стояло у нас питання про те, що у нас на Україні
немає підручників по історії України, що населення не вивчає історію
України […]. Видали два томи історії України, але подивіться, яке вузьке коло
людей вивчає історію своєї Батьківщини. Вивчає лише частина студентів і,
звичайно, інтелігенція, яка цікавиться історією України, а маса не знає історії
України […]. І, дивна річ, пройшло 40 років, а ми і досі не маємо можливості
викладати історію України. 40-мільйонна Україна, а в ній немає викладання
історії України […] Мені здається, що пора запровадити в середній школі, чи
то в 7 класі, чи то в 10, але обов’язково треба запровадити викладання історії
України»28.
Логіка виступу М.Гірича вочевидь потребувала перейти від наголошування
на потребі широкого запровадження викладання у середній та вищій школі
республіки вітчизняної історії до виразного акцентування необхідності викладання
цієї історії мовою титульної нації: «Нам треба так працювати, щоб наша
продукція була більш доступною для мас. Ми повинні впроваджувати в життя
ленінський принцип, який вимагає, щоб комуністичне виховання мас провадилось
рідною мовою, з поєднанням патріотизму з пролетарським інтернаціоналізмом.
Я хочу звернути увагу на те, що нам не досить тільки працювати для того, щоб
поширювати ці дослідження і мати їх серед кіл висококваліфікованої освіченої
інтелігенції. Треба історію нашу готувати для мас, а для цього треба створити
популярний нарис або підручник, щоб він був доступний для мас і щоб
поширилась викладовська робота в школі»29.
М.Гірич поділився з присутніми й власними міркуваннями щодо поширюваних (вочевидь російською шовіністичною історіографією, яка, втім, безпосередньо
не згадувалася) вигадок щодо «другосортності» української історії, відсутності
у ній позитивних, «справжніх» й вартих уваги героїв (тези, що й нині популярні
у відповідному квазінауковому середовищі): «Часто у нас історія України
викладається в такому вигляді, ніби народ України був надзвичайно відсталим,
безталанним, що нічого власного і оригінального не створював. Вказується, що

Олександр Рубльов. У пошуках правди історії…

179

і Україна дала великий вклад в справу дружби народів, але це робиться
декларативно»30.
Нарікав львівський завідувач кафедри й на жорсткі цензурні обмеження, що
чатували на сумлінного дослідника, якщо виявлений ним архівний матеріал не
вписувався у прокрустове ложе сталінского «Краткого курса». Як приклад
наводився власний досвід промовця: «Важко писати історію і тому, що
товариші бояться підпасти під категорію ревізіоністів, або націоналістів. Я сам
працював над дисертацією з історії Лівобережної України, знайшов багато
матеріалів, які можна було б опублікувати, але мене й слухати не хотіли,
сказали, що не можна це публікувати, треба показати, що все проводилось
тільки під керівництвом більшовицької партії, а всі останні партії були
ворожими, що тільки так велась боротьба і т. ін. Спробуйте це доказати про
період до 1905 року, я перерив архів і знайшов зовсім інший матеріал.
Отже, виходить так, що немає можливості показати народний рух, коли цей
рух не був під керівництвом більшовицької партії, і треба було обов’язково
показати керівництво більшовицької партії. Значить, тут є деякі перегиби»31.
Зрозуміло, що «крамольний» виступ М.Гірича, що у ньому не лише закликалося вивчати й викладати історію України… українською мовою, а й
піддавалася сумніву «провідна і спрямовуюча» роль російських більшовиків у
новітній історії вітчизняного Лівобережжя принаймні до 1905 р. (оскільки це не
підтверджувалося архівним матеріалом), не міг не викликати цензорської
реакції О.Касименка, який не лише вимагав «уточнень» від львівського історика
під час його промови, а й згадав цей виступ у своєму заключному слові: «На
превеликий жаль, не обійшлось на нашій нараді без непорозумінь. Я маю на
увазі виступ т. Гирича, який розвинув, безперечно, таку неохайну форму
виступу. Коли він пояснював свій виступ, він трохи поправився, але в цілому
слід побажати, щоб наші історики в цьому відношенні більш уважно і
відповідально ставилися до таких заяв, до своїх виступів, а виступ тов. Гирича,
він, безперечно, є такий, який не робить нам честі»32.
Якщо ближче не окреслені «ми» (тобто Касименко & Kº) й мали проблеми з
морально-етичними поняттями, то натомість яскравий виступ М.Гірича і справді
робив честь тогочасній українській історіографії та був, на наше переконання,
сміливим публічним артикулюванням дезидератів вітчизняної історичної науки,
що жваво обговорювалися за лаштунками парадно-офіційної совєтської історіографії тієї постсталінської доби.
Примітним явищем з середини 1950-х рр. стали візити закордонних
істориків, передусім з «країн народної демократії» – Болгарії, Польщі, Угорщини,
Чехословаччини. Натомість й провідні співробітники Інституту (І.Бойко,
В.Голобуцький, П.Калениченко, В.Клоков, Ф.Шевченко та ін.) дістали можливість
регулярно брати участь у міжнародних конференціях, що відбувалися за кордоном.
Так, у 1955 р. на Х Міжнародному конгресі історичних наук у Римі Інститут
репрезентував І.Бойко. Почався обмін науковою продукцією, архівними

180

Діалоги, гіпотези, джерела

матеріалами. Учасником і доповідачем на ХІ Міжнародному конгресі
історичних наук у Стокгольмі 1960 р. був В.Голобуцький33.
Участь у наступному – ХІІ Міжнародному конгресі історичних наук у Відні
1965 р. – директора Інституту історії АН УССР проф. К.Дубини прикметна його
зустріччю у столиці Австрії під час форуму істориків з І.Лисяком-Рудницьким,
який у своїй резонансній статті – репортажі несподівано високо оцінив свого
випадкового співбесідника, побачивши у ньому не лише «досвідченого дискутанта»:
«Це людина з чималим практичним розумом та життєвим досвідом. Не було
помітно в ньому ані заляканости й розгублености, ані чванькуватости й
грубіянства, що творять звичайні атрибути радянських людей в контактах з
зовнішнім світом. Подобалися мені його стриманість, невимушеність та легка
нотка іронії, що бриніла в його словах – “панські” прикмети, що їх аж надто
часто бракує українським інтеліґентам. Було відчутно по ньому, що він
належить до провідної верстви радянського суспільства і має відношення до
сфери влади. Приємно було познайомитися з цим представником українського
“червоного дворянства” […]»34.
Водночас І. Лисяк-Рудницький зауважив важливу, на його погляд, хибу у
професійній підготовці свого співрозмовника, зробивши на її підставі ширше
узагальнення щодо усіх учених – соціогуманітаріїв УССР: «Про інтелектуальні
кваліфікації К.К.Дубини, – його освіту й начитаність, – не можу сказати нічого,
крім одного: він не володіє жодною західньою мовою. Це саме було й з
учасником Стокгольмського конґресу 1960 р., проф. В. Голобуцьким. Можна
думати, що маємо тут справу не з відокремленими явищами, але з “нормальною”
для сучасної української підрадянської інтеліґенції справою. Російські історики,
як правило, промовляли в Стокгольмі й Відні однією з трьох великих західніх
мов; зате “націонали” – Голобуцькі, Дубини, Гуссейнови – виступали мовою
“старшого брата”.
Я, очевидно, не збираюся твердити, що хтось заборонив би нашим
Голобуцьким і Дубинам вивчати світові мови, коли б вони самі цього бажали.
Важливе тут щось інше: в Радянській Україні можливо добитися визначного
становища в академічній ієрархії без того, щоб знання світових мов було для
людини практичною конечністю. Отже маємо тут справу з суспільством, яке
навіть у своїй інтелектуальній верстві ізольоване від зовнішнього світу. Закордонні подорожі, особисті зустрічі й контакти з чужоземцями, а навіть користування чужомовною літературою й досі не стали для українського підрадянського
науковця щоденним хлібом. Чи треба кращого доказу тієї жахливої
провінційности, що на неї засуджене українське культурне життя в УССР?»35.
На запитання співрозмовника, чому Україна не представлена на Міжнародному
історичному конгресі, – як і взагалі на міжнародних наукових конгресах, –
власною делегацією, К.Дубина зауважив: «А, знаєте, в нас про це думають».
«Добре, що хоч “думають”!» – ця скептична репліка І.Лисяка-Рудницького у
відповідь36 до певної міри повисала у повітрі, оскільки ні автор статті, ні його
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зарубіжний читач не могли знати, що питання про створення окремого
республіканського об’єднання або асоціації істориків доволі жваво обговорювалося у колах професійних дослідників і вузівських викладачів-істориків УССР,
принаймні з 1958 р.
А 1 квітня 1967 р. проф. К.Дубина та віце-президент АН УССР акад.
І.Білодід підписали ініційоване Інститутом історії звернення до першого
секретаря ЦК КП України П.Шелеста: «Секція суспільних наук та Інститут
історії АН УРСР вважають за потрібне створити Асоціацію істориків
Української РСР, яка працювала б як відділення Національного Комітету
істориків СРСР.
Національний Комітет […] об’єднує істориків всього Радянського Союзу.
Однак історики України підтримують з цим Комітетом слабкі, спорадичні
зв’язки, що здійснюються головним чином через Інститут історії Академії
наук УРСР. В нашій республіці є великий загін істориків, які працюють в інших
наукових установах […] та в численних вузах і майже зовсім не зв’язані з
Національним Комітетом.
Створення Асоціації дасть можливість всім колективам істориків
республіки налагодити і підтримувати тісні органічні зв’язки з Національним
Комітетом істориків СРСР, розширити і поглибити зв’язки з науковими
організаціями та істориками братніх соціалістичних та деяких інших
зарубіжних країн, брати більш активну участь в роботі міжнародних наукових
конгресів, сесій та колоквіумів і сприятиме більш чіткій організації зустрічей з
іноземними істориками, які відвідують Радянську Україну.
Утворення Асоціації не потребуватиме виділення ніяких додаткових штатів
і коштів.
Просимо Вас порушити це питання перед ЦК КПРС»37 (виділення наше. –
Авт.).
28 липня 1967 р. за тією ж адресою й з тими самими підписами (І.Білодід –
К.Дубина) було спрямоване повторне звернення майже ідентичного змісту. А на
початку жовтня того ж року ініціатива Інституту історії щодо створення
Асоціації істориків УССР була «похована» у кабінетах відділу науки і культури
ЦК КП України, чиновники якого нібито погоджувалися з ідеєю, а по суті
обмежилися відпискою: «Відділ науки і культури вважає, що пропозиція про
утворення в Українській РСР відділення Національного комітету істориків
Радянського Союзу заслуговує на увагу. Але, поскільки постає питання про
організацію таких відділень і в інших союзних республіках, Президії АН УРСР
доручено вирішувати це питання через Національний комітет істориків
Радянського Союзу»38.
Не варто наголошувати на відомому ставленні московського керівництва до
подібної та будь-яких інших спроб відсепарування «невід’ємної складової» –
УССР та похідних від неї, зокрема української історичної науки – від
загальносоюзного «тіла». Зайвий раз підтвердилася слушність вищезгаданого
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висловлювання І.Гуржія 1957 р., що «українські центральні органи не можуть
без дозволу Москви вирішити жодного суттєвого питання»…
Вищезгадане розширення й урізноманітнення міжнародних контактів
вітчизняних учених – істориків, започатковане у другій половині 1950-х років,
збагачувало їх не лише науковими ідеями закордонних колег, сприяло обміну
думками, а й періодично впроваджувало у нелегальний/напівлегальний обіг
київської (та й загалом української підсовєтської) інтелігенції новинки «тамвидаву» – насамперед друковані праці української («буржуазно-націоналістичної
антисовєтської») еміграції. На користь цього свідчила й несподівана репліка
К.Дубини під час Міжнародного історичного конгресу у Відні 1965 р.
Відповідаючи на закид одного з закордонних співрозмовників щодо низького
рівня більшості статей в «Українському історичному журналі», директор
Інституту історії парирував: «Але визнайте самі, що ваш Український історик
не кращий»39. Репліка викликала слушні розмірковування І.Лисяка-Рудницького:
«Відповідь дійсно роззброююча, бо обставини не дозволяли на те, щоб роз’яснити,
чому ці два історичні періодики […] такі неспівмірні, що їх навіть трудно
порівнювати. Цитована репліка К. К. Дубини спонукає до двох коментарів. Поперше, вона свідчить про те, що на Україні цікавляться та уважно слідкують за
культурною працею еміґрації. По-друге, це доводить, що ми можемо здобути
пошану наших крайових земляків і колеґ тільки високоякісними творами.
Публікації, що відповідають цим вимогам, знаходять відгомін серед кіл радянських
працівників культури; вони побуджують їхню думку та примушують їх […]
рівнятися на досягнення еміґрації»40.
Тривалий час безперечне лідерство у рейтингу нелегально поширюваних
закордонних видань утримувало «Розстріляне відродження». Відома антологія,
упорядкована Юрієм Лавріненком (1905–1987)41, з’явилася друком у серпні
1959 р. за ініціативою й заходами видавництва «Kultura» й Instytutu literackiego
(Париж), що їх очолював Є.Ґедройц (1906–2000), як т. ХХХVІІ бібліотеки
«Kultury» – накладом у 2 000 прим. (друкарня «Biblos» – Мюнхен /Німеччина/).
Підготовку видання ініціював Є.Ґедройц листом у Нью-Йорк до Ю.Лавріненка
від 19 листопада 1957 р.42
У підготовці «Розстріляного відродження», що тривала 18 місяців, укладачеві
надали допомогу літературо- й мовознавці української еміграції Ю.Шевельов
(Шерех), Л.Лиман, І.Кошелівець, політолог Г.Костюк та ін. До книги увійшли
твори, опубліковані в УССР до 1933 р., які згодом були заборонені й, за словами
укладача, «нищені наслідком нового курсу Москви на розгром і колоніяльну
провінціялізацію України»43. Вступ «Від упорядника» Ю.Лавріненко розпочинав
подякою видавцям: «Вихід у світ цієї антології я завдячую видавництву
“Культура”, що зокрема своїм журналом того ж імені здобуло високу репутацію
також і в українців, даючи ось уже дванадцять років гарні приклади польськоукраїнських взаємин»44.
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Кожному з митців в антології присвячена «літературна сильвета», їхні твори
згруповані у розділах «Поезія» (П.Тичина, М.Рильський, Я.Савченко, Д.Загул,
М.Семенко, О.Слісаренко, М.Зеров, В.Еллан (Блакитний), В.Чумак, М.Йогансен,
В.Сосюра, В.Свідзінський, П.Филипович, Т.Осьмачка, Ґ.Шкурупій, Д.Фальківський,
В.Бобинський, М.Драй-Хмара, Є.Плужник, Л.Чернов (Малошийченко), С.Бен,
М.Бажан, Марко Вороний, В.Мисик, О.Влизько, К.Буревій /Едвард Стріха/);
«Проза» (М.Хвильовий, В.Підмогильний, Г.Косинка, І.Сенченко, Б.АнтоненкоДавидович, Ю.Яновський, О.Вишня); «Драма» (М.Куліш, К.Буревій) та «Есей»
(А.Ніковський, Ю.Меженко, М.Хвильовий, М.Зеров, В.Юринець, О.Довженко,
Лесь Курбас, М.Грушевський). Завершується видання нарисом Ю.Лавріненка
«Література вітаїзму, 1917–1933». Укладач відмовився від попереднього задуму
включити до антології й розділ, присвячений вибраним політичним документам
тієї доби, зробивши наголос натомість на суто літературному характері видання
(почасти компенсував політичні моменти розділ «Есей»).
Вже до початку 1960-х років кілька сотень примірників антології (назагал у
кишеньковому виданні «Прологу») нелегально потрапили до УССР. Їхнє
несанкціоноване поширення (коло читачів видання, за приблизними оцінками,
ймовірно нараховувало кілька тисяч осіб)45 спричинило появу замовнопропагандистської книжки О.Мазуркевича (1913–1995) «Зарубіжні фальсифікатори української літератури» (1961), надрукованої 10-тисячним накладом й
спрямованої насамперед проти паризької антології46.
Доктор історичних наук С.Білокінь, якому А.Горська (1929–1970) передала
1965 р. на збереження власний примірник «Розстріляного відродження», згадує,
що видання користувалося шаленим попитом у нонконформістських
інтелігентських колах й «книжку страшенно затріпали», а один з читачів навіть
оправив її для конспірації в «Історію партії». Він же зауважує, що ця книжка
була й у бібліотеці відомого історика, старшого наукового співробітника
відділу історії феодалізму Інституту історії АН УССР О.Компан (1916–1986)47.
З великою вірогідністю можна припустити, що читачами цього видання були не
лише чоловік Олени Станіславівни – письменник І.Сенченко (1901–1975), а й
коло близьких знайомих О.Компан, зокрема її колега по відділу історії
феодалізму О.Апанович (1919–2000) й відповідальний редактор монографії
Олени Станіславівни «Міста України в другій половині ХVII ст.»48
проф. М.Марченко, відомий своїми ліберально-дисидентськими поглядами…
Впровадження до широкого вжитку закордонного, а відтак й «материкового»
українства поняття «Розстріляного відродження» ознаменувало важливий етап
у тривалому процесі санації вітчизняної суспільної свідомості, опанованої
тоталітарною комуністичною ідеологією, повертало українському читачеві
вагому частку його власної культурної спадщини49. За всіх недоліків
фактографічних та ідейних, що зумовлювалися важкими умовами роботи поза
територією з її захованими у спецфондах першоджерелами, паризьке видання
справді було знаковим, започаткувавши відлік нової доби. Адже у параметрах
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культурології антологія «Розстріляне відродження» вперше визначила риси
того, що трапилося у 1930-х рр. з українською літературою, а також театром
(Лесь Курбас) і кінематографом (О.Довженко)50. Невдовзі, 1962 р., у 173-му
томі «Записок НТШ» історики Н.Полонська-Василенко (колишня співробітниця
Інституту історії України АН УССР) та М.Міллер, а також філологи Б.Кравців
та Ю.Шевельов поширили панораму тоталітарного погрому вітчизняної
культурної й соціогуманітарної сфери, з’ясувавши це на прикладі історіографії,
археології, літературознавства, мовознавства51. Вочевидь і ця, а також інші,
табуйовані республіканською компартійною адміністрацією, праці закордонного
українознавства (цілком або у виписках) ставали надбанням вітчизняних
учених-істориків й насамперед працівників Інституту історії АН УССР...
Упродовж 1957–1977 рр. Інститут історії АН УССР значно зріс кількісно –
від 60 до 149 наукових співробітників, в тому числі чисельність докторів наук
збільшилася з 5 до 25 осіб, а кандидатів наук – з 34 до 85. Значне розширення
Інституту вимагало й створення відповідних умов для творчої праці науковців.
Влітку 1960 р. Інститут змінив адресу і з бульвару Шевченка, 14 переїхав до
нового приміщення по вул. Кірова, 4 (нині вул. М. Грушевського, 4), де зайняв
5-й поверх.
Колектив установи у цей час очолювали О.Касименко (до 1964 р.), К.Дубина
(1964–1967); акад. АН УССР А.Скаба (1968–1973); чл.-кор. АН УССР
А.Шевелєв (1973–1978).
Несподівано довготривале перебування на посаді директора Інституту
історії О.Касименка (несподіване довге – як на формат його постаті) нарешті
завершилося 1964 р. Попри спроби в окремих історико-мемуарних публікаціях
глоріфікувати цю постать52, Олександр Карпович відверто не надавався на
«видатного історика й організатора науки» (та й не був ним у дійсності).
Кандидат історичних наук з 1946 р. (дисертація – «Панська Польща – плацдарм
боротьби Антанти проти Радянської Росії»), він захистив докторську у 1955 р.
на тему «Російсько-українські взаємовідносини 1648 – початку 1651 рр.», що
вочевидь засвідчувало широкий діапазон його наукових зацікавлень (або щось
діаметрально протилежне). Одначе у науковому ступені доктора історичних
наук О.Касименко був затверджений ВАК СССР лише у травні 1959 р.53 Однією
з причин такого тривалого зволікання була, зокрема, стаття старшого наукового
співробітника відділу історії феодалізму Інституту історії І.Бойка (1899–1971) у
щомісячнику ЦК КП України з різкою, проте аргументованою й фаховою
критикою докторської монографії О.Касименка «Російсько-українські
взаємовідносини 1648 – початку 1651 рр.»54. Невдалими були й неодноразові
спроби О.Касименка балотуватися у члени-кореспонденти АН УССР55.
Відтак директорське крісло під О.Касименком хиталося ледь не упродовж
останнього десятиліття його перебування на посаді керівника установи. Й
пояснювалося це аж ніяк не самими лише підступами колег – конкурентів, а то
й заздрісників.
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16 березня 1962 р. завідувач відділу допоміжних історичних дисциплін
Інституту історії Ф.Шевченко повідомляв свого львівського кореспондента –
акад. І.Крип’якевича – про поточні київські справи й, зокрема, сесію Академії
наук, на якій Крип’якевич був відсутній. Принагідно подавалася оцінка
науково-організаційних здібностей Олександра Карповича – не викликає
сумнівів, що Ф.Шевченко був непогано обізнаний з фаховим рівнем
тогочасного керівника Інституту історії, в тому числі й як колишній
відповідальний редактор докторської книжки О.Касименка: «Під час цієї сесії
відклали затвердження О. К[асимен]ка як директора. Можна вважати, що це
початок хорошого кінця. Засидівся, а через це (може і не через це) загубив
ініціативу, почуття нового, що потрібно для керівника, а як науковець не
завжди був дуже виразним. Настав час, коли перед історичною наукою
стоять великі завдання. Хоч би призначили (згодом) людину, якій це під силу!
Хотілось би працювати!»56.
Втім, ротація керівника Інституту історії відбулася лише через два роки. А
тим часом для О.Касименка пролунало кілька дзвінків – попереджень. Так,
наприклад, у квітні – червні 1962 р. комісія парткому Академії наук УССР
визнала незадовільним стан справ в інституті. Це примусило керівника
установи, заручившись підтримкою парткому інституту, апелювати у липні
того ж року до відділу науки і культури ЦК КПУ: «Ознайомившись з
висновками комісії Парткому АН УРСР, Інститут історії АН УРСР вважає за
необхідне довести до вашого відому, що, за винятком окремих загальних
положень, згадані висновки не розкривають проведеної науковим колективом
Інституту роботи по реалізації рішень ХХ та ХХІІ з’їздів КПРС в галузі
історичної науки і, зокрема, в питанні подолання шкідливих наслідків культу
особи Й.В.Сталіна»57.
У постанові ЦК КПУ «Про роботу Інституту історії Академії наук УРСР»
від 28 липня 1964 р. зауважувалося: «В діяльності інституту мають місце
серйозні недоліки, зокрема, у використанні кваліфікованих кадрів науковців, у
плануванні і організації науково-дослідної роботи, у виданні наукових праць, в
контролі і обліку виконання планових досліджень, у витрачанні коштів на
наукову роботу. Інститут ще не піднявся до рівня завдань, поставлених перед
історичною наукою ХХII з’їздом КПРС, і не зайняв провідного місця в науковій
розробці історії Української РСР»58. Зрозуміло, що провина покладалася
насамперед на керівника: «Серйозні хиби в роботі Інституту історії є наслідком
незадовільного керівництва з боку дирекції інституту і особисто т. Касименка О. К.,
який не забезпечив цілеспрямованості і згуртування наукового колективу на
вирішення і розв’язання найактуальніших завдань, що поставлені партією перед
історичною наукою. Тов. Касименко О. К. змирився з недоліками в роботі,
втратив почуття принциповості і об’єктивності в оцінці діяльності керованого
ним колективу, внаслідок чого в колективі створилася атмосфера заспокоєння,
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безвідповідальності і безконтрольності за виконанням працівниками інституту
службових обов’язків»59.
І звично вже, за інвективами слідували «оргвисновки», якими завершувалася
постанова ЦК КП України: «11. Зобов’язати президію АН УРСР (т. Патона Б.Є.) і
відділ науки та культури ЦК КП України (т. Кондуфора Ю.Ю.) внести
пропозиції про зміцнення керівництва Інституту історії АН УРСР»60...
Структура Інституту історії АН УССР постійно змінювалася відповідно до
завдань, які висувалися перед установою черговими постановами директивних
органів, й лише частково такі трансформації диктувалися іманентними
потребами самої історичної науки.
У 1959 р. на базі відділу археографії створено відділ допоміжних історичних
дисциплін. 1960 р. відділ історії радянського суспільства було розділено на два:
історії Великої Жовтневої соціалістичної революції і громадянської війни;
соціалістичного і комуністичного будівництва. Наприкінці 1963 р. в інституті
існували відділи: історії соціалістичного і комуністичного будівництва (зав.
П.Гудзенко); історії Жовтневої революції і громадянської війни (зав. чл.кор. АН УССР М. Супруненко); досоціалістичних формацій (зав. В.Дядиченко);
нової і новітньої історії зарубіжних країн (зав. В.Клоков); історіографії і
джерелознавства (зав. Ф.Шевченко); історії міст і сіл УРСР (зав. О.Парасунько,
відділ був створений для наукового і науково-методичного керівництва
підготовкою багатотомної «Історії міст і сіл Української РСР») та сектор історії
техніки та природознавства (зав. акад. АН УССР Й.Штокало) у складі відділів
історії техніки (зав. Ю.Анисимов) та історії природознавства (зав. Й.Штокало).
У 1965 р. на основі великих відділів історії соціалістичного і комуністичного
будівництва та нової і новітньої історії зарубіжних країн були сформовані
відповідно відділи історії комуністичного будівництва (зав. Г.Шевчук) та історії
соціалістичного будівництва (зав. П.Гудзенко); історії зарубіжних соціалістичних
країн (зав. І.Мельникова) та нової і новітньої історії (зав. В.Клоков). У 1966 р.
відділ історії досоціалістичних формацій, що виявився громіздким й важкокерованим, знову було розділено на відділи історії капіталізму (зав. Ф.Лось) та
історії феодалізму (керівник В.Дядиченко). У 1968 р. створено відділ зарубіжної
історіографії (зав. П.Калениченко, у 1969–1978 рр. – Р.Симоненко); наступного
року – відділ історії Великої Вітчизняної війни (зав. В.Клоков); у 1972 р. –
відділ історії дружби народів СРСР (зав. чл.-кор. АН УССР А.Шевелєв; з
листопада 1978 р. до червня 1994 р. – Р.Симоненко; з квітня 1990 р. й до
моменту ліквідації у червні 1994 р. підрозділ називався – відділ історії та теорії
міжнаціональних відносин).
У 1973 р. постановою Президії АН УССР затверджено нову структуру
установи, підпорядковану підготовці багатотомної «Історії Української РСР»:
1) сектор історії України дожовтневого періоду з відділами – історії феодалізму,
історії капіталізму, джерелознавства і допоміжних історичних дисциплін;
2) сектор історії соціалістичного будівництва з відділами – історії Великої
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Жовтневої соціалістичної революції і громадянської війни, історії соціалістичного будівництва, історії Великої Вітчизняної війни; 3) сектор проблем
розвинутого соціалістичного суспільства з відділами – історії комуністичного
будівництва, історії дружби народів СРСР, зарубіжної історіографії; 4) сектор
історії країн соціалістичної співдружності з відділами – історії і міжнародних
відносин соціалістичних країн, Ужгородським і Чернівецьким відділами
інституту; 5) сектор нової й новітньої історії зарубіжних країн з відділами –
нової й новітньої історії країн Європи і Америки, історії країн зарубіжного
Сходу; 6) сектор історії науки і техніки з відділами – історії природознавства,
історії техніки. Сектори у структурі установи були ліквідовані у 1978 р. (за
винятком сектору історії природознавства і техніки).
Упродовж 1957–1977 рр. з року у рік зростала кількість колективних та
індивідуальних монографій, збірників документів і матеріалів, підготовлених
науковцями Інституту. Тематика також поступово ставала дедалі більш різноплановою, хоча однозначно превалювали дослідження з історії радянського
періоду – адже перед істориками стояло партійне завдання «кріпити зв’язок
історичної науки з життям».
У другій половині 1950-х – у 1960-х рр. пріоритетним було вивчення історії
трьох російських революцій, встановлення радянської влади в Україні, історії
громадянської війни (Ю.Гамрецький, А.Гриценко, П.Гудзенко, Г.Діденко,
І.Компанієць, П.Надінський, Є.Скляренко, О.Слуцький, акад. АН УССР
М.Супруненко, Ж.Тимченко, Г.Шевчук), історії робітничого класу (Г.Діденко,
О.Слуцький) та селянства (І.Ганжа, М.Рубач, П.Загорський, П.Стоян, І.Слинько)
у міжвоєнний період. Разом з тим виникали нові напрями історичних досліджень,
зокрема багато уваги вчені приділяли історії міжнародних відносин та
міжнародної політики, діяльності республіки на міжнародній арені (Ю.Боєв,
І.Євсєєв, В.Коваль, І.Кулинич, Р.Симоненко, Д.Сташевський, І.Черніков),
тривало вивчення історії Другої світової війни (П.Балковий, В.Клоков,
П.Калениченко, К.Шамко), з’явилися праці з історії зарубіжних країн (В.Горбик,
В.Гулевич, Л.Лещенко, І.Мельникова, С.Пархомчук, І.Петерс, П.Сохань),
української еміграції (А.Шлепаков), історіографії та допоміжних (спеціальних)
історичних дисциплін (Я.Дзира, М.Дмитрієнко, М.Котляр, А.Перковський,
Л.Полухін, А.Санцевич, В.Сарбей).
Продовжувались і вже традиційні дослідження з історії України періоду капіталізму та феодалізму, зокрема з історії селянства та селянських рухів (І.Бойко,
Г.Сергієнко, К.Стецюк, Ф.Шевченко), українського козацтва (О.Апанович,
В.Голобуцький), соціально-економічного розвитку різних районів України у
середньовіччі (І.Гуржій, В.Дядиченко, О.Компан, І.Слабєєв), дореформеного та
пореформеного села (А.Барабой, І.Гуржій, М.Лещенко), робітничого класу ХІХ –
початку ХХ ст. (В.Кізченко, Ю.Лавров, Ф.Лось, О.Лугова, О.Парасунько, Й.Щербина). У 1960-х рр. вчені повертаються до вивчення доби Київської Русі (М.Брай-
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чевський, І.Гапусенко, І.Шекера), більше уваги приділяють історії культури та
«кадрам інтелігенції» (С.Гутянський, В.Кізченко, Ю.Курносов, І.Шевчук).
Завершення періоду недовгої «відлиги» в суспільстві боляче вдарило по
Інституту. 1968 р. – у розпал спричиненої подіями у Чехословаччині кампанії
переслідування шістдесятників й загального придушення інакомислячих61 – «не
пройшов» чергової атестації, а відтак був звільнений з установи непересічний
знавець давньої історії слов’янських народів, зокрема доби Київської Русі,
автор відомої праці «Приєднання чи возз’єднання? Критичні замітки з приводу
однієї концепції» (1966) М.Брайчевський (1924–2001). Підданий жорсткому
ідеологічному тиску, того ж року «за власним бажанням» залишив Інститут
історії АН УССР старший науковий співробітник І.Ганжа (1923–2002), який
відтоді викладав у київських вузах.
У червні 1972 р. був забалотований під час проходження конкурсу й
невдовзі звільнений з роботи в. о. старшого наукового співробітника відділу
історіографії і джерелознавства інституту В.Кук (1913–2007), колишній
Головний командир УПА. У листопаді 1972 р. «за пропаганду буржуазнонаціоналістичних ідей і дружні взаємини з репресованими дисидентами»
(формально – внаслідок бюджетного скорочення «неперспективної тематики»)
були звільнені доктор історичних наук О.Компан, кандидат історичних наук
О.Апанович та кандидат філологічних наук Я.Дзира (двоє останніх були
поновлені в інституті 1995 р.).
Долю своїх старших колег розділив того ж 1972 р. й аспірант установи
М.Мельник. Молодший за віком, 1944 р. народження, він був, ймовірно,
найзапеклішим і найпослідовнішим «антисовєтчиком» за всю історію Інституту
історії України. У його таємній характеристиці авторства КГБ УССР (грудень
1974 р.) перераховувалися найголовніші провини перед владою колишнього
аспіранта установи: «В декабре 1970 г. распространял среди своих знакомых
фотокопию антисоветской книги АВТОРХАНОВА “Технология власти”,
изданной в Мюнхене в 1956 г.
В 1972 г. участвовал в сборищах у памятника Т. Г. Шевченко. 25–26 мая
1972 г. с МЕЛЬНИКОМ М. С. были проведены беседы, в ходе которых он, в
частности, отрицательно высказывался по поводу мер, принятых 22 мая
1972 г. для поддержания общественного порядка у памятника Т. Г. Шевченко.
В апреле 1972 г. из редакции журнала “Вітчизна” в Институт истории АН
УССР были пересланы стихи идейно вредного содержания, автором которых
являлся МЕЛЬНИК. За написание этих стихов партийное бюро института в
мае 1972 г. объявило ему выговор».
Із незбагненною затятістю, гідною вочевидь кращого застосування, вже
позапартійний Михайло Спиридонович Мельник, робітник цегельні Дарницького
комбінату залізобетонних конструкцій, й надалі щороку вперто покладав квіти
до пам’ятника Кобзареві у табуйований владною КП України та її таємною
поліцією день – 22 травня; згодом став членом Української Гельсінкської групи,
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а 9 березня 1979 р. трагічно загинув – за однією з версій, нібито наклав на себе
руки (у такому разі коректніше було б сказати – був доведений до самогубства) 62.
Отже, знову відновилося полювання на «українських буржуазних націоналістів», з’явилася низка праць з викриттям і тавруванням різноманітних «буржуазних теорій», тематика «боротьба з фальсифікаціями», насамперед закордонного
українознавства, вважалася перспективною й усіляко заохочувалася владними
структурами.
Відтак специфічне місце серед друкованих видань установи займали
«Зарубіжні видання про Україну» (1968–1977) – науково-реферативний
бюлетень Інституту історії АН УССР, який готувався співробітниками відділу
зарубіжної історіографії. Видавався він з 1968 р. за рішенням ЦК КП України
накладом 90–100 прим. Спершу під грифом «Для службового користування»,
згодом, з 1973 р. – «Таємно». Надсилався членам і кандидатам у члени
політбюро ЦК КП України, в обкоми КПУ та деякі республіканські організації
згідно зі списком, погодженим у ЦК КПУ. Розсилка видання здійснювалася
спецпоштою з грифом «таємно». Кожне число з 1970 р. містило нагадування
адресатам, які одержували збірник, щодо необхідності суворого додержання
правил користування бюлетенем: «До відома читачів: Бюлетень видається з
обмежувальним грифом “Для службового користування” / “Таємно” і призначений виключно для тих адресатів, яким він направляється. Закритий характер
цього видання слід враховувати при встановленні порядку його зберігання та
використання. На бюлетень не можна посилатися у виданнях та усних виступах
відкритого характеру. Використання зарубіжних матеріалів і цитування
наведених в них джерел, які подаються в бюлетені, допускаються лише після
погодження з Інститутом історії АН УРСР.
Суворе додержання наведених вище правил користування бюлетенем є
обов’язковим».
На 1975 р. редколегія видання складалася з таких осіб: А.Шевелєв (відп.
ред.), М.Варварцев (відп. секретар), М.Поляничко, Р.Симоненко (заст. відп.
ред.), І.Хміль, А.Шлепаков та ін.
У 1970-х рр. історики зосереджуються на дослідженні Київської та ГалицькоВолинської Русі, історії Великого князівства Литовського (О.Головко, М.Котляр,
В.Ричка, Ф.Шабульдо); визвольної війни середини XVII ст. (В.Смолій); суспільнополітичних рухів ХІХ ст. (В.Борисенко, А.Волощенко, Г.Сергієнко); класової
боротьби в місті та селі у другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. (М.Лещенко,
Ф.Лось); історії революційних подій 1917–1920 рр. (акад. М.Супруненко,
Ю.Гамрецький, А.Гриценко, О.Реєнт, Ю.Терещенко, Ж.Тимченко, І.Хміль,
О.Щусь); індустріалізації та колективізації (С.Кульчицький, В.Кривонос,
Є.Шаталіна); Другої світової війни (Л.Кизя, чл.-кор. АН УССР В.Клоков,
М.Коваль, В.Кучер, Н.Руденко, акад. П.Тронько); повоєнного зростання кадрів
інтелігенції та науково-технічного прогресу (Ю.Курносов, М.Плющ, О.Веселова,
Л.Шевченко); суспільно-політичного життя аграрного сектору 1950–1980-х рр.
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(П.Панченко); історії робітництва УССР (А.Кондрацький); з’являються і перші
ґендерні дослідження (про «жінок-трудівниць») (Л.Вітрук).
Багато уваги історики звертали на спеціальні історичні дисципліни (М.Котляр,
В.Панашенко, В.Румянцева, О.Сидоренко), історіографію (Н.Комаренко,
Ю.Пінчук, А.Санцевич, В.Сарбей) та джерелознавство (О.Молодчиков, А.Санцевич,
В.Сидоренко, Є.Шаталіна); історію країн соціалістичної співдружності та їх
зв’язки з Україною (С.Віднянський, П.Калениченко, І.Кулинич, чл.-кор. АН
УССР І.Мельникова, В.Павленко, В.Павелко, І.Петерс, В.Репринцев, чл.кор. АН УССР П.Сохань). Продовжувалися сходознавчі студії (Ю.Мацейко,
С.Пархомчук, І.Черніков), вчені спеціалізувалися в галузі нової та новітньої
історії окремих країн (В.Горбик, В.Гулевич, Л.Лещенко, М.Фролкін,
І.Хворостяний), історії техніки та природознавства (В.Сологуб, Е.Циганкова
та ін.); постійно велися краєзнавчі дослідження.
Однак головні зусилля співробітників Інституту були зосереджені передусім
на підготовці великих колективних праць. Серед них варто згадати двотомник
«Перемога Великої Жовтневої соціалістичної революції на Україні» (1967 р.;
Державна премія УССР, 1969 р.); доопрацьоване видання двотомника «Історія
Української РСР»; двотомники – «Історія робітничого класу Української РСР»
та «Історія селянства Української РСР» (усі – 1967 р.); тритомник «Українська
РСР у Великій Вітчизняній війні Радянського Союзу» (1967–1969 рр.; Державна
премія УССР, 1970 р.), шеститомник, присвячений історичним зв’язкам українського народу з білоруським, молдавським та російським народами (1978–
1982 рр.; Державна премія УССР, 1984 р.); «Історія Києва: В 3-х т., 4-х кн.»
(1982–1986 рр.). Співробітники інституту брали участь у написанні історичних
статей до першого та другого видання «Української Радянської Енциклопедії»
(1959–1965 рр., 17 т.; 1977–1985 рр., 12 т.), підготовці «Радянської енциклопедії
історії України» (4 т.) (1969–1972 рр.). Велетенську науково-методичну й
науково-організаційну роботу здійснив структурний підрозділ установи –
спеціалізований відділ історії міст і сіл УРСР по координації зусиль понад 100тисячого авторського колективу грандіозного республіканського проекту – 26титомного видання «Історії міст і сіл Української РСР» (1967–1974), що створювалося на громадських засадах й не мало аналогів у тогочасному СССР63.
Важливою подією у 1962 р. стало видання підручника з історії України для
учнів 7–10 класів середніх шкіл, що був підготовлений В.Дядиченком та
Ф.Лосем у співавторстві з доцентом Київського державного університету
В.Спицьким64. Незважаючи на те, що історія України у школах вивчалася у
рамках загальносоюзної історії, це був перший і єдиний (у 1968 р. він був
розділений на дві частини – для 7–8-го та 9–10-го класів) в радянські часи
шкільний підручник з української історії.
Та найголовнішим творчим здобутком вчених Інституту історії цього часу
була багатотомна «Історія Української РСР», надрукована у 1977–1979 рр. у 8ми томах 10-ти книгах, а потім у 1981–1985 рр. в десяти книгах російською
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мовою65. Ця праця, розпочата ще наприкінці 1960-х рр., фактично увібрала у
себе усі здобутки та всі недоліки історичної науки підсовєтської доби, однак
маємо констатувати, що й досі немає подібних альтернативних досліджень
узагальнюючого характеру.
Другий період в житті Інституту характеризується і зростанням періодичних
друкованих видань. Вже на середину 1950-х рр. накопичений досвід публікації
«Наукових записок» установи підказав доцільність їхньої заміни тематичними
збірниками. Цьому сприяли зрослий науковий рівень підрозділів Інституту,
здатних силами одного відділу підготувати окремий том. У 1955–1960 рр.
вийшло друком 6 тематичних наукових збірників, приурочених до певних
ювілейних дат: «Революція 1905–1907 рр. на Україні» (1955), «Історичні зв’язки
слов’янських народів» (1956), «Великий Жовтень і революційний рух народів
зарубіжних країн (1917–1920 рр.)» (1957), «З історії боротьби за встановлення
Радянської влади на Україні» (1957) та ін. Після 1960 р. «Наукові записки»
припинили виходити, натомість друкувалися збірники статей та тематичні
колективні монографії.
Справжнім проривом стала поява у 1957 р. давноочікуваного «Українського
історичного журналу» як друкованого органу Інституту історії АН УССР та Інституту історії партії при ЦК КПУ. Головними редакторами «УІЖ», який швидко
завоював популярність у республіці, у ці роки були чл.-кор. АН УССР Ф.Шевченко (1957–1967, 1967–1972), К.Дубина (1967) та П.Калениченко (1972–1979).
До 1990-х рр. «Український історичний журнал» переважно був виданням з
пріоритетом так званих історико-партійних тем, котрі порушували чи тлумачили
одну й ту ж саму (незалежно від назви) нав’язливу проблему «партія у боротьбі
за…» чи «партія у боротьбі проти…». Практично згорнутими, попри окремі
«прориви», були публікації з часів до 1917 р., а те, що все ж потрапляло на
шпальти часопису, переважно ілюструвало «класову боротьбу трудящих України
проти гнобителів/іноземних (неросійських) поневолювачів» або ж таврувало
«український буржуазний націоналізм» та інші «ізми»66. Фактично часопис – разом
з вітчизняною історичною наукою – перебував на узбіччі світового історіографічного процесу.
Будь-які спроби вітчизняних дослідників вивести «Український історичний
журнал» на широкий шлях загальноцивілізаційного розвитку історіографії
згідно зі світовими тенденціями поступу історичної науки блокувалися численними ідеолого-пропагандистськими обмеженнями, притаманними комуністичному
режимові. За суворим дотриманням цих обмежень пильно стежили як органи
цензури, так і відповідні ідеологічні відділи ЦК КП України.
Одначе і за цих несприятливих обставин як співробітники Інституту історії,
так і фахові дослідники з вищої школи республіки намагалися донести до
читача «УІЖу» (такою була і є його популярна абревіатура) правду про
минувшину своєї Батьківщини, оприлюднити результати власного наукового
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пошуку, закликали до дискусій і роздумів не лише колег, а й ширше коло
зацікавлених й вимогливих читачів.
Так, 5 липня 1966 р. у редакції «Українського історичного журналу» під
№ 393 було зареєстровано сімдесятичотиристорінковий машинопис статті
старшого наукового співробітника Інституту історії АН УССР М.Брайчевського
– «Приєднання чи возз’єднання? Критичні замітки з приводу однієї концепції».
Рукопис був не самопливним, а замовленим заздалегідь – автор підготував його
у травні того ж року за проханням/вказівкою тогочасної дирекції установи:
керівника інституту проф. К.Дубини та його заступника чл.-кор. АН УССР
І.Гуржія. Текст був квінтесенцією притлумлених розмов, суперечок, невиразних
здогадів, які нуртували у вітчизняному історіографічному середовищі
принаймні з середини 1950-х років й не знаходили (із зрозумілих причин)
реалізації в опублікованих дослідженнях.
Відповідаючи на виклики часу, стаття спрямовувалася проти деяких тез,
інфільтрованих до історичної науки більшовицьким тоталітарним режимом й
наявність яких виразно гальмувала розвиток вітчизняної історіографії. Як
патріот установи, М.Брайчевський недвозначно засуджував й горезвісне
рішення ЦК КП(б)У 1947 р. «Про політичні помилки і незадовільну роботу
Інституту історії України Академії наук УРСР»67. Відтак рукопис починався з
виразного декларування авторської позиції: «В шерегу прикрих явищ, пов’язаних
із так званим “культом особи”, стоять деякі перекручення в сфері історичної
науки, зокрема – історії України. Боротьба з “шкідливими наслідками культу
особи” до осені 1964 р. зводилася переважно до викреслювання імені
Й. В. Сталіна (навіть у таких контекстах, де його згадка була конче необхідною)
та до перегляду деяких засад, свого часу висунутих самим Сталіним і піднятих
до рівня незаперечної догми. Цей перегляд обмежувався часто поверховими
шарами, тоді як суть справи залишалася незайманою. Тим часом протягом 30-х,
40-х та на початку 50-х років у нашій історіографії вкорінилися деякі тези, що
становлять собою очевидне викривлення історичної правди і ревізію
теоретичних підвалин марксизму-ленінізму».
«В історичній українській науці, – наголошував учений, – особливо прикрі
перекручення мали місце після 1947 р., коли головний колектив істориків
радянської України – Інституту історії АН УРСР – був безпідставно звинувачений
у буржуазному націоналізмі, а в наукових закладах утворилася ненормальна
обстановка диктату малокомпетентних осіб. Побоюючись дальших звинувачень,
українські історики піддали ревізії ряд засадничих формул, у тому числі й
таких, що були цілком правильними і адекватно відбивали реальний історичний
процес»68.
Автентичний текст «Приєднання чи возз’єднання?» вочевидь не міг бути
опублікованим в «Українському історичному журналі». Це розуміла
редколегія. Від автора вимагали доопрацювання з огляду на цензуру…
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Спливав час, й машинописні копії статті почали поширюватися серед свідомої
інтелігенції України.
Вже 4 листопада 1966 р. голова КГБ УССР В.Никитченко доповідав ЦК КП
України, що «серед частини творчої й наукової інтелігенції республіки
поширюється стаття наукового співробітника Інституту історії АН УССР
БРАЙЧЕВСЬКОГО М.Ю. “Приєднання чи возз’єднання?” ». Копія статті
одночасно надсилалася партійному керівництву до відома. Властиво відтоді
шлях до легального оприлюднення (навіть з кон’юнктурною правкою) цієї
статті на шпальтах «Українського історичного журналу» був відрізаний. Й
надалі полемічна розвідка ученого поширювалася у вітчизняному «самвидаві»,
ходила по руках у машинописних передруках, а після публікації за кордоном
стала історіографічним бестселером.
Владне незадоволення й відповідні «санкції» щодо учених-істориків
викликали у непоодиноких випадках й опубліковані у часопису статті. Йдеться
зокрема про розвідки О.Лугової «Про становище України в період капіталізму»
(1967)69; С.Злупка «До 90-річчя від дня народження В. П. Левинського»
(1970)70; та деякі інші.
У другій половині 1960-х – на початку 1970-х рр. Інститут збагатився
кількома щорічними збірниками. Разом із Архівним управлінням при Раді
міністрів УССР Інститут у 1964–1972 рр. видав 7 випусків збірника «Історичні
джерела та їх використання». У 1968–1973 рр. виходили засновані за
ініціативою Ф.Шевченка «Історіографічні дослідження в Українській РСР». З
п’ятого випуску (1972) була впроваджена практика вилучення статей
(Ф.Шевченка, О.Апанович, Я.Дзири), а наклад шостого випуску був майже
повністю знищений за вказівкою вищого партійного керівництва УССР. У
1971–1972 рр. побачили світ два випуски «Українського історико-географічного
збірника». У зв’язку із загостренням ідеологічної боротьби в республіці ці
україномовні видання були закриті.
Певною компенсацією у 1975 р. стало заснування двох щорічних видань
«Історичні дослідження. Вітчизняна історія» та «Історичні дослідження. Історія
зарубіжних країн», які характеризували основні напрямки досліджень в
Інституті й виходили до 1989 р.
Академічний історичний інститут сприймався не лише як суто науководослідна установа історичного профілю республіканського масштабу, а й як
провідний ідеологічний центр, що зумовлювало відповідну й перманентну
(переважно – набридливу) увагу до нього з боку партійних органів. Це знайшло
відображення у призначенні директорів Інституту, які мали неабиякий досвід
саме партійної роботи, хоча й були істориками за освітою, великій кількості
постанов та нарад «з приводу» діяльності Інституту, пильній увазі до праць
його співробітників. Партійність історика цінувалася найбільше, навіть у річних
звітах установи у 1960-х рр. окремим розділом йшла інформація про кількість
партійних зборів та їхню тематику.
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У 1950–1970-х рр. надзвичайно високою була лекторсько-популяризаторська і
пропагандистська діяльність вчених. Співробітники Інституту об’їздили мало
не всю Україну, відбувались навіть такі заходи, як лижні агітаційні походи у
Карпатах, лекції на БАМі. Багато часу науковці віддавали партійній та
«суспільно-корисній праці» (у тогочасному розумінні): частими були поїздки до
«підшефних» колгоспів на збирання врожаю із одночасним читанням лекцій.
Археографічна робота традиційно була одним з потужних і головних
напрямів наукової діяльності установи з моменту її організації 1936 р. й до
сьогодення. 1969 р. на базі Інституту історії було створено Археографічну
комісію АН УССР на чолі з акад. А.Скабою як міжвідомчий координаційний
центр у справі видання документальних джерел. Вона об’єднувала представників
академічних, архівних установ, університетів республіки. До складу Бюро
Археографічної комісії входили К.Гуслистий, Ф.Шевченко, А.Шевелєв,
В.Стрельський, О.Мітюков. 1972 р. Комісія розробила перспективний видавничий план, що включав понад 40 томів документальних публікацій; були
підготовлені до друку два випуски щорічника «Археографія України». Одначе
Археографічна комісія так фактично й не опублікувала жодного з запланованих
видань, невдовзі припинивши своє існування.
Зазнали невдачі й спроби керівництва Інституту історії (1970–1971 рр.)
отримати владну згоду на підготовку пропагандистського збірника «Злочини
УПА проти людяності», адресованого насамперед зарубіжному читачеві, й
отримати таким чином доступ до закритих архівів КГБ УССР.
П’ять років по тому, 3 травня 1976 р., у доповідній записці «Пропозиції по
упередженню ворожих пропагандистських заходів у зв’язку з 50-річчям ОУН та
100-річчям з дня народження Винниченка», адресованій ЦК КП України,
завідувач відділу зарубіжної історіографії інституту проф. Р.Симоненко знову
лобіював необхідність підготовки вищезгаданого антиупівського збірника й
принагідно з’ясовував причини фіаско попередньої спроби: «Аналіз націоналістичної преси засвідчує, що вже зараз реакційна емігрантщина розгортає
галасливу кампанію з приводу наступного (в 1979 р.) 50-річчя ОУН – основної
організації українського буржуазного націоналізму, в якій уособлюється увесь
його злочинний зміст, ідеологія та практика.
Зважаючи на спроби буржуазно-націоналістичних верхів еміграції вибілити
в очах зарубіжної громадськості або приховати ганебну діяльність українського
буржуазного націоналізму, його прислужництво гітлерівцям, криваві звірства
УПА – ОУН в західних областях України, а також маючи на увазі, що останнім
часом буржуазно-націоналістичні «науковці» вживають гарячкових зусиль для
видання своєї антирадянської фальсифікаторської літератури іноземними
мовами, на нашу думку, слід вже зараз приступити до підготовки видання
англійською, а по змозі й іншими іноземними мовами наукової праці, в якій би
розвінчувалося минуле і сучасне ОУН […].
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В 1970 р. Інститут історії АН УРСР звернувся до ЦК Компартії України з
пропозицією про видання для зарубіжного читача збірника документів
«Злочини УПА проти людяності 1944–1952 рр.». Малась на увазі публікація
матеріалів, які стосувались виключно однієї теми – звірств оунівських банд над
мирним населенням західних областей УРСР, що були визволені від німецькофашистських загарбників. Зважаючи на характер зберігання відповідних
документів, а також необхідність проведення додаткової роботи по збиранню
спогадів і свідчень учасників боротьби з буржуазно-націоналістичним
підпіллям, яких з кожним роком стає все менше, Інститут історії просив подати
відповідну допомогу в справі видання цього документального збірника, конче
потрібного як для зовнішньополітичної пропаганди, так і для справи
інтернаціонального виховання трудящих західних областей УРСР.
Однак тодішній Перший секретар ЦК Компартії України П. Ю. Шелест
зайняв негативну позицію відносно цього, що й привело врешті-решт до
припинення роботи над збірником. Зважаючи на потреби контрпропаганди в
зв’язку з наступним 50-річчям ОУН, просимо по можливості повернутися до
розгляду цього питання»71...
*

*

*

Отже, період 1957–1977 рр. був часом контроверсійного розвитку наукових
досліджень в Інституті історії АН УССР. Якщо хрущовська «відлига» й відомі
рішення ХХ з’їзду КПСС зняли певні обмеження часів сталінського режиму, то
рівень цієї щойно набутої «свободи» був відверто недостатнім для повноцінного
вивчення історичної минувшини України. Крім того, невдовзі брежнєвський
неосталінізм з його ідеологічними обмеженнями знову повернув вітчизняну
історіографію до прокрустового ложа пропагандистських схем й сусловської
теорії єдиного «совєтського народу».
Однак і за цих непростих умов співробітники інституту продовжували
наполегливо працювати, накопичуючи джерельний матеріал для подальших
досліджень, обмірковуючи можливі теми прийдешнього наукового пошуку, а
іноді й виносячи їх на розсуд зацікавлених читачів (прикметно, що під час
підготовки офіціозного двотомника «Історія селянства Української РСР» (1967)
науковці виявили потужний масив документів про Голодомор 1932–1933 рр.,
що суттєво полегшило публікацію відповідних збірників на початку
1990-х рр.). Поодинокі ж наукові монографії й збірники документів другого
двадцятиріччя Інституту історії України назавжди увійшли до скарбниці
вітчизняної історіографії.
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Олена Ковальчук (Київ),
Тамара Марусик (Чернівці)
СОЛІДАРНІСТЬ УКРАЇНСЬКОЇ ДІАСПОРИ ПІВНІЧНОЇ
АМЕРИКИ З УКРАЇНСЬКИМ НАРОДОМ (20−30-ті рр. ХХ ст.)
Історія солідарності українців та їхніх нащадків США і Канади з Україною,
її народом надзвичайно багата. Українці, які змушені були залишити батьківщину,
незалежно від політичних і релігійних переконань, попри дуже тяжке матеріальне становище (особливо в перші десятиліття) завжди прагнули допомогти
своїм землякам. Визначний український історик, дослідник історії української
імміграції в Канаді Михайло Марунчак відзначав, що «з того погляду була
завжди однозгідність серед української імміграції. Якби середовище, група чи
пресовий орган проголосив був незацікавлення долею свого материка, був би з
місця здеградований* в очах цілої спільноти. ...Вважалося за велику честь та
народний обов’язок допомогти рідним в Україні індивідуально та колективно»1.
Подібної точки зору дотримувався громадський і політичний діяч, однин з
перших дослідників української імміграції у Сполучених Штатах Америки Юліан
Бачинський. Він стверджував, що взаємини українців з країною походження не
припинялися ніколи за весь час її існування. На початку, коли ще не було
жодних ні економічних, ні національно-політичних організацій, товариств зв’язок
обмежувався виключно безпосередніми відносинами іммігрантів з їх ріднею і
знайомими шляхом листування і через надання матеріальної допомоги. З часом,
коли вони стали організовуватися в економічні і національно-політичні товариства
і «почали виступати як збірна одиниця, то і зносини їх зі “старим краєм” почали
приймати збірний характер, публічний», як взаємини між українською громадою
у Сполучених Штатах і українським народом. «Ті збірні взаємини зі “старим
краєм” витворилися... пізніше. Можна покласти за правило, що цей збірний,
публічний характер взаємин почав витворюватися в міру, як імміграція, з
первісно переважно хвилевої, тимчасової, стала перетворюватися на сталу,
поселенчу. Коли ж іммігранти залишаються на постійне проживання, то
колишня батьківщина, яка перед тим уявлялася їм у вигляді залишеної родини і
рідних сіл, починає поволі перетворюватися в їх уяві у більш абстрактне
поняття, як загал української спільноти і як цілий край. І вони починають уже
цікавитися її справами. Коли ще іммігранти не почували себе як одна збірна
громада, то і пожертвування були дрібні. Коли ж стали почувати себе як збірна
громада, внески йшли вже на загальнонародні, політичні і культурні цілі»2.
При цьому необхідно наголосити, що питання допомоги рідному краю не
оминула жодна українська організація, товариство незалежно від релігійних і
політичних переконань. Наведемо лише декілька прикладів. 30 липня 1914 р. у
*

При цитуванні збережено мову оригіналу. – Авт.
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канадському місті Едмонтон було створено товариство «Самостійна Україна»,
одне із завдань якого було «нести поміч визвольному рухові в Україні». Заслуговує на увагу структура цього товариства. Воно було позапартійне й позаконфесійне, що дозволяло його членам входити до будь-якої партії, віросповідати
будь-яку релігію. Перед членами цієї організації стояла єдина вимога: бути
республіканських поглядів щодо майбутнього державного устрою в Україні,
визнавати право всіх націй на самостійне існування і релігійну толерантність.
«Самостійна Україна» мала свої відділення у Вінніпезі, Калгарі, Вегревилі,
Альберті та в деяких інших містах Канади3.
У статуті культурно-освітнього Товариства український народний дім в
Торонто зазначалось, що «за конечне означити ясніше своє становище в життєвих
питаннях українського народу – політичного, організаційного, культурного та
релігійного характеру. За найвищу ціль українського народу вважає здобуття
державної незалежності України у її етнографічних межах. Виключає всякий
постійний союз або федерацію України з безпосередніми сусідами і ставить за
свій найвищий ідеал самостійність і соборність України. Товариство є проти
ворожої окупації української території іншими народами і вважає своїм святим
обов’язком працювати в цілі повалення всіх тих кордонів і об’єднання всього
українського народу у самостійній українській державі»4.
На першому великому з’їзді вчителів провінції Манітоби, який відбувся
1915 р. у Вінніпезі, де обговорювалися гострі, наболілі питання шкільництва,
стояло питання й про «обов’язки українців у Канаді супроти Старої Вітчизни».
Одне із завдань, яке стояло перед «Українським канадським горожанським
комітетом» (створено 1917 р. у Вінніпезі) – допомога українцям рідного краю.
Подібні приклади можна було б наводити дуже довго. Хочемо ще раз
наголосити, що не було жодної організації, яка б у своїй діяльності – в більшій
чи меншій мірі – оминула це питання. Допомога колишніх співвітчизників мала
не тільки велике значення для праці земляків на рідних землях, стверджував
Михайло Марунчак, вона була «водночас мобілізуючою моральною силою і для
тих, серед яких проводили збірки. Був це наче маніфестаційний плебісцит їх
почувань для рідних в Україні»5.
Окрема сторінка в історії українців Канади і США – підтримка жовтневої
революції, входження України до складу СРСР і соціалістичних перетворень в
УССР. Саме ці події ще більше розкололи українську діаспору. Протистояння
тривало не одне десятиліття, посилювалось і нерідко набувало дуже різких
форм. При цьому необхідно підкреслити, що в русі підтримки соціалістичних
змін приймала участь лише незначна частина української громади, так звані
прогресисти. У Канаді це – Товариство український робітничо-фермерський дім*,
*

Стоваришення український робітничий дім (СУРД) створено 1918 р., з 1924 р. –
Товариство український робітничо-фермерський дім (ТУРФДім). У червні 1940 р.
ТУРФДім було заборонено урядом Канади, ряд її керівників заарештовано. У липні
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Робітниче запомогове товариство*, Українська соціал-демократична партія
Канади, у США – Союз українських робітничих організацій**, Українська
секція Міжнародної робітничої організації (МРО), Українська федерація соціалдемократичної партії США.
Українські трударі за океаном вірили, що перемога над царизмом відкриє
нові можливості для розвитку українського народу. Ось витоки підтримки
жовтневої революції та соціалістичної ідеї. Через десятки років стане
зрозумілим, що їхні сподівання не справдилися, а тоді більшість їх, мабуть,
щиро вірила в те, що соціалізм принесе жадану свободу, незалежність й щастя.
20−30-ті роки ХХ ст. переконливо засвідчили: рух солідарності був явищем
не випадковим і не тимчасовим. Він з новою силою виявився під час голоду в
Росії у 1921–1922 рр., коли засуха охопила цілу низку сільськогосподарських
регіонів. Як тільки у Канаді стало відомо про голод, вихідці з України активно
взялися за збирання коштів для голодуючих. Так, у заклику до робітничих
організацій країни «На почім голодуючим в Радянській Росії», який був
опублікований у вінніпезькій газеті «Українські робітничі вісті», наголошувалось:
«Чи допустите ви до того, щоб наші товариші-робітники із Радянської Росії упали
через брак поживи?.. Це є обов’язком робітників цілого світу – дати активну
поміч робітникам і селянам Радянської Росії, котрі боролись, страждали, умирали
за справу цілого робітничого класу»6.
Члени і прихильники Стоваришення український робітничий дім першими
почали збір коштів на допомогу голодуючим. По всій країні створювались
комітети допомоги. Спочатку рух спирався в основному на іммігрантів, та
невдовзі в кампанію включилась більшість канадців. Усе це зробило даний рух,
як відзначав діяч міжнародного робітничого руху і лідер Комуністичної партії
Канади Тім Бак, одним із найбільш популярних, масових, які коли-небудь мали
місце в країні. Впродовж 1922−1924 рр. «Канадські друзі радянської Росії»
збирали одяг, медикаменти, а також предмети мистецтва з тим, щоб продати, а на
1941 р. постало під назвою Українське Товариство допомоги Батьківщині (УТДБ),
1942 р. перейменовано на Товариство канадських українців. З 1948 р. і до сьогодні діє
як Товариство об’єднаних українських канадців (ТОУК). Серед фундаторів ТОУК
були І.Навізівський, М.Прокоп, М.Шатульський, П.Прокопчак, П.Кравчук. Друковані
органи: «Українські робітничі вісті» (1919–1937), «Народна газета» (1937–1940).
*
Робітниче запомогове товариство (РЗТ) створено 1922 р. з ініціативи СУРД, головною
метою якого була боротьба за поліпшення соціально-економічного становища всіх
трудящих країни незалежно від національності, про що, зокрема, свідчить його склад.
Так, 1969 року РЗТ, крім 144 українських відділів, нараховувало 3 російських,
11 польських, 5 лемківських, 2 англійських, 2 угорських і словацьких, 1 фінський.
**
Союз українських робітничих організацій (СУРО) був створений у квітні 1924 р. у
Нью-Йорку. 1936 року перейменовано на Союз українських робітників (СУР). З
жовтня 1940 року і до сьогодні діє як Ліга американських українців (ЛАУ).
Друкований орган – «Українські щоденні вісті».
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виручені кошти купити харчі і одяг голодуючим. Крім того, вони утримували
притулок для сиріт у Поволжі. За цей час у радянську Росію були відправлені
гроші і товари на суму більш ніж півмільйона доларів. При цьому члени товариства вели настільки широку роз’яснювальну роботу, що один час навіть деякі
діячі буржуазних партій були не проти зв’язати своє ім’я з цим рухом. Так,
наприклад, Макензі Кінг, посівши крісло прем’єр-міністра, зайняв посаду президента Фонду спасіння дітей. Трьома віце-президентами цього комітету були:
Артур Мейген (національний лідер консервативної партії), Томас Грерар (національний лідер прогресивної партії), Родольф Лем’є (представник французької
Канади). Директором і керівником фонду був колишній військовий – полковник
Х.Маккі. 1922 р. він стверджував, що фонд годує 75 тисяч радянських дітей7.
Українські трударі одночасно збирали кошти для голодуючих України. «Не
відтягуючись від участі і помочі Поволжю, – зверталися «Українські робітничі
вісті» до своїх читачів 25 березня 1922 р., − ми в той же час вдвоє напружимо
свої сили, щоб допомогти голодуючим Радянської України». Для них було
зібрано понад 10 тисяч доларів. Українці в США, як тільки-но дізнались про
голод, відразу звернулись до своїх співгромадян «негайно прийти з поміччю
голодним братам на Радянській Україні. Ждати і відволікати поміч є злочин.
...Поміч мучить бути зложена негайно» (виділено в оригіналі. − Авт.), зазначалось
у заклику про допомогу, який був надрукований 1 липня 1922 р. в американському
часопису «Дніпро». 5 липня 1922 р. найбільший і найвпливовіший український
часопис у США «Свобода» помістив заклик «Україна гине! Допоможім!», де
йшла мова про необхідність «врятувати Україну», «добути для неї поміч у тих,
що ту поміч можуть дати», а також «добиватися до опінії цілого американського
суспільства». Українці у США зі сторінок своїх видань могли доповідатись як
проходить акція допомоги8. Ними для голодуючих Радянської України було
зібрано близько 10 тисяч доларів. Часопис «Наша правда» (друкований орган
Комуністичної партії Східної Галичини, видавався у Відні) 26 серпня 1922 р.
писав, що «найбільшу і відчутну допомогу голодуючим в Україні подало
українське робітництво, головно з Америки і Канади».
У відбудовчий період українці в США і Канаді проводили кампанії під
гаслом надання технічної допомоги. 1919 р. були створені Товариства технічної
допомоги радянській Росії і друзів радянської Росії, які мали свої філії у
багатьох містах. У січні 1923 р. IV з’їзд Стоваришення український робітничий
дім прийняло рішення про створення «окремого комітету надання технічної
допомоги Радянській Україні»9. Як відзначалось 6 січня 1923 р. у газеті
«Українські робітничі вісті», надання технічної допомоги радянській країні «є
справою великої ваги». Головною ж метою цих товариств була «підготовка
технічних та вивчених працівників на ниві відбудови господарства». І вони
мали, за твердженням радянських і партійних органів влади України, «велике
економічне і політичне значення для радянських республік»10.
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Товариства технічної допомоги радянській Росії проводили збір коштів для
купівлі промислових і сільськогосподарських машин, обладнання. При них діяли
школи, де трудівники, які мали виїхати до першої в світі соціалістичної держави, набували необхідні для відбудови народного господарства спеціальності.
Ще в 1919 р. українці американського міста Чикаго «в підготовці до життя у
вільній незалежній Україні» заснували коледж ім. Івана Франка. У ньому
викладали комерційне право, математику, торгівлю, книговидання, англійську
та німецьку мови, українську граматику, літературу та історію. Навчання
проводилось чотири вечора на тиждень. Як підкреслювалось в українській
пресі, що видавалася у США, ця професійна освіта потрібна для тих, хто схоче
почати власний бізнес по поверненню до рідного краю. На жаль, коледж ім.
Івана Франка проіснував недовго.
1920 р. у Чикаго була заснована «Українська машинна та технічна школа»
при одній із фабрик цього міста, яка знаходилася у власності українців. Для
того, щоб бути прийнятим до школи, потрібно було купити акції компанії не
менш ніж на 50 доларів. Зібрані кошти планувалось використати на розвиток
підприємств, «які в близькому майбутньому будуватимуть в Україні». У новоствореній школі, це фактично були курси, навчали робітничим спеціальностям.
Лунав заклик поспішати оволодівати тією чи іншою професією, «щоб повернутися
в Україну продуктивним громадянином», бо після страшної руїни, нанесеною
світовою війною і нападами різних «визволителів», вона потребує тисячі людей
і ремісників, як також і знаряддя, і машини для відбудови. «Земляки, війна
скінчилася і тепер починається відбудова, яка так потрібна для України, − писав
часопис «Україна» 21 серпня 1920 р. − Всі народи готуються до цієї роботи, але,
на жаль, українці нічого не допомагають батьківщині. Чи не буде соромно, коли
інші народи осягнуть вищий ступінь у світі і навіть в Україні? Чи не буде
соромно, коли українці повернуться додому без ремесла та професії?»11.
22 червня 1921 р. за пропозицією В.Леніна Рада праці та оборони (РПО)
Росії прийняла постанову «Про американську промислову еміграцію», яка
передбачала приїзд вже організованих в артілі, кооперативи і т.д. промислових і
сільськогосподарських робітників. У постанові йшла мова про необхідність
використовувати іммігрантів «для підняття продуктивних сил в країні» і передбачався приїзд в основному організованих колективів, які були забезпечені
знаряддями виробництва і продуктами харчування, щоб вони могли швидко, без
додаткової матеріальної підтримки держави, почати роботу на новому місці. У
сільському господарстві планувалось створити силами іммігрантів та на їх
кошти (підкреслено нами. – Авт.) високопродуктивні, технічно забезпечені
господарства, які були б переконливим прикладом для місцевого населення у
перевагах колективного господарства. Одночасно вони мали надавати посильну
технічну допомогу місцевому селянству. Керівник радянської держави В.Ленін
жваво цікавився переселенням і роботою зарубіжних колективів, неодноразово
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наголошуючи, що приїжджати можуть тільки спеціалісти, стійкі люди, віддані
комуністичним ідеалам12.
Бажаючих поселитись і працювати в радянській Україні виявилось багато. І
не тільки українців, але й представників різних національностей. Це були і
поодинокі іммігранти, а також уже об’єднані в сільськогосподарські і промислові
комуни, кооперативи, групи, які мали досить значні заощадження.
На початку травня 1922 р. на Донбас у Юзівський район прибули 32 американські шахтарі, які мали великий досвід роботи на вугільних копальнях.
Привезли з собою також велику кількість обладнання. Працювали на шахті № 2
(колишня Лідієвська). Попри несприятливі умови найближчим часом вони
досягли досить непоганих результатів. Продуктивність праці при видобутку
вугілля при однакових умовах з місцевими робітниками була удвічі більша.
Інколи їм доводилось працювали і на поверхні, а продуктивність праці у них
була втричі більша, ніж у місцевих13.
Та переважна більшість бажаючих переселитись в Україну (в першу чергу
сільськогосподарські комуни) не могли отримати дозвіл. Головна причина −
відсутність вільних земель у республіці. Уряд УСРР ставив питання про
еміграцію корінного населення за її межі у колишні дореволюційні центри
переселенської колонізації. Це Сибір, Далекий Схід, Кавказ, Середня Азія та
інші регіони – тобто на вільні неосвоєні землі на окраїнах радянської держави.
Лише в порядку виключення було дозволено переселення в Україну невеликій
групі іммігрантів, які були об’єднані у сільськогосподарські комуни. Їм була
виділена земля згідно з існуючими нормами. За іммігрантськими комунами, які
вже оселились, було закріплено право користування землею, яка їм вже була
виділена, до повного приєднання до них їх колег згідно попередніх заявок, плану
цих комун, які відповідали вимогам Наркомзему. Було розроблено і положення
про переселенські товариства14. Іммігранти, об’єднані в сільськогосподарські
комуни, громади мали повністю забезпечити себе і свою родину. Вони повинні
були привезти необхідну техніку, посівні матеріали, харчі. Подібна вимога
відразу ставилась урядом радянської країни. У зв’язку з відсутністю вільних
земель уряд УСРР наголошував, що подальша імміграція в Україну не буде
дозволена і просили ходаків донести про це до Північної Америки15.
На кінець 1923 р. на території УССР діяло 9 комун, створених із американських (мається на увазі із США і Канади. – Авт.) іммігрантів і реемігрантів,
більш детально про які свідчить дані наведеної таблиці16. На 1 липня 1925 р. у
цих комунах нараховувалось 1260 членів (у тому числі 443 місцевих жителі),
вибуло з них з різних причин – 215 осіб17.
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Забезпечення
інвентаррем

4
1500 д.

Забезпечення
живим
інвентаррем
5
90%

Квітень
1923

1130 д.

30%

70%

-«-

850 д.

25%

50%

Березень
1922

157 д.

90%

100%

Березень
– травень
1923

2243 д.

60%

50%

Назва комуни

Місце
знаходження

Час
прибуття

Кількість
відведеної
їм землі

1
1 канадська
комуна
ім.Леніна
(Мигаєво)
2 канадська
комуна
«Хлібороб»

2
Одеська губ.
Тираспольськ
ий окр.
Мигаєво
Катеринослав
ська губ.
Криворізька
округа
-«-

3
Весна
1922

«Нива
трудова»
Комуна
імені Дж.Ріда
Комуна
Червоного
Прапора
Комуна
«Червоний
промінь»
Комуна
«Новий світ»
Комуна
«Ехо»
Незалежні
канад.
духобори

Подільська
губ.
Вінницька
округа
Одеська губ.
Миколаївська
округа

6
90%

740 д.

Київська губ.
Таращанський
повіт
Одеська губ.
Катеринослав.
губ.

Вересень
1922

790 д.

65%

70%

Квітень
1924
Вересень
1923

5499 д.

10%

30%

Перша і найбільша комуна імені Леніна була створена із реемігрантів,
головним чином членів Стоваришення український робітничий дім, у селі
Мигаєво Одеської губернії навесні 1922 р. Комуна об’єднувала 159 осіб, в тому
числі 49 місцевих жителів (перша група, яка прибула в Україну, складалася з
52 осіб. Наймолодшому було 24 роки, найстаршому – 45). Вони привезли з
собою 3 трактори, 6 плугів, 7 борін, 5 сівалок, 6 снопов’язок, самоскиди, молотарку, токарний верстат, 2 вантажні автомобілі, а також насіння. На закупку
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сільськогосподарського реманенту було витрачено 15329 американських долари,
на насіння – 2500 дол., на збрую – 370 дол., на споживчі товари – 3077 дол., на
перевезення з Канади людей і техніки − 9978 дол. Разом було витрачено понад
30 тисяч доларів.
Українці працювали вдень і вночі, відбудовуючи зруйноване громадянською
війною сільське господарство. Були також побудовані паровий млин, кузня,
слюсарня, столярня. Відкрили школу, у якій навчались діти не лише членів
комуни, а також з навколишніх сіл. Побудували читальню, клуб18.
Врожаї зернових на полях комунарів були набагато вищими ніж у навколишніх селян. Так, наприклад, врожай з десятини ярової пшениці у комуні імені
В.Леніна складав 25,4 пуда, на полях селян навколишніх сіл – 18,6, тобто на
6,8 пудів більше; вівса − відповідно 57,5 і 31,8, більше на 25,7 пудів; ячменю –
відповідно 57,4 і 32,0 − тобто на 25,9 пудів більше; гречки – відповідно 40,4 і
11,2 – тобто на 29,2 пуда більше19.
Завдяки самовідданій праці українських фермерів з Канади була побудована
сільськогосподарська комуна з високим рівнем продуктивності праці й вагомими
результатами. Серед навколишніх селян комунари користувались великим авторитетом і повагою. До речі, за поданням В.Леніна, ВЦВК 9 листопада 1922 р.
прийняв постанову про визнання деяких комун зразковими, серед яких була і
перша канадська комуна ім. В.Леніна в селі Мигаєво20.
Матеріально-технічна база, самовіддана праця членів комуни сприяли неухильному зростанню товарного виробництва. Якщо в перший період існування
агрокомуна продавала кооперації лише незначну кількість зерна, то надалі вона
почала вивозити на державні заготівельні пункти шерсть, молоко, яйця, бринзу,
олію, борошно і т.д. Рік у рік зростали і кількість, і асортимент продукції, що
продавалася. Розвивались і допоміжні галузі – бджільництво, садівництво,
виноградарство, виноробство. Значні кошти надходили у касу комунарів від
селян за помел. Так, наприклад, 1927 р. вони склали 32254 карбованці.
У січні 1930 р. Одеський окружком партії заслухав звіт про стан агрокомуни
і роботу партійної організації. В ухваленій постанові визнано «загальне зростання
і зміцнення комуни. Незважаючи на ряд неврожайних років, комуна спромоглася рентабельно організувати своє господарство, техніка ведення господарства
значно поліпшилась і є справжнім зразком для селянства. Значно краще у
порівнянні з минулим організовано технічну допомогу в найближчих селах»21.
У вересні 1922 р. в Україну з американського міста Клівленд прибула комуна
«Новий світ», якій була виділена земля у Київській губернії. Вона складалася з
120 кваліфікованих трактористів, механіків, слюсарів, електриків і т.д. 48 осіб
були членами Комуністичної партії США. При сприянні Товариства технічної
допомоги радянській Росії комуна була забезпечена продуктами харчування на
два роки, одягом, посівними матеріалами високої якості, тракторами,
вантажними автомобілями, обладнанням для механічної майстерні, водяною
турбіною для електростанції, вітряним двигуном і т.д. Протягом двох років
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було побудовано 10 житлових будинків, корівник на 100 голів, конюшню на
30 коней, електростанцію, механічну майстерню, водонапірну вежу, їдальню,
баню. Відремонтували млин, колишній поміщицький будинок і організували
там районний клуб і бібліотеку.
Завдяки застосуванню новітніх технологій комунари отримували набагато
вищий врожай посівних ніж селяни навколишніх сіл. Так, з десятини землі
озимої пшениці комунари отримували 22,4 пуди зерна, на селянських полях
врожай складав 8,1 пуд, тобто комунари збирали на 14,3 пуди більше; жита
відповідно 26,4 і 11,8, тобто на 14,6 пудів більше; вівса відповідно 39,6 і 10,2, це
на 29,4 пудів більше. Місцеві селяни постійно звертались по допомогу до своїх
американських колег і завжди її отримували. Комуна «Новий світ» проіснувала
до 1930 року. У зв’язку з проведенням колективізації на її базі був створений
колгосп ім. В.І.Леніна.22
У листопаді 1922 р. у Москву з Америки прибули ходаки сільськогосподарської комуни «Червоний прапор» комуністи Дзюба і Качан. Ця комуна була
створена у Нью-Йорку і нараховувала 55 осіб, які були готові вирушити в
дорогу. В залежності від кількості землі, яка буде надана комуні, зазначали
ходаки, число працівників могло бути збільшене до 200 осіб, половина з яких –
комуністи. Група складалася із вихідців України. Було придбано 17 тракторів,
молотили, сіялки, вантажні автомобілі, а також обладнання для невеликого
лісопильного заводу. Фінансові ресурси сягали 40 тисяч американських доларів.
Члени комуни «Червоний прапор» весною 1923 року оселились у Миколаївському
окрузі Одеської губернії, для них було виділено 2243 десятин землі23.
У вересні 1923 р. в Україні була створена перша громада канадських духоборів. Вона складалася з 252 сімей і було виділено їй 11 136 десятин землі у
Мелітопольському окрузі Катеринославської губернії. Делегати від духоборів −
Н.Хадикін та Ф.Углов − зверталися до радянського уряду дозволити приїзд в
Україну ще великій групі. У канадських провінціях Манітоби, Саскачевану,
Альберти та Британської Колумбії бажаючих переселитися було 320 родин
(близько 1 300 осіб). У перспективі вони планували переселити 6−7 тисяч осіб.
У листі Центрального бюро Товариства технічної допомоги радянській Росії
відзначалось, що при переселенні духобори готові привезти техніку загальною
вартістю на кілька мільйонів доларів. Вони «є першокласними землеробами, і
будь-яка група духоборців може заснувати зразкове сільське господарство в
радянській Росії». Проте рееміграція духоборів з Канади не набрала масового
розмаху24.
Як уже зазначалось, у створених сільськогосподарських комунах завдяки
самовідданій праці переселенців, застосуванню привезеній техніці були створені
зразкові господарства з високим рівнем продуктивності праці й вагомими
результатами. Врожаї зернових культур у них були вищі в середньому у
2−3 рази ніж на полях у селян навколишніх господарств. Відбудовувались
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приміщення, відкривались школи, де навчались діти не лише членів комуни.
Комунари допомагали своїм сусідам і порадами, і технікою, і посівними
матеріалами. У доповідній записці Наркомзему «Про комуни американських
емігрантів» відзначалось, що вони являють собою досить міцні і потужні
господарства, мають значний виробничий ефект, зв’язались із місцевим
населенням і надають йому деяку допомогу25. Для багатьох селян навколишніх
сіл ці нові для них товариства з їх високим рівнем механізації, продуктивності
праці були просто чудом. Так, наприклад, часопис «Харьковский вестник»
опублікував лист селян Одеської губернії під красномовною назвою «Чудо
Мигаєво». У ньому автори висловлювали свій подив перед вмілим підходом до
господарювання, який мав місце в комуні ім. В.Леніна в селі Мигаєво26.
Варто зауважити, що проблеми не оминули і ці «чудо»–колективи. Деякі
члени комуни покидали їх. Головна причина полягала в тому, що інколи у них
діяла зрівнялівка, не всі змогли витримати важкі умови побуту і праці, і це при
тому, що господарства були механізовані. Такої сільськогосподарської техніки і
у таких масштабах навряд чи можна було знайти у місцевих господарствах.
Були привезені навіть пральні машини, про які в той час в українському селі
навряд чи хтось чув. За думкою Наркомзему, найбільш доцільними були б так
звані змішані комуни, тобто з іммігрантів і місцевих селян, що буде «правильним
методом внутрішнього оздоровлення комун»27. На жаль, мали місце і непорозуміння між членами комун і місцевим селянством. В основному це залежало від
того, чи допомагали комунари селянам, чи ні28.
Головна ж мета прибулих в радянську Україну полягала в тому, щоб внести
свій посильний вклад у відбудову народного господарства. Як заявили у комуні
села Мигаєво, «взявши на себе зобов’язання допомогти розореному війною
господарству країни, виконаємо його повністю, яких би затрат і зусиль воно
нам не коштувало»29.
Українці, які повернулись на батьківщину, постійно інформували своїх
земляків у Канаді, США про своє життя, працю, досягнення. А результати були
вражаючі. Про почуття, настрій, з якими жили і працювали комунари, можна
сказати словами одного із них – Н.Захарчука, який надіслав свою кореспонденцію
до газети «Українські робітничі вісті», що видавалась у Канаді, і розповів про
святкування 6-ої річниці жовтневої революції: «Так, дорогі товариші й товаришки
в Канаді, відсвяткувала наша Комуна Велике Жовтневе свято. Але повірте, нема
сили описати так, як воно відбувалося. В душі залишилось дуже багато і
передати це на папір – годі. Треба побачити очима все те, щоби розумно і точно
оцінити. Дорожчого ідеалу, як переживати і бачити своїми очима це, що здобуте
завзятими борцями пролетарської революції і передане для користування лише
робітникам і селянській бідності»30.
У цьому захопленому висловлюванні – згусток тієї віри у краще майбутнє
народу, яку українські іммігранти зв’язували з соціалістичною революцією.
Однак, на превеликий жаль, їх доля (тут працювали не лише українці, але й
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росіяни, німці, угорці, англійці й представники інших національностей) була
трагічною. Хоча про більшість із них ми не маємо точних даних. Знаємо лише,
що були серед них і репресовані, і лише поодиноким вдалось виїхати з України.
Видання СУРО, ТУРФДім постійно друкували матеріали про життя в країні
рад. Не було більш-менш важливої події, яке б не знайшло відображення на їх
сторінках. Наведемо назви лише кількох статей: «Що дала Жовтнева революція
українським трудящим масам?», «Що таке радянська влада і чим вона
відрізняється від інших?», «Економічне відродження Радянської України»,
«Пролетарська революція та українське селянство», «Національна політика радянської влади», «Розквіт національного мистецтва в Радянській Україні» і т.д.
У «Народній газеті» існувала постійна рубрика «Союз Радянських Соціалістичних Республік в ілюстраціях», яка мала свідчити про економічні,
політичні, культурні, національні успіхи трудящих першої в світі соціалістичної
держави. Та в жодній із цих статей не було навіть згадки ні про голод
1932−1933 рр., ні про масові репресії.
Українці, які в силу різних причин опинилися за океаном, прагнули контактів
з Україною, її народом. З цією метою 1923 року Матвій Шатульський − один з
керівників Товариства український робітничо-фермерський дім, редактор
«Українських щоденних вістей», ще не діставши прав громадянина Канади,
приїхав в Україну, де пробув кілька місяців. Його враження широко висвітлювались на сторінках часопису, який він очолював.
1928 р. радянську Україну відвідав Іван Навізівський − один із керівників
ТУРФДім і один із основоположників Комуністичної партії Канади. Він
побував у Харкові, Києві, Одесі та інших містах. Мав зустрічі з Миколою
Скрипником, Власом Чубарем, Володимиром Затонським, письменниками,
артистами, художниками. У результаті цієї подорожі були встановлені тісні
культурні контакти між Товариством український робітничо-фермерський дім
та Українським товариством культурного зв’язку з закордоном, письменницькими
організаціями, редакціями періодичних видань УСРР. Після того до Канади
почали регулярно надходити українські книжки, газети, журнали31.
Та це були поодинокі візити керівників «прогресивних» українських
організацій. 22 лютого 1931 р. ТУРФДім, РЗТ прийняли рішення направити
делегацію робітників і фермерів до УСРР, щоб вони ознайомилися з життям
трудящих радянської країни, а потім розповіли побачене своїм землякам у
Канаді. У квітні 1931 р. група з 16 осіб, яку очолив відомий діяч української
«прогресивної» еміграції Іван Навізівський, прибула в Україну. Це була перша
робітничо-фермерська делегація Канади в УСРР. Вона побувала у багатьох
містах і населених пунктах, відвідала фабрики і заводи, наукові заклади, школи,
театри, зустрічалась з робітниками і селянами, діячами науки і культури. Перед
від’їздом Іван Навізівський київській газеті «Пролетарська правда» від імені
делегації заявив: «За час нашого перебування у країні Рад ми переконались, що
ви переможно ведете будівництво і побудуєте соціалізм. Ваші успіхи і на

Олена Ковальчук, Тамара Марусик. Солідарність української діаспори…

211

фронті господарському, і на фронті культурному – величезні. Це – результат
непохитного здійснення генеральної лінії Комуністичної партії і того творчого
ентузіазму, який властивий всім трудящим країни Рад»32. Після повернення до
Канади члени делегації виступали на багатолюдних мітингах, в українській
пресі з розповідями про радянську Україну, про її, як вони вважали, швидкий
економічний, культурний розвиток.
Необхідно ще раз наголосити, що жовтневу соціалістичну революцію
1917 р., встановлення радянської влади в Україні та соціалістичні перетворенні
підтримувала лише незначна частина української діаспори, так звані прогресисти.
Іншим регіоном, куди постійно спрямовувалися погляди українців із-за
океану, була Західна Україна. Вони з неослабною увагою слідкували за боротьбою
своїх земляків за національне й соціальне визволення проти іноземних поневолювачів (Східна Галичина і Волинь опинилися під владою Польщі, Буковина –
Румунії, Закарпаття – Чехословаччини) і своїм священним обов’язком вважали
надання їм матеріальної і моральної підтримки. У Канаді, наприклад, з цією
метою 1922 р. був створений Український робітничо-фермерський комітет за
визволення Східної Галичини, першою акцією якого була кампанія по збиранню
коштів для допомоги політв’язням та їхнім родинам. Було зібрано близько
15 тисяч доларів33. 13 липня 1923 р. «Українські щоденні вісті» опублікували
подяку закордонного комітету революційного руху Східної Галичини українцям
Канади за надану допомогу.
22 лютого 1922 р. заходами Українського народного комітету біля консульства
Польщі у Нью-Йорку була проведена демонстрація протесту проти польського
панування у Східній Галичині34. 22 вересня 1922 року українською громадою
міста Вінніпег був проведений 10-тисячний мітинг на знак протесту проти
прилучення Західної України до Польщі. Це була не тільки «найбільша і
найвеличніша» українська демонстрація, яка коли-небудь мала місце в Канаді,
але взагалі найбільша демонстрація, організована іммігрантами, чи як прийнято
було називати їх тоді – чужинцями. «Та не тільки величною, але й зразковим
порядком» відзначалася дана маніфестація. Подібні акції протесту відбулися і в
ряді інших містах країни, зокрема в Брендоні і Саскатуні35.
У 1924 р. по всій Канаді на заклик українців відбувалися мітинги проти
насилля над західноукраїнським населенням. У резолюції, ухваленій на одній із
маніфестацій, зазначалося: «Ми апелюємо до вас, організовані працюючі всього
світу, за допомогою, бо ви є єдиною силою, здатною боротися і вибороти
свободу для робітників і селян, що ще мучаться під соціальним, політичним і
національним тиском»36. Рух протесту набрав широкого розмаху по всій країні,
у ньому взяли участь представники різних національностей. Так, ухвалена на
мітингу англійських робітників резолюція закликала «покласти кінець цим
злочинствам раз і назавжди. Це зобов’язує нас закликати до всіх робітників, аби
вони всі прилучилися до цього протесту, завжди пам’ятаючи, що боротьба
наших товаришів є нашою боротьбою»37.
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Становище на західноукраїнських землях, без перебільшення, було в центрі
уваги усієї діаспори незалежно від політичних і релігійних переконань, бо
переважна більшість українців – близько 90 відсотків − були вихідцями саме з
цього регіону. Візьмемо для прикладу лише одну з багатьох організацій –
Український народний дім в Торонто. 1920 року її члени для допомоги
українцям Львова зібрали: на часопис «Земля і воля» 222 дол., інвалідам –
673 дол., політв’язням – 253 дол., «Рідній школі» – 435 дол.; 1927 р. потерпілим
від повені на Гуцульщині – 103 дол., 1932 р. – голодуючим у Яворівщині –
70 дол., 1938 р. – у фонд Карпатської України – 618 дол.38. Члени створеного
1921 р. жіночого товариства у Нью-Йорку збирали кошти на допомогу
інвалідам Громадянської війни. 1924 р. це товариство активно допомагало
Союзові українок у Львові й Комітету допомоги раненим і полоненим у Відні.
Коли стало відомо про смерть Ольги Басараб, яка була закатована 12 лютого
1924 р. у польській в’язниці, члени товариства влаштували мітинг протесту, на
якому звинувачували польський режим у її вбивстві39. Вшанування пам’яті
української громадської і політичної діячки стало щорічною традицією товариства.
Українські жінки в Сполучених Штатах Америки брали найактивнішу участь у
заходах протесту проти національного гноблення своїх земляків.
Створений 1924 р. у США Союз українських робітничих організацій на
першому своєму з’їзді заявив про моральну і матеріальну підтримку своїх
співвітчизників у «старому» краї. Силами даного Союзу було проведено понад
50 мітингів-протестів проти польського окупаційного режиму в Західній Україні.
На допомогу політв’язням та їхнім сім’ям було відправлено 12 тисяч доларів.
На другому з’їзді СУРО, який відбувся у грудні 1926 р., зазначалось, що тільки
заходами цієї організації на допомогу політичним в’язням та їхнім родинам
було зібрано і вислано 4200 доларів. В Українському робітничому клубі НьюЙорка була проведена зустріч з послом до польського парламенту, членом
комуністичної фракції Андрієм Пащуком, який розповів про становище
українців краю. Він закликав допомогти селянам і робітникам у їх боротьбі за
волю. Присутні зібрали 600 доларів на допомогу політичним в’язням краю. У
зв’язку з «пацифікацією» в Західній Україні члени і прихильники СУРО провели
40 масових зібрань, 90 його відділів направили президенту Польщі резолюції з
протестами проти національного гноблення українців. На допомогу політичним
в’язням відправлено 634 долари40.
1927 р., як тільки стало відомо, що населення Східної Галичини і Буковини
потерпіли від повені, їх земляки із-за океану відразу поспішили з допомогою. За
короткий час тільки у Канаді для них було зібрано понад 25 тисяч доларів41.
Щоб ця допомога дійсно попала до рук українських трударів у січні 1928 р. до
Львова прибув секретар-скарбник ТУРФДім Іван Навізівський. Під час
зустрічей зі своїми земляками він розповів про життя і працю українців за
океаном. А після повернення до Канади, звітував про свою діяльність. Українці
у США потерпілим від повені зібрали і вислали понад 14 тисяч доларів42.
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Попри тяжке економічне становище, безробіття, українці Північної Америки
завжди знаходили сили, можливість допомогти населенню Західної України.
Власне, багато із них вважали це за свій обов’язок. Так, делегати VII з’їзду
Товариства українського робітничо-фермерського дому, який відбувся у 1926 р.,
наголошували, що українські трударі Канади вважають боротьбу своїх земляків
своєю боротьбою і будуть допомагати їм, доки західноукраїнські землі не
стануть вільними і не об’єднаються в єдиній Українській державі. І ці заяви
підкреслювалися конкретними справами.
1 березня 1931 р. в Українському робітничому домі у Вінніпезі було створено
Товариство допомоги визвольному рухові на Західній Україні (ТОДОВИРНАЗУ)
з метою надання допомоги визвольному рухові у даному регіоні: матеріальна
допомога революційним організаціям, політв’язням, революційній пресі та
залучення до цієї діяльності тих українських робітників і фермерів, які до цього
часу стояли поза ТУРФДім чи РЗТ43. Уже на початку своєї діяльності, за період
1 березня 1931 р. до квітня 1933 р., було вислано західноукраїнським трударям
6216 доларів44, і це не рахуючи допомоги, яку надавали відділи ТОДОВИРНАЗУ,
які створювались по всій Канаді. Про популярність даного товариства й про
бажання допомогти своїм братам і сестрам говорить і ріст його лав. Якщо у
1931 р. воно складалося з 48 відділень, у яких налічувалося 3 025 членів, то у
1939 р. у 80 відділеннях працювало 4 500 осіб45.
До новоствореного товариства надходило багато листів від жителів західноукраїнських земель, у яких висловлювалась подяка за моральну і матеріальну
підтримку. Ця допомога, як підкреслювалось в одному з листів, свідчить, що «в
боротьбі ми не самі. І по той бік океану є велика сила наших братів, робітників і
бідняцьких фермерів, які борються не лише проти канадського капіталу, але
допомагають в боротьбі з окупантом за скинення буржуазного ладу, за
Радянську владу на Закарпатті». А ось ще одне свідчення вдячності: «Ваш
реальний вияв міжнародної пролетарської солідарності, Ваша допомога і
пам’ять про нас, – писали політв’язні Дрогобицької тюрми, – дасть нам ще
більше витривалості й натхнення в боротьбі проти терору, допоможе нам
мужньо обстояти права політичного в’язня, за яке віддають життя найкращі
сини робітничого класу»46. Уже в перші роки існування товариства було взято
шефство над політв’язнями в 40 тюрмах.
ТОДОВИРНАЗУ діяло понад восьми років, до тих пір, коли
західноукраїнські землі не були возз’єднані з УРСР у складі Союзу радянських
соціалістичних республік. І оскільки, з точки зору керівництва, завдання цієї
організації було виконано, було ухвалено рішення про її саморозпуск.
Українці, а також їхні нащадки в США і Канаді постійно приділяли значну
увагу шкільництву як у країні поселення, так і у Західній Україні. Головна
допомога «Рідній школі» припала у міжвоєнний період за посередництвом
Горожанського комітету у Львові. З 1921 до 1935 р. з США на потреби «Рідної
школи» було направлено 87 357 дол. Найбільша допомога – 20 тис. дол. надійшла
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в 1928/29 р., коли Лев Ясінчук відвідав українські поселення в Америці. У той
час на потреби «Рідної школи» збирали у деяких містах стільки, як інколи за
цілий рік вся американська громада. Так, наприклад, у Чикаго пожертви склали
1757 дол., Нью-Йорку – 1445 дол., Ньюарку – 722 дол., Пітсбурзі –595 дол.,
Детройті – 33 384 дол., Філадельфії – 358 і т.д. Друга велика поміч була надана
у 1931/32 р. У цей час Лев Ясінчук знову відвідав українські поселення в
Америці. Попри досить тяжке економічне становище українців у США, для
України вдалося зібрати 11 700 доларів. Тільки в одному Нью-Йорку пожертви
склали 1628 дол.47
Для ознайомлення американців з дійсним становищем на українських землях,
а також у справі надання допомоги своїм колишнім співвітчизникам велику роль
зіграло створене 1922 р. у Сполучених Штатах Америки Об’єднання українських
організацій в Америці (ОУОА), яке координувало політичну, освітню й
доброчинну діяльність Українського Народного Союзу, Народної помочі,
Організації державного відродження України та деяких інших релігійних і
громадських організацій цієї країни. Новостворене товариство видало низку книг
і брошур про український національний рух, польську «пацифікацію» в Західній
Україні, про штучно створений у радянській Україні голод 1932−1933 рр., масові
репресії та ін. На 1940 р. ОУОА зібрало понад 357 тис. доларів для таких
українських організацій у Європі, як Товариство українських інвалідів, Просвіта і
«Рідна школа». Була проведена низка маршів протесту й політичних маніфестацій. Листопад 1930 року Об’єднання українських організацій в Америці
проголосило місяцем національної жалоби по українських жертвах польської
«пацифікації», а неділю 16 листопада – Днем національної молитви. Протягом
цього місяця в 94-х американських містах відбулося до 160 масових мітингів, у
яких взяли участь понад 100 тисяч осіб. У одній лише Філадельфії 30 листопада
14 тисяч українців пройшли в мовчазному протесті48.
Подібні заходами були проведені українцями в Канаді. Про становище на
окупованих українських землях як східних, тобто радянських, так і західних
постійно йшла мова на шпальтах їх часописів, видавались брошури
українською та англійською мовами. У 1930-ті роки тільки члени і прихильники
однієї із канадських організацій «Союз українських самостійників» (СУС)
провели низку акцій проти «пацифікації» в Галичині, ліквідації українського
національного життя на Буковині, суду над членами Спілки Визволення України,
голоду 1932−1933 рр. в радянській Україні, засуджень членів Української
Військової Організації та Організації Українських Націоналістів і т.д. При
цьому було ухвалено сотні резолюцій, які були вислані державним і дипломатичним діячам, щоб нагади світовій громадськості про страхіття, які чинять
окупанти в Україні як у Східній, так і в Західній49.
Так, наприклад, 22 січня 1930 р., в Українському народному домі в Брендоні,
відзначаючи свято державності й соборності в Україні, присутні прийняли
спеціальну резолюцію, у якій висловили протест проти червоного терору в
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Україні, арештів визначних українських діячів по всій країні. У лютому 1930 р.
часопис «Український голос» опублікував заклик Союзу українців самостійників
«Протестуймо проти червоного терору в Україні». Він не залишився непоміченим для українців. По всій країні була проведена низка заходів, де присутні
висловлювали протест проти політики знищення українців на материковій
Україні. У цьому ж році відбулися масові акції протесту й проти польського
терору в Галичині. Преса розповідала про акції українців, що мали місце у
різних частинах Канади. Друкувались і розповсюджувались листівки як
українською, так і англійською мовами, де йшла мова про справжнє становище
українців по всій Україні
27 лютого 1930 р. в англійській церкві св. Трійці у Вінніпезі представники
різних церков провели акцію проти релігійного переслідування в СРСР. Неділя
16 березня 1930 р. була оголошена днем загальної молитви вірних всіх церков
Канади. У цей день у Православному соборі Вінніпегу був відправлений
молебень за жертви релігійного переслідування в Україні50.
7 лютого 1932 р. у Саскатуні було проведено масове віче на знак протесту
проти «культурно-релігійного й господарського гніту українського населення на
всіх українських окупованих землях та проти тортур над українськими політичними в’язнями по польських та московсько-більшовицьких тюрмах, їхніх розстрілів, поневолення їх до невільничих робіт на Сибірі більшовицьким урядом»51.
У 1934 р. у Саскатуні й Едмонтоні відбулися з’їзди Союзу українцівсамостійників, на яких було засуджено політику терору радянської Росії
супроти України, що «виявилася в кількох останніх роках систематичним
знищенням українського населення, а останнім році масовими розстрілами
передових українців». Підкреслювалось, що, «стоячи непохитно на становищі
самостійності і суверенності української нації», з’їзд вважає теперішню окупацію
українських земель радянською Росією, Польщею, Румунією та Чехословаччиною
вкрай шкідливою для життєвих інтересів українського народу і небезпеки для
світового миру. Ставилось завдання перед українцями Канади працювати всіма
можливими заходами в межах канадського громадянства для реалізації ідеї
самостійності і суверенності України52.
У 1932−1934 рр. українська преса США і Канади постійно і дуже докладно
інформувала своїх читачів про голод в Україні. Попри повну інформаційну
блокаду, яку застосував радянський уряд, правда все ж просочувалася у засоби
масової інформації. У зв’язку з тим, що діаспорна преса не мала власних
кореспондентів в УРСР і, таким чином, не могла давати інформацію безпосередньо з місця подій, то змушена була головним чином передруковувати
матеріали з інших газет: західноукраїнських, польських, чеських, німецьких,
англійських, американських та ін. Була опублікована низка статей, де йшла
мова і про голод в радянській Україні, який був значно більшим ніж у 1921 р.
Зазначалось, що тоді світова громадськість змогла надати певну допомогу і
таким чином врятувати багато людей. У 1932 – 1933 р. уряд СРСР намагався
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приховати справжнє становище, стверджуючи, що ніякого голоду немає і
відмовлявся від будь-якої допомоги. Роз’яснювалось, що ця трагедія сталася
через те, що врожаї з українських сіл були повністю конфісковані. У той час,
коли люди вмирали від голоду, продукти харчування вивозились за кордон.
Наведемо назви лише кількох із численних статей, опублікованих в українській
пресі, що видавалась у США і Канаді: «Радянська Україна голодує» («Новий
шлях», 28 червня 1932); «Щораз страшні вісті про марево голоду на Радянській
Україні» («Новий шлях», 9 серпня 1932); «Американські студенти про страхіття
голоду на Україні» («Новий шлях», 6 вересня 1932); «Чужинці про положення
на Радянській Україні» («Новий шлях», 11 жовтня 1932); «Англійці про грізний
голод на радянщині» («Новий шлях», 4 квітня 1933); «Москва заперечує голод
на Україні» («Свобода», 12 серпня 1933); «За шість місяців у радянщині вмерли
десять мільйонів людей з голоду» («Свобода», 12 липня 1933); «Населення
України тікає від голоду світ за очі» («Свобода», 21 липня 1933); «Україна
вмирає з голоду» («Свобода», 31 липня 1933); «Найбільша трагедія в історії
України» («Український голос», 16 серпня 1933), «Більшовики хочуть закрити
голод перед світом» («Свобода», 22 серпня 1933); «Очевидці розповідають про
страхіття голоду на Україні» («Свобода», 26 серпня 1933); «Українське збіжжя
вивозять до Москви, а на Україні нема хліба» («Свобода», 12 вересня 1933);
«Чому на Україні голод?» («Український голос», 11 листопада 1933), «Страхіття
голоду на Україні («Український голос», 10 січня 1934). Варто окремо назвати
статтю з Праги голови жіночої національної української ради професора
С.Русової і секретаря доктора Х.Кононенко «Голод на Україні», яка спеціально
була написана для часопису «Свобода» (опублікована 4 серпня 1933 р.). У цій
статті був даний аналіз становища в сільському господарстві і показане
справжнє становище в 1932 – 1933 роках, а також лунав заклик про необхідність
надати допомогу53. Друкувались у пресі і листи із радянської України, які
інколи все ж вдавалось переправити через океан. Були й живі свідки тих подій.
На щастя, деякі українці, хоча їх було дуже мало, попри численні перепони все
ж змогли вирватися з радянської України і потрапити на американську землю.
Українська преса друкувала їх свідчення на своїх сторінках. У жовтні 1933 року
в США вийшов перший номер українського англомовного тижневика «The
Ukrainian Weekly», який заснувала одна із найбільших українських організацій
в США − Український народний союз. Одне із завдань цього видання, перший
номер якого побачив світ саме у час Голодомору в Україні, як стверджує Роман
Гадзевич − нинішній її головний редактор – повідомляти американське суспільство
про події в Україні. Адже на Заході тоді про український Голодомор майже
нічого не знали. Тож у 1933 р. українська діаспора особливо гостро відчула
необхідність власної англомовної газети54. Говорячи словами відомої української
журналістки, активної громадської діячки Мілени Рудницької, йшла боротьба
за правду про великий голод55 (виділено нами. − Авт.).
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Дуже активно діяли жіночі організації, зокрема Союз українок Америки,
який створив Комітет негайної допомоги голодуючій Україні. Члени комітету
намагалися ознайомити громадськість з подіями в Україні через американську
пресу, яка подала б правдиву інформацію про ситуацію в України з тим, щоб
зібрати кошти і надіслати їх голодуючим. Виготовлені меморандум, листи і
прохання були вислані до президента США, його дружини, конгресменів,
сенаторів, різних урядових інституцій, фундацій, організацій релігійного і
гуманітарного характеру, Червоного Хреста в Женеві, Американського
Червоного хреста та ін. для проведення акцій на місцях. До речі, з адміністрації
Президента, правда, після того, як було вдруге направлено меморандум,
повідомили, що уряд США «під цю пору не може зайняти будь-яке становище
щодо ситуації в Україні». Елеонора Рузвельт пообіцяла звернути увагу на цю
проблему в найближчому часі. Ряд сенаторів і конгресменів також обіцяли
розглянути надіслані матеріали при першій нагоді. Були надіслані матеріали до
провідних американських часописів. З «New York Evening Post», наприклад,
прийшла відповідь, що листа отримали, але не можуть помістити, бо не
вистачає місця на власні статті, «World Telegram» підтвердив отримання
матеріалів, однак зазначив, що листів такого роду приходять сотні, то часопис
мусить вибирати, що саме цікавить читачів, «New York Herald Tribune»: «Ми
маємо свого кореспондента і не покладаємося на Москву, то наш кореспондент
ще раз поїде до СРСР», «New York Times» не дав жодної відповіді56. Саме
кореспондентом останнього часопису з 1922 р. по 1941 р. у Москві був Уолтер
Дюранті, який у своїх статтях про Радянський Союз, зокрема, заперечував
існування голоду в Україні, стверджуючи, що «будь-яке повідомлення про
голод є сьогодні перебільшенням або зловмисною пропагандою» («New York
Times», 24 серпня 1933). Він сам визнав, що завжди відображав точку зору
радянської влади, а не свою власну, за що й, мабуть, був нагороджений в СРСР
орденом Леніна, а також отримав значну фінансову винагороду. Саме йому
Сталін дав інтерв’ю. У США за свої репортажі з Радянського Союзу він отримав
найпрестижнішу журналістську премію Пулітцера. У рік 70-ліття Голодомору
українські організації Північної Америки розгорнули кампанію з вимогою
позбавити У.Дюранті цієї нагороди. До цієї кампанії приєднались українці з
усього світу, направивши до Пулітцерівського комітету майже мільйон листів,
звернень. Українці Нью-Йорка протягом багатьох років у листопадові дні
пам’яті жертв великого голоду маніфестували перед будинком редакції «New
York Times». Як свідчать документи, У.Дюранті знав про справжнє становище в
Україні. Він був одним з небагатьох зарубіжних журналістів, який міг подорожувати по Радянському Союзу, зокрема й по Україні, де перебував влітку
1933 р. Пізніше він розповідав британському послу, що Україна «стекла кров’ю»
і близько «10 мільйонів осіб загинули голодною смертю в СРСР». За твердженням американського історика Марка фон Хагена, до якого звернувся часопис
«New York Times» з проханням перевірити репортажі У.Дюранті з Москви,
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вони були «однобічними». «Власне, вони були переспівом офіційної пропаганди,
з пересмикуванням радянської статистики та уривки виступів її лідерів: Сталіна,
Молотова, Кагановича, взяті з радянських газет без супроводжувального
коментарю». Марк фон Хаген переконаний, що Дюранті відіграв неабияку роль
у визнанні Радянського Союзу Сполученими Штатами Америки. Саме завдяки
цьому журналісту чимало ганебних фактів «великого експерименту» в СРСР
лишилося поза увагою американської громадськості та політики. У.Дюранті «не
лише приховав факт існування голоду, але й у своїх статтях намагався зобразити
Радянський Союз у якомога привабливішому світі». Пулітцерівський комітет
після шести місяців вивчення справи, хоча і «визначив, що згідно з сучасними
стандартами закордонного репортажу ці публікації є дуже низької якості», а
також визнав, що «голод 1932 − 1933 років був жахливою подією, яка не
отримала міжнародної уваги, на яку заслуговувала», все ж свою премію У.Дюранті
не відкликав. Цинічно пролунала заява видавців часопису «New York Times»,
що вони «вповні свідомі багатьох недотягнень у журналістиці Дюранті», визнають
їх, висловлюють жаль «за його пропуски – помилки». Вдовольнились же вони
співчуттям всім тим, хто потерпів у наслідок Голодомору 1932 − 1933 рр.57.
По різному діяли українці за кордоном, аби тільки донести світовій
громадськості про страшний голод у радянській Україні. Так, наприклад, Пилип
Остапчук, один з учнів та акторів театру М.Садовського у Києві, який 1928 року
переїхав до Канади і був призначений режисером драматичного гуртка при
«Рідній школі» ім. М.Шашкевича у Вінніпезі, написав і поставив кілька п’єс: «В
пазурах чека», «Голод на Україні», «Смерть комісара Скрипника», «Галичина в
огні» та інші. Навіть по самих назвах творів можна сказати, що вони торкались
найбільш болючих питань, які стояли в Україні: голод, репресії.
Українці США і Канади провели низку заходів проти Голодомору в Україні
1932 − 1933 рр. з метою привернути увагу громадськості своєї країни, уряду,
щоб домогтися від СРСР дозволити надати допомоги голодуючим. 19 березня
1933 р. в Українському народному домі в Торонто відбулося антибільшовицьке
віче проти штучно організованого голоду в Україні, скликане відділом Союзу
українців самостійників при співучасті товариств Український народний дім та
«Просвіта». Була ухвалена і відповідна резолюція. 2 квітня й 1 листопада
1933 р. українці в Торонто знову зібрались, щоб висловити протест проти
«винищення» своїх колишніх співвітчизників в УРСР. Подібні акції протесту
були проведені 17 вересня 1933 р. українцями у Вінніпезі58.
16 жовтня 1933 р. у Філадельфії було проведено масове віче протесту з
приводу терору і голоду в Україні. 28 жовтня у Детройті − похід вулицями
міста і віче проти «поневолення і нищення населення голодом на великій
Україні московською владою». Під час походу поширювали брошури з фактами
про справжнє становище в Україні59. Об’єднання українських організацій в
Америці разом з іншими українськими організаціями влаштували в листопаді
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1933 р. низку акцій під гаслом «Спасіть Україну від голодної смерті!», а
19 листопада оголосили Днем національної жалоби. Так, наприклад, у відозві до
українців Нью-Йорка взяти участь у акції протесту, наголошувалось, що мета
походу – звернути увагу американців на страждання української нації від
штучно створеного голоду, що постав внаслідок рішення радянського уряду
примусово провести колективізацію сільського господарства України. Щоб
зламати опір селян, у них конфіскували усі продукти харчування, свідомо
прирікаючи їх на голодну смерть, у той же час експортуючи збіжжя за кордон.
У результаті голодомору в Україні загинули мільйони чоловік, жінок і дітей.
Тисячі українців багатьох міст Сполучених Штатів вийшли на вулиці,
протестуючи проти національного геноциду, який чинила Москва. Видавалась
відповідна і література. Наслідком цих заходів 28 травня 1934 р. Палата
представників США прийняла резолюцію № 399 із засудженням великого
голоду в Україні. Запобігаючи наперед, зазначимо, що знову ж таки зусиллям
української громади 15 листопада 1983 р. Сенат США ухвалив резолюцію 70 з
нагоди 50-річчя роковин голоду в Україні в 1932 − 1933 рр.60. Хоча і на той час
радянська Україна – як частина СРСР – факт Голодомору не визнавала,
стверджуючи, що це інсинуації українських буржуазних націоналістів, ворогів
радянського народу. Лише 25 грудня 1987 р., виступаючи у Києві на урочистому
засіданні, яке було присвячене 70-річчю проголошення радянської влади в
Україні, перший секретар ЦК Компартії України Володимир Щербицький вперше
офіційно на урядовому рівні визнав факт голоду в Україні в 1932 − 1933 рр.61.
Уперше за 55 років член політбюро ЦК КПРС порушив сталінське табу і
промовив слова «голод 1933 року»62 − вголос. Безперечно, можна стверджувати,
що якби не активні дії української діаспори, то ця тема була б ще довго
забороненою. Український історик Станіслав Кульчицький у статті «Хто змусив
В.Щербицького визнати голод 1933 року?» пише: «Відповідь може бути тільки
одна: у розбурханому гласністю суспільно-політичному житті України з’явився
новий чинник – північноамериканська діаспора. Вплив української еміграції на
політичне становище в радянській Україні став можливим через те, що вона
спромоглася донести правду про голод 1932 − 1933 рр. до урядів країн свого
перебування»63.
Та не всі українці у Сполучених Штатах Америки і Канади, як й інших країн
поселення, визнавали існування голоду, репресій в радянській Україні. Серед
них були так звані прогресисти, які стверджували, що це все вигадки, брудні
наклепи на першу в світі соціалістичну державу її ворогів, у лавах яких активно
діють українські буржуазні націоналісти. Більше того, на учасників маніфестації
17 грудня 1933 р. у Чикаго, яка проводилась на знак протесту проти голоду в
радянській Україні та в якій взяли участь близько трьох тисяч українців, напали
комуністи-українці. Вони «кидали на демонстрантів каміння та били металевими
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прутами». Наступного дня часопис «Чикаго Трибун» помістив інформацію про
сутичку між українцями, в результаті якої близько 100 осіб було поранено64.
Необхідно зазначити, що і серед «прогресистів» були особи, які, спершу
вважаючи розмови про голод в радянській Україні інсинуацією націоналістів,
все ж через деякий час змушені були визнати факт його існування. Данило
Лобай − член ЦВК ТУРФДім і один з редакторів його друкованого органу
«Українські робітничі вісті» стверджував, що восени 1933 р., коли вже не було
жодного сумніву, що вісті про жахливі події в Україні є правдиві, запропонував
членам центральних комітетів робітничих організацій, які не погоджувалися з
ура-революційною політикою партії в тих організаціях, виступити публічно із
заявою-протестом проти московського комуністичного терору в Україні. Та
ніхто Д.Лобая не підтримав65.
Все ж після п’ятнадцяти років монолітності Товариства український
робітничо-фермерський дім почала формуватися опозиція, яку очолив Данило
Лобай. Почалося з того, він поставив під сумнів події, що відбувалися в
Україні: судові розправи над «ворогами народу», над партійними, державними і
громадськими діячами, репресії проти творчої інтелігенції. Поставив під сумнів
арешт українського письменника і громадського діяча Івана Сірчана, який п’ять
років жив і працював у Канаді й багато зробив для української спільноти цієї
країни. 1929 р. він повернувся в Україну і незабаром був арештований. Така ж
доля спіткала активного громадського діяча Івана Сембая. У Канаді він
викладав на вищих освітніх курсах ТУРФДім, був одним з організаторів
ТОДОВИРНАЗУ, директором студентського Інституту в Едмонтоні. А 1932 р.
за «революційну діяльність» був депортований з Канади до України, де незабаром,
як і Мирослав Ірчан, був заарештований за «націоналістичну контрреволюційну
діяльність» і «шпигунство в користь нацистської Німеччини». Обидва діячі
«признались» і були «відповідно покарані», тобто знищені більшовицькою владою.
Тільки дві особи в ТУРФДім: Данило Лобай і Том Кобзей не «задовольнились»
такою відповіддю. Незабаром Д.Лобай разом з своїм колегою І.Зелезом
(І.Юзетей) опублікував брошуру «За дійсне вияснення положення в Радянській
Україні», яку розіслали всім читачам «Українських робітничих вістей». Вона
викликала широкий резонанс серед членів і прихильників прокомуністичної
організації. Більшість вимагали виключення з товариства їх авторів. Та все ж
декілька членів ЦВК ТУРФДім і РЗТ: Т.Кобзей, С.Хвалібога, Т.Пилипас,
М.Смит (Семанців), М.Кащак, І.Пастух, Т.Кульчицький, О.Хоміцький, М.Гандзюк
висловили солідарність з твердженням свого колеги. Ця група отримала назву
«лобаївщина», вийшла з ТУРФдім, згодом оформилась в Українську робітничу
організацію і приєдналась до Комітету українців Канади66.
Усе ж таки у лавах «прогресистів» були особи, які мали мужність визнати
існування голоду в радянській Україні. Багато років потому, тільки у 1990 році,
Петро Кравчук – один із лідерів «прогресистів», багатолітній голова Товариства
об’єднаних українських канадців, член ЦК Комуністичної партії Канади −
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визнав, що ТУРФДім виключило 30 провідних активістів, бо вони, твердячи про
голод в Україні 1933 р., буцімто «стали знаряддям капіталістичної пропаганди»67.
У своїх спогадах «Без недомовок», які були видані у 1995 р., Петро Кравчук
писав, що Д.Лобай, будучи редактором друкованого органу ТУРФДім, а
Т.Кобзей – скарбником ЦВК ТУРФДім, «грубо і зневажливо поводились з
рядовими членами, тому не одержали широкої підтримки з їхнього боку. Лише
поодинокі члени наших організацій в різних місцевостях Канади заявили про
свою солідарність з «лобаївцями». Проте керівник «прогресистів» Петро Кравчук,
оцінюючи причини виникнення «лобаївщини», змушений був визнати, що
позиція, яку зайняв Д.Лобай і його прибічники, «була правильною, незважаючи
на індивідуальну їхню поведінку». Тим не менше він стверджував, що «і
сьогодні (нагадаємо, що книга була видана у 1995 р. – Авт.) є поодинокі члени
ТОУК (колишні члени ТУРФДім), які й далі вважають, що Лобай і Кобзей
неправду писали і говорили»68.
У цілому ж, не було жодної трагічної події як в Східній, так і в Західній
Україні, про які б українці в США і Канаді не намагалися би різними засобами
донести правду до громадян країни проживання, привернути увагу світової
громадськості. Вони були переконані в тому, що зупинити злочинну політику
окупантів щодо українського народу зможе лише світове співтовариство.
Українці та їхні нащадки в Північній Америці завжди уважно стежили за
життям українського народу. Його біль ніколи не був для них чужим. У скрутні
часи вони завжди були поруч з колишніми своїми співвітчизниками. На жаль,
українській діаспорі у досліджуваному регіоні, як, до речі, і у будь-якій іншій
країні, не вдалося уникнути протистояння. Це так звані прогресисти і
націоналісти, які були втягнуті в ідеологічний конфлікт всередині громади.
«Прогресисти» бачили Україну соціалістичною державою, тому і підтримали
перемогу жовтневої революції, соціалістичні перетворення в країні, входження
України до складу Союзу радянських соціалістичних республік, стверджуючи,
що «існування СРСР є найкращою запорукою для існування Радянської України,
дає можливість успішно боротись з її ворогами і рівночасно дає запоруку успіху
в змаганнях українських працюючих мас до з’єднання усіх українських земель в
одну державну одиницю – Радянську Україну». Вони вбачали існування радянської
(підкреслено нами. – Авт.) України «дороговказом, палаючим смолоскипом,
який вказує їм на спосіб звільнення і здобуття як соціальної, так і національної
волі»69. У силу своїх можливостей вони намагались надати посильну моральну і
матеріальну підтримку, при цьому закриваючи очі на такі страшні речі, як
Голодомор 1932 − 1933 рр., репресії і т.д. Націоналісти ж мріяли про єдину,
соборну і незалежну Україну і, об’єднуючись з українськими діаспорами інших
країн, працювали у цьому напрямку. Саме завдяки їх зусиллям світ дізнався про
трагічні події в УСРР, які радянський уряд намагався приховати. Глибока
непримиренність між націоналістичним та «прогресивним» таборами тривала
десятиліттями, що завдавало шкоди українській зарубіжній громаді. Така
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боротьба, на жаль, не сприяла ні її силі, ні авторитету. І допомога материковій
Україні могла бути набагато вагомішою, якби не було цього протистояння. Та,
по суті, представники обох таборів завжди мали багато спального, і головне –
любов до рідної землі. Солідарність з Україною, її народом, безперечно, одна з
найбільш яскравих сторінок життя українців та їхніх нащадків у США і Канаді.
1

Марунчак М. Історія українців Канади. – Т. 1. – Друге видання. – Вінніпег, 1991. –
С.331.
2
Бачинський Ю. Українська імміграція в Сполучених Штатах Америки. Друге
видання. – К., 1994 – С.307–309.
3
Марунчак М. Історія українців Канади. – Т.1. – С.343–344.
4
Короткий історичний нарис Українського народного дому в Торонто: З нагоди 35літньої праці товариства. – Торонто, 1953. – С.33−34.
5
Марунчак М. Історія українців Канади. – Т.1. – С.347−354, 359.
6
Українські робітничі вісті (Вінніпег). – 1921. – 27 серпня.
7
Бак Т. Влияние Великой Октябрьской социалистической революции на канадское
рабочее движение // Бак Т. Избранные произведения. – М., 1972. – С.517−518.
8
Див.: Герасимович І. Голод на Україні. – Б/м., 1973. – С.269−270.
9
Українські робітничі вісті. – 1923. – 20 січня.
10
Центральний державний архів вищих органів влади та управління України (далі –
ЦДАВО України). – Ф.1. – Оп.2. – Спр.163. – Арк.278.
11
Куропась М. Українські піонери американських прерій. Українці в Чикаго й Іллінойс,
1890–1949 // Українці в Чикаго й Іллінойс. В тисячоліття хрещення України: Збірник,
довідник. – Чикаго, 1989. – С.31.
12
Рыбинский М.И., Тарле Г.Я. О помощи трудящихся зарубежных стран советскому
сельскому хозяйству (1921 – 1925 гг.) // Исторический архив. – 1961. − № 4 – С.51−52.
13
Стоклицкий А. Как работает промышленная иммиграция. Очерк IV, VIII //
Экономическая жизнь. – 1922. – 20 октября, 17 декабря.
14
ЦДАВО України. – Ф.1. – Оп.1. – Спр.256. – Арк.48, 50.
15
Там само. – Ф.3. – Оп.1. – Спр.168 – Арк.38 – 38-зв.; Спр.256. – Арк.41.
16
Там само. – Спр.256. – Арк.30.
17
Лещенко О.Л. З історії сільськогосподарських комун канадських українців на
Україні // УІЖ. – 1991. – № 10 – С.66.
18
ЦДАВО України. – Ф.Р.-337. – Оп.1. – Т.1. – Спр.235. – Арк.5, 6; Ключник О.
Мигаївські комунари: Документальний нарис. – Одеса, 1972; Кравчук П. Зраджені
надії // Літературна Україна. – 1990. – 23 серпня.
19
Рыбинский М.И., Тарле Г.Я. О помощи трудящихся зарубежных стран советскому
сельскому хозяйству (1921 – 1925 гг.). – С.70.
20
Стоклицкий А. Как работает промышленная иммиграция // Экономическая жизнь. –
1922. – 24 октября; Рыбинский М.И., Тарле Г.Я. О помощи трудящихся зарубежных
стран советскому сельскому хозяйству (1921 – 1925 гг.). – С.53.
21
Ключник О. Мигаївські комунари. – С.75.
22
Рейхберг Г.Е., Шапик Б.С. Об участии американских рабочих в восстановлении
народного хозяйства советских республик // История СССР. – 1961.− № 1. –

Олена Ковальчук, Тамара Марусик. Солідарність української діаспори…

223

С.151−152; Рыбинский М.И., Тарле Г.Я. О помощи трудящихся зарубежных стран
советскому сельскому хозяйству (1921 – 1925 гг.). – С.69.
23
ЦДАВО України. – Ф.Р−337. – Оп.1. – Т.1. – Спр.235. – Арк.7; Ф.3. – Оп.1. –
Спр.256. – Арк.30.
24
Там само. – Ф.3. – Оп.1. – Спр.256. – Арк.5, 6, 13, 15, 17, 38, 41.
25
Там само. – Арк.30-зв.
26
Стоклицкий А. Как работает промышленная иммиграция // Экономическая жизнь. –
1922. – 20 октября.
27
ЦДАВО України. – Ф.3. – Оп.1. – Спр.256. – Арк.145.
28
Там само. – Спр.168. – Арк.20.
29
Там само. – Ф.Р-337. – Оп.1. – Т.1. – Спр.235. – Арк.6.
30
Цит. за: Кравчук П. Зраджені надії // Літературна Україна. – 1990. – 23 серпня.
31
Кравчук П. Прогресивні українці Канади і Великий Жовтень // Кравчук П.,
Тарновський М., Толопко Л. Великий Жовтень і українська еміграція – К., 1977. –
С.29−30.
32
Пролетарська правда (Київ). – 1931. – 15 травня.
33
Українські робітничі вісті (Вінніпег). – 1923. – 1 вересня.
34
Історія української імміграції в Америці. Збереження культурної спадщини. – НьюЙорк, 1984 – С.42.
35
Пропам’ятна книга Українського народного дому у Вінніпегу. – Вінніпег, 1949. –
С.317–327.
36
Українські робітничі вісті. – 1924. – 1 квітня.
37
Там само. – 1923. – 24 квітня.
38
Пропам’ятна книга Українського народного дому у Вінніпегу. – С.713.
39
Історія української імміграції в Америці. – С.69−71.
40
Ювілейний альманах Ліги американських українців. 1924–1974 – Нью-Йорк, 1974. –
С.21, 22, 23, 28, 122; Толопко Л. Трудові українці США. – Книга перша. 1890−1924
рр. – Нью-Йорк, 1984. – С.197.
41
Українські робітничі вісті. – 1928. – 28 квітня.
42
Ювілейний альманах Ліги американських українців. – С.24.
43
Звіт і резолюції дванадцятого з’їзду Товариства український робітничо-фермерський
дім в Канаді. – Вінніпег, 1931. – С.34.
44
Кравчук П. 8 років активної допомоги рідним братам // Українське життя (Торонто) –
1964. – 26 серпня.
45
Кравчук П. З рідним народом. – К., 1979. – С.31; Його ж. На новій землі. – С.291;
Його ж. Без недомовок: Спогади. – Київ, Торонто, 1995. – С.26−27; Волинець М.
П’ятнадцять років (1918–1933) ТУРФДім. – Вінніпег, 1933. – С.162.
46
Геть окупантів і УВО із Західної України. – Вінніпег, 1935. – С.78, 87−88.
47
Ясінчук Л. Старокраєвим оком на українську еміграцію в Америці // Пропам’ятна
книга. Видана з нагоди сорокалітнього ювілею Українського народного союзу / Ред.
Л.Мишуга. – Джерсі-Сіті, 1936. – С.372−373.
48
Історія української імміграції в Америці. – С.44−47.
49
Лазарович П.І. Союз українців самостійників і українська визвольна справа //
Ювілейний альманах для відмічення 50-ліття праці «Українського голосу».

224

Діалоги, гіпотези, джерела

1910−1960. – Вінніпег, 1960. – С.100−101; Войценко О. Літопис українського життя в
Канаді. Т. 4. Доба росту й диференціації: Роки 1930–1939 – Вінніпег, 1969. – С.111,
122, 131, 152, 153, 154, 158, 160, 171, 173, 178, 182, 183.
50
Войценко О. Літопис українського життя в Канаді. – С.7−13, 48−50.
51
Новий шлях (Едмонтон). – 1932. – 23 лютого.
52
Лазарович П.І. Союз українців самостійників і українська визвольна справа. –
С.94−95.
53
Як комуністи готували голод // Свобода (Джерсі-Сіті). – 2003. – 7 листопада.
54
Байдюк З. Газета – носій інформації про Україну в США // http:
ww.voanews.com/ukrainian/2006-12-13-voa2.cfm?renderforprint=1 (21.12.2006).
55
Рудницька М. Боротьба за правду про Великий голод // Свобода. – 2003. – 31 жовтня
(№44).
56
Куровицька І. Акції Союзу українок Америки під час Великого голоду в Україні //
Свобода. – 2003. – 15 серпня.
57
Kuropas M. Making omelets at The New York Times // The Ukrainian Weekly – 2003 –
March 9; Duranty in the news, as New York Times deals with scandal // The Ukrainian
Weekly – 2003 – June 1; Stuttaford A. Prize specimen: the campaign to revoke Walter
Duranty’s Pulitzer // The Ukrainian Weekly – 2003 – June 29; Story of Duranty’s Pulitzer
continues to reactive international exposure // The Ukrainian Weekly – 2003 – July 4;
Ревкнів Р. Анулюйте Пулітцерівську премію Дюранті // День (Київ). – 2003. –
23 жовтня; Х.В.-Ф. В.Дюранті не позбавили нагороди Пулітцера // Свобода (ДжерсіСіті). – 2003. – 28 листопада; В Америці переглядають доробок журналіста, що
заперечував Голодомор // http://www.bbc.co.uk/ukrainian/news/story/2003/11/ printable/
031103_famine_durant...(16.11.2006); Денисенко М. В Америці переглядають доробок
журналіста, що заперечував Голодомор // http://www.brama.com./survey/ messages/
24369.html (16.11.2006); Гунчак Т. Дволикість журналіста Дюранті // http://www.eedi.
org.ua/eem/5-4.html (16.11.2006); Волтеру Дюранту залишили Пулітцерівську
премію // http://www.bbc.co.uk/ukrainian /news/story/2003/11/printable/ 031122_pulitzer_
decisi (16.11.2006); Кореспондент «New York Times» В.Дюранті приховував найбільший
злочин людства // http://old.telekritika.kiev.ua/ print.php?u= http://www.telekritika.kiev.ua
/news/?id=257... (16.11.2006); Яросевич І. Проф. Фон Гаген: «Дюранте був ганьбою для
„Нью-Йорк Тайм”» // Свобода. – 2003. – 31 жовтня; Нагорода для Волтера Дюранті –
пляма на репутації «New York Times» // Свобода. – 2005. – 2 грудня
58
Войценко О. Літопис українського життя в Канаді. – С.153−155, 179.
59
Давиденко В. «Свобода» про голод 1933 року // Українська заморська твердиня.
Ювілейний альманах у 75-річчя Українського народного союзу. 1894–1969. – ДжерсіСіті, Нью-Йорк, 1969. – С.260–261.
60
Історія української імміграції в Америці. – С.46−47.
61
Радянська Україна. – 1987. – 26 грудня.
62
4 лютого 1990 р. друкований орган ЦК Компартії України «Радянська Україна»
опублікував постанову ЦК Компартії України «Про необхідність поглибленого
вивчення та об’єктивної оцінки деяких сторінок історії Компартії України 30–40-х і
початку 50-х років», у якій, зокрема, йшла мова про необхідність дослідження
комплексу питань щодо голоду 1932 – 1933 рр. в Україні. 7 лютого 1990 р.

Олена Ковальчук, Тамара Марусик. Солідарність української діаспори…

225

«Радянська Україна» опублікувала постанову ЦК Компартії України «Про голод
1932–1933 рр. на Україні та публікацію пов’язаних з ним архівних матеріалів». ЦК
Компартії України визнав факт голоду 1932 – 1933 рр. в Україні, засудив
безпринципну політику тодішнього керівництва республіки, відмежувався від
насильницьких, репресивних методів вирішення проблем суспільного розвитку.
Перед вченими ставилось завдання поглибленого вивчення та об’єктивної оцінки
голоду 1932 – 1933 рр. в Україні. Напередодні 70-ліття голодомору, коли українська
діаспора всього світу вшановувала пам’ять жертв цієї страшної катастрофи, роблячи
все можливе для розповсюдження правдивої інформації, 14 травня 2003 р. в Україні
було ухвалене «Звернення до Українського народу учасників спеціального засідання
Верховної Ради України щодо вшанування пам’яті жертв голодомору 1932 – 1933
років», у якому Голодомор 1932 – 1933 рр. був визнаний актом геноциду
українського народу. Наголошувалось, що «кваліфікація цієї Катастрофи української
нації дає принципове значення для стабілізації суспільно-політичних відносин в
Україні, є важливим чинником відновлення історичної справедливості, морального
зцілення кількох поколінь від страшного соціального стресу, незаперечним доказом
незворотності процесів демократизації суспільства, суворим застереженням спробам
встановити в Україні нову диктатуру». І лише після 75 років трагедії, коли
парламенти більш як десяти країн світу, в тому числі США і Канади, в певній мірі
завдячуючи активній позиції української діаспори цих держав, визнали факт
Голодомору, 28 листопада 2006 р. Верховна Рада України після гострих суперечок
ухвалила 233 голосами при необхідних 226 Закон України, у якому Голодомор 1932 –
1933 рр. був визнаний геноцидом українського народу.
63
Кульчицький С. Хто змусив В.Щербицького визнати голод 1933 року? // Історія
України. – 2004. – № 40 – С.6−7.
64
Куропась М. Українські піонери американських прерій. Українці в Чикаго й Іллінойс,
1890−1949 // Українці в Чикаго й Іллінойс. – С.41.
65
Лобай Д. Комуністичний рух серед українців // Пропам’ятна книга Українського
народного дому в Вінніпегу. – С.756.
66
Кравчук П. Без недомовок: Спогади. – С.32−33; Марунчак М. Історія українців
Канади. – Т.2. – Друге видання. – Вінніпег, 1991. – С.78.
67
Кравчук П. «Частка наших звитяг та болю» // Україна. – 1990. – №7 – С.6.
68
Кравчук П. Без недомовок: Спогади. – С.33.
69
Настасівський М. Українська імміграція в Сполучених Штатах. – Нью-Йорк, 1934. –
С.246.

226

Діалоги, гіпотези, джерела

Ірина Матяш (Київ)
КАНАДСЬКІ СТОРІНКИ ЖИТТЄПИСУ ВОЛОДИМИРА СІКЕВИЧА
Володимир Васильович Сікевич (1870–1952) не належить до ключових
дійових осіб історії українського державотворення. Однак доля визначила його
присутність у той час і в тих місцях, де й коли його вчинки активно впливали як
на перебіг історичних подій (доби визвольних змагань, діяльності української
еміграції в Канаді), так і на долі історичних осіб (Симона Петлюри, Івана
Огієнка, Всеволода Петріва). Він спричинився до створення українського війська,
репрезентував Україну на дипломатичній арені, власним прикладом учив
земляків шанувати й зберігати в собі українця далеко за океаном.
Література не надто багата згадками про цю особистість. До спеціальних
можна віднести хіба що невеличку публікацію Ярослава Тинченка «Український
військовий аташе» у його ж збірнику «Українське офіцерство: шляхи скорботи
та забуття: 1917–1921 роки» (К., 1995) та інформацію довідкового характеру з
Інтернету, що рясніє неадекватними оцінками (на кшталт «друга адмірала
Горті» чи «очільника антибільшовицького руху»)1. У контексті дослідження
діяльності Надзвичайної дипломатичної місії УНР в Угорщині (1919 – 1924)2
розглядалися окремі аспекти біографії генерала Сікевича, якому, за збігом
обставин, випало очолити українське посольство в Будапешті в 1920–1924 рр.
При цьому terra inkognita залишалися канадські сторінки його життєпису.
Єдиним відомим документом, пов’язаним із цим етапом життя вояка-дипломата,
було видане в травні 1924 року Симоном Петлюрою доручення генералові
Сікевичу «виучити імміграційні обставини в Канаді»3. Однак інформація,
зафіксована в цьому документі, зокрема, щодо надання йому права «вести
переговори, заключати і підписувати договори, необхідні для осягнення наміченої
мети»4 лише провокувала питання, не даючи відповідей. Реконструкцію «заокеанського» періоду життя Володимира Сікевича (1924–1952 рр.) уможливило
ознайомлення з документами, що зберігаються в архівах Канади, під час наукового
стажування автора цих рядків у Канадському інституті українських студій
Альбертського університету, а також консультативна допомога відомих науковців
з Вінніпегу, Едмонтону та Торонто: Радомира Білаша, Тараса Закидальського,
Андрія Макуха, Ореста Мартиновича, Романа Сенькуся.
Окремого комплексу документів, який можна було ідентифікувати як
особовий фонд Володимира Сікевича, не збереглося. Натомість у Національному архіві та бібліотеці Канади, в Архіві Бібліотеки Карлтонського університету
(Оттава, Онтаріо), а також Осередку української культури і освіти та Військовоісторичному музею і архіві УВАН (Вінніпег, Манітоба) вдалося виявити
репрезентативний масив документної інформації й відтворити на її підставі
канадські сторінки біографії цього державного і громадського діяча. Як свідчать
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листи і рукописи Володимира Сікевича, рефреном кожного дня його життя в
Канаді залишалася вірність ідеалам, виплеканим з юнацьких років.
Володимир Васильович Сікевич народився 23 серпня (5 вересня) 1870 р. в
с. Тараща на Київщині, «де самі люде кращі»5, в родині предводителя місцевого
дворянства й голови мирових суддів Таращанського повіту Василя Милетєвича
Сікевича та доньки професора Київської духовної Академії Данила Смолодовича –
Наталії. Стара шляхетська родина Сікевичів була досить заможною й мала не
лише Таращанський маєток на Дворянській вулиці полями «аж до обрію», але й
будинки в Києві, Москві й Санкт-Петербурзі. Володимир був другою дитиною в
родині: первісток молодого подружжя – дівчинка – померла незабаром після
народження. Крім нього, в сім’ї підростали син Микола та доньки: Людмила і
Ганна. Улюбленим місцем дітвори був розлогий сад з неймовірними овочами й
ягодами, найрізноманітнішою городиною. Та малечі більше смакували недозрілі
порічки й твердий аґрус, смак якого зберігся в уяві впродовж усього життя.
Незабутнє враження справили на хлопчика проводи війська на турецьку війну
1877 р. «Можливо, що якраз тоді народилось моє тверде бажання стати
вояком»6, – згадував він на схилі віку. Рік по тому, відповідно до рішення
батьків «відправити сина в науку до Києва», на четвірці найкращих коней
Володимир у супроводі батька вирушив у не знайомий ще світ. Київ зустрів
хлопчика сяйвом вуличних ліхтарів, густими натовпами народу на Хрещатику й
Бібіковському бульварі, могутніми хвилями Дніпра-Славути.
У київському будинку діда на розі Почаєвської та Набережно-Нікольської
вулиць розпочався новий етап життя майбутнього генерала. Після закінчення 3-ї
Київської класичної гімназії, 1888 року Володимир подав на «Височайше ім’я»
прохання про прийняття на військову службу і був зачислений до 131-го
Тираспольського піхотного полку на правах «вольноопределяющегося першого
розряду». У серпні 1890 року повернувся до Києва на навчання до піхотного
юнкерського училища. Вишкіл у військовій школі під началом генерала Лаврова
був для юнака не нудною муштрою, а втіленням дитячої мрії. Він все робив із
насолодою, пишаючись своєю вправністю. Через два роки, закінчивши в серпні
1892 р. з відзнакою навчальний заклад в ранзі підпрапорщика, юнак отримав призначення до 16-го піхотного Ладозького полку. Починалася «нова ера» життя –
«самостійного, державного»7. На місце дислокації полку – до м. Пултуська –
прибув у січні 1894 року, й у ранзі підпоручника розпочав військову кар’єру.
З жовтня 1896 року по квітень 1902-го він обіймав посаду ад’ютанта, одночасно
виконуючи обов’язки завідувача офіцерської столової та бібліотекаря.
Весною 1901 р. Володимир Сікевич одружився з донькою полковника 15-го
Шліссельбурзького полку Владислава Косьмінського – Вандою. Донька кадрового
військовика, яка з дитинства звикла до суворих умов життя, стала справжнім
другом і єдиним коханням Володимира Сікевича. Двадцятип’ятирічна красуня
(вона була молодшою за чоловіка на 6 років) одразу зуміла створити родинний
затишок. Вже 5 грудня 1901 р. у подружжя народилася донька, названа на честь
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бабусі – Наталею. Невдовзі – 5 лютого 1903 р. родина поповнилася сином
Леонідом. На той час Сікевич мав уже звання штабс-капітана і набував
командирського досвіду, був обраний членом офіцерського суду (26 вересня
1902 р.), виконував обов’язки діловода полкового суду (19 серпня 1903 р. –
19 серпня 1904 р.) За заслуги в російсько-японській війні 1904–1905 рр. у
березні 1907 р. дістав орден Станіслава 3-го класу. 28 жовтня 1908 р. штабскапітана Володимира Сікевича було підвищено до рангу капітана. Впродовж
1909 р. він був членом полкового суду, командував 5-ю ротою, 1-ю запасною
ротою, 2-м батальйоном. У січні 1910 р. отримав призначення начальником
Полкової навчальної команди. За взірцеве навчання команди, яка впродовж
трьох років на інспекторських оглядах була першою, в червні 1912 р. його було
нагороджено орденом Станіслава 2-го класу.
Від часу початку Першої Світової війни капітан Сікевич був на фронті,
прийнявши командування 16-ою ротою Ладозького полку. У серпні – жовтні
1914 р. командував 4-м батальйоном. Під час кровопролитного бою під ГроссБессау 13 серпня дістав перше поранення. Після другого поранення й контузії
6–7 листопада під Черино і Плоцьком лікувався в шпиталях Варшави, Вільно й
Москви, щоб знову стати до лав. 3 грудня 1914 р. підвищений до рангу
підполковника. Воював у Польщі й Галичині, «рятуючи антантську коаліцію»8.
За бойові відзначення В.Сікевич був нагороджений орденами св. Анни 2-го
класу з мечем, св. Володимира 4-го класу з мечем і стрічкою та св. Анни 4-го
класу «За хоробрість», а 27 вересня 1916 р. «височайшим наказом іменований
полковником».
Незабаром полковник В.Сікевич подав рапорт про переведення його на
службу до тилових підрозділів. Призначений очолювати 6-й запасний полк, що
базувався в Україні (зокрема, в Хмельнику та Ізяславлі), розпочав його українізацію. «Коли вибухнула революція, то він кинув царську службу, зукраїнізував
своє військо і пішов на службу українському народові і його владі, Українській
Центральній Раді», – згадував один із його бойових побратимів9. Одним із
перших вищих офіцерів царської армії Володимир Сікевич зрозумів важливість
своїх знань і досвіду для молодої держави. Натхненний можливістю будування
незалежності України, він брав участь у 1-му, 2-му, 3-му Військових з’їздах у
Києві. Під час Першого Всеукраїнського військового з’їзду головою Українського
Військового Генерального Комітету було обрано Симона Петлюру. Відтоді їхні
життєві шляхи, попри різні позиції на політичній шахівниці, неодноразово
перехрещувалися. На скликаному з ініціативи голови УВГК Другому з’їзді було
проголошено Перший Універсал Української Центральної Ради. У складі
Генерального секретаріату УЦР Симон Петлюра обійняв посаду генерального
секретаря військових справ. Своєю позицією він викликав щиру повагу
Володимира Сікевича.
За погодженням із Головним Отаманом С.Петлюрою 2 листопада 1917 р.
очолюваний ним полк було перейменовано в 2-й Український. Але вже в
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березні 1918 року йому запропонували очолити 3-й Гайдамацький полк сформованого під проводом С.Петлюри Запорізького загону. 26 березня полк виступив
у похід. Уже 4 квітня 1918 р. отаман Сікевич отримав наказ сформувати
Слов’янську групу в складі 3-го Гайдамацького полку, 1-го Дорошенківського
полку, 4-го Богдановського полку, панцерного відділу, батареї легких і важких
гармат, кінної сотні. Виконуючи наказ зайняти станцію Лозову й захопити місто
Слов’янськ, Сікевич зі своєю Слов’янською групою «очистив так званий
Донецький камінноугольний район від червоних та доходить до етнографічних
кордонів України»10. 10 липня 1918 р. його призначено на посаду командира
31-го Черкаського кадрового полку й спрямовано на допомогу німцям і
каральним загонам у придушенні повстання в рідній Таращі. Однак він свідомо
відмовився виконати наказ, мотивуючи малою чисельністю підпорядкованих
йому вояків. 8 листопада він став комендантом Черкащини, а наприкінці 1918 р.
зі своїм полком приєднався до військ Директорії, які рухалися з Білої Церкви до
Києва, й був спрямований у розпорядження головнокомандувача повстанськими
військами С.Петлюри. Війська Директорії увійшли в Київ 19 грудня 1918 р.
Надалі державно-політична та громадська діяльність Володимира Сікевича була
нерозривно пов’язана з долею УНР.
Уже 20 січня 1919 р., отримавши призначення заступника голови Військовосанітарної місії у справах полонених в Європі, разом з численними дипломатичними місіями, які спішно відбували з Києва до місць призначення, полковник
Сікевич терміново виїхав до Відня. Звідти 25 лютого 1919 р. приїхав до
Будапешта як затверджений Директорією на посаді Угорської філії Військовосанітарної місії у справах полонених. Тут його діяльність набула кардинально
іншого характеру: він створив станицю для військовополонених, опікувався їх
поверненням додому, тісно співпрацюючи з тодішнім головою Надзвичайної
дипломатичної місії УНР Миколою Галаганом. Під час керування Угорщиною
комуністами, попри наявність у полковника Сікевича охоронного листа за підписом народного комісара Петера Агоштона, над ним самим та його родиною
нависла серйозна загроза. 21 червня 1919 р. В.Сікевича як особу, небезпечну
«для ладу Совітської Республіки»11, та його 16-річного сина було затримано
агентом політичного відділу. Кілька годин затримані провели в підвалах будівлі
Парламенту, і лише втручання представника Комісаріату закордонних справ УРР
Ерньо Пора та Миколи Галагана поклало край необґрунтованим звинуваченням.
Після скасування Військово-санітарних місій в Центральній і Східній Європі
влітку 1920 р. з 5-го липня Володимир Сікевич очолив Відділ Українського
Червоного Хреста, зберігши склад своєї установи.
9 грудня 1920 р. його призначено головою Надзвичайної дипломатичної
місії УНР в Угорщині. Діяльність Володимира Сікевича на чолі місії припала на
перебування біля керма влади в Угорщині диктатора Міклоша Хорті. Противник
більшовизму, прихильник фашистської ідеології, очільник Угорщини зберіг всі
дипломатичні імунітети за репрезентантами «нерадянської» України. Нарівні з
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іншими представниками дипломатичного корпусу в Будапешті, співробітники
української місії брали участь в офіційних заходах та прийняттях, що відбувалися
в угорській столиці. Водночас В.Сікевич сумлінно дбав про виконання завдань
уряду УНР та допомогу українським громадянам в Угорщині. Усвідомлюючи
необхідність допомоги військовополоненим в умовах, коли Відділ українського
Червоного Хреста в Угорщині на початку 1922 р. було ліквідовано, він створив
такий відділ при місії. Поспіль із дипломатичними функціями полковник
Сікевич систематично виконував завдання Головного штабу Військ УНР, створив
у складі місії військовий відділ. Наказом по Війську УНР від 28 серпня 1922 р.
його підвищено до рангу генерал-хорунжого12.
Наприкінці жовтня 1923 р. В.Сікевичу було доручено організацію перебування
в Будапешті С.Петлюри. Залучення до цієї акції генерала-дипломата не було
ситуативним. Із двох варіантів – італійського і угорського – для зупинки
Головного Отамана в Європі було обрано другий. Доручення провести консультації з угорськими урядовими колами (й зокрема забезпечити згоду «Начальника
Держави» М.Хорті на приїзд С.Петлюри до угорської столиці) В.Сікевич
отримав безпосередньо від С.Петлюри. Йшлося про необхідність проживання
під вигаданим ім’ям у помешканні, адресу якого не планувалося розголошувати.
С.Петлюра планував прибути з секретарем (без родини) і просив підшукати
помешкання з двох кімнат (не в готелі) поблизу приміщення місії. Підписання
прелімінарної угоди Польщі з радянською Росією в жовтні 1920 р. відгукнулося
вимогою 1923 року радянської України до польських властей щодо заборони
діяльності уряду УНР і видачі С.Петлюри як ворога народу. Залишатися в
Варшаві, де він мешкав з листопада 1921 р. на конспіративних квартирах під
прізвищем Полтавченко13 або псевдонімом Професор, Головному Отаману
ставало небезпечним. Водночас перебування С.Петлюри в Польщі не було
вигідним і для колишніх союзників. У найближчому оточенні з’являлися радянські
агенти і провокатори. Існував навіть план його викрадення або отруєння14.
Відтак потреба в ретельній конспірації була не надуманою. Виконання доручення
Головного отамана стало справою честі для генерала. Вже 4 листопада доповів
С.Петлюрі про деталі підготовки угорського та транзитних австрійського і
чеського паспортів (необхідність надіслання фотографій та уточнення прізвищ,
оскільки приїзд планувався інкогніто), а незабаром повідомив про «згоду
тамошніх кругів»15 на приїзд лідера Директорії. Паспорт для Петлюри
В.Сікевич мав отримати на ім’я Стефана Могили, В.Прокопович в’їжджав до
Угорщини за власним прізвищем.
Таким чином, упродовж жовтня – грудня 1923 р. В.Сікевич підготував
перебування С.Петлюри в Будапешті, забезпечив необхідними документами,
узгодив відповідні питання з угорським урядом, підшукав помешкання і отримав
фінансування. Водночас від’їзд С.Петлюри із Варшави дав підстави В.Сікевичу
зробити невтішні висновки. Він усвідомив невідворотність наближення фіналу
діяльності місії й спробував отримати через американське посольство в
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Будапешті візу дипломатичного кур’єра. Однак отримання такої візи мало
погоджуватися послом США в Берліні. Єдиною людиною, здатною допомогти в
цій справі, був Посол з повноваженнями міністра М.Василько. До нього
15 грудня й звернувся В.Сікевич, мотивуючи наявністю в США «великої
української колонії» та необхідністю поїздок кур’єра до Вашингтона на два –
три тижні раз на два місяці для спілкування з українським представником
Мишугою16. Однак, ймовірно, через загострення хвороби (він страждав на
важку форму астми) М.Василько не встиг допомогти колезі.
2 січня 1924 р. Головний Отаман з’явився в помешканні Надзвичайної
дипломатичної місії УНР в Будапешті, на Margitrakpart, 53. Деякий час Симон
Петлюра перебував в угорській столиці як керівник прес-бюро місії, зупинившись у приватному помешканні. За дорученням Голови Директорії генерал
Сікевич організував переклад його інтерв’ю зі співробітником «Рус-прес»,
передрукованого «Ділом»17, на французьку та англійську мови й передав його
«як інформаційний комунікат місцевим амбасадам»18. Підготовлені С.Петлюрою
повідомлення про останні події в Україні було передано до друку в місцевих
газетах. Перебування в Будапешті С.Петлюра розглядав як «тимчасове», передбачаючи виїхати «у більш відповідне місце»19. Йшлося про Рим або Париж.
З’ясувати можливість виїзду до Італії С.Петлюра доручив В.Сікевичу, зважаючи
на його добрі стосунки з місцевою владою, котра з огляду на спільність ідеологічних засад із тодішньою італійською диктатурою могла посприяти в цій
справі. Опікуючись справами лідера Директорії, Сікевич розумів, що й самому
слід готуватися до від’їзду.
У травні 1924 р. він залишив Угорщину й емігрував до Канади. За місяць до
того Сікевич отримав від угорського уряду повідомлення про ліквідацію місії,
зробив відповідні розпорядження, доручив упорядкувати архів. Про причини й
привід виїзду саме до Канади генерал згодом майже жартома написав у спогадах:
«В 1924 році ненаситна дипльоматія заставила Угорщину зірвати з Україною
дипломатичні зносини і наша місія опинилась на роздорожжю. Куди їхати, що
робити? На прощання зайшов я до англійського посла; він, як звичайно англійці,
був дуже чемний і спитав: “Куди ми тепер поїдемо, що будемо робити?” Радить
мені їхати на відпочинок до Канади, де є чудове поле на польовання, на рибну
ловлю, взагалі на ріжний спорт. Я в душі усміхнувся: мені треба притулку для
життя, а він мені пропонує спорт! Добре, кажу, це дійсно добрий вихід. Я поїду
до Канади, а ви напишіть мені перепустку. Він охоче це зробив і ми всі
опинились в Канаді»20. Насправді лише підписане Симоном Петлюрою під час
його перебування у Будапешті «повноваження на поїздку до Канади» допомогло
Володимиру Сікевичу в порівняно простий спосіб потрапити за океан.
Уже 9 червня 1924 р. родина Сікевичів оселилася у Вінніпезі – своєрідній
столиці канадського українства, на Банерман (Bannerman), 512. Тут довелося
генералові виявити й військову кмітливість у змаганнях з природою на фермі, й
дипломатичний хист у налагодженні стосунків із українським вояцтвом, яке
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«заробляючи тяжкою працею на прожиття» в Канаді, «творило водночас українське національне життя, вважаючи його продовженням української визвольної
боротьби»21, й звикати до іншої культури і стилю життя. Перші враження на
канадській землі від поведінки в побуті («куди не глянеш, де не їдеш, а все
перед твоїми очима люди, що в дома не скінчили, або не мали часу їсти і
дожовують у дорозі»; «в офісах і всяких інституціях мало не всі сидять в
шапках»; «багато людей жують тютюн і курять люльки, що хвилина, де стоїть,
там і плюне»; «майже голі купаються, бо ті шматочки шмаття, то менші
фігового листка»22) дивували й розчаровували («може це й добре, та мабуть
таки ні!»23), стимулювали до праці й спонукали ретельно зберігати в собі
українство. Водночас новоприбулий зауважував переваги цивілізації: «скрізь
все машина, техника працює, хата повна світла, що й без сірника запалюється і
вода гаряча й холодна зі стіни тече»24. Доводилося пристосовуватися до нового
стилю існування. Досвід фермерського життя вимагав терпіння й наполегливості.
Опанування необхідними знаннями і вміннями не обходилося без інцидентів.
Одного разу він, рубаючи дрова, «ледве не відрубав ногу» на фермі25. Та шість
років і три місяці (за його власними підрахунками) фермерського побуту
помітно змінили життя родини, зробили всіх її членів більш пристосованими до
спілкування з природою.
Значно простіше відбувалося входження в українського середовища.
Незадовго після приїзду в Українському народному домі для родини Сікевичів
українська громада зробила урочисте прийняття, радісно вітаючи генерала,
який щойно «приїхав з поля бою за Україну». «Коли в Канаду прибули визначні
українські діячі, вони найперше знаходили собі місце в “Українському голосі”.
Наглядним прикладом були генерал Сікевич, Олександр Кошиць, проф. Дмитро
Дорошенко, проф. Іван Власовський, Василь Авраменко, проф. Леонід Білецький
та багато інших», – зазначено в 3-й книзі «Історія «Українського голосу» в
біографіях його основоположників і будівничих» (Вінніпег, 1995)26. Саме у
редакції «Українського голосу» – найстарішого україномовного часопису Канади
знайшов В.Сікевич інтелектуальне коло спілкування. Свідомому українцеві
імпонувала ідеологічна філософія часопису, відтворена у провідному гаслі:
«Самопошана – Самодіяльність – Самостійність». З головним редактором
М.Стечишиним та колективом редакції, з родиною управителя друкарні Петра
та Ольги Войценків, у нього склалися надзвичайно приязні стосунки. «Всі люде
ставилися до мене дуже симпатично, і почував себе серед них як коло своїх
найсердечніших приятелів»27, – згадував пізніше генерал. На Даферин Авеню, 214,
де розташовувалася друкарня часопису і мешкали Войценки, В.Сікевич був
бажаним гостем.
30 вересня 1926 р. генерал Сікевич отримав листа, який визначив надалі
один із напрямів його суспільної праці. Колишній військовий міністр
В.Сальський, посилаючись на характеристику Симоном Петлюрою діяльності
В.Сікевич в Будапешті як «надзвичайно корисної», пропонував йому долучитися
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до створення Товариства вояків Армії УНР на теренах Північної Америки,
подібного заснованих у Польщі й Чехії, для вшанування пам’яті Головного
Отамана28. Цій ідеї судилося втілитися в життя за безпосередньою участю
генерала Сікевич майже через десять років.
У вересні 1930 р., після закінчення навчання доньки Наталі на факультеті
суспільних наук Манітобського університету, Володимир і Ванда Сікевичі
переселилися на південь Канади. До гомінкого, «далекого, великого, високого,
але чужого»29 Торонто генерал Сікевич звикав повільно. Він сумував за Північною
Канадою й друзями з Вінніпегу. Йому бракувало спілкування в редакції
«Українського голосу» («в Торонто ніяких редакцій нема»30), а в уяві часто
спливав момент прощання на вокзалі. «Мені все здавалося, що це їду не я а їде
хтось інший, а тільки його випроводжаю», – писав Володимир Сікевич Ользі
Войценко31. Фізична втома після облаштування нової ферми лише тимчасово
лікувала від спогадів. Витривалий і вже досвідчений господар, Володимир
Сікевич брався за найтяжчу працю – корчував старі дерева й копав землю,
«працював в поті ліца на маленькому клаптику землі»32. А дитячі спогади несли
генерала до рідної Київщини та її розквітлих садів, бо «Торонто – головне
околиця чудова, кругом озера, садочки повни яблок, грушок, сливок, винограду,
персики, абрикоси – так нагадує любу Україну»33. Й серце ятрили думки про
незалежність неньки – України, за яку він боровся разом з бойовими
побратимами, про відданість ідеалам українства, що виливалися в невимовну
тугу й бажання хоча б похованим бути в рідній землі. Володимир Сікевич
остаточно зневірився в щирості політиків. «Як там наші політики вже Україну
розшматували чі ще й досі шматують на свою персональну користь», – з болем
запитував про європейські новини Івана Боберського, який щойно приїхав із
Франції34. Єдиним життєвим орієнтиром незмінно залишалася Україна: «Почуваю
себе Українцем і зі всіма Українцями я пріятель, а щоб політичну воду товкти в
ступі, дякую не хочу»35.
Сумного настрою додавала відсутність роботи (й відповідно – заробітку). «Я
чекаю, коли це вже безробитни стануть на роботу і Канада очине двери для
емігрантів тоді і у мене буде робота і я покину рядки безробітних», – намагався
заспокоювати себе генерал у листуваннях з друзями36. Щоб прогодувати
дружину й сина Леоніда (донька Наталя тоді поїхала навчатися до Франції),
Володимир Сікевич вирішив реалізувати себе в якості публічного оратора й
виступати зі спогадами про добу визвольних змагань та роздумами про Україну.
«Одинокий заробіток»37 давали йому в другій половині 1931 р. виступи в
Українському народному домі, у спільній «концертовій програмі танцюристів
під управою І.Левка»38 або інших колективів. Так вдавалося балансувати на
межі голодування до 1935 р.
Тоді до Торонто повернулася донька Наталя з чоловіком – підполковником
І.Мореєм де Мораном. Вони зустрілися у Франції, де разом навчалися в Сорбоні.
Давнє знайомство, підкріплене спільними інтересами й проблемами, переросло
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в глибші почуття. Донька генерала не випадково пов’язала свою долю з
колишнім вояком, надто подібний був його життєвий шлях до батькового: і
військовою освітою, і свідомим переходом в українську армію, і службою в
дипломатичних установах. Володимиру Сікевичу імпонував вибір доньки. «Дід
його був француз, але любив щиро Україну», – розповідав він про зятя39, з яким
у нього складалися досить добрі стосунки. Після переїзду до Торонто 1935 р.
Іван Морей де Моран оселився разом із Сікевичами, взявши на себе відповідальність за утримання родини дружини.
Однак повна фінансова залежність від зятя не влаштовувала генерала. Він
вирішив подорожувати з виступами-спогадами для українського вояцтва, яке
оселилося в Канаді й Америці. Відтак написав десятки листів до друзів,
знайомих і зовсім не знайомих людей, які могли підтримати цей задум і сприяти
його реалізації. Першими «підставили йому плече» колишній побратим по
зброї, а на канадській землі – священик, настоятель української православної
церкви св. Софії в Монреалі Володимир Слюсар, «батько українського танцю»
в Канаді Василь Авраменко, родина Войценків. Так розпочалися «тури»
«Батька Отамана» до найвіддаленіших міст і містечок Канади. Як згадував один
із його товаришів, «Генерал Сікевич закликав колишнє українське вояцтво до
організованого життя для плекання традицій Армії УНР, до передавання цих
традицій молодому українському поколінню, що родилося і виросло поза
рідною землею; …до систематичного відзначення славетних боїв з ворогом, до
шанування пам’яти про поляглих, до писання про визначні події українських
визвольних змагань, у яких українське вояцтво брало участь»40. Реальним
результатом «відчитів» Володимира Сікевича було творення Фонду Допомоги
Українському Інвалідові, до якого в палких промовах він закликав робити
посильні жертви. Як колишній Голова Військово-санітарної місії в справах
полонених, він не зі слів знав про страждання побратимів по зброї, немічних і
калік, тому його заклики були надзвичайно переконливим – «і сипалися тяжко
запрацьовані гроші, як із кишені цього бойового товариства, так і свідомого
українського суспільства взагалі»41.
Проте подорожі генерала не завжди були безхмарними. Під час підготовки
однієї з промов на тему «В боротьбі за суверенну українську державу» 1936 р.,
яка планувалася в залі Української Православної Церкви св. Софії на вул.
Делормер в Монреалі, стало відомо про можливість терактів з боку українських
комуністичних організацій. Їхня прихильність до радянської ідеології та відомі
акції проти єпископа російської православної церкви Іосафа (якому співали
«Інтернаціонал»), розбій у залах Товариства «Просвіта» ім. Тараса Шевченка та
Української Греко-Католицької Церкви, змушував серйозно готуватися до
оборони. Вихід генерала Сікевича на сцену був зустрінутий передбачуваним
ревом замість овацій. «Передбачаючи це, численно зібране колишнє українське
вояцтво, що зайняло місця навколо вікон, дверей і сцени, на даний знак
упорядників відчиту, рушило на ворохобників і почало викидати їх із залі на
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двір. Ворохобники почали співати «інтернаціонал» і захищатися п’ястками, але
хутко замість співу вчинився несамовитий вереск ворохобників, які просили
помилування. Підлога в залі була встелена побитими кріслами. Покалічених
було винесено до викликаних амбулянсів і в супроводі прибулої поліції
відправлено до шпиталів. “Батько Отаман” подякував своїм соколам і прочитав
заповіджену доповідь»42. Перемога була очевидною, що посилило емоційний
вплив виступу на слухачів.
Секрет успіху виступів генерала Сікевича полягав не лише в його ораторському хисті. Важливе значення мало його вміння абстрагуватися від політичних
та релігійних переконань тих, з ким йому доводилося спілкуватися. Його
батьківське слово й поради сприяли об’єднанню вояків-емігрантів. Відтак
неоціненною була участь генерала в розпочатій ще за «вінніпезького часу»
організації Стрілецької Громади, УНО, у створенні станиць Союзу Бувших
Українських Вояків у Канаді. Організаційні збори 1-ї станиці відбулися
27 квітня 1936 р. в Монреалі, а 2 квітня 1937 р. канадська влада затвердила
Статут СБУВ43. Однією з перших акцій союзу було запровадження відзнаки
колишніх вояків української армії та флоту – «Боєвий Хрест Вождя всіх збройних
сил України Головного Отамана Симона Петлюри». Бойова відзнака засновувалася як втілення нереалізованого проекту Ордена визволення України, наказ
щодо встановлення якого видав ще Симон Петлюра 10 жовтня 1920 р. в
Кам’янці-Подільському. Офіційно її було встановлено 22 травня 1932 р. Головною
командою військ і флоту УНР і затверджено Головою Директорії Андрієм
Левицьким. Згідно зі статутом цього ордену, ним мали нагороджуватися
активні учасники визвольних змагань після цілковитої перемоги на користь
України. Відродження ідеї заснування подібної нагороди зумовлювалося
необхідністю «зміцнити в дусі всіх бувших вояків славетної нашої армії і
фльоти, щоби зцементувати їх єдність і неподільність, щоби дати прообраз
самопожертви та відданості для визвольної народної справи»44. Хрест Симона
Петлюри встановлювався на вшанування пам’яті Головного Отамана, однак був
не пропам’ятним, а бойовим і присуджувався тим, хто брав безпосередню
участь у боях у складі регулярно армії або в повстаннях у ворожому запіллі.
Нагорода прирівнювалася до Залізного Хреста – бойової відзнаки учасників
Першого зимового походу Української Армії. Застереженням проти нагородження
були зрада ідеї державності України або негідна українського вояка поведінка.
Проект знака Хреста розробив український геральдист Микола Битинський45.
Нагороду у вигляді хреста чорного кольору з накладним тризубом і мечем на
синьо-жовто-чорній стрічці, а також виконану відомим художником П.Холодним
грамоту могли одержати лише ті, кого Головна Рада Хреста Симона Петлюри
визнала гідним бойової відзнаки. Право висувати кандидатури для нагородження
отримали місцеві ради Хреста Симона Петлюри. У Європі їх було створено в
Варшаві, Каліші, Бухаресті, Празі, Парижі. Європейську Головну Раду Хреста
Симона Петлюри очолив генерал-хорунжий Віктор Кущ46, а Головну Раду на
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США та Канаду – генерал-хорунжий В.Сікевич. Виключне право на виготовлення і висилку Хреста отримало Українське воєнно-історичне товариство на
чолі з генералом Михайлом Садовським. На виготовлення нагороди пішло
майже чотири роки. Вже на початку липня 1937 р. Голові Ради Хреста Симона
Петлюри В.Сікевичу було надіслано перші 35 анкет на одержання Хреста для 1ї Станиці СБУВ47. Голова Ради виконував свої обов’язки відповідально і
принципово, чим заслужив повагу багатьох колишніх побратимів.
Свідченням тому стало відзначення наприкінці вересня 1937 року в приміщенні
Українського народного дому в Торонто 50-ліття військової служби і 20-ї – в
українській армії Володимира Сікевича. Спільними зусиллями члени Комітету
для вшанування ювілею генерала Сікевича – д-р Василь Яремій (голова),
Василь Гультяй, Теодор Гуменюк, Іван Корчинський, Іван Роберт Ковалевич –
досягли найважливішого: організували належне вшанування українця українцями,
без різниці політичних і релігійних поглядів. Урочисті промови під час
Святочного вечора-академії, сотні телеграм з різних куточків світу, видання
«Ювілейної пам’ятки» на пошану Володимира Сікевича свідчили про визнання
його заслуг серед українського вояцтва.
Нову грань таланту В.Сікевича відкрив хореограф і режисер Василь
Авраменко. 1938 рік проходив для генерала під знаком українського кіно. Йому
було доручено роль останнього кошового отамана Запорозької Січі Петра
Калнишевського у «оперовій фільмі» «Запорожець за Дунаєм» поряд із відомим
виконавцями Марією Сокіл, знаменитим басом Федором Швецем та ін. Нова
справа хвилювала і водночас приносила задоволення. «Окремою надзвичайною
рисою Авраменкового «Запорожця» буде виступ славнозвісного українського
генерала й дипломата Володимира Сікевича в ролі кошового отамана Січи,
Кальнишевського. Генерал Сікевич зумів вложити в свою ролю стільки щирого
одушевлення й природного драматичного хисту, що його поява на екрані
заповідається як правдива сенсація», – сповіщала реклама48. «В цім літі перший
раз в життю виступив на сцені в кіно в ролі кошового Калнішевського. Як
побачите на сцені не дуже лайте», – писав новоспечений кіноактор М.Стечишину49.
«Вже і по фермі хожу як гетьман і на бур’яни не звертаю уваги», – повідомляв
В.Слюсара50. Він передбачав успіх фільму і мріяв, щоб його побачили в Україні.
Василь Авраменко планував навіть ширшу співпрацю з Володимиром
Сікевичем, запрошуючи його бути директором одного із проектів, однак сталої
платні запропонувати не міг.
Та успіх у кіно і нові пропозиції кардинально не змінили сфери інтересів
Володимира Сікевича. Передусім він переймався питаннями українства, вболівав
за співпрацю і належну організованість українців у Канаді. Важливе значення з
огляду на це мало для нього обговорення питання про створення спеціальної
організації канадських українців. Відтак він не міг залишитися поза процесом
утворення Комітету Українців Канади, ініційованим групою свідомих українців,
серед яких були редактор «Українського голосу» Мирослав Стечишин,
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президент Української видавничої спілки адвокат Ярослав Арсенич та ін. Однак
протидія опозиції на організаційному етапі загрожувала успіху реалізації цієї
важливої ідеї. «Українці, зрозумійте, що в об’єднанні наша сила, в роз’єднанні
наша загибель», – писав Володимир Сікевич Мирославу Стечишину. – «Скажіть
своїм проводарям, що справа України мусить бути для нас дорожче наших
амбіцій. Нехай всі партії, організації і поодинокі люде зберуться і виберуть
такій комітет, щоб там була репрезентована вся Українська Еміграція без
ріжниці релігійних і політичних поглядів»51. З висоти своїх 70-ти років, він міг
дозволити собі й різкі, але справедливі оцінки («ми все плачемо: Україна в
неволі, Україну вороги руйнують, мали Держави є самостійни, а ми раби. А хто
в цим виноват?»52), наполягати на необхідності опозиції («опозиція мусить бути
мудра, патріотична, будівнича; а не руйнувати оден одного»53). Його погляди й
оцінки змушували замислюватися організаторів Комітету Українців Канади,
який зрештою було створено 1940 року.
Судилася колишньому дипломатові долучитися й до обговорення питання
організації при Канадській Армії окремих українських частин напередодні
Другої світової війни. Українські патріоти підтримували цю ідею, але вона не
була втілена з політичних міркувань.
Не обходила Володимира Сікевича доля співвітчизників, що залишалися в
Європі в таборах переселенців. В.Сікевич контактував з генералом В.Петровим,
якого «викинули з помочі ДП за те, що він не є симпатиком СССР54», намагаючись
організувати йому допомогу. В другій половині 1945 р. він долучився до
організації переїзду до Канади колишнього ректора Українського університету
в Кам’янець-Подільському, професора Івана Огієнка (на той час уже Митрополита
Іларіона). І.Огієнко звертався з проханням про допомогу до всіх, кого вважав
здатними вирвати його з європейського пекла. До кола таких осіб потрапив і
В.Сікевич. «Сердечно тільки прошу Вас, пане Генерале, як свого земляка, не
відкладати справи мого переїзду на довго далі, але нагадувати, кому треба, щоб
справа пішла вперед», – неодноразово нагадував професор людині, яка й сама
постійно змушена була звертатися за допомогою55. Утім колишній дипломат
намагався зробити максимально можливе: «говорив з впливовими людьми»,
з’ясовував відомості про організації, які опікувалися біженцями, виконував
функції посередника в передаванні листів і грошей. У вересні 1945 р., шукаючи
підтримки для Митрополита, він інформував В.Слюсара: «Дістав ще листа від
Огієнка, дякує за вислані гроші і просить якнайскоріше його забрати і його
дітей сина і дочку»56. Щира участь В.Сікевича в долі Митрополита Іларіона
забезпечила їхні приязні стосунки вже на Канадській землі.
1945 рік був ювілейним для генерала Сікевича, якому виповнювалося
75 років. На початку грудня його урочисто вшановували в Українському
народному домі в Торонто, в тій самій залі, де кілька років тому святкували
його інший ювілей. Старого вояка особливо розчулили «дівчатка в роскішних
українських уборах, з віночками і стрічками на головах, намистами і бусами на
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шиях», що винесли йому велетенського торта й заспівали «кантату, зложену
панею Гайовською»57. Ювілейне прийняття з нагоди 75-роковин життя В.Сікевича
відбулося і в залі Монреальської філії УНО 9 вересня 1945 р., зворушливі
«золоті слова, які не купиш ні за які гроші» виголосив у церкві в Монреалі
о. Слюсар58. Незмінно відгукнувся на знаменну подію в житті Сікевича
«Український голос».
Усні розповіді, з якими подорожував генерал, з часом почали лягати на
папір. Першу книгу споминів «Сторінки із записної книжки» автор присвятив
дружині, з якою прожив «сорок років так любо, як дай Боже всім читачам»59.
Справа видавництва захоплювала генерала не менше, ніж колись акторський
дебют. Для нього не існувало дрібниць: чи то дизайн обкладинки, чи то вміщена
в черговому тому фотографія, чи анонси чергового тому в «Новому шляху», чи
навіть реалізація видання. «Буду старатися всіма моїми “комерційними”
здібностями як найскорше продати цей том, щоб покрити друкарський кошт», –
запевняв він Голову Української Стрілецької Громади в Канаді, сподіваючись
на його допомогу60. Згодом він мріяв підготувати друге видання, включивши до
нього рукописи, що залишилися неопублікованими.
Влітку 1946 року подружжя Сікевичів здійснило чергову далеку подорож до
Америки, де пробули два місяці. По тому «в протягу 33 днів переїхали з
Шикаго через Канаду до Калгарі – Edmonton і назад другою дорогою Дауфен –
Вінніпег, форт Вільям». «Змучені добре були, але дуже задоволені», – ділився
враженнями В.Сікевич зі своїм близьким приятелем В.Слюсарем61. Найбільше
генералові імпонувала можливість поспілкуватися з «порядними людьми», бо
на загал його гостре око вбачало «хаос», який панував у країні.
Незабаром після повернення з Володимиром Сікевичем сталася пригода, яка
мало не коштувала йому життя. Вночі 18 серпня 1946 р. він з дружиною,
повертаючись від доньки, переходили одну з центральних вулиць Торонто –
Блур. В той час «наскочило авто, вдарило в ліву ногу, зірвало черевик, розірвало штани від низу до гори і зі всіма своїми диявольськими силами ударило об
асфальт лівим боком»62 . Прикутий на кілька тижнів до ліжка, він не втрачав
оптимізму і почуття гумору: «Тепер лежу і думаю, що Генерал не перестав
воювати, то він бив, а тепер його б’ють»63. Передусім його хвилювала думка
про те, що травма завадить його поїздкам з «відчитами».
Після несподіваної смерті зятя 28 грудня 1946 р. кошти за «відчити» залишися
для генерала єдиною можливістю вижити і підтримати осиротілу родину
доньки Наталки, яка залишилася «з донечками без куска хліба»64. Відтак, попри
поважний вік, він із допомогою давніх друзів, намагався не припиняти їх
якомога довше. З огляду на те, що більшість неодноразово чула його виступи,
В.Сікевичу доводилося докладати неабияких зусиль до організації подорожей,
змінювати концепцію промов, шукати нові маршрути. Донька змушена була
змінити фах на більш прибутковий і закінчила 1947 року фармацевтичний
коледж у Торонто.
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Загалом поїздки Володимира Сікевича до місць поселення колишніх
побратимів, що давали йому передусім засоби для існування, мали ще й
очевидний суспільний резонанс. Вони тривали практично до останнього дня
земного буття генерала. Його не лякали ні відстані, ні бездоріжжя, ні морози, ні
хвороби. Прикметною (майже тріумфальною) була, зокрема, осіння 1949 року
подорож генерала Північною Канадою. Наприкінці вересня (24-го) він зустрівся
з українцями у дорогому його серцю Вінніпезі. Щирий патріотизм генерала,
його нездійсненна тоді мрія про волю для рідної України, змусили замислитися
над своєю життєвою позицією багатьох присутніх. Володимир Сікевич згадав
про свою участь в російсько-японській війні, про зустріч з невідомим тоді ще
Симоном Петлюрою, переказав маловідомі сторінки української історії. Після
доповіді кожен виходив із зали, роздумуючи на тим, «що ж робити йому
молодшому, коли генерал, якому вже 80 років, такий бадьорий на дусі готов ще
й нині йти воювати за Україну»65.
Не менш емоційним був виступ генерала перед громадою «забутого всіма»
містечка Смокі Лейк в степах Альберти 19 жовтня66. Не потрапивши на потяг,
79-річний промовець прибув на авто й після кількох хвилин відпочинку
з’явився перед громадою, що чекала на його промову. «На свої роки глибокої
старости пан генерал молодий душею, бадьорий своїм словом. Моменти
трагічної нашої минувшини так уміло передавав слухачам, що не в одного
блистіли сльози на очах», – згадувала присутня тоді в залі Минерва Фотій67. І
того разу, як завжди, головна думка сивочолого вояка зводилася до універсальних істин: «Жити в згоді, в порозумінню, шанувати одні одних, любити свято
все своє рідне, передавати його як найцінніший скарб нашим дітям»68. Він
безпомилково знаходив шлях до сердець, здатних усвідомлювати свою місію
далеко від рідної землі.
Плануючи подорожі на осінні місяці, решту часу Володимир Сікевич
намагався не відриватися від суспільного життя: брав участь у роботі Ради
Української бібліотеки імені С.В.Петлюри в Парижі, українського товариства
«Просвіта» імені М.Грушевського в Торонто, в започаткуванні футбольного
кубку (з 1932 р. кубком «Української Ліги Мягкого Мяча» в Канаді стала срібна
чаша – кубок імені генерала Сікевича – «українського політичного й
громадського діяча, і справжнього джентльмена»), був Почесним головою УСГ.
27 липня 1952 р. 82-річний генерал Сікевич пішов із життя. За поховання
свого Почесного голови взялася Українська стрілецька громада. Тіло генерала
було перевезено до аудиторії УНО для прощання. Біля труни, на яку було
покладено прапори України і Канади, нагороди й шаблю генерала, вишикувалася почесна варта: члени УСГ, Братства Карпатських Січовиків, Українського
відділу Канадського Легіону, Союзу бувших Українських вояків і Станиці
УПА. Вся англомовна торонтська преса опублікувала некрологи. Після
похоронних Богослужінь та панахид в усіх торонтських церквах 2 серпня
похоронна процесія вирушила до цвинтаря «Проспект». В похороні, який
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відбувався коштом українських громадянських і ветеранських організацій під
проводом КУК, взяли участь, окрім сторонського громадянства, численні делегації
з відділів УСГ та УНО зі східної Канади та делегат Взаємної Самопомічі з
Вінніпегу п. Бабинець. Над могилою до присутніх промовляли В.Гультяй,
генерал М.Садовський, А.Лазаревич. «Це був без сумніву найбільший український
похорон, якого м. Торонто взагалі колись бачило. Заслуженому і популярному
генералові прийшли віддати останню пошану всі українські громади, без
розділу релігійного і партійного, чи територіального походження», – писала
газета «Свобода»69.
Вірна дружина Ванда Сікевич (Космінська) пережила чоловіка на 14 років.
Нині їхні тіла покояться під одним каменем зі скромним написом «Сікевич» на
цвинтарі «Проспект» у Торонто, за тисячі кілометрів від рідної України, мрію
про незалежність якої Володимир Сікевич проніс через все життя.
Ця публікація є лише першою спробою окреслити канадські сторінки життя
та громадської діяльності Володимира Сікевича. На часі – повноцінне
відтворення його життєпису як взірця служіння Україні.
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Ігор Гирич (Київ)
СТРАСТІ НАВКОЛО ПІДРУЧНИКІВ З ІСТОРІЇ: ПІДРУЧНИК ЯК
ГОЛОВНИЙ ЗАСІБ БУДІВНИЦТВА ДЕРЖАВИ
Бісмарк свого часу відзначав, що для побудови держави найважливіше значення має не сила зброї й військо, а шкільний вчитель. Залізний канцлер мав на
увазі об’єднання імперії німецьких вільних міст і князівств з Прусією на основі
спільного сприйняття минулого. Зробити це дозволяла висока загальнонімецька
культура, яка була спільною і для мекленбуржця, і для прусака, і для гессенця і
для баварця. Не було перешкодою й те, що деякі з німецьких регіонів – на
відміну від України – мали майже тисячолітню державну історію. Німці
спочатку створили культуру, згодом свою велику Німеччину. Німецька
імперська політика ставила перед собою і надзавдання: при слушній нагоді
долучити до Великонімеччини не зовсім німецькі, германські і германізовані
народи: австрійців, голландців, данців, понімечених поляків – сілезців,
остзейських німців в Прибалтиці і т. п.
Об’єднання земель між Рейном і Одером було для Прусії справою легкою і
природною. Воно не викликало спротиву у власне німців, що мали регіональний сентимент. Пангерманізм 20–30-х рр. ХХ ст. приніс Німеччині суцільні
втрати. Вона не лише не приєднали жодного германського народу до третього
рейху, але й втратила вже майже питомі, онімечені більше ніж на 60 % землі
Східної Прусії, Східної Померанії, Сілезії, Судет.
Визискувана нація завжди намагалася витворити власний культурний
простір, який вибудовувався через національну історіографію. Існує безпосередня
залежність між розвитком історичної науки і рівнем економічного і культурного життя нації. Східно-Центральноєвропейські народи (чехи, поляки, угорці,
румуни) у порівнянні з українцями мають потужніші й розгалуженіші
історіографічні школи, величезну за кількістю літературну продукцію з історії.
Розвиненішою є й їхня культура та економіка у порівнянні з Україною. Друга
залежність – це тяглість державної традиції і рівень національної свідомості.
Чим міцніші зв’язки з минулим, його засвоєння суспільством, тим вищим є
рівень патріотизму народу, його громадянська активність. Ще одна аксіома –
державні інституції, представники політичних партій у більш розвинутих
країнах тримають руку на пульсі власної історичної науки, бо розуміють –
рівень мобілізації суспільства прямо залежить від поширення серед широких
верств постулатів національної історіографії. А для цього, власне, і слугує
початкова й середня історична освіта.
Якби не існувала польська історіографія ХІХ – поч. ХХ ст., годі й казати про
відновлення польської державності у 1918 р. Польські історики виправляли
помилки політиків, часто вони ставали у керма політичних партій. Невдачі
аристократичного за суттю польського повстання 1830 р. стимулювали перемогу
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демократичного світобачення польського історичного процесу, який пропагував
Йоахім Лелевель. Поразка демократичного повстання 1863 р. привела до керма
політичного процесу краківську консервативну школу М.Шуйського з її тезою
органічної праці, поступових реформ на противагу революції. І цю незалежність
їм уже не треба було виборювати збройним шляхом.
В Україні ситуація була куди гіршою. Польща, Чехія, Угорщина мали
панівні верстви населення: землевласників і підприємців, в українців же цей
прошарок майже цілковито був денаціоналізований. Значення істориків в
нашій нації була тому значно більшою, вони не лише писали, а й робили
історію. Не завжди це було вдало, бо робили вони не властиву їм справу.
Вимріяла націю в Україні не земельна аристократія, а українська інтелігенція.
Серед неї з’явилися перші свідомі націонали, які потім від часів КирилоМефодіївського братства почали ширити національну ідеологію серед народу.
Відбувалося це через впровадження у свідомість широкого загалу культу
Т.Шевченка; до школи наддніпрянські українофіли другої половини ХІХ ст.
не мали доступу. Навіть у початкову школу їм був заказаний шлях. До 1917 р.
підросійські українці не мали власного шкільного підручника і школи.
Результат – поразка у визвольних змаганнях 1917–1921 рр. До речі, жодна
країна в Європі, що не мала власної школи, не перемогла у визвольній
боротьбі після розпаду імперій. Лише великій природній силі національного
організму зобов’язані українці тим достатньо значним досягненням
української революції, які, попри неприхильну до нас логіку, мали тоді місце.
Підавстрійські українці в межах конституційної монархії Габсбургів таку
школу мали. І не лише початкову, але й середню. Українські гімназії були
майже в кожному крупному місті Галичини. Ще у 1880-х роках О.Барвінський
написав підручник з історії для національної школи. У висліді Галичина була
найближчою до побудови української держави після Першої світової війни.
Західна Україна від кінця ХІХ ст. завжди була локомотивом національного
розвитку України. І не в останню чергу тому, що у 1920–1930-і роки зберегла
свою школу і історичну освіту. Галицька молодь вчилася за підручниками
І.Крип’якевича та інших істориків школи М.Грушевського.
У радянські часи українські підручники були цілковито у фарватері
російської радянської концепції, їхнє завдання було виховання імперської
радянської людини – патріотів великої держави 1/6 суходолу планети, на якій
панує російська ідея. І лише після 1991 року українці спромоглися створити
власний комплекс підручників з всесвітньої і національної історії, що стало
безперечним здобутком нашої культури за ці останні п’ятнадцять років, попри
всі недоліки, що були зумовлені тривалим періодом духовного колоніалізму.
Свідченням правильності освітнього курсу є події Помаранчевої революції
2004 р., духовне розкріпачення молоді, її державно-національний патріотизм,
вихований не останньою мірою сучасними українськими підручниками.
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Дві концепції, чи вимога домінації російськоцентризму
П’ятнадцять років незалежності політичні партії євроазійського російськоімперського спрямування не звертали на підручники серйозної уваги. Спрацьовував стереотип радянського мислення, коли не вільна школа, а ідеологічний
апарат формував свідомісні орієнтири людини. Політики старої школи вважали,
що інерція пострадянського мислення діятиме досить тривалий час і буде через
батьків і пострадянське оточення впливати на молоду людину. Та вийшло
зовсім навпаки. Три роки тому ці політики стикнулися з феноменом масової
свідомості європейського зразку, яка ґрунтується на спільному відчутті свого
минулого, яке впровадила середня школа. У 90-ті роки ХХ ст. з українськими
підручниками воювали лише маргінали комуністи. Після приходу до влади
Партії Регіонів ситуація кардинально помінялася. Регіонали зрозуміли необхідність
ведення боротьби за настрої електорату, котрий неухильно. з кожним роком
збільшує лави симпатиків національно-державного спектру політичних партій.
Партія Регіонів виконує в Україні функцію масової російської партії, а тому,
як провідник російського державного інтересу, має в особі північного сусіда
вірного й впливового союзника. Росія, як у свій час і Німеччина із своїм
пангерманізмом від середини ХІХ ст., йде хибним шляхом – будь-що утримати
в орбіті свого домінування максимальну кількість неросійських територій. На
цю мету за царя працювало слов’янофільство, згодом євразійство та його жорсткий
варіант – панросійство. Хоч, зрештою, російське політичне керівництво можна
зрозуміти. Великодержавні амбіції мають, у більшій чи меншій мірі, всі значні
держави світу – колишні метрополії: Велика Британія, Франція, Іспанія, Німеччина,
США. Не зрозумілим лишається лише те, чому російськими інтересами в Україні
переймається ніби українська політична сила.
Нинішній шквал нападок на підручники в газеті «Сегодня», на радіо і
телебаченні у виконанні Д.Табачника1, О.Бузини2, В.Колесниченка3 – є спроба
переломити ситуацію у боротьбі за уми на свою, читай російську державнонаціональну користь. Їхні заклики до творення нової концепції підручників, які
йдуть в парі з розмовами про спільний російсько-український підручник, є
слабко прикритою спробою повернути концепцію нашої історичної освіти на
старі рейки «єдино-неділимського» бачення українського історичного процесу.
Розмови ж про існування ніби двох відмінних концепцій історії України в
школі насправді є блефом. Немає двох концепцій. Існує національна концепція
історії, що ґрунтується на українській науковій схемі історичного процесу,
виробленого традицією історіописання від Іпатського літопису через монастирські й козацькі літописи, «Історію Русів», М.Максимовича, В.Антоновича,
М.Грушевського до сучасної наукової школи. Та паралельно функціонує російська
національна концепція історії на просторах Східної Європи, у тому числі й
України, яка фактично не визнає або визнає частково існування окремого від
російського українського тисячолітнього історичного процесу. Ця концепція
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виводить свою традицію від Лаврентіївського літопису через Кипріановську
теорію «Москви – третього Риму», московські царські літописи, М.Карамзіна,
С.Соловйова, В.Ключевського до М.Покровського, Д.Грекова і М.Нєчкіну та до
сучасних російських істориків. Отже, вибір є не між двома українськими, а
російською і українською концепціями викладання історії.
Перші підручники незалежної України відразу повернулися до національної
схеми української історії, сформульованої М.Грушевським в відомій статті4.
Спочатку появився підручник запорізького історика, професора Федора Турченка
для учнів десятого, а згодом групи істориків під його ж керівництвом для учнів
одинадцятого класу5. Майже паралельно (з розривом у кілька років) починають
виходити підручники, написані професором Станіславом Кульчицьким6.
Власне, критики сучасних підручників і виступають за викладання історії в
школах за модифікованою і підфарбованою, російською концепцією. Але, позаяк
відкрито про це сказати вони не хочуть, то вдаються до сумнівної ваги лицемірним евфемізмам, як то: відстоювання переваг загальносвітових цінностей над
вузьконаціональними; інтересів людини над інтересами держави; боротьби з
ксенофобією, антисемітизмом і російськофобією; відстоювання історії народів,
що населяють Україну, перед історією лише української нації. Усі ці твердження
є чистою неправдою, спробуємо відповісти на них, наскільки на це дозволяє
дуже обмежене місце.
Основні закиди прихильників панування російської схеми
історичного процесу в Україні
Усі претензії критиків можна звести до шести груп питань. Розглянемо їх по
черзі.
1. Підручники сучасної школи є не національними, а націоналістичними. У
них заведена жорстка ідеологічна схема, яка, як і у радянські часи, на перше
місце ставить наперед задану схему, а не дійсні історичні події.
Звинувачення це абсолютно апріорне й бездоказове. Жодний критик не
наводить конкретних прикладів «націоналізму», а стверджує це голослівно. І це
зрозуміло, бо немає в наших підручниках жодного націоналізму, не кажучи вже
про фашизм і расизм (до такого договорився В.Колесниченко). Ніде немає твердження або натяку, що українська нація є кращою в світі за антропологічними,
культурними, політичними чи якимись іншими ознаками. Критики т. зв.
націоналізму українських підручників продовжують радянську практику контрпропаганди, коли «українським буржуазним націоналізмом» кваліфікувалося
вже саме визнання існування окремішнього українського історичного процесу.
Сучасним нащадкам П.Валуєва стояти на таких позиціях відверто вже не
личить, суспільна думка не дозволяє критики з позицій сторічної давнини.
Національне нібито сьогодні цілком дозволене і є легальним, але коли назвати
національне націоналістичним, виходить зовсім інше діло – це вже річ, яка
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підпадає під карний кодекс. Як відомо, не так важливо щось довести, скільки
важливо кинути тінь. І нехай звинувачені відмиваються.
Риторичне питання, чи бувають підручники без ідеології? Хочемо чи ні, а
історія як предмет ставить перед собою не лише освітньо-наукову, але й
виховну функцію. Та чи має достатньо підстав ставити на одну дошку тоталітарну
ідеологію більшовиків, що впроваджувалася через уроки історії, і відкриту
європоцентричну національно-демократичну концепцію сучасних українських
підручників. «Радетелі» за вільну освіту насправді хочуть нав’язати сучасній
школі свою ідеологічну систему цінностей, в основі якої лежить державний патер
налізм, громадська пасивність, командно-адміністративна й кланово-олігархічна
система економічного розвитку, панування російської ідеї та культури.
2. Підручники нібито конструюють фальшиві міфі, факти довільно добираються до наперед заданого результату, перекручуються, спотворено трактуються.
Ці трактовки не відповідають історичній правді.
Про окремі, на думку авторів, невідповідності трактовок і реальної історії
говоритимемо нижче, тут же подискутуємо про глобального порядку моменти.
Що таке є міф і чи дійсно це так жахливо, як про це пишуть наші критики.
Історія як текст – це суб’єктивне сприйняття минулого сучасниками під кутом
зору пануючої ідеології, суспільних ідей та уявлень. Тому теза про т. зв.
об’єктивність в історії є недосяжний ідеал, наперед недосяжне для виконання
бажання, від нього відмовилася уся світова історична думка від часів присмерку
позитивізму О.Конта й Г.Спенсера. Тобто мінімум сто років тому. Стверджувати
про якусь єдину правду минулого є велика наївність або єзуїтство. Правдою
історії іноді стає відверта неправда по відношенню до спільнот, що приречені
сильним до зникнення. Наприклад, ще сто років тому кількість лужицьких
сербів у центрі Європи доходила до мільйону, і якби вони мали свою державу,
то, напевно, збереглися б як нація. Але тепер немає практично жодних шансів
на їхнє дальше існування на планеті. А з другого боку хто заперечуватиме, що
вищі культурно німці не впливали на сербів цивілізаторські корисно,
аналогічно як і стосовно поляків, чехів, прусів, кашубів і т. п. Але для чехів і
поляків ця непроста школа виявилася корисною, бо вони через державу
зберегли власне «я» і збагатилися німецькою культурою. А серби і пруси стали
німцями, асимілювалися. А чи добрим для світової історії є національне збіднення
планети? Питання, зрештою, риторичне.
Ніхто не заперечує цивілізаторської потуги англійців, висот їх культури.
Але від цієї культури ледь не була знищена старіша і не менш знана у світі
ірландська культура. Цікаво, невже через пієтет до англійського ірландці у
своїх підручниках не пишуть про різню Кромвеля, про переслідування колонізаторами Шин Фейну – аналогу нашого ОУН, про масову міграцію до Америки,
у якій протягом ХІХ ст. опинився кожний другий ірландець. Чи вказування на
ці невеселі сторінки минулого так само є ірландським расизмом по відношенню
до англійців.
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З точки зору ж англійця, Англія поступала згідно історичній правді часу,
коли перемагав і був правий сильніший. Так само правий росіянин, збираючи
навколо Москви землі татар, угро-фінів і сотень інших народів, яким він ніс теж
цивілізацію. Яка з двох сторін права? Хіба українці вправі нав’язувати росіянам
правду українського народу? Це їхня справа погоджуватися чи не погоджуватися
з українськими аргументами. Зрештою, завжди майбутнє показує, хто був
правий у тій чи іншій суперечці.
Чому «націоналізмом» є згадка про смертний голод українських селян у
1933 р. (ну не називаємо ж ми націоналістами євреїв, коли вони кажуть про
голокост), чому націоналізмом є нагадування про кількасотрічний експансіонізм
царату, чому фашизмом є український не комуністичний Рух Опору 1941–
1945 рр. Чи, можливо, цього не було в історії, і ми пишемо у підручниках про
те, чого не було? Хто підтасовує факти, автори підручників чи їх лукаві
критики, коли останні бачать лише одну сторону дійсності: фашистські табори,
нищення євреїв і циган, Бабин Яр і Хатинь і не бачать другого боку історичної
правди: сім мільйонів голодних смертей українських селян, масові розстріли
усіх верств населення у 30-ті роки, послідовне нищення інтелігенції за сталінщини,
10 % вивезеного населення Західної України в Сибір і т. п. А, між іншим, у
наших підручниках пишеться і про те, і про інше. І не побачити цього може або
сліпий, або дуже упереджений критикан бузинівського типу.
Отже, наші критики не історичної правди бажають, а створення свого, новогостарого, міфу про українське минуле. І не ходить їм не про який об’єктивізм та
єдину для всіх прийнятну правду. Хоч українська сторона і прагне такої правди.
3. Наші підручники ніби принижують росіян, розпалюють національну
ворожнечу, поширюють ксенофобські і, навіть, антисемітські настрої.
Черговий міф недобросовісних критиків. Вони так само не доводять фактами
правдивість цих звинувачень. Немає таких фактів. Ніде, у жодному масовому
підручнику, не написано, що український народ є вищим, кращим за російський
або інші народи, що живуть в Україні. Так само немає тенденційної підгонки
фактів. У всіх підручниках підкреслено розмежування народного російського
інтересу і державної російської політики. Через що будь-який росіянин привчається до думки, що не несе жодної моральної відповідальності за агресивну
зовнішню політику Росії. Усі позитиви спільного минулого не приховуються.
Відпала небезпека кочової агресії на південних кордонах України з приєднанням
України до Росії, хоч перша і втрачала риси самостійності, так про це, як про
позитив, і пишуть. Через Росію Україна долучалася до здобутків світової культури
у ХІХ ст. (освіта, університети, наука, – підручники цього не заперечують. Хоч
Україна і втратила власну систему освіти у кін. ХVІІІ ст., коли була закрита
Києво-Могилянська академія.
Російські реформи 1860-х років звільняли селянство України від кріпацтва і
сприяли економічному розвитку, – і про це чесно вказано у підручниках. Нехай
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і закріпачені ці селяни були Катериною ІІ тоді, коли в Європі майже не
залишилося особисто залежних селян (хіба в Австро-Угорщині й Польщі).
Національне питання в підручниках вирішується під кутом зору існування в
Україні української політичної нації, що відповідає світовим нормам освіти.
Отже, етнічний росіянин одночасно є політичним українцем, тому не йдеться
про будь-яку образу російської гідності. Хіба лише тоді, коли росіянин в Україні
відчуває себе політичним росіянином, який підпорядковується російським державним інтересам. Очевидно, якраз цього і добиваються наші критики з газети
«Сегодня». Власне про це прямим текстом сказав 22 грудня В.Колесниченко,
коли вказав, що українські росіяни не повинні об’єднуватися навколо українців
в єдину політичну націю. Для В.Колесниченка і йому подібних українці й досі
«утерменши», асоціюються з селом, шароварами і горілкою. Але, Боже упаси,
назвати це расизмом, бо що «попові можна, то дякові зась». Спробуй щось
подібне в Росії сказати. У Новосибірську українцеві за образу російської честі,
здається, два роки припаяли.
4. Стверджується, що українські підручники нехтують європейським досвідом,
національні цінності ставлять вище загальносвітових, інтереси держави
ставлять вище інтересів індивіда, визнають загальнонаціональний пріоритет над
регіональним патріотизмом.
Насправді, наші підручники намагаються наслідувати європейський досвід.
Хоч, звичайно, цілковитого знаку рівності між нашим підходом і підходом
німецьких, польських або французьких підручників поставити не можна. І це
річ виправдана. Різні суспільні завдання вирішуємо ми і традиційні «історичні»
нації. Їм не загрожує втрата незалежності, асиміляція, вони не знають, що таке
національний нігілізм, вкорінена меншовартість, амбівалентна свідомість, при
якій, образно кажучи, тіло людини перебуває в Україні, а душею і розумом вона
живе в околицях Москви. Але й казати, що космополітизм є головною цінністю
європейських підручників, що європейці нехтують національною схемою історії,
є абсолютною неправдою. На національну історію в інтегрованих підручниках
Німеччини й Польщі відводиться більше 60 % місця. А події світової історії
висвітлюються під кутом зору їхнього державно-національного інтересу. Особа
розглядається як частина колективу й не існує жодного протиріччя між
висвітленням історії суспільства й індивіда. Звичайно, підручники наших
західних сусідів більш олюднені та антропоцентричні. Але це говорить не про
принципову суперечність європейських і українських підручників, а показує
шлях удосконалення для останніх. При тому, що у Німеччині кожна земля має
свій підручник, нікому не спадає на думку писати моменти загальнонімецької
історії під кутом зору, скажімо, баварського сепаратизму. Хоч на це деякі землі
і мають більше підстав, ніж, приміром, Донбас, бо пережили багатовікову
окремішню історію на рівні етносу і його культури.
5. Українська історія, кажуть критики – це лише історія українського
народу, нічого немає про історію росіян, поляків, угорців та ін. народів України.
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Наголос у змістовному наповненні робиться на історію українського державотворення і національно-визвольного руху.
І в цьому твердженні суцільна недобросовісність. Основний підручник з
історії, навіть чисто з технічних причин, не може включати спеціального курсу
з історії компактно проживаючих меншин. Для цього існує факультативний
курс краєзнавства. До речі, окремі регіональні підручники краєзнавчого типу
існують у багатьох регіонах України. Але основний шкільний курс мусить з
однакових позицій висвітлювати й історію Київщини й Луганщини. Неприпустима річ, щоб діти Центру України вчилися за україноцентричними книжками,
а Півдня і Сходу – за проросійським підручниками. Це неможливе, навіть як
припущення. Наслідок такого підходу – розкол України. Чи не цього бажають
наші критики? Не можна по-різному оцінювати, в залежності від регіону,
Українську революцію 1917–1921 рр. або ОУН–УПА. Ключовою проблемою
історії в школі будь-якої держави є місце своєї нації в світовій історії. Без
держави не може бути ні економічного, ні культурного поступу нації. Без
держави ми взагалі не маємо підстав казати про українську націю, а лише про
домодерний етнос. Тому історія держави об’єктивно має знаходитися в центрі
шкільного курсу історії. Що ж до кількісного наповнення, то думку про
переважання національного дискурсу спростовують й самі критики. Вони самі
відзначають, що у 9-му класі цим проблемам присвячено лише четверта частина
часу в курсі історії України, отже, взагалі в курсі історії в цілому на
національне відродження припадає лише у кращому разі шоста частина часу,
чого явно недостатньо.
Можливо і слід більше місця в підручниках у подальшому приділити
національним меншинам. Але світовий досвід показує, що якраз зрілі нації
своїм нацменшинам майже зовсім не приділяють місця в шкільних курсах. У
Вестермарківському підручнику землі Північний Рейн-Вестфалія за усе ХХ ст.
Україна згадана лише двічі: у зв’язку з Бабиним Яром і Чорнобилем (а був же
Берестейській договір з УНР, П.Скоропадський підписував угоду з кайзером). В
російських підручниках взагалі годі шукати якихось згадок про українців. Між
тим, на відміну від нас, російська територія включає українські етнічні землі
(Стародубщина, Вороніжчина, Кубань) та й живе в Росії не менше українців,
ніж у нас росіян (якщо брати не офіційні, а реальні данні статистики).
6. Багато претензій до висвітлення конкретних історичних подій. Найбільше
претензій до трактовки Переяславської Ради 1654 р. і ОУН–УПА. Цікаво, що
майже відпали проблеми щодо висвітлення києворуської історії і належності
давньоруської спадщини, постаті І.Мазепи, доби визвольних змагань 1917–
1921 рр. Щоправда О.Бузині не подобається І.Виговський, який був вірним
продовжувачем політичної лінії Б.Хмельницького. Все ж це дає право говорити,
що кількість спірних питань за останні 15 років значно зменшилося. А, отже, за
якихось 5–10 років і проблеми УПА не будуть такими болісними. Охочих
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прочитати аргументи щодо двох ключових питань української історії
запрошуємо звернутися до газети «Слово Просвіти» за кінець грудня 2006 р.
Що вимагає корекції у наших підручниках
Я дуже далекий від думки про ідеальність наших підручників, їх варто
багато й докладно переробляти. При збереженні концептуальної спрямованості
історичної освіти, на наш погляд, варто звернути увагу на такі моменти в
підручниках, які вимагають доповнення і корекції:
1. Історія України не має обмежуватися лише територією України. Тривалі
українські впливи відчували й російські столиці, у них піднімався український
рух (освітній вплив ХVІІ–ХVІІІ ст., петербурзький журнал «Основа» 1861–1862,
столичні українські громади ХІХ ст.) й польські столиці та Відень (краківські й
варшавські українські кола, Краківська академія мистецтв, українська школа
польської літератури і суспільної думки, парламентська українська репрезентація
у Відні, 100-тисячне українське населення Відня у 1920-ті роки тощо).
2. Українська історія – це не лише історія українських мас. Треба засвоювати
як своє життя і діяльність численної руської шляхти на Волині, Поділлі,
Київщині та Галичині у ХІV–ХХ ст. Наприклад, С.Наливайка ми визнаємо за
питомо свого, а того, з ким він воював, – О.Острозького і українську аристократію
ХVІ–ХVІІ ст., – віддаємо полякам.
3. Більше уваги заслуговує інтелектуальне життя України, яке варто
розглядати в контексті головних світових течій суспільної думки ХІХ – першої
половини ХХ ст.
4. Мало місця займає висвітлення української політичної еміграції 1920–
1980-х років. В Європі і Північній Америці вони не лише продовжували
українську справу, але й зробили чималий внесок у загальносвітову культуру.
5. Майже нічого немає про українські етнічні землі за межами теперішньої
державної території, про території сільськогосподарської української колонізації
(Зелений, Сірий, Малиновий клини, Бразилія, Канада, США і т. п.).
6. Недостатньо висвітлюється щоденна, повсякденна історія, історія побуту,
гендерні проблеми.
7. Під кутом зору національної схеми історії варто було б подати й історію
життя в Україні неукраїнських етносів: передусім росіян, поляків, угорців,
румун і євреїв. Неупереджене висвітлення цієї проблеми продемонструє, що
теза про уявний антагонізм українців і росіян є абсолютно надуманою.
Часто у наші дні цитують прислів’я: «Не хочеш годувати власну армію,
будеш годувати чужу». Перефразуючи це твердження, ствердимо: «Хочеш
забуття українського імені, вчи своїх дітей за чужими підручниками».
1

Табачник Д. «Востоку Украины пора перестать навязывать комплекс второсортности!» //
Сегодня. – 2006. – 13 октября. – С.5.
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Ярослава Верменич (Київ)
УРБАНІЗАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ В УРСР ЯК ОБ’ЄКТ ДОСЛІДЖЕННЯ
У СИСТЕМІ ЛОКАЛЬНОЇ ІСТОРІЇ
Девальвація популярних у першій половині ХХ ст. макроісторичних підходів
зумовила спрямування наукового пошуку у сферу мікроісторії. Нова локальна
історія, початки якої спостерігаємо в Англії 60 – 80-х рр., нині активно утверджується і на пострадянському просторі. Розглядаючи «місце» не стільки як
територію, скільки як «місцеве співтовариство», своєрідний мікрокосм, укорінений в часі і в просторі, нова локальна історія декларує відхід від описових
традицій краєзнавства і активно використовує мікросоціологічні підходи у
ретроспективному аналізі. Триває процес переосмислення понять «локус»,
«локалізм», «периферійність», «провінція», «регіон» тощо. Застосування кросісторичних підходів і методик локального мікроаналізу дає змогу створювати
не усереднено-типові, а виразно індивідуалізовані картини життя людських
спільнот у певному просторово-часовому вимірі.
Природно, що в фокусі інтересу нової локальної історії перебувають міста.
Адже місто – головна форма територіальної організації розселення, історично
конкретна соціально-просторова форма існування суспільства. У світовій та
вітчизняній практиці міста розглядаються як осередки економічного, науковотехнічного і культурного поступу і водночас як локальні суспільно-територіальні
системи, центри регіональних територіальних комплексів. Роль міських поселень
у системі розселення завжди була визначальною. Сучасні глобалізаційні
процеси зробили міста не лише економічними й політичними, але й потужними
інформаційними й комунікаційними центрами, які обумовлюють темпоритм
розвитку сучасної цивілізації. Не менш важлива і роль міст як носіїв своєрідної
духовності, хранителів історичної пам’яті.
Традиційна урбаністика у цих умовах не може не зазнавати значного тиску
нових історіографічних підходів. На думку редактора англійського журналу
«Міська історія» («Urban history») р.Роджерса, саме у царині дослідження міст
створюється найкращий ґрунт для дискусій з історіографічних і методологічних
проблем та міждисциплінарного співробітництва. Такі дискусії, приміром,
стали регулярними на міжнародних семінарах, які раз на три роки проводить
стокгольмський Інститут міської історії, що існує з 1919 р.1
Утім, фахівці-містознавці виразно бачать і труднощі, які виникають у процесі
дослідження історії міст. За точним спостереженням російської дослідниці
О.Тяпкіної, «місто, будучи багатовимірним і складним соціальним організмом,
ніколи не буде зрозумілим і вивченим до кінця – не лише внаслідок своєї
багатогранності, але і в силу своєї метафізичної сутності, яка вислизає від
дослідника у процесі вивчення. Але, незважаючи на ці пізнавальні складності,
вивчення міста необхідне тому, що воно є не лише самостійним суспільним
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організмом, але й структуроутворюючим елементом суспільства і повністю
поділяє його долю»2.
Проблема дослідження українських міст у межах ХХ ст. ускладнена тим, що
у стратегії радянської влади (і незалежної України не меншою мірою) не було
виразної просторової складової. Якщо елементи останньої й існували, то вони
цілком і повністю підпорядковувалися економічним завданням. Нові міста і
селища міського типу формувалися слідом за створенням промислового, воєнного
чи транспортного комплексу і були, по суті, придатком їхньої виробничої
структури. Ніхто й ніколи не розглядав завдання розвитку територій як
самостійні або пріоритетні, під час районізації враховувалася лише наявність
відповідних структур КПРС. Що ж до вивчення урбанізаційних процесів, то тут
особливо негативну роль відіграли пропаговані радянською владою аксіологічні
(інструментальні) підходи до міської історико-культурної спадщини, внаслідок
якої міська топоніміка виявилася вкрай перевантаженою назвами, пов’язаними з
комуністичними знаками і символами, а історія міст втрачала національні
ознаки і перетворювалася на апологію діяльності правлячої комуністичної партії.
Будь-який акцент на національних аспектах життєдіяльності міських спільнот у
кращому випадку кваліфікувався як самозамилування старовиною, а в
гіршому – як прояв буржуазного націоналізму.
Наслідком стала практична відсутність на пострадянському просторі теоретичного містознавства, аж до невизначеності у розрізненні міста і села.
Російські фахівці в галузі урбаністики справедливо звертають увагу на те, що
«розрізнення “місто – село”, з яким пов’язано надзвичайно багато, – таке ж уявне
й міфічне, як і уявна умовна межа між Європою і Азією… Немає (наукового,
адміністративного, побутового) уявлення про величезне реальне різноманіття
поселень (типологія поселень), про гігантську реальну багатоманітність місць,
територій, самої країни (комплексне районування культурного ландшафту)»3.
Єдиного, загальноприйнятого визначення міста поки що не запропонувала
жодна з наук, які ними займаються. Економісти критерієм міста вважають
характер основного джерела засобів існування населення, географи – морфологічні
особливості території, соціологи – наявність і функціонування окремого міського
співтовариства. Розмитою і неусталеною лишається категорія «історичне місто».
Нетрадиційні підходи до дослідження історії міст, які пропонує нова локальна
історія, привабливі насамперед з точки зору освоєння малорозробленої проблеми, яку можна було б охарактеризувати як «соціокультурне міське середовище».
Вони можуть виявитися плідними і для дослідження модернізаційних процесів,
зміни поколінь, ритмів повсякденного життя тощо. В рамках історії повсякденності, яка тісно корелює з новою локальною історією, пропонується зосередження уваги на повсякденному житті «міських низів» і динаміці їх соціального і
культурного росту. Інтерес до т. зв. «суб’єктивної сторони історії» передбачає
вихід у сферу соціальної психології. Останнім часом помітно підвищився інтерес
до історії малого (провінційного) міста, зокрема «трудового життя» і способів

Ярослава Верменич. Урбанізаційні процеси в УРСР…

255

міського самоврядування. На стику нової локальної історії і історії повсякденності
написана цікава монографія Ш.Фіцпатрік «Повсякденний сталінізм. Соціальна
історія Радянської Росії в 30-і роки: місто», яка 2001 р. вийшла і російською
мовою. У цьому ж ключі витримана монографія російської дослідниці
Н.Лебіної «Повсякденне життя російського міста: 1920 – 1930 роки» (1999).
Природно, що для істориків, вихованих у традиціях радянського концептуалізму і краєзнавчої описовості, перехід до нових методів і методик становить
значну трудність. Якщо раніше локальний джерельний матеріал розглядався
лише як ілюстративний, то нині саме він становить той масив, який є самоцінним і вимагає фронтального вивчення. Перенесення фокусу дослідницької
уваги на світ буденних справ, приватного життя, ціннісних уподобань, моделей
поведінки, культурних конфліктів вимагає освоєння методів антропології і
етнології, психології та лінгвістики. Непростою справою є вмонтовування безлічі
деталей у «надлокальний» історичний контекст, що є обов’язковою умовою в
методології нової локальної історії.
В Україні на ниві містознавства працює багато наукових шкіл, але нові
методологічні прийоми дослідження міської історії радянської доби засвоюються повільно. Узагальнюючих монографій, виконаних хоча б на тому рівні,
на якому була підготовлена на початку 90-х рр. ще у рамках «радянських та
східноєвропейських студій» праця Дж. Лібера4, упродовж 15 років незалежності
не з’явилося. Окремі сюжети міського життя розроблялися в рамках дослідження
процесів українізації, а також у історико-культурному та краєзнавчому вимірах.
Нетрадиційні методи дослідження історії міст у руслі історичної інформатики і
кліометрії, які обстоював В.Підгаєцький5, підтримки поки що не дістали.
Складність і багатоаспектність міської історії зумовлює наявність кількох
методологічних підходів до її осмислення. На перше місце серед тих, в яких
дослідження урбанізаційних процесів належить до числа пріоритетів, слід
поставити геоурбаністичний. Становлення вітчизняної геоурбаністики співпало
в часі із розвитком українських міст, але початки її простежуються не в УСРР, а
поза її межами. Засновником української геоурбаністики прийнято вважати
В.Кубійовича, який ще у 1927 р. здійснив комплексну економіко- і соціальногеографічну характеристику міста на основі конкретних експедиційних та
статистичних досліджень із застосуванням картографічних методів. На прикладі
свого рідного міста (Новий Санч на Лемківщині) він розробив і основоположні
принципи геоурбаністики. Метод Кубійовича ґрунтувався на дослідженні як
територіальної структури міста, так і особливостей забудови, щільності населення,
його етнічного і конфесійного складу. Існуючі критерії поділу населення на міське
й сільське Кубійович вважав незадовільними, оскільки слабо досліджувалися
особливості концентрації міського населення. Ним запропоновано і досить
чітку для того часу дефініцію міста як «поселення, що зосереджує на невеликій
території значну кількість людей, які займаються не сільськогосподарським
виробництвом, а зайняті у промисловості, торгівлі та інтелектуальних професіях»6.
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Другий підхід можна назвати історично-подієвим. Він базувався на упевненості
авторів у тому, що простежувати роль і значення міста в історії найдоцільніше
шляхом створення своєрідного літопису його життєдіяльності на основі якомога
ширшого кола джерел. Такий підхід став домінуючим в системі історичного
краєзнавства. Послідовна і хронологічно визначена розповідь про основні віхи
міської історії – принципи, якими керувалися, зокрема, автори багатотомної
«Історії міст і сіл Української РСР». Але якщо такий підхід був якоюсь мірою
виправданий для описання початкових етапів міської історії, то для відтворення
історії міст радянської доби він виявився малопродуктивним. Повз увагу авторів,
як правило, проходили особливості розселення, міської структури, своєрідна
«аура» міст. Натомість нариси виявилися перевантаженими найдрібнішими,
найчастіше персоналізованими, відомостями про діяльність місцевих партійних
і комсомольських організацій.
Третій підхід, запропонований істориками архітектури й містобудування, теж
дістав визнання у царині краєзнавчих досліджень. Його можна було б назвати
історико-культурним, оскільки у фокусі таких досліджень перебували проблеми
містобудівної спадщини і її охорони. У руслі цього підходу було створено чимало
вартісних праць, серед яких виділяються ґрунтовні, інформаційно насичені
монографії і статті В.Вечерського. У працях істориків-культурологів і пам’яткознавців висвітлюється чимало аспектів міської історії, які виходять за межі
традиційного дослідження архітектурної спадщини й містобудівних проблем.
Це стосується, зокрема, впливу тоталітарного режиму на міське середовище у
напрямі його дегуманізації і руйнування його культурного потенціалу. Орієнтація
на виробництво, а не на людину зумовила явище, яке В.Вечерський називає
ентропією містобудівних систем7 і яке заслуговує, безумовно, на спеціальну
дослідницьку увагу.
Один з підходів можна було б назвати структурно-територіальним, базованим
на аналізі проблем розселення і територіальної структури. Однак після 1977 р.,
коли було видано працю Є.Пітюренка8, помітного просування на цьому напрямі
не спостерігається.
І, нарешті, п’ятий підхід – кліометричний, заснований на кластерному аналізі.
Згаданий вже В.Підгаєцький зробив спробу вибудувати багатомірну динамічну
типологію соціально-економічних структур населення окружних і неокружних
міст України за результатами переписів 1923 і 1926 рр. Це дало змогу з’ясувати
характер розподілу самодіяльного населення за заняттями і соціальним складом і
виділити на цій основі 6 типів міст. Автору вдалося виявити у такий спосіб чимало недоладностей у радянських критеріях поділу населення на міське й сільське9.
Що ж до особливостей територіально-адміністративного устрою України і ролі
міст в системі територіальної організації, то цей напрям у містознавстві лишається
найменш розробленим. Довідник А.Івченка, який містить понад 1000 абсолютних,
відносних та порівняльних статистичних та історичних характеристик усіх сучасних
міст України10, становить приємний виняток. Але це лише зведені в таблиці
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дані щодо адміністративного підпорядкування, площі, чисельності населення
міст і його густоти, зміни назв міст тощо.
Вади сучасного містознавства давно, ще з перебудовних часів, усвідомлені й
визнані. На Всесоюзній конференції з питань історичного краєзнавства, яка
відбулася у Полтаві 1987 р., І.Іонов говорив про необхідність перенесення
акцентів у містознавстві з описово-ілюстративних до відтворювальних підходів
з фокусуванням на проблемі «людина і територія». Вихідним має бути не план і
його реалізація, а соціальна і соціально-психологічна картина життя населення.
«Новий підхід зосереджує нас на тому, що дає робітникові виробництво, споживання, суспільне життя. У центрі дослідження – змінюване обличчя робітника,
його людські, а не функціональні риси»11.
Як бачимо, уже 20 років тому в середовищі радянських містознавців намітилися (хоча й невиразно) підходи, які сьогодні вкладаються у систему нової
локальної історії. Інша річ, що для реалізації таких «просунутих» ідей потрібне
освоєння величезних масивів інформації, до якого вітчизняний історичний загал
поки що не готовий.
Гальмує містознавчі студії і обмаль теоретичних напрацювань, зокрема тих,
які стосуються ролі міст у системі радянського адміністративно-територіального
устрою. Немає чіткості навіть у визначенні основоположних понять: місто,
агломерація, урбаністика тощо. Недосить унормованими є поняття «місто»,
«містечко», «селище міського типу», різний зміст вкладається у поняття міськосільська система розселення. Зазвичай поняттям «місто» позначаються найбільш
великі за розмірами поселення замкнутого типу із значною чисельністю і густотою
населення, зайнятого переважно у неаграрних сферах діяльності; з високою
концентрацією виробництва і щільністю забудови. Останнім часом входить у
широкий обіг поняття «місто-район» – на означення просторової форми
розселення, що включає міське ядро і периферійну сільську зону, – за умови,
що значна частина приміського населення зайнята в місті. Селище міського
типу – перехідна форма поселенської структури від села до міста.
ХХ століття в Україні, як і у всьому світі, стало часом створення особливих,
місько-сільських систем розселення, приміром, у вигляді агломерацій. В основі
агломерації лежить певне місто (чи сукупність поселень міського типу), яке разом
із своєї периферією становить складну багатокомпонентну динамічну систему з
інтенсивними економічними, соціальними, культурно-побутовими, рекреаційними
та іншими зв’язками. В англійському слововживанні такі скупчення називають
конурбаціями (у США ще метрополісами). Розрізняють моноцентричні міські
агломерації з одним містом-ядром і поліцентричні з кількома (такий тип агломерацій
поширений у Донбасі). Агломераціям притаманний маятниковий тип трудових і
культурно-побутових поїздок між міськими й сільськими поселеннями, висока
питома вага екологічних проблем.
З поняттям «місто» нерозривно пов’язані поняття «урбанізація», «урбаністика»
та інші, що походять від лат. «urbanis» – міський. Під урбанізацією звичайно
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розуміють процес підвищення ролі міст у розвитку суспільства. Її найголовніші
прояви – зростання міських поселень, концентрація населення в них, поширення
міського способу життя на сільські поселення. У поняття «урбанізація» включають
і якісні зміни в житті суспільства – перетворення його переважно у міське за
характером праці, способом життя, розвитком культури. Урбаністика являє собою
галузь знання, що вивчає історію міст, їх розміщення, історію міського господарства, міського самоврядування, принципи містобудування тощо; вона виробляє
класифікаційні критерії, які створюють науковий фундамент для віднесення
того чи іншого населеного пункту до категорії міст і для поділу міст на категорії.
В урбаністиці застосовуються поняття «субурбанізація» (процес зростання і
розвитку приміської зони великих міст, внаслідок чого відбувається утворення
міських агломерацій), «рурурбанізація» (процес поширення міських форм життя
на сільську місцевість), «контрурбанізація» (процес уповільнення зростання
міських агломерацій). У не новому, але досить влучному визначенні суті урбанізації Є.Шипович та С.Мохначук звертають увагу на процеси «згущення
об’єктів, які тяжіють до територіальної концентрації і посилення зв’язків між
ними», «концентрації населення, міст, формування специфічних форм розселення,
ускладнення міських функцій». Для теорії адміністративно-територіального
поділу особливий інтерес становлять праці географів і економістів, які досліджують організуючу роль міст як центрів систем розселення, а також процесів
розмивання ядер міст, формування міст-супутників, поширення міського
способу життя12.
Геоурбаністика в системі географічних дисциплін розглядається як наука,
що аналізує процес виникнення міст і міського способу життя як відповідь на
певні потреби територій. Однією з складових частин геоурбаністики є характеристика районних факторів формування міст як ланок територіально-виробничих
комплексів. Своєрідний погляд на місто як фокусну точку певної території, що
його пропонує геоурбаністика, може чимало дати історичному містознавству,
дещо надмірно зосередженому на аналізі містобудівної спадщини і внутрішніх
функцій міст. Аналіз процесу виникнення міст і формування їхнього обличчя як
відповіді на певну територіальну потребу здатний істотно розширити діапазон
історичної регіоналістики. Поза межами такого підходу створення об’єктивної
картини районування в Україні в історичному вимірі і надалі буде проблематичним.
Однією з принципових проблем містознавства є визначення критеріїв поділу
населення на міське і сільське. Саме воно виявилося першим «каменем
спотикання» в урбаністиці радянської доби. Під час проведення всесоюзного
міського перепису населення (15 березня 1923 р.) до категорії міських були
віднесені поселення, затверджені у цьому статусі адміністративно, а також ті, де
головним заняттям населення не було сільське господарство. Об’єктами обстеження стали всі губернські й повітові міста, всі поселення, що мали міські й
селищні ради, а також передмістя, які не були включені до складу міської
території, але підтримували з містом тісний економічний зв’язок. До категорії
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міст були віднесені селища при фабриках, заводах, станціях, дачні селища при
кількості мешканців не менше 500 осіб тощо. Категорія «місто» виявилася,
отже, дуже розмитою. Приміром, до числа міст потрапило звичайне село
Вербовець, але не потрапили ні Юзівка, ні Кривий Ріг. Всього цим переписом
було зафіксовано 621 місто13.
Як спробу унормувати поняття «місто» і «містечко» можна розглядати
затверджену ВУЦВК і РНК УСРР «Інструкцію про порядок перечислення залюднених пунктів до розряду міських або сільських осель» (квітень 1924 р.). За нею
містом вважалося поселення з кількістю жителів не менше 10 тис. чол. Поселення, в яких жили від 3 до 10 тис. чол., вважалися містечками (за умови переважно
неземлеробських занять населення і наявності промислової, торговельної,
культурної інфраструктури). Відповідно до цих критеріїв майже 40 % давніх міст
України втратили свій статус, водночас деякі містечка й села стали містами.
У ході здійснення адміністративної реформи 1924 – 1925 рр. містечка зникли
як такі. Спеціальною постановою ВУЦВК від 28 жовтня 1925 р. запроваджувалося досить громіздке поняття «селище міського типу». В такий спосіб
здійснювалася уніфікація типології поселень в масштабах всього СРСР, яка без
будь-якої потреби знищила притаманну Україні специфічну форму організації
міського розселення. Водночас селяни одним розчерком пера перетворювалися у
міських жителів: за перші 10 років радянської влади до категорії селищ міського
типу в УРСР було переведено втричі більше сільських поселень, ніж за попередні
300 років.
Формально селище міського типу повинне було мати понад 2 тис. жителів,
зайнятих переважно у промисловій сфері та сфері обслуговування, а також
бодай мінімальну за міськими мірками інфраструктуру. Але на практиці ці
критерії витримувалися рідко; частіше селищем міського типу ставало звичайне
велике село. Як вважає А.Івченко, «хибне припущення, що можна штучно
перевести населення з категорії сільського в міське без майже будь-яких на те
об’єктивних передумов, призвело до некерованого (з погляду здорового глузду)
зростання кількості містечок в Україні»14. В ході цього процесу, який тривав
впродовж усього періоду існування радянської влади, руйнувалася специфічна
аура колишніх містечок і водночас створювалися нічим не виправдана селекція
сільських поселень. У Польщі, Білорусі, країнах Балтії містечка збереглися.
Тому обґрунтованими, на наш погляд, є пропозиції відкинути нічим не
виправдане негативне ставлення до містечок і повернути в українську мову, у
наукові видання, а, можливо, і в правове поле поняття «містечко»15.
За переписом населення 1926 р. на підрадянській Україні 402 поселення
були визначені як міські. За більшістю з них цей статус закріплювався за
поданням Центрального статистичного управління. Але існувала практика офіційного визнання того чи іншого поселення міським, і тому запропоновані ЦСУ
критерії постійно переглядалися. Приміром із 102 міських поселень Сталінської

260

Діалоги, гіпотези, джерела

області офіційно були затверджені такими лише 11, а у Ворошиловградській
області з 55 офіційно було визнано міськими лише 716.
Умовність критеріїв віднесення поселень радянської доби до числа міських
наочно продемонстрував В.Підгаєцький. Його спроба простежити, скільки ж із
402 зафіксованих переписом міських поселень були визнані офіційно, дала
цифру 176. Але, як йому вдалося встановити, навіть поміж 176 «офіційних»
міст були справжні села, а серед «неофіційних міських поселень» – справжні
міста. Отже, резюмував дослідник, будь-яка генеральна сукупність джерел є
лише умовно репрезентативною17.
Урбанізаційні процеси в Україні у 20 – 30-х рр. розвивалися бурхливо. За
даними ЦСУ УСРР приріст міського населення з 1923 по 1926 р. становив 1 115
тис. чол., у тому числі механічний – 775 тис. Надалі ця тенденція посилилася: з
1926 по 1931 р. природний щорічний приріст населення міст становив на 1 тис.
жителів 10,2 чол., а механічний був у 4 рази більший. Поповнювався робітничий
клас переважно за рахунок вихідців із села – за даними статистичного відділу
Наркомпраці УСРР у промисловості на кожні 100 зарахованих припадало вихідців
із села: у 1925 – 1926 рр. – 44,3%, у 1926 – 1927 рр. – 36%, у 1927 – 1928 рр. – 31,2%18.
Урбанізація 20 – 30-х рр., під час якої міське населення УСРР зросло більш
як удвічі, була продиктована завданнями «соціалістичної індустріалізації» і
супроводжувалася цілеспрямованою політикою по перетворенню робітничого
класу в опору системи. Цьому завданню підпорядковувалася вся система міського
постачання, яка в умовах жорсткої тривалої кризи була інструментом забезпечення лояльності населення до влади. Головним ідеологічним постулатом, яким
визначався напрям урбанізаційної політики, була «перебудова побуту»; відтак і
синонімом «будівництва соціалістичних міст» стало «культурно-побутове
будівництво». Нові міста часто називалися робітничими селищами і були ними,
насамперед за украй примітивною інфраструктурою. Більш-менш пристойний
вигляд мали лише робітничі клуби. Система впливу на особистість через клубну
систему, школу, засоби комунікації, літературу, мистецтво створювала суворий
ідеологічний прес, який виступав знаряддям уніфікації, русифікації, переідентифікації на основі нових моральних цінностей.
Утім, завдання створення «соціалістичних міст», яке постійно декларувалося
правлячою партією, реалізувати не вдалося – насамперед через нестачу потрібних
для цього коштів. Перенаселені «комуналки», бараки, черги у магазинах,
практична відсутність зручного транспорту, складна криміногенна ситуація
лишалися ознаками міст впродовж усього міжвоєнного періоду. У таких містах
панувала своєрідна «псевдоторгівля», пов’язана із системою розподілу дефіциту,
були начисто відсутні умови для розвитку приватної ініціативи.
Прикметною ознакою довоєнного міста України стало його «оселянювання».
Приплив у міста великої кількості селян привносив у міське середовище систему
цінностей, притаманну селу, міська ж культура не мала належних умов для
свого розвитку. Російський історик А.Ахієзер мав рацію, коли писав, що в СРСР
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«відбувалася не стільки урбанізація, скільки псевдоурбанізація, не стільки
інтелектуалізація села, скільки “оселянювання” міста»19. Він же звертав увагу
на те, що спроби поєднати індустріалізацію з архаїчним ставленням до праці
наперед були приречені на невдачу. А гіпертрофія адміністративної інтеграції
вступила у гострий конфлікт з різнобарвністю культурних регіонів, локальних
територій, міграційних уподобань, перетворивши, зрештою, цей конфлікт у
найважливіший чинник дезорганізації суспільства і держави20.
Для розуміння суті тих перетворень, які упродовж двох десятиріч докорінно
змінили обличчя українського міста, чимало може дати аналіз «трансформаційної
концепції» М.Бухаріна. Її конструктивний потенціал виявився невисоким, але
як засіб руйнування традиційних підвалин життя вона свою роль відіграла.
Комуністичній партії вдалося поставити під свій жорсткий контроль усю сферу
виробництва і суспільного життя і ліквідувати ті найменші паростки громадянського суспільства, які виникли у дорадянські часи. Водночас вона виявилася
неспроможною забезпечити бодай мінімальну відповідність високих темпів
індустріалізації і модернізації соціальної сфери. Наслідком стала неможливість
організовувати виробничу діяльність без розгалуженої системи примусу і
масових репресивних заходів. Для жителів міста, не пов’язаних із альтернативними джерелами задоволення своїх потреб, це означало цілковиту залежність
від «давальницької» системи нормованого розподілу, а для значної їх частини –
напівголодне існування і відсутність людських побутових умов. Політика
цілеспрямованого розколу суспільства за класовою ознакою й мілітаризація
масової свідомості мали своїм наслідком виразну соціальну асиметрію, конфлікт
інтересів, примітивні уявлення про соціальну справедливість.
В.Вечерський слушно звертав увагу на те, що тоталітарний режим ліквідував
в Україні європейське розуміння міста як самоврядної спільноти людей,
пов’язаних суто міськими видами діяльності й відповідними традиціями.
Натомість утвердилося азіатське розуміння міста як державної власності, місця
концентрації певних державних функцій (військово-адміністративної, фіскальної,
виробничої, ідеологічної тощо), де населення є чимось другорядним, що може
бути при потребі замінене, переміщене, скорочене чи збільшене, а для цього –
жорстко прикріплене до місця праці й проживання і контрольоване системою.
Місто в СРСР, доводив він, не було самоврядною спільнотою і не мало
можливостей саморозвитку; воно було не суб’єктом, а лише об’єктом
спрямованих управлінських дій, які у підсумку породжували містобудівні
диспропорції і хаос. Наслідком цього стала дегуманізація міського середовища,
зниження його інформаційного й культурного потенціалу, варварське ставлення
до історичної спадщини21.
Радянська влада постійно демонструвала нездатність або небажання привести
у відповідність темпи урбанізації і оптимізацію поселенської структури. Житлове
будівництво явно не встигало за промисловим. У 20-х рр. мінімальна житлова
санітарна норма в Запоріжжі становила 5,1 м2 на одного мешканця – за тієї
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умови, що упродовж 1926 – 1937 рр. населення міста зросло у 4,5 рази.
Прив’язаність Кривого Рога до шахт і заводів призвела до того, що місто
розтяглося у довжину на 126 км22.
В умовах України ще один, не менш гострий конфлікт створювала
непослідовність політики українізації. Влада намагалася перетворити її в
інститут «радянізації» міст і посилення їхнього впливу на україномовне село.
Натомість досягла протилежного результату – місто стало осередком формування
нової міської ідентичності і своєрідної народнокультурної мобілізації з характерним модерністським спрямуванням. Наслідком українізації стало істотне
зменшення розбіжностей у національній ідентичності Наддніпрянщини, Поділля,
Волині, з одного боку, і промислового Південного Сходу – з другого. Усвідомлення того факту, що українізація сприяє консолідації національно свідомих
прошарків суспільства, змусило правлячу партію відмовитися від проголошеного
курсу і жорстоко розправитися з носіями ідеології «націонал-комунізму»23.
Сьогодні вже можна простежити і деякі більш-менш віддалені наслідки
політики індустріалізації і створення «соціалістичних міст». Темпи урбанізації в
СРСР зазвичай порівнюють із японськими в час її інтенсивної урбанізації24. Але
суттєва відмінність полягала у виразному підпорядкуванні соціалістичної
урбанізації вирішенню військово-стратегічних завдань. Наслідком такої політики
стала поява нової категорії міст, життєдіяльність яких напряму підтримувалася
центральним державним адміністративним апаратом. На відміну від міст, які
впродовж тривалої еволюції були центрами адміністративних районів, тісно
пов’язаними із своєю периферією, нові міста таких тісних зв’язків із сусідніми
населеними пунктами не мали. Цей (досить умовний) поділ міст України на дві
групи доведеться брати до уваги, коли адміністративно-територіальна реформа
увійде нарешті у стадію практичної реалізації.
Окремо слід сказати про міську топоніміку як про знаряддя уніфікаційної
політики радянського режиму. Перейменування розглядалося ним як складова
частина творення політичного міфу з одночасним руйнуванням попередньої
історико-культурної традиції. Починаючи з 20-х рр., ця робота суворо регламентувалася і контролювалася центром. Особливого розмаху вона набрала у
40-х рр. – лише з 1 січня 1941 по 1 вересня 1946 р. на території тогочасної УРСР
було здійснено близько 5 тис. перейменувань. В часи розвінчання культу особи
виявилося, що впродовж 1924–1953 рр. в республіці адміністративно-територіальним одиницям різного рівня було надано 56 назв, пов’язаних з іменем
Сталіна. І в незалежній Україні (за Класифікатором об’єктів адміністративнотериторіального устрою 1997 р.) її карту «прикрашали» 73 села з назвою Жовтневе,
23 села із назвою Комсомольське й т.ін. Зберігалися й такі мовні нонсенси, як
Красний Октябрь, Красний Пахар, Восточне, Ізобільне тощо25.
Повоєнні роки стали в Україні періодом інтенсивного промислового будівництва, що потягнуло за собою нову міграційну хвилю. Бездумне освоєння
простору особливо гостро давалося взнаки в Донбасі, де навколо великих
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промислових монстрів, на місці старих сіл і хуторів, виникали нові міста.
Докучаєвськ, Вуглегірськ, Українськ, Шахтарськ та інші міста стали своєрідними символами нової забудови – як правило, без генеральних планів і
врахування екологічних перспектив. Боротьба з «архітектурними надмірностями»,
яку ініціював Хрущов, також сприяла тому, що нові міста були безликими і
небезпечними для проживання. Нарощування виробничих потужностей
супроводжувалося розростанням міст і селищ до такої міри, що вони майже
впритул наблизилися один до одного. За 30 років – з 1939 до 1969 – в Україні
кількість міст і селищ міського типу зросла з 733 до 1242 – на 63%26.
Уже в 70-х рр. стало ясно, що можливості екстенсивного розвитку економіки
Донбасу загалом вичерпані, а навантаження на екологію перевищує усі допустимі
норми. Але гонитва за «показниками росту» унеможливлювала скільки-небудь
тверезий аналіз ситуації. Більше того, за випробуваною в Донбасі моделлю
здійснювалося і освоєння нових районів вуглевидобутку – Західного Донбасу,
Львівсько-Волинського басейну.
Впродовж всього післявоєнного періоду в Україні відбувався інтенсивний
процес концентрації населення у великих містах, який супроводжувався гіперцентралізацією в обласних центрах основних фондів. Це потягло за собою високі темпи міграції, пряме і приховане безробіття у віддалених районах. Велика
залежність перспектив розвитку міста від адміністративного статусу особливо
рельєфно виявилася на прикладі міст, які були обласними центрами, а потім втратили цей статус (Ізмаїл, Кам’янець-Подільський, Дрогобич). Позбувшись обласного статусу, вони «фактично опустились до центрів міжрайонного значення»27.
На істотну трансформацію традиційних уявлень про відмінності між
«російським містом» та «українським» селом, що відбулася у контексті
післявоєнних змін у національному складі населення, звертає увагу Я.Грицак. У
цих відмінностей з’явилася виразна географічна складова. Якщо на Сході
України міста продовжували лишатися «російськими» – якщо не у кількісному,
то хоча б у культурному відношенні – то у Західній і Центральній Україні
переважаючим став український компонент. Спричинив ці зміни насамперед
масовий наплив у зруйновані війною міста селян, у тому числі значною мірою –
із Західної України. Цей наплив швидко компенсував воєнні та повоєнні втрати
міського населення, передовсім серед осіб єврейської і польської національностей. «Вперше за всю історію новітнього часу українці здобули перевагу у двох
найбільших і найважливіших з політичної точки зору містах Центральної і
Західної України – у Києві, всеукраїнській столиці, та у Львові, столиці
українського П’ємонту». Поняттям «національний каталіз» Грицак позначав
двосторонній вплив, який справляли одна на одну обидві частини України.
Однак якщо індустріалізація Західної України може розглядатися як позитивний
наслідок «радянізації», то колективізацію у цьому регіоні радянській владі
доводилося проводити за вже перевіреною схемою – «головним методом
“переконання” було грубе насильство»28.
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За даними на 1990 рік в Україні налічувалося 436 міст і 925 селищ міського
типу. Питома вага міського населення становила в середньому 67%, причому у
Донецькій області вона досягла 90%, а в Закарпатській, Тернопільській і
Чернівецькій областях становила лише близько 42%29. Недосконалість того
адміністративно-територіального устрою, який дістала у спадщину від УРСР
незалежна Україна, не в останню чергу зумовлена значними диспропорціями
щодо кількості міст в регіонах – якщо у Донецькій області їх 51, а у Львівській –
43, то у Житомирській, Миколаївській і Херсонській – лише по 9 міст у кожній.
Більш як третина селищ міського типу зосереджена у трьох областях –
Донецькій, Луганській та Харківській30.
Сучасні українські міста ще несуть на собі виразний відбиток минулої епохи
«соціалістичних перетворень», коли організація міського життя визначалася
потребами «єдиного народногосподарського комплексу». Концентрація промислового виробництва у великих містах створила величезне навантаження на
екологію, зумовивши водночас відплив працездатного населення із малих міст.
Як зазначено у затвердженій Законом України від 4 березня 2004 р. Загальнодержавній програмі розвитку малих міст, недостатнє врахування специфіки
останніх під час проведення соціально-економічних реформ загострило соціальнотрудові відносини в них, призвело до безробіття у значних масштабах.
Найчисленніша група міст, з якими безпосередньо пов’язане життя майже
22 млн. чоловік, переживає величезні труднощі у зв’язку із односторонньою
спеціалізацією підприємств і недостатньою завантаженістю їхніх потужностей,
відсутністю необхідних фінансових ресурсів, нерозвинутістю сфери обслуговування, незадовільним станом дорожнього господарства тощо. 33% малих міст
визначені як депресивні31.
На ще один негативний чинник, успадкований від радянських часів, звертає
увагу Р.Кісь. Втрату українського лінгвокультурного середовища в містах
Сходу і Півдня України, соціокультурну амбівалентність етномаргіналів він
розцінює як чинник екзистенційного вакууму і ознаку лінгвокультурної катастрофи.
Оскільки саме місто є космосом психокультурних смислів, завдання повернення
українського мовлення у великі міста є запорукою ревіталізації міста як живого
лінгвокультурного середовища. Заклик автора – створити передумови для
становлення українського урбанізму – цілком співзвучний вимогам часу, хоча
він і не пропонує реальних механізмів його утвердження32. Навряд чи розвиток
якісної інфраструктури українських мас-медіа, молодіжних клубів, клубів для
бізнесменів, української шоу-індустрії здатен істотно змінити атмосферу
російськомовних міст. Лише комплексний, системний підхід до розв’язання
болючих проблем міського життя, включно з подоланням корупції, криміналізації,
дегуманізації міжособистісних відносин, може створити нове міцне комунікативне
середовище.
Із сказаного випливає значущість міського менеджменту – вирішальної ланки
сучасного механізму управління містами. Єдиних підходів до трактування
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поняття «міський менеджмент» поки що не існує. Найчастіше воно вживається у
широкому розумінні – на означення системи управління як такої, тобто
сукупності принципів, методів, засобів, спрямованих на підвищення
ефективності функціонування міського організму. У вужчому розумінні міський
менеджмент – це комплекс дій, спрямованих на ефективну організацію, аналіз,
діагностику та прогнозування різноманітних видів людської діяльності на
території міст – із раціональним використанням людського, матеріальнотехнічного, природно-ресурсного потенціалів і забезпечення охорони довкілля та
добробуту населення.
Зрозуміло, що має пройти певний час, щоб населення малого міста чи
селища міського типу усвідомило себе не додатком до певної виробничої
одиниці, а територіальною спільнотою із певним статусом і самоврядною
управлінською системою. Йдеться про специфічну місцеву ідентичність, яка
має усвідомлюватися не вузьким прошарком ентузіастів-краєзнавців, а усією
громадою. Для цього не в останню чергу й потрібна реформа адміністративнотериторіального устрою, під час якої населення певного міста чи селища має
усвідомити себе єдиною спільнотою. Щоб це нарешті сталося, на місцях
потрібно провести відповідну роботу із застосуванням своєрідного методу
«соціальної діагностики». Остання має включати вивчення історії заселення і
освоєння даної території, того, як складався і змінювався соціальний склад
місцевого населення в минулому, чим займалися, які традиції наслідували
люди, що тут жили, як відбивалися зміни населення на організації життєвого
середовища. Особливо важливим уявляється аналіз впливу управлінських рішень
на формування «соціального профілю» міст. Шляхом спеціальних ситуаційнобіографічних інтерв’ю легко з’ясувати, як сприймають люди середовище, в
якому живуть, наскільки прив’язані вони до збережених (або навпаки, стертих з
лиця землі) слідів минулого, як ставляться до новобудов. Такі дослідження
стимулюватимуть тих, хто формує обличчя міст, більш дбайливо ставитися не
лише до ландшафтів і містобудівної спадщини, але й до людей, що становлять
ядро соціокультурного потенціалу міських спільнот.
Сучасна урбаністика здатна дати відповідь і на запитання про шляхи
подолання деформацій і перекосів, що відбуваються у руслі своєрідної
пострадянської «деурбанізації». Йдеться про тенденції неприродно високого
припливу населення у столицю й інші великі міста, про повернення багатьох
селищ міського типу до статусу сіл, про вторинну аграризацію праці на землі.
Чи варто і надалі іменувати містами поселення, де більшість громадян виживає
за рахунок сільськогосподарських занять? Як кваліфікувати поселення, що
дістали статус міст, будучи придатком великого підприємства чи шахти, коли ці
підприємства закрилися? Все це питання, які доведеться розв’язувати у
контексті майбутньої адміністративно-територіальної реформи, коли влада всетаки наважиться її здійснити. Але якщо її проводитимуть в озвученому у
2005 р. руслі, не менш складними можуть виявитися і нові, породжені нею
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завдання організації управління містами-районами і містами-регіонами, а також
областями, які позбудуться своїх природних центрів.
Поки що ж доводиться вже не перший раз констатувати, що українське
місто, попри наявність величезної кількості різноманітних праць з міської історії,
ще не стало повноцінним об’єктом комплексних, міждисциплінарних наукових
досліджень33. Зусилля істориків, пам’яткознавців, археологів, теоретиків архітектури й містобудування, культурологів, правознавців, управлінців лишаються
розпорошеними, а з-поміж величезної кількості періодичних видань немає
жодного, який би фокусував увагу на проблемах теоретичного і прикладного
містознавства. Помітний прогрес спостерігається лише у сфері дослідження
архітектурно-містобудівної спадщини історичних міст.
У світлі домінуючих у світовій науці нових підходів до вивчення локальної і
регіональної історії стає дедалі більш очевидним, що потенціал вітчизняного
краєзнавства, попри його державну підтримку спеціальною програмою, явно
недостатній для повнокровного відтворення міської історії радянської доби. Не
доводиться вже говорити про категоричне несприйняття застосовуваних у ньому
методологічних засад з боку теоретиків містобудування і пам’яткоохоронців –
досить послатися на оцінку В.Вечерським 26-томної «Історії міст і сіл
Української РСР» як праці «одіозної» і «засадничо-фальсифікаторської», а
намірів її перевидання в оновленому вигляді – як «безглуздих і безперспективних»34. Оцінки, прямо скажемо, аж надто категоричні, але доводиться визнати,
що краєзнавчі підходи сьогодні явно не витримують конкуренції з тими, які
утверджуються у межах нової локальної історії і нового теоретичного містознавства. Що ж до спеціального аналізу урбанізаційних процесів, то на
українському матеріалі ХVІ – ХVІІ ст. вони досліджуються значно глибше і
продуктивніше, ніж стосовно близьких до нас часів35.
Україна сьогодні конче потребує комплексного бачення історії міст як
складних нелінійних топохрононімічних систем і соціальних організмів – з
особливим акцентом на проблемах локалізації, правового облаштування, динаміки
населення, урбанізаційних і дезурбанізаційних процесах. З огляду на останні
особливо відчувається, зокрема, потреба в осмисленні проблем планової
контрольованої урбанізації, яка, починаючи з 70-х рр. минулого століття, є
одним з пріоритетних напрямів світового містознавства. Відповідно до
рекомендацій Міжнародної конференції з проблем людських поселень (Канада,
1976) розробляються, наприклад, спеціальні програми вивчення проблем малих і
«проміжних» міст36. Але у вітчизняній загальнодержавній програмі розвитку
малих міст, про яку вже йшлося, спеціальні наукові дослідження у царині
містознавства не передбачені.
Настав час визнати, що міській історії сьогодні затісно і в рамках краєзнавства,
і в межах історії архітектури чи пам’яткознавства. Містознавство має стати
автономним міждисциплінарним науковим напрямом і досліджувати місто як
живий організм в усіх багатогранних проявах його життєдіяльності у часі і в
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просторі. Потрібна містознавцям і своя трибуна – журнал і спеціальний сайт в
Інтернеті. Від ступеня осмислення міської специфіки і відповідної «соціальної
динаміки» значною мірою залежать і результати подолання глибоких деформаційних процесів, і успіхи у запровадженні інвестиційно-інноваційних моделей
розвитку, і темпи формування механізмів громадянського суспільства.
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Голодомор-геноцид 1932–1933 рр. та голод 1946–1947 рр.

Василь Марочко (Київ)
ВИЗНАННЯ ГОЛОДОМОРУ 1932–1933 рр. В УКРАЇНІ – ГЕНОЦИДОМ:
ІСТОРИЧНИЙ ФАКТ ПОЛІТИЧНОГО САМОУТВЕРДЖЕННЯ ТА
МОРАЛЬНОГО ЗЦІЛЕННЯ НАЦІЇ
Для української політичної діаспори, починаючи з 30-х років ХХ ст.,
голодомор в українському селі був злочином, проти якого вона боролася,
звертаючись до Ліги націй, парламентів європейських країн, міжнародних
громадських організацій. Термін «геноцид» з’являється в «Конвенції про
запобігання злочину геноциду та покарання за нього», ухваленої Генеральною
Асамблеєю ООН 9 грудня 1948 р., тобто саме тоді він набув юридичного
статусу1. Ідею покарання за злочин геноциду висунув у 1933 р. адвокат із
Польщі Рафаель Лемкін, запровадивши тлумачення «варварство» до дій осіб,
які з ненависті до людей нищили їхні культурно-духовні цінності, відтак
пропонував арештовувати їх та судити. Саме Лемкін, на переконання відомого
американського ученого Дж. Мейса, «лобіював через Організацію Об’єднаних
Націй два документи: Резолюцію Генеральної Асамблеї ООН 1:96 у 1946 році
та Конвенцію Організації Об’єднаних Націй із питань покарання і запобігання
злочину геноциду в 1948 р.»2. Резолюція, яка була ухвалена 11 грудня 1946 р.3,
наголошувала, що геноцид є злочином, і, таким чином, започаткувала не лише
термін, а, насамперед, норму міжнародного права. Конвенцію обговорювали
представники усіх націй, у тому числі Україна та СРСР, які були членами ООН,
але їхні представники замовчували тоді факт голоду – геноциду. Не говорили
про нього й інші країни, які ще у 1934 р. мовчазно прийняли СРСР до Ліги
націй. Політика перемогла мораль, але не подолала історичну пам’ять
українського народу. Вона жила, не згасала. Батьки передавали її дітям,
розповідаючи про суцільний мор в українських селах, штучно спричинений
сталінським режимом.
Термін «геноцид», котрий після Конвенції 1948 р. став юридичною нормою,
набув поширення в історичній та публіцистичній літературі, яка виходила
переважно в США та Канаді. Вона налічує декілька тисяч назв4. Дослідники
використовували, крім визначення «геноцид», його різні тлумачення: «український
холокост», «етноцид», «голодомор», намагаючись показати глибину і розмах
трагедії в Україні 1932–1933 рр., яка нагадувала злочин нацистів проти євреїв,
циган та інших народів. Фізичне винищення будь-якої національної, етнічної,
релігійної чи расової групи, на переконання Р.Лемкіна5, означало культурнодуховне спустошення людства.
Для української зарубіжної громади голодомор 1932–1933 рр. давно був
визнаний історичним фактом геноциду в Україні, але набув найширшого
розголосу після діяльності комісії Конгресу США, яку очолював Дж. Мейс –
американський дослідник українського націонал-комунізму 20–30-х років,
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інтелігентна і дуже чуйна людина, професіонал своєї справи. Він тісно
співпрацював з громадськими організаціями української діаспори, а також з
відомим ученим Р.Конквестом. У 1986 р. побачила світ книга Конквеста про
український голодомор6, яка згодом була перекладена російською та українською
мовами7. У 1990 р. вийшли матеріали Міжнародної комісії з розслідування
причин та наслідків голоду в Україні 1932–1933 рр.8, які сколихнули українське
суспільство. Членами Комісії були відомі західноєвропейські правники, висновки
яких не викликали заперечень, позаяк вони були справжніми «спецами», а
також не представниками української політичної громади. Термін «геноцид», як
його тлумачила Конвенція, вперше було застосовано для юридичної кваліфікації
українського голодомору. Зустрічаючись з Р.Конквестом у Стенфордському
університеті у квітні 2006 р., я пересвідчився, що він не відмовився від
визначення українського голодомору геноцидом.
В Україні про голодомор почали публічно говорити з другої половини
80-х рр. Так, у 1986 р. поет Іван Драч вперше вжив слово «голодомор» на з’їзді
письменників України, а 18 лютого 1988 р. Олекса Мусієнко оприлюднив його
на сторінках «Літературної України». 25 грудня 1987 р. перший секретар ЦК
КПУ В.Щербицький, тобто на чергову річницю радянської влади в Україні,
визнав факт голоду 1933 р. У березневому числі «Українського історичного
журналу» за 1988 р. з’явилася стаття С.Кульчицького, яка започаткувала вивчення
голодомору українськими істориками. Письменники, особливо В.Маняк, почали
збирати свідчення очевидців голоду. Історики занурились в архівні документи.
Паралельний пошук висвітлював колосальну трагедію, яка сталася в українських
селах впродовж 1932–1933 рр., освоєння якої відбувалося на емоційнопубліцистичному та науково-історичному рівнях. Упродовж другої половини
1989 р. разом з Є.Шаталіною мені вдалося опублікувати на сторінках
«Українського історичного журналу» перші архівні документи, які засвідчували
факт штучного голоду та його трагічних наслідків. Частина документів
потрапила до видання свідчень «33-й: Голод: Народна Книга-Меморіал», яку
вдало упорядкували Л.Коваленко-Маняк та В.Маняк. Зазначу, що В.Маняк
одним з перших визнав «геноцид проти українського селянства», розглядаючи
голод «як каральну акцію або акцію умиротворення, простіше – засіб упокорення
народу»9. 26 січня 1990 р. Компартія України визнала голод злочином сталінського режиму, ухваливши відповідну постанову, а також погодилася опублікувати
збірник унікальних документів та матеріалів, упорядкованих Р.Пирогом10. У
вересні 1990 р. відбулася перша міжнародна конференція з питань голодомору,
учасників якої приймала столиця України – м. Київ. Вона спонукала істориків
до активного вивчення причин та наслідків голоду 1932–1933 рр. в Україні.
В арсеналі публіцистів та істориків перебувало декілька визначень
(«голодомор», «геноцид», «народовбивство»), але вони не мали відповідного
політико-правового визнання. Ми сподівалися, що після проголошення 24 серпня
1991 р. державної незалежності України, питання визнання голодомору

272

Голодомор-геноцид 1932–1933 рр. та голод 1946–1947 рр.

геноцидом – справа найближчого часу. Сподівання виявилися марними. Комуністична партія, яку за причетність до ГКЧП «тимчасово заборонили»,
перелаштувала власні редути і перейшла до рішучого наступу. Вона,
захищаючи ідеологічну «цнотливість», забула про постанову 26 січня 1990 р.,
відтак почала використовувати тлумачення «так званий голодомор». Слово «так
званий» виявилося живучим, ним користуються не лише комуністи в Україні, а
також деякі російські високопосадовці.
27 червня 1992 р. в Україні була заснована Асоціація дослідників голоду
1932–1933 рр. Коли я виступав на її установчому з’їзді, у мене не було жодного
сумніву в тому, що голодомор – це новітня форма геноциду, зброя масового
фізичного винищення українського селянства, свідома і цілеспрямована акція
тоталітарного більшовицького режиму. Активісти нашої Асоціації (О.Веселова,
Н.Суходольська, Н.Вітровчак, П.Оробченко), які стояли біля її організаційних
витоків, а також Л.Коваленко-Маняк (голова Ради Асоціації), Л.Лук’яненко,
котрий підтримав Асоціацію у скрутний для неї період становлення та діяльності,
погодившись на керівництво, крім пошуку спогадів та архівних документів не
дали згаснути нашим сподіванням на державне визнання голодомору геноцидом.
Нас всіляко підтримували українці з діаспори – М.Коць, М.Міщенко, В.Косик,
Р.Сербин. Почали виходити збірники документів та спогадів, виходити матеріали
наукових конференцій, спрямованих на визнання голодомору геноцидом. Ми не
втрачали надії, хоча було боляче усвідомлювати той факт, що уряд та особливо
парламент незалежної України «саботували» належну політико-правову оцінку
голоду 1932–1933 рр. в Україні.
Визнання факту голоду на державному рівні відбулося в Указі Президента
України «Про заходи у зв’язку з 60-ми роковинами голодомору в Україні»,
підписаного 19 лютого 1993 р. Леонідом Кравчуком. Указом передбачалося
проведення Днів Скорботи і Пам’яті в Україні, які припадали на вересень
місяць11. Оргкомітет з вшанування жертв голодомору очолював М.Жулинський.
Тоді на Михайлівській площі м. Києва було встановлено пам’ятний знак
«Жертвам Голодомору 1932–1933 років» (автори – художник В.Перевальський
та архітектор М.Кислий). Знак став символом українського голодомору, візитною
карткою розтерзаної нації. Деякі «градоначальники» намагалися заховати
пам’ятник в парку неподалік від зруйнованого більшовиками Михайлівського
собору, але активісти Асоціації, особливо Д.Каленик, в родині якого від голоду
померло 12 братів і сестер, повернули гранітну споруду до стін православної
святині.
Чергову «п’ятирічку» роковин голодомору в Україні засвідчила постанова
Кабінету міністрів України від 26 жовтня 1998 р. за № 1696, яку видав прем’єрміністр В.Пустовойтенко. Основні заходи відбувалися протягом листопада. Їх
організацією займався віце-прем’єр-міністр В.Смолій. Заходами, які офіційно
були затверджені Кабміном, передбачалося покладання траурних вінків до
пам’ятних знаків жертвам голодомору, проведення виставки архівних документів
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та друкованих видань, панахиди у церквах12. Указом Президента України
Л.Кучми від 26 листопада 1998 р. за № 1310 «Про встановлення Дня пам’яті
жертв голодоморів та політичних репресій» було запроваджено конкретний
день – четверту суботу листопада. Вона поступово набувала меморіального
статусу, а біля Михайлівського собору покладали квіти офіційні делегації. Про
геноцид в урядових постановах та президентських указах не згадувалося. Якщо
у 1993 р. йшлося виключно про голод 1932–1933 рр., то у 1998 р. з’явилася
дивна множина – «голодоморів», а до жертв потрапили і політично репресовані,
серед яких було чимало й організаторів голодомору – геноциду. 20 березня
2002 р. Президент України видав Указ «Про заходи у зв’язку з 70-ми роковинами
голодомору в Україні», тобто 1932–1933 рр. Він дублював попередні укази та
заходи, хоча місцевим органам влади рекомендували «посилити увагу до
повсякденних потреб громадян, які пережили голодомор, поліпшення їх
медичного, соціально-побутового обслуговування, сприяти у веденні присадибного
господарства, вишукати можливості для надання матеріальної допомоги таким
особам»13. Лише 24 листопада 2002 р., звертаючись до українського народу у
зв’язку з Днем пам’яті жертв голодомору та політичних репресій, Л.Кучма
визнав голодомор 1932–1933 рр. геноцидом українського народу, закликав
міжнародне співтовариство підтримати Україну. 6 грудня 2002 р. він видав
розпорядження за № 393 «Про додаткові заходи у зв’язку з 70-ми роковинами
голодомору в Україні», доручивши українському уряду розпочати проектування
та спорудження Меморіального комплексу жертвам голоду 1932–1933 рр. в
Україні. Запроваджувалася церемонія покладання квітів до Пам’ятного знака
жертвам голодомору главами іноземних держав. Необхідно зазначити, що
ініціаторами та фундаторами перелічених заходів була українська інтелігенція –
письменники, історики, які вимагали визнання голодомору геноцидом. За
кордоном, особливо в США, активно діяла українська громада, звертаючись
неодноразово до ООН. Невипадково 58-ма сесія (вересень – грудень 2003 р.)
Генеральної Асамблеї ООН ухвалила спільну заяву 36-ти держав про визнання
голодомору національною трагедією українського народу. Співавтором її була
також і Російська Федерація, тому заяви деяких російських політиків про «так
званий голодомор» виглядають дивними.
Верховна Рада України, яка до 2002 р. пасивно споглядала за подіями навколо
визнання голодомору геноцидом, поступово почала виявляти політичну волю.
Так, 28 листопада 2002 р. вона ухвалила постанову № 258-IV «Про 70-ті роковини
голодомору в Україні», якою засудила політику геноциду, що її проводив
тоталітарний режим проти громадян України, передбачивши парламентські слухання у наступному році. Вона задекларувала необхідність визнання голодомору
геноцидом українського народу, але закликала це зробити міжнародне співтовариство, тобто Генеральну Асамблею ООН. 12 лютого 2003 р. відбулися парламентські слухання під керівництвом голови Верховної Ради України В.Литвина.
Доповідь виголосив віце-прем’єр-міністр Д.Табачник, зазначивши, що визнання
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голоду геноцидом має принципове значення для стабілізації суспільно-політичних
відносин в Україні, слугуватиме доказом незворотності демократичного вибору,
фактором відновлення історичної справедливості, морального зцілення кількох
поколінь від страшного шоку, заподіяного масовими репресіями. Верховна Рада
України, за винятком фракції КПУ, яка тоді була багаточисельною, ухвалила
«Рекомендації парламентських слухань» постановою від 6 березня 2003 р. за
№ 607-IV, що визнали голодомор геноцидом. 14 травня 2003 р. відбулося спеціальне засідання Верховної Ради України з вшанування пам’яті жертв голодомору
1932–1933 рр., на якому було ухвалено «Звернення до українського народу» з
констатацією факту геноциду у 1932–1933 рр. Постанови парламенту України
засвідчили його готовність розглянути проблему, задекларувавши факт визнання
голодомору геноцидом, але вони не мали сили закону, тобто належної правової
сили. Політико-правовий марафон тривав. Завершити його випало на долю
Президента України В.Ющенка.
11 липня 2005 р. Президент України видав Указ «Про додаткові заходи
щодо увічнення пам’яті жертв політичних репресій та голодоморів в Україні»,
доручивши уряду створити Інститут національної пам’яті, а також внести до
Верховної Ради України законопроект щодо політико-правової оцінки голодомору.
Черговим указом від 4 листопада 2005 р. В.Ющенко вимагав прискорення
підготовки та подання законопроекту про визнання голодомору геноцидом.
Така позиція глави держави була виявлена вперше за 15 років незалежності
України. Указом Президента України від 22 листопада 2005 р. за № 1644 «Про
відзначення Дня пам’яті жертв голодоморів та політичних репресій» запроваджено
ритуал приспущення Державного Прапора України на всій території держави та
Загальнонаціональної хвилини мовчання. На схилах Дніпра було закладено
«Калиновий Гай», на місці якого має бути споруджений Меморіальний комплекс
пам’яті жертв голодомору. У вересні 2006 р. завершився конкурс проектів
майбутнього Меморіалу. Залишалося лише одне питання: визнання голоду
1932–1933 рр. геноцидом.
Указ Президента України від 12 жовтня 2006 р. «Про відзначення у
2006 році Дня пам’яті жертв голодоморів та політичних репресій» засвідчив
принциповість та послідовність позиції глави держави щодо визнання голодомору геноцидом. На Михайлівській площі у присутності дипломатів іноземних
держав, голів облдержадміністрацій України, представників широкої громадськості Президент України вимагав, а не просив народних депутатів розглянути
та ухвалити президентський законопроект стосовно голодомору 1932–1933 рр.
«Ті, хто сьогодні заперечує Голодомор, – зазначив Президент України 25
листопада 2006 р., – глибоко і переконливо ненавидять Україну. Ненавидять
нас, наш дух, наше майбутнє. Вони заперечують не історію. Вони заперечують
українську державність». Таке звернення є першим за всю історію нашої
молодої держави, керівництво якої раніше обмежувалося формальними заходами
та політичними деклараціями.
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28 листопада 2006 р. виявилося доленосним та історичним днем в історії
українського народу: Верховна Рада України ухвалила президентський законопроект про визнання голодомору геноцидом з доповненнями, запропонованими
О.Морозом. «За» проголосували 233 народних депутати з 435 присутніх на
засіданні парламенту: від Партії регіонів – 2, від Блоку Юлії Тимошенко – 118,
від «Нашої України» – 79, від Соціалістичної партії України – 30, від
позафракційних – 4, від КПУ – «0». Комуністам бракувало не голосів, а мужності,
політичної волі, здатності до спокути і співчуття. У 2003 р. вони демонстративно
залишали зал, а цього разу намагалися заперечувати факт голодомору, додаючи
слово «так званий», використовуючи демагогічну риторику і вдаючись до
фальсифікації історичних подій та фактів. Закон про визнання голодомору
геноцидом забороняє заперечувати цей історичний, а від 28 листопада 2006 р. і
юридичний факт. «Голодомор 1932–1933 років в Україні є геноцидом українського
народу», – зазначається в першій статті закону, відтак набуває юридичної
чинності. Історичну справедливість відновлено, а пам’ять про жертви українського
голодомору збережено.
Необхідно відзначити конструктивну і відповідальну позицію спікера українського парламенту О.Мороза. Його пропозиції про висловлення співчуття
іншим народам, які постраждали від голодомору, є цілком слушними і
актуальними. Голод 1932–1933 рр. був також на території РСФРР (Північний
Кавказ, Кубань, Поволжя, Південний Урал), відтак Державна Дума Російської
Федерації має дати належну політико-правову оцінку трагедії, яка спіткала її
народи. Дискусії, які спалахували на засіданні парламенту, засвідчили його
духовно-ментальну неоднорідність, доказом є 202 «мертвих голоси», не поданих
за увічнення пам’яті полеглих від штучного голодомору українських селян.
Хотілося єднання нації, про яке говорив Президент України В.Ющенко, до чого
закликав Голова Верховної Ради України О.Мороз., але політичні міркування та
ідеологічні застереження значної частини парламенту стала на перешкоді.
Результати голосування виявилися вирішальними – «за» віддали свій голос
233 депутати (цифра «33», яка глибока запала до генетичної пам’яті українського
народу, не полишає нас!). Маємо вибудувати Меморіальний комплекс жертв
голодомору, а головне – позбутися «комплексів» та ідеологічних стереотипів,
виявити моральну відповідальність, людську гідність, продемонструвати
демократичний вибір суспільного розвитку. Зрештою, відбулася знакова
історична подія, яка заслуговує всебічного висвітлення.
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Валерій Васильєв (Київ)
ЕВОЛЮЦІЯ ПОГЛЯДІВ С.КУЛЬЧИЦЬКОГО НА ГОЛОД
1932–1933 рр. У КОНТЕКСТІ НОВІТНІХ ТЕНДЕНЦІЙ
УКРАЇНСЬКОЇ ІСТОРІОГРАФІЇ
Однією з найбільш серйозних проблем у наукових дослідженнях українських
істориків впродовж останніх двох десятиліть є голодомор 1932–1933 рр. Це не
випадково, адже жахлива трагедія, що ретельно замовчувалась комуністичною
владою, була величезною гуманітарною катастрофою в історії Європи та усього
світу. Наприкінці 1980-х рр. тема голоду перетворилася на вагомий чинник
політико-ідеологічної боротьби в Україні, актуалізувала історичну свідомість
українського суспільства. Відтоді з’явилася можливість об’єктивного та усебічного
аналізу голодомору.
Активну участь в ініціюванні наукових студій з цієї проблематики брав
С.Кульчицький, який восени 1986 р. увійшов до складу утвореної політбюро
ЦК КП України комісії, метою якої була протидія інформації щодо голоду
1932–1933 рр. Справа полягала в тому, що над проблематикою голоду почала
працювати комісія конгресу США, дослідницьку групу якої очолював Дж. Мейс.
Наприкінці 1986 р. відомий історик Р.Конквест надрукував книгу «Жнива скорботи: радянська колективізація та терор голодом». Завдяки високому науковому
рівню дослідження замовчувана не тільки в СРСР, але й на Заході проблема
набула міжнародного розголосу.
Тодішнє керівництво України розглядало офіційне визнання голоду 1932–
1933 рр. як серйозний політичний крок. У грудні 1987 р. перший секретар ЦК
КПУ і член політбюро ЦК КПРС В.Щербицький змушений був у доповіді,
присвяченої 70-річчю утворення радянської України, вимовити слово «голод»,
пояснивши його поганими кліматичними умовами. Він порушив більше ніж
п’ятдесятирічне табу на визнання наявності голоду.
На той час у ЦК КП України вже надійшла аналітична записка С.Кульчицького
про голод, складена вченим після багатьох місяців дослідження архівних матеріалів. На початку 1988 р. «Український історичний журнал» («УІЖ») дістав
дозвіл надрукувати записку у вигляді статті1. Після визнання В.Щербицького
розпочалося вивчення цієї «білої плями». Нині кількість публікацій обчислюється
тисячами2.
Метою даної статті є спроба дослідити еволюцію поглядів С.Кульчицького
на голод 1932–1933 рр. у контексті розвитку вітчизняної історичної думки.
Фокус аналізу зосереджується на когнітивному підході у дослідженнях вченого,
реконструкції його наукових поглядів та уявлень, що мають значний вплив на
історіографію.
Наприкінці існування СРСР, у 1990 р. ЦК КП України у спеціальній постанові
дав політичну оцінку голоду, як справжньої трагедії народу. Вказувалося, що
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причиною його була не посуха, а злочинний курс Сталіна та його найближчого
оточення (В.Молотов, Л.Каганович) стосовно селянства. Засуджувалась безпринципна політика комуністичного керівництва України (С.Косіор, В.Чубар) у
проведенні хлібозаготівель. Ця постанова зробила можливою видання збірника
архівних документів «Голод 1932–1933 років на Україні: очима істориків, мовою
документів»3. Публікація супроводжувалася коментарями вчених, які аналізували
політику керівництва Компартії, її наслідки для сільського господарства,
демографічні втрати України від голоду.
Цю останню проблему у книзі висвітлив С.Кульчицький. На той час він
обробляв статистичні матеріали, які стали доступними, і зробив висновок що
прямі демографічні втрати в Україні досягли 3,5 млн. осіб. Водночас автор
відзначив, що у республіці відбувалися недостатньо вивчені міграційні процеси,
які могли вплинути на цю цифру4.
У вказаному вище збірнику дослідник також оцінив непрямі втрати населення
(падіння народжуваності внаслідок голоду) і назвав цифру загальних втрат – до
5 млн. осіб5.
Суттєве значення для подальших наукових пошуків вченого мала зустріч з
Дж. Мейсом, який у 1990 р. вперше приїхав в Україну. Він передав С.Кульчицькому комп’ютерну роздруківку 206 свідчень про голод 1932–1933 рр.,
зібраних комісією США, і виступив на міжнародному симпозіумі «Голодомор –
1933» у Києві.
У межах цього першого в Україні наукового форуму, де розглядались
проблеми голоду, багато політиків, громадських діячів, письменників піддали
критиці вітчизняних істориків за їхню нерішучість в оцінці голоду. Праця
симпозіуму закінчилась ухваленням документу, в якому голод 1932–1933 рр.
кваліфікували як геноцид українського народу.
С.Кульчицький продовжував досліджувати феномен голоду. У 1991 р. він
видав монографію «Ціна великого перелому», де йшлося про голод 1932–
1933 рр.6. Вчений і далі вважав, що головною причиною голоду була відмова
від ленінських принципів здійснення реформ у сільському господарстві,
ініційована Сталіним насильницька колективізація, що призвела до створення
нежиттєздатної колгоспної системи. Намагаючись виправити ситуацію, керівництво Компартії посилило репресії проти селян, застосувало продрозкладку.
Це викликало голодомор. Останнє слово з’явилось у тексті книги не випадково.
Воно схоже на слово «голод», але в українській мові означає спеціально організований масштабний голод, штучно викликаний владою. Історик запропонував
розрізняти голод 1932 р. від голоду 1933 р., підкреслив, що вони – різні явища.
Більш докладно свої погляди С.Кульчицький виклав у колективній монографії
«Сталінізм на Україні: 20–30-ті роки». Він вказував, що необхідно об’єднати
усвідомлення голоду як непередбачуваного наслідку економічної катастрофи з
поглядами на нього, як кінцеву мету дій комуністичної влади. Тоді виникне
цілісна картина.
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Першопричиною голоду вчений вважав економічний колапс, що охопив
СРСР через спробу замінити товарно-грошові відносини прямим продуктообміном, форсованою колективізацією. Як наслідок, відбулась стрімка деградація
сільськогосподарського виробництва, зникла трудова мотивація у селян. Так
виник голод в 1932 р.
Голод 1933 р. викликала конфіскація не тільки хліба, але й всього продовольства у голодуючих селян, щоб «виховати» їх покірними комуністичним
правителям. Безпосередню відповідальність за терор голодом несли надзвичайні
хлібозаготівельні комісії на чолі з В.Молотовим та Л.Кагановичем, котрі діяли в
Україні та на Північному Кавказі. На думку С.Кульчицького, терор голодом під
час хлібозаготівель не застосовували у Поволжі, де діяла комісія на чолі з
П.Постишевим7.
У передмові до збірника документів з історії колективізації в Україні
(1992 р.) вчений повторив логіку своїх міркувань, вказавши, що події початку
30-х рр. необхідно розглядати у контексті другої спроби керівництва СРСР
здійснити комуністичний штурм в країні. Він стверджував, що необхідно
розрізняти голод 1931 р., голод 1932 р. і голод 1933 р., оскільки у кожному році
існували причини, що впливали на масштаби голоду8.
Можна зробити висновки, що вже на початку 1990-х рр. С.Кульчицький
відійшов від розгляду голоду в рамках «сталінських деформацій ленінської
концепції соціалізму». З’являлось розуміння доктринальних, ідеологічних засад
тих політичних дій керівництва Компартії, які призводили до голоду.
У 1993 р. в Україні на державному рівні відзначали 60-річчя голоду 1932–
1933 рр. В Києві відбулась міжнародна наукова конференція «Голодомор 1932–
1933 рр. в Україні: причини та наслідки». С.Кульчицький тоді вперше заявив,
що голод 1932–1933 рр. є геноцидом доктринального походження: його безпосередньою причиною було комуністичне будівництво. Мова не йшла про те,
що спроби створити комуністичну систему виробництва та розподілу
матеріальних благ призвели до господарської розрухи, наслідком якої був
голод. Такий розвиток подій характерний для 1921–1923 рр. Проте в 1932–
1933 рр. голод став інструментом комуністичного будівництва. Тоталітарна
влада здійснила терор голодом як метод досягнення у сільському господарстві
завдань, поставлених у березні 1919 р. в партійній програмі РКП(б). Використали голод, бо інших методів для утвердження позаприродних виробничих відносин не знайшлося.
Починаючи з 1929 р. більшість керівних кадрів Компартії об’єднались навколо
Сталіна щоб повторити комуністичний штурм. Вони намагалися побудувати –
відповідно до партійної програми – нетоварну економіку як наріжний камінь
тоталітарного політичного режиму. Штурм зазнав поразки, але вожді Компартії
провели суцільну колективізацію сільського господарства. Тому проблема
голоду тісно пов’язана з проблемою ціни колективізації.
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У 1932–1933 рр. Сталін використав терор голодом з метою змусити селян
сумлінно працювати на державу в колгоспі, виконувати «першу заповідь» –
хлібозаготівельний план. Українське село, яке чинило відчайдушний опір
колективізації, обрали «виховним майданчиком». Хліб вилучали на всій території
СРСР, де діяли хлібозаготівельні комісії, але конфіскація продовольчої продукції
під виглядом «натуральних штрафів» не була характерною для Поволжя та
Північного Кавказу (за виключенням Кубані, де майже дві третини сільського
населення мало українське походження). Тільки в Україні у селян вилучали всі
харчі, що спровокувало голодомор.
Водночас були ліквідовані всі досягнення українізації у районах проживання
українського населення у Російській Федерації. Безпосередньо в Україні національна інтелігенція перетворилася на об’єкт «полювання на відьом» у масштабах,
властивих іншим регіонам тільки в 1937–1938 рр.
За думкою вченого, карально-виховна функція голоду простежувалася дуже
чітко. Недарма у доповідній записці генерального секретаря ЦК КП(б)У
С.Косіора до ЦК ВКП(б) від 15 березня 1933 р. містилась фраза: «Те, що голодовка
не навчила ще дуже багато колгоспників уму-розуму, показує незадовільна
підготовка до сівби як раз у найбільш неблагополучних районах»9.
Тому історик обґрунтовував головний висновок у досліджуваному питанні:
голод використали як метод зміцнення колгоспного ладу. Терор голодом став
таким же елементом насильницької колективізації сільського господарства,
яким була експропріація власності селянських господарств, котру здійснили під
«класовими» гаслами.
Дослідник уточнив розрахунки втрат населення України під час голоду
1932–1933 рр. Повні втрати разом з ненародженими він оцінив для 1932 р. у
443 тис., а для 1933 р., враховуючи демографічну луну в формі зниження
народжуваності в 1934 р., – в 4207 тис. чоловік. У підсумку повні втрати склали
4 649 тис. чоловік. Неточності вихідних даних коректували цей показник у
межах від 4,5 до 4,8 млн. чоловік. Якщо врахувати «геноцид українців на
Кубані», загальна сума наближувалася до 6 млн. чоловік10.
В цілому, логіка С.Кульчицького була схожою до міркувань Р.Конквеста.
Український вчений звертав увагу на репресивні моменти політики голоду,
розцінював їх як спеціально організовані з метою зламати опір селянства,
підкорити його комуністичному режиму.
Принагідно зауважимо, що у «Жнивах скорботи», перекладених та виданих
1993 р. в Україні, Р.Конквест звинувачував сталінський режим у терорі проти
українських селян шляхом голоду; неприпустимих хлібозаготівлях; відмові у
допомозі селянам, коли вони помирали від голоду; експорті хліба з СРСР;
забороні згадувати слово «голод». Він вказував, що кордони України були зачинені, щоб запобігти втечам голодуючих до Росії та передачі їм продовольства.
Якщо в Україні голод був широкомасштабним, то в Росії він обмежувався
кількома сільськогосподарськими регіонами, зокрема Кубанню, де переважало
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українське населення. За оцінками історика, від голоду в Росії померло 2 млн.
чоловік, а в Україні – 5 млн.
На думку Конквеста, голод в Україні мав свою специфіку. На відміну,
наприклад, від Казахстану, де він став результатом бездумної, ідеологічно
вмотивованої політики, в Україні його спровокували свідомо та цілеспрямовано.
Р.Конквест стверджував, що голод в Україні необхідно визнати геноцидом,
розглядаючи його в контексті антиукраїнської національної політики Сталіна11.
У наступні роки українські історики продовжували уточнювати концептуальні
уявлення щодо голоду. В 1999 р. С.Кульчицький надрукував монографію, у
котрій писав, що голод був методом запровадження колгоспного ладу та
покарання селян, які не бажали працювати у колгоспах. Він наполягав, що це
був геноцид, але спробував віднайти відповідь на питання щодо співвідношення
національних та соціальних чинників. На основі національного зрізу демографічної статистики у співставленні зі зрізом її по містах та селах, вчений
стверджував, що люди вмирали у залежності від місця мешкання (у містах
смертність мало відрізнялась від природної, а на селі була жахливо великою),
але не за національними ознаками. Звідси робився висновок, що у межах
України та в районах з компактним проживанням українців в СРСР геноцид був
спрямованим не на українців, а на сільське населення.
Водночас вчений вказував, що у Поволжі забирали хліб, проте не все
продовольство, як в Україні. Масштаби голоду у цьому російському регіоні
після хлібозаготівель з врожаю 1932 р. приблизно співпадають з масштабами
голоду в Україні після хлібозаготівель з врожаю 1931 р. Була масова смертність,
але вона не вимірювалась мільйонами, як в Україні.
Своєрідна картина спостерігалась на Північному Кавказі. За даними
перепису 1926 р. тут мешкало більше 3 млн. українців. З 16 округів краю
більше всього українців знаходилось на Кубані – більше 900 тис. (62% всього
населення). На Дону їх нараховувалося 500 тис. (44%), в Армавірському
окрузі – більше 300 тис. (33%). Від діяльності надзвичайної хлібозаготівельної
комісії Л.Кагановича найбільше постраждала Кубань, де методи терору не
відрізнялися від українських.
Національна підоснова геноциду, вказував С.Кульчицький, побіжно проявилась
у постанові РНК СРСР та ЦК ВКП(б) від 14 грудня 1932 р. про хлібозаготівлі.
Керівники Компартії не тільки зачепили проблему українізації на Північному
Кавказі, що не стосувалося теми постанови, але й схвалили конкретні рішення з
цього питання. Українізація майже половини районів Північного Кавказу
засуджувалась як «петлюрівська», усі її досягнення негайно ліквідувалися.
З такої логіки історик зробив висновок: в Україні геноцид був соціоцидом
селянства, але в межах СРСР набув характеру етноциду українців12. Це
означало, що в Україні голод мав, головним чином, соціальну спрямованість, а
в Радянському Союзі – антиукраїнський характер.
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Тема державного терору в 1932–1933 рр. отримала розвиток у колективній
монографії «Політичний терор та тероризм в Україні. ХІХ – ХХ ст.: Історичні
нариси». У книзі С.Кульчицький розглядав дії керівництва СРСР з кінця 1929 р.
як серію державних терористичних акцій, спрямованих на експропріацію селянвласників. Серед них були розкуркулення, терористичні методи хлібозаготівель
в 1931–1932 рр., терор голодом в 1932–1933 рр. На думку вченого, в СРСР
«ініціативним початком державного терору була комуністична доктрина»13.
Схожий підхід С.Кульчицький та інші вітчизняні дослідники продемонстрували у колективній монографії Інституту історії України НАН України «Голод
1932–1933 рр. в Україні: причини та наслідки», що вийшла з друку в 2002 р.
Книга стала певним підсумком вивчення українськими істориками голоду
1932–1933 рр. У передмові до майже 900-сторінкової книги академік В.Литвин
відмітив, що це перша в історіографії комплексна наукова робота академічного
характеру про голод 1932–1933 рр. в Україні. Він заявив, що історики та
політологи, особливо іноземні, кваліфікують голод 1932–1933 рр. в Україні як
штучний, тобто спеціально створений. Як на нього, така оцінка була публіцистичною, але вірною, оскільки вказувала на відсутність суттєвих природних
причин голоду, акцентувала увагу на тому, що це була свідома терористична
акція, котру брутально виконав сталінський режим в Україні.
Пам’ять про трагедію тих років повинна сьогодні об’єднати український народ
навколо зміцнення власної держави, розвитку громадянського суспільства,
демократії та заснованої на різних формах власності конкурентноспроможної
національної економіки14.
Протягом останніх років позиція С.Кульчицького продовжує відігравати
важливе значення у концептуалізації голоду як геноциду. Наприкінці 2005 р.
вчений опублікував дослідження «Голод 1932–1933 рр. в Україні як геноцид».
Сама назва демонструє глибоке переконання історика, який присвятив вивченню
проблеми двадцять років життя, що голод таки був геноцидом. Для обґрунтування
своєї позиції він використав серйозну аргументацію, складовими частинами
якої стали:
1. Аналіз історичних передумов виникнення радянської влади шляхом виявлення історичної мутації російської революції та радянської влади як мутантної
цивілізації, позбавленої приватного підприємництва. Дослідник наголошував на
доктринальному екстремізмі більшовицької партії у поєднанні з радикалізмом
радянської течії в революції, природі радянської влади як двоєдиної конструкції
більшовицьких партійних органів (керованих вождями за допомогою демократичного централізму) та радянських органів (позбавлених владних повноважень).
Одну з центральних ролей у виникненні подібної тоталітарної конструкції
відіграла своєрідно інтерпретована В.Леніним марксистська ідеологія, стрижнем
якої стала концепція «держави-комуни».
2. Висвітлення характеру політики більшовиків, які одразу після жовтневого
перевороту 1917 р. почали сполучати демагогію й популізм з державним
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терором. Вони негайно розпочали «комуністичну» революцію, спрямовану
проти власності й приватних власників. «Держава-комуна» була несумісною з
існуванням десятків мільйонів дрібних виробників та землеробів. Вона намагалася
одержавити не тільки їх власність, але й різко змінити звичні форми життя.
Зміни викликали опір, а опір – репресії з боку держави. Сталін повторив комуністичний штурм, ініційований десятиліттям раніше Леніним. У регіонах з
найвищим опором Сталін застосував найбільш жахливу форму репресій – терор
голодом. Результатом такого терору став Голодомор.
3. Обґрунтування ролі колективізації та розкуркулення у виникненні голоду.
Відразу після створення колгоспна система увійшла до кризи: селяни тільки
імітували працю на колгоспних ланах, тому що майже нічого не одержували за
вироблену продукцію. Кремль розцінював таку недобросовісність як куркульський
саботаж. Об’єми державних хлібозаготівель кожен рік збільшувалися, й у
1932 р. в основні хлібовиробні райони (Україну, Північний Кавказ, Поволжя)
Сталін надіслав надзвичайні комісії, результатом діяльності яких став голод у
цих регіонах. У деяких частинах регіонів комісії не обмежувалися конфіскацією
усього збіжжя, а й вилучали всі продовольчі ресурси, нагромаджені у селянських
господарствах до нового врожаю. Це була форма репресії, спрямована на
спричинення смерті від голоду.
4. Доведення надзвичайної важливості національного виміру геноциду. За
допомогою статистичних даних встановлено, що 1933 р. люди гинули від
голоду у багатьох регіонах, але голодний мор з велетенською кількістю жертв
спостерігався тільки у двох політико-адміністративних утвореннях – УСРР і в
Кубанському окрузі Північно-Кавказького краю (тут українці складали більше
двох третин загальної кількості населення). Сталін запровадив терор голодом
українців не як геноцид етнічної групи, але як геноцид українських громадян.
Справа у тому, що «держава-комуна» постала ззовні як добровільний союз
дев’яти формально незалежних радянських держав. Це була поступка більшовицьких лідерів потужним національним рухам, особливо українському
визвольному руху. Проте СРСР скріплювався диктатурою комуністичної партії.
Її керівництво уважно слідкувало за ситуацією у національних республіках.
УСРР користувалася подвійною увагою, завдяки своїм економічному та
людському потенціалам, а також національному руху. Коли виникла вище
згадана криза, Сталін з превентивною метою перетворив Україну в епіцентр
репресій: суцільна колективізація та терор голодом підірвали базу українського
визвольного руху, а репресії проти КП(б)У та української інтелігенції дозволили
Кремлю поставити під повний контроль вже не державне утворення – УСРР, а
всього-на-всього республіку. Отже, терор голодом є геноцидом проти українського
народу як політичної нації15.
Протягом останніх років ті чи інші моменти аргументації С.Кульчицького
поділяють дослідники з різних країн світу. Так, німецький історик Г.Зімон
вважає, що голод був не наслідком неврожаю чи природної катастрофи, а
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складовою політики сталінізму. З цієї точки зору і економічно незалежний
селянин, і національно свідомий українець були ворогами тоталітарного
режиму й мали бути упокорені. Сталін побоювався відродження українського
сепаратизму, якій міг бути пов’язаний із польсько-західноукраїнською (східногалицькою) інтервенцією, як у часи С.Петлюри. Здійснена з великим тиском
українізація послабила, з погляду Сталіна, лояльність України щодо радянської
централізованої держави та цим об’єктивно працювала на руку українському
націоналізмові. Цю небезпеку було поборено голодом, терором, чистками16.
Італійський історик А.Граціозі обґрунтував засади нової гіпотези, яка має
врахувати як загальну картину СРСР, так і безсумнівне значення національного
питання. Його інтерпретація полягає у тому, що історики фактично мають
справу (з огляду на загальну ситуація в СРСР) з голодуваннями 1931–1933 рр.,
що зазвичай мали спільні причини й походження, але складалися з принаймні
двох особливих явищ: казахського голоду з епідеміями 1931–1933 рр. та українськокубанського голодомору кінця 1931 – початку 1933 рр. Колізія між цими двома
національними трагедіями й загальною ситуацію, що їх спричинила, викликає
багато непорозумінь. На думку вченого, якщо аналізувати загальносоюзну
кризу, то потрібно враховувати, що Сталін у певний момент вирішив використати
голод для того, щоб зламати селянський опір колективізації. Цей опір був
сильнішим у неросійських регіонах, де події набули особливої динаміки.
В червні 1932 р. Сталін розробив те, що американський історик Т.Мартін
назвав «національним тлумаченням» голоду17. Радянський вождь переклав вину
за ситуацію в УСРР на республіканських лідерів й виступив з аналізом
політичної ситуації в СРСР. 11 серпня 1932 р. у листі до Л.Кагановича Сталін
заявив, що Україна була «головною проблемою» й існувала реальна небезпека
«втратити Україну», яка мала бути перетворена на «більшовицьку фортецю».
Щоб цього не трапилось, Сталін застосував вже добре розроблену модель
превентивних, класово зумовлених, колективних репресій щодо низки національних та соціально-національних груп, які, на його думку, становили загрозу
режимові. Подальші події довели, що головними в його думках залишались
Україні та українці.
Тому наслідки голоду на загальносоюзному рівні та в Україні й Казахстані
водночас подібні й відмінні. У першому випадку використання голоду не тільки
допомогло подолати опір селян, а й гарантувала перемогу диктатора, навколо
якого почав формуватися культ, заснований на страху, дозволило через
упокорення найважливішої республіки перетворити радянську федерацію на de
facto деспотичну імперію. У Казахстані були серйозно ушкоджені структури
традиційного суспільства, «а в Україні – як тіло, так і верхівка національного
організму, що, у свою чергу, значно вповільнило та деформувало процес
національного будівництва»18.
А.Граціозі слушно підмітив, що автор терміну «геноцид» Р.Лемкін зазначав,
що геноцид не обов’язково має означати негайне знищення нації. Він призначе-
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ний швидше для визначення координованого плану різноманітних дій,
спрямованих на знищення найважливіших засад життя національних груп. З
цієї точки зору, голодомор в Україні був геноцидом: величезні втрати населення
в Україні свідчать, що їх викликала суб’єктивна воля, рішення використати голод
в антиукраїнських цілях, котрі ґрунтувалися на «національному тлумаченні»,
розробленому Сталіним.
Режим на чолі зі Сталіним свідомо здійснював заходи, спрямовані на
подолання опору селян, метою яких було масове винищення та геноцид у
зазначеному вище тлумаченні цього терміну. Цей геноцид був результатом
голоду, котрий не організували навмисно, але використали для покарання
потенційно небезпечних для режиму національних та етносоціальних груп.
Голодомор не був націлений на знищення цілої української нації (на відміну від
Голокосту), але він був теоретично й політично зумовлений. Якщо Голокост є
«найчистішим» проявом геноциду (з точки зору Конвенції ООН від 9 грудня
1948 р.), що перебуває на верхівки піраміди подібних злочинів, то голодомор в
Україні наближається до цієї верхівки19.
Як бачимо, погляди С.Кульчицького на голодомор як геноцид поділяють
історики з різних країн світу. Наприкінці листопада 2006 р. голодомор 1932–
1933 рр. визнала геноцидом Верховна Рада України. Це означало, що наукові
погляди С.Кульчицького та його колег отримали політичну та законодавчу
підтримку.
Отже, розвиток когнітивного підходу у дослідженнях С.Кульчицького
протягом останніх двадцяти років поступово трансформував його уявлення на
голод 1932–1933 рр. від ідей «порушення ленінських принципів колективізації»
до концептуального переосмислення природи комуністичної влади, визнання
штучного характеру голодомору, визначення його як геноциду українського
народу. Дослідження вченого суттєво впливали на розвиток історичної думки з
цієї проблематики не тільки в Україні, але у різних країнах світу.
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Людмила Гриневич (Київ)
ЦІНА СТАЛІНСЬКОЇ «РЕВОЛЮЦІЇ ЗГОРИ»:
УКРАЇНСЬКЕ СЕЛЯНСТВО В ОЧІКУВАННІ НА ВІЙНУ
Визначена ідеологічним постулатом про неминучість збройної конфронтації
між капіталізмом і соціалізмом, здійснена за рахунок безжалісного пограбування
села програма індустріалізації в цілому дала очікувані сталінським керівництвом
результати, спричинивши промисловий стрибок Радянського Союзу – насамперед
успішну розбудову його воєнно-промислового комплексу і модернізацію збройних
сил1. Одначе ціною стрімкого нарощування стальних м’язів більшовицької
держави стали прямі мільйонні втрати найціннішого «людського матеріалу» та
небачене за своєю масштабністю з часів громадянських воєн 1917 – початку
1920-х рр. виявлення нелояльності більшовицькій владі з боку поважної частини
населення СРСР, зокрема України. Центральним завданням даної наукової
розвідки є встановлення тісної кореляції між сталінською «революцією згори»,
трагедією голодомору 1933 р. і зростанням антирадянських настроїв в українському суспільстві у контексті його ставлення до можливої війни. Більш
конкретно коло питань, що визначають напрям дослідження, можна окреслити
у такий спосіб: якими були уявлення населення УСРР про майбутню війну,
яким був ступінь психологічної готовності до неї, нарешті головне – наскільки
пануючі в умовах розгортання сталінської «революції згори» політичні настрої
в українському суспільстві відповідали стратегічній за своїм значенням вимозі
утримання на достатньому рівні лояльності мас до влади як передумови
боєздатності збройних сил і міцності тилу.
***
Радянська зовнішньополітична стратегія першого повоєнного десятиліття
була споріднена Дволикому Янусу. З одного боку – більшовицька держава не
тільки офіційно декларувала прихильність ідеї світової революції (курс на
«об’єднання трудящих усіх країн у Світову Соціалістичну Радянську республіку»
було закріплено Конституцією СРСР 1924 р., відбито у державній символіці,
зокрема у державному Гербі, верхнє поле якого прикрашала п’ятикутна червона
зірка, що нависала над земною кулею, а нижнє – войовничий марксистський
заклик «Пролетарі усіх країн, єднайтеся!»), але й вживала конкретних заходів у
напрямі «підштовхування» світового революційного процесу – від координування
підривної діяльності «міжнародного революційного штабу» – Комінтерну до
дієвої підтримки колишніх колоніальних країн Сходу, що на них після невдач у
Європі покладалися особливі надії у справі підготовки світового революційного
вибуху. З іншого боку, безуспішні спроби «лобової атаки» світової капіталістичної
фортеці – поразка Червоної армії у Польщі 1920 р., невиправданість надій на
спалах революції у Німеччині у 1923 р., а також руйнівні наслідки багаторічних
воєн, воєнно-комуністичних методів господарювання – повний занепад промис-
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ловості, сільського господарства країни, її очевидна економічна, воєннотехнічна відсталість порівняно з державами капіталістичного світу, врешті-решт
відверто слабкі позиції радянської влади на теренах колишніх національних
окраїн спонукали більшовицьке керівництво до пошуку можливостей чергової
«мирної передишки» з тим, аби зібрати сили для майбутніх боїв. Саме на це
були спрямовані публічно висловлена Й.Сталіним наприкінці грудня 1924 р.
ідея про можливість перемоги соціалізму в одній країні2 та поступова перебудова
офіційної пропаганди СРСР з революційно-наступального на оборонний мотив.
Останнє, ясна річ, не залишилося непоміченим урядами капіталістичних країн,
чимало з яких стали на шлях дипломатичного визнання Радянського Союзу,
благополучно заплющивши очі і на пануючий в ньому політичний терор, і на
відчайдушні спроби еміграційних урядів, у тому числі Української Народної
Республіки, перешкодити міжнародній легітимації більшовизму.
Декларуючи прихильність справі миру, Радянський Союз (як, утім, і більшість
тогочасних країн світу) готувався до війни, гарячково вишукуючи можливості
для швидкої модернізації економіки – насамперед розбудови цілісного воєннопромислового комплексу. Попервах особливі надії у цьому відношенні покладалися на Веймарську Німеччину, з якою СРСР протягом 20-х рр. у порушення
норм Версальського договору таємно співпрацював у військовій сфері. Однак
німці не виправдали сподівань на щедрі інвестування в радянську економіку,
обмежившись використанням пролетарської держави як полігону для випробувань
нових видів зброї і тренування військових спеціалістів3. Цілком усвідомлюючи,
що в капіталістичному оточенні інших потенційних інвесторів у радянську
оборонну промисловість годі шукати, більшовицьке керівництво вирішило
створити в короткі строки ефективну систему військово-промислової мобілізації,
зробивши це переважно за рахунок внутрішніх ресурсів, насамперед «дрібнобуржуазного прошарку» суспільства – селян, що виробляли чи не єдиний
конвертований на той час на зарубіжному ринку «радянський товар» – хліб. На
пряму залежність обороноздатності СРСР і форсованої індустріалізації наполегливо вказували і радянські військові стратеги. Зокрема, начальник Штабу
Червоної армії М.Тухачевський на початку 1927 р. у «Доповіді про оборону»
прямо заявив: «У теперішній час ані СРСР, ані Червона армія до війни не
готові... Тільки через ряд років після того, як індустріалізація країни зробить
нові крупніші досягнення, наша здатність до тривалої війни почне зростати»4.
Жорсткому тискові на село, що став набирати обертів з початку 1928 р.,
передувала масована психологічна підготовка – найактивніше роздмухування
радянською пропагандою протягом усього 1927 року тези про начебто навислу
загрозу війни проти СРСР з боку коаліції капіталістичних держав. Дійсно,
1927 р. позначився певними ускладненнями міжнародної обстановки довкола
Радянського Союзу: у квітні на більшовицьке керівництво очікувало чергове
розчарування з приводу нереалізованої перспективи розгортання світового
революційного процесу – цього разу внаслідок перемоги Гоміндану над
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комуністами Китаю; у травні – уряд О.Чемберлена після розкриття специфічної
діяльності представників радянської торговельної делегації в Лондоні
звинуватив червону Москву у втручанні у внутрішні справи Великобританії,
розірвав з СРСР дипломатичні відносини та ініціював проведення в червні того
ж року у Женеві (під час сесії Ради Ліги націй) конференції міністрів іноземних
справ Бельгії, Великобританії, Італії, Німеччини, Франції, Японії, під час якої
запропонував об’єднати зусилля проти «пропаганди Комінтерну». Хоча Розвідувальне управління Штабу РСЧА розцінювало можливість воєнного виступу
проти СРСР у 1927 р. як маловірогідну5, радянське політичне керівництво
зробило усе для нагнітання в країні «воєнного психозу», всіляко «розкриваючи»
підступні наміри капіталістів та протиставляючи їм миролюбні ініціативи
СРСР – як от абсолютно популістський для того часу проект Міжнародної
конвенції про загальне, повне і негайне роззброєння. Така широко закроєна
пропагандистська кампанія мала цілком прагматичне спрямування: вона не
лише морально готувала суспільство до потреби чергового «затягування
ременів» – посилених витрат на індустріалізацію, розвиток оборонної промисловості, але й попередньо більш глибоко зондувала ступінь лояльності мас до
влади, їх психологічну готовність до певних жертв в ім’я збереження миру.
А проте «воєнна тривога» 1927 р. продемонструвала психологічну втомленість
української спільноти від минулих воєн та прагнення до збереження миру.
Останнє також непрямо засвідчувало встановлення у радянській Україні
нетривкої рівноваги на паралелі «влада-населення», яка, втім, утримувалася
виключно на здобутках здійснюваних у 20-ті рр. ліберальних реформ. Власне
кажучи, лояльність більшовицькій владі – принаймні з боку основної маси
українського селянства, була в цей час скоріше вимушеною і ґрунтувалася на
сповідуванні принципу: «Ми вже звиклися, стало краще жити, можна господарювати...»6. Наскільки умовним було таке мирне співіснування, наскільки
ситуативними були виказані масою українського населення антивоєнні настрої
стало зрозумілим з початком сталінської «революції згори». Остання не тільки
виплеснула на поверхню глибинні почуття неприйняття існуючого політичного
режиму, стійкої ворожості до нього, але й сприяла перетворенню думки про
майбутню війну на справжню idea fix для поважної частки населення –
насамперед селянства, яке саме з війною і тільки з нею стало пов’язувати надії
на падіння влади комуністів.
Екстраординарні заходи на селі взимку 1928 р. – масовані хлібні реквізиції з
одночасним терміновим визискуванням заборгованостей по сільськогосподарському податку, страхових зборах, насіннєвих позиках та активним розгортанням фінансових кампаній у вигляді самообкладання, реалізації позики зміцнення сільського господарства вже самі по собі породили в масі українського
селянства тверде переконання у наближенні війни. Спостерігаючи за партійними
посланцями – уповноваженими, тисячі з яких у цей період заполонили українське
село, фактично підмінивши собою органи радянської влади, за нескінченними
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хлібозаготівлями селяни виказували припущення, що війна ось-ось має розпочатися і що радянська влада (Москва) або намагається «хлібним золотом»
відкупитися від капіталістичних країн, або поспішає зробити продовольчі запаси
за рахунок України, яку, безперечно, їй доведеться залишити. Основним імовірним нападником на СРСР у масовій уяві в цей період виступала «буржуазнопоміщицька Польща», стосунки з якою, особливо після приходу до влади
Ю.Пілсудського, залишалися напруженими, і яка у дзеркалі офіційної пропаганди незмінно виглядала войовничою, а головне – непримиренною противницею радянського ладу. Дратівливим фактором як для радянського керівництва,
так і для його противників не могло не виступати і те, що на польському терені
перебував очолюваний А.Лівицьким еміграційний уряд УНР, який мав цілком
реальний досвід воєнної співпраці з поляками у боротьбі проти більшовизму.
Загострення суспільно-політичної ситуації в республіці з літа 1928 р. – голод
у постраждалих від посухи і хлібних визисків південних округах та розгортання
активних форм опору владі – чисельні випадки побиття радянських активістів,
триваючі «жіночі волинки» на селі та голодні маніфестації біля пустих магазинів
у місті іще більше загострили відчуття близькості війни. З блискавичною
швидкістю по селах стали поширюватися фантастичні чутки про початок війни
Польщі проти СРСР, спричиняючи в масі населення панічні настрої та купівельну
лихоманку. Характерну у цьому відношенні картину описав у своєму листі до
газети «Радянське село» один із мешканців с. Михайлівка Озерського району
Первомайської округи: «“Війна! Війна!” – кричали цілі два дні наші селяни і
сунули до кооперативу за бакалією. КНС у цім брав активну участь. За два дні
розтягнули з кооперативу кожний по два–три пуда солі, півпуда гасу (керосину –
Авт.), щоби вистачило на всю війну. Усі плачуть, а тут тобі як телеграфом:
“Уже у Великому Бобрику поляки!”, “Бобрик уже забрали!”, “Прямо на Михайлівку
наступають!”. Усякий не знає, що його робити: чи то втікати, чи то залишатися...»7.
Зауваження автора листа щодо намірів селян кидати свої домівки було
явним перебільшенням: знервовані та озлоблені нескінченними хлібозаготівлями,
розгортанням репресій українські селяни, зокрема і бідняцькі прошарки, які
перші відчули на собі лещата голоду 1928 р., не тільки не мали гадки покидати
господарства, але майже з нетерпінням очікували на прихід поляків, пов’язуючи з
ним можливість скидання «совіцького залізного ярма»8. «Через два місяці на
Україну прийдуть поляки, і тоді настане кінець хлібозаготівлям...»9, «У нас
немає хліба тому, що влада його вивозить до Москви, а вивозить тому, що знає:
невдовзі вона лишиться України. Ну нічого, приходить строк їм п’яти
намазувати...» – такі розмови серед хліборобів фіксувалися влітку 1928 р.10. Як
характерне у зведеннях спеціальних та політичних органів оцінювалося й виказування селянами сподівань на можливість відновлення української державної
самостійності в ході війни Польщі проти СРСР. У липні 1928 р. один із
сількорів Іванівського району Волинської округи розповідав у листі до
«Крестьянской газеты» як місцеві «куркулі», проходячи повз церкви, скидають
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шапки і моляться за А.Лівицького – «щоб скоріше прийшов на Україну»11. На
початку серпня по селах Шепетівської округи доволі активно мусувалися чутки
про готовність поляків добровільно оголосити Україну самостійною12. Тоді ж у
м. Любар Бердичівської округи поширився поголос про скликання Варшавою у
найближчий час важливого засідання Сейму, після чого, мовляв, більшовики
без бою мають покинути українську територію, Україна буде проголошена
самостійною державою на чолі з президентом Лівицьким, а командувачем її
збройних сил стане отаман С.Петлюра, якого насправді не забито13. У Лубенській
окрузі селяни, за повідомленням ОПК, демонстративно запитували уповноважених
по хлібозаготівлях: «А чи скоро Україна воюватиме з Росією?». Вони також з
викликом заявляли: «На Україні нехай будуть поляки, вони не гірше за
кацапів»14. За інформацією партійних органів, влітку-восени 1928 р. пов’язана з
чутками про війну агітація «петлюрівського ґатунку» відзначалася у Бердичівській, Біло-Церківській, Вінницькій, Дніпропетровській, Київській, Лубенській,
Маріупольській, Мелітопольській, Могилів-Подольській, Полтавській, Херсонській та Шепетівській округах15. Тема війни поляків проти СРСР та «бажання
Польщі звільнити українців від більшовицького ярма» будирувалася в
українських селах і взимку-навесні 1929 р.16 Такі ж настрої спостерігалися у
містах, переважно у колі тісно пов’язаного з селом робітництва та частини
«націоналістичної» інтелігенції, яка перебувала під найпильнішим спостереженням
ОДПУ. В липні 1928 р. В.Балицький спрямував на ім’я генерального секретаря
ЦК КП(б)У Л.Кагановича розлогу доповідну «Про пожвавлення української
контрреволюції», в якій висновувалося: «Можна вважати встановленою ту
обставину, що ступінь активності внутрішніх шовіністичних елементів перебуває
у прямій відповідності зі складністю та загостреністю міжнародного стану
СРСР. Вони виходять з того принципового положення, що крах СРСР є
неминучим і при цій катастрофі Україна зможе здобути незалежність»17.
Звичайно, сталінські новації в аграрній сфері боляче вдарили не лише по
українцях, але й по греках, євреях, німцях, поляках та ін. Проте на відміну від
українських селян, які в значній більшості можливі зміни свого становища
пов’язували з майбутньою війною та переміною влади у самій Україні, представники національних меншин – наприклад, німці, об’єднані, за визначенням
спецорганів, у «єдиний націонал-клерикальний фронт»18, демонстрували своє
прагнення до еміграції. «Німці у Росії – пасинки, потрібно їхати до Америки»,
«Краще бути в Америці добрим, ніж у Росії поганим господарем, котрого
нарікають куркулем», – такі розмови панували серед колоністів19. Антирадянські
настрої фіксувалися й у середовищі євреїв – дрібних ремісників, кустарів і
торговців. «От влада, від якої нікому життя немає. До цього часу нас тиснули, а
тепер і селян за горлянку взяли. Краще сидіти у смузі осілості й їсти білий хліб,
ніж за смугою гризти каміння», «Відкрийте нам кордони, жодного іншого
виходу ми для себе не бачимо», – можна було почути серед них20. Неабияке
занепокоєння влади у контексті оцінок можливої війни викликали настрої
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поляків, передусім прикордонних округ. Останні і раніше трималися замкнено,
нишком висловлюючи жаль з приводу «історичної несправедливості» – свого
перебування у складі УСРР. Тепер же, за умов посиленого тиску на село та
розгортання репресій, поляки не приховували прагнення «бути у Польщі».
Проведення влітку 1928 р. військових маневрів у Волинській окрузі мешканці
оточуючих сіл сприйняли як провісник війни. За спостереженнями ДПУ,
«майже у кожному селі польського району помічалася зловтіха з приводу
майбутньої зміни влади»21. Завершення маневрів, що так і не переросли на
війну, дещо знизили запал пристрастей серед поляків, настрої яких усе ж
залишилися вичікувальними22. Антирадянська настроєність поважної частини
польського населення також виявилася у ході розгорнутої навесні-влітку 1929 р.
кампанії висування делегатів на з’їзд зарубіжних поляків, що мав відбутися у
Польщі. В надісланому ДПУ УСРР до ЦК КП(б)У 29 липня 1929 р. спеціальному зведенні повідомлялося, як у Волинській окрузі поляки заявляли, що
«польський кордон має бути до Києва», наполягали, щоби обрані ними делегати
«уповноважили польського Президента на відторгнення України і Білорусії та
приєднання їх до польської держави», пропонували «вислати місцевих поляків з
України, а звідти українців до СРСР», у Кам’янецькій – висловлювали надії на
те, що Польща «піде війною проти радянської влади», у Київській – обговорювали перспективи приєднання України до Польщі і також вимагали, щоб
делегати «їхали прямо до Варшави і там розповіли, як нас душить радянська
влада та просили взяти нас під польське опікування», в Уманській –
категорично наголошували: «Радянська влада нас переслідує. Нашою
батьківщиною може бути тільки Польща, а не Радянський Союз»23.
Погіршення морально-психологічного клімату в Україні та різке коливання
настроїв відчутної частки населення – від попереднього стану остраху війни у
сторону бажання і навіть очікування війни – адекватно відбилися на настроях
дислокованих на українському терені частин і з’єднань УВО. Приплив розпачливих і, як правило, гостро негативних за своїм політичним звучанням листів від
рідних, що розпочався з кінця січня 1928 р. і вже не припинявся надалі,
сколихнув червоноармійську масу. Спочатку селянська, а в міру скорочення
продовольчого постачання міст та зростання виробничих навантажень на підприємствах і робітнича частина червоноармійців під час політзанять, на зборах, а
частіше за все у розмовах між собою висловлювала обурення з приводу існуючого положення, вповні ясно виявляючи поразницькі настрої, не приховуючи намірів з початком війни повернути багнети проти радянської влади. У травні
1928 р. Особливий відділ УВО відзначав такі розмови серед селян-червоноармійців: «У разі війни – ліси будуть переповнені бандитами»(80-та сд), «Нехай
тільки спалахне війна, усі ці організації розлетяться і селянство піде боротися за
свої права» (44-та сд), «У випадку війни повернемо багнети проти тих, хто дере
шкіру з селян» (51-ша сд), «Як тільки спалахне війна, ми кинемо гвинтівки й
розбіжимося по домівках»(рота зв’язку 17-го ск) та ін.24. У січні 1929 р. за

Людмила Гриневич. Ціна сталінської «революції згори»…

293

донесеннями політорганів «політично ворожі» розмови відзначалися серед
частини нового поповнення: «Якщо буде війна, то ми не підемо воювати. Нехай
ідуть комуністи»25. Розмах антирадянських виступів у військах УВО був доволі
значним. Більше за те, спецоргани констатували тенденцію до їх стрімкого
зростання: якщо в грудні 1928 р. у частинах і з’єднаннях округи було зафіксовано
881 негативний виступ, то в січні 1929 р. – 114226, у березні – 1444, травні – 1542,
а в червні, з початком «хлібозаготівель за новими методами», які передбачали
запровадження практики кратирування (п’ятикратного штрафу) і продажу «з
молотка» майна неплатників – 274227.
Черговий етап тиску сталінського керівництва на село співпав у часі із
загостренням ситуації довкола Китайсько-Східної залізниці (російська абревіатура – КВЖД), яка відповідно до укладеного 1924 р. договору перебувала у
сумісному управлінні СРСР і Китаю. Стратегічні розрахунки більшовиків
стосовно залізниці лежали у площині революційних перспектив, що їх
радянське керівництво протягом 20-х рр. пов’язувало із комуністичним Китаєм.
Одначе після перемоги Гоміндану в 1927 р. ситуація у цьому регіоні докорінно
змінилася. Зовсім не дружній по відношенню до більшовицької країни уряд Чан
Кайші став вживати дієвих заходів, аби позбавитись небажаної радянської
присутності на своїй території, зокрема підштовхуючи СРСР до відмови від
своєї частки володіння залізницею. Влітку 1929 р. по всій смузі КитайськоСхідної залізниці активізувалися наскоки загонів китайців та білоемігрантів на
радянські торговельні і культурні установи. У зв’язку з цими подіями уряд
СРСР оприлюднив відповідну Ноту, а преса – розпочала кампанію осуду
радянською громадськістю «нахабної витівки імперіалістів». У повній відповідності з розробленим пропагандистськими структурами сценарієм на підприємствах, в установах республіки відбулися багатолюдні мітинги, збори із
запальними виступами ораторів та ухвалою заздалегідь «політично відточених»
резолюцій протесту, прийняттям підвищених трудових зобов’язань, колективною
підпискою Третьої позики індустріалізації, записом добровольців на «китайський фронт» тощо. Аналогічні заходи пройшли у частинах та з’єднаннях УВО.
Звітуючи про реакцію на китайські події, політичне керівництво округи із
задоволенням констатувало войовничі настрої частини начскладу і червоноармійців, які у запалі говорили: «Ми не повинні терпіти цих бандитських
нальотів, уже настав час дати відсіч, хоча б і ціною війни» (5 авіаційна бригада),
«Нам плюють в обличчя, а ми не відповідаємо як слід» (Київська школа
зв’язку)28, «Потрібно накльопати гадам! Даєш Шанхай! Даєш Мукден! Треба
тяпнути так, щоб і мокрого місця не зосталося» (22 авіаційний парк)29. Окремі
бійці, явно перебуваючи у полоні навіяних пропагандою ілюзій про світову
революцію та безоглядну підтримку СРСР міжнародним робітничим класом,
робили сміливі прогнози: «Китайський народ буде з нами, а не з генералами»,
«Хоч на нас війна і ляже важким тягарем, проте погано буде їм, адже як видно з
газет, скрізь відбуваються страйки робітничого класу»30, «Якщо буде війна, то
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обов’язково буде світова революція» і т. д.31. Поряд з цим політичними і
спеціальними органами не залишились непоміченими вияви остраху перед
технічною слабкістю СРСР та перевагою потенційного противника («Ми багато
кричимо, шапками закидаємо, однак чи не вийде так, що у випадку війни Китай
наплескає нам так, як у 1905 р. Японія?»)32, а головне – пожвавлення з боку
червоноармійців і молодших командирів, сім’ї яких потрапили в тиски
хлібозаготівель за «новими методами», розмов про небажання боронити
радянську владу, наміри здатися у полон, погроз на адресу комуністів і
комсомольців у зв’язку з можливою війною тощо33. Попри казенні кліше
політичних зведень про «цілком здоровий стан військ» прояви невдоволення у
казармі в цей період були значними. Це засвідчувала як наведена вище далеко
неповна статистика зареєстрованих в окрузі антирадянських виступів, так і
докладні інформаційні зведення ДПУ про подальше ускладнення ситуації в
самому українському селі, яке усе ще залишалося основним джерелом
поповнення частин і з’єднань УВО червоноармійським складом.
Звістки про збройні сутички на Китайсько-Східній залізниці стали
надходити в українське село як раз тоді, коли розпочиналося збирання нового
врожаю і коли місцева влада, відповідно до встановлених нових правил,
намагалася витиснути з селян максимально наперед непомірний річний план
хлібозаготівель, не зупиняючись і перед продажем майна «боржників».
Продовжуючи плекати надії на те, що у найближчому майбутньому більшовики
все-таки покинуть територію України, поступившись Польщі та її союзниці
Румунії, селяни активно противилися вивозу хліба, даючи один одному виразні
поради: «Нам треба бути з хлібом обережними. Не поспішайте з молотьбою,
необмолоченого, гади, не візьмуть...»34, «... Ми повинні без жодного пострілу
пропустити противника на нашу територію»35 і т. д. Надії, ба й навіть палке
бажання війни виразно відбивалося у сентенціях хліборобів на зразок тих, що
були зафіксовані ДПУ у с. Шиманівка Соболевського району Тульчинської
округи: «Доки вони грабуватимуть нас? Боже, коли вже буде війна? Нема
більше терпіння, воно невдовзі лусне...»36.
Коли у вересні 1929 р. преса стала повідомляти про розгортання збройного
конфлікту на Китайсько-Східній залізниці, селяни із полегшенням зітхнули:
війна почалася. Впевненість у цьому, а також надії на те, що у цій війні
Радянський Союз обов’язково потерпить поразку, зростала з кожним днем.
Браваді газетних повідомлень про успішні дії червоних військ на Сході селяни
не довіряли, віддаючи перевагу інформації, поширюваній по бездротовому
телеграфу. В перших числах жовтня 1929 р. по селах Березовського району
Одеської округи наполегливо мусувалися такі чутки: «Радянська влада
приховує справжній стан справ», «Війна іде повним ходом. Радянські війська
терплять поразку. Китайські війська зайняли територію Сибіру. Є багато
поранених з фронту. А на Соловки приїжджають пароплави, котрі забирають з
собою ув’язнених з числа найбільш видних діячів. Вони будуть потрібні для
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організації апарату після падіння більшовиків...», «Увесь хліб відправляють за
кордон, однак за останніми відомостями його там не приймають, бо цей хліб
забирали насильно, проти бажання селян», «Запаси хліба вивозяться в РСФРР,
бо в першу голову буде окупована Україна...»37. В середині жовтня характерні
розмови відзначалися у с. Ново-Василівка Маріупольської округи: «Китайці
ідуть повним ходом. Пройдуть сто верст, знищать комуністів, встановлять свої
порядки і ідуть далі сто верст, а більшовики тільки протестують...»38. Взагалі ж
спецоргани, які у цей період значно посилили нагляд за політичними настроями
села, були змушені констатувати подальше зростання в Україні агітації
«поразницько-шовіністичного толку», що, на відміну від попереднього періоду,
в одних округах поєднувалася із «замаскованими закликами до організованого
опертя»39, а в інших – уже відверто ув’язувалася з повстанськими тенденціями40.
Надзвичайно показові у цьому відношенні заяви були зареєстровані в с. Куніє
Свинського району Ізюмської округи: «Усі чекають на війну. Якщо ж останньої
не буде, то почнеться повстання, тому що жити неможливо...»41.
Такий прогноз невдовзі справдився повною мірою. Взимку 1930 р., коли з
підписанням Хабаровського протоколу між СРСР і Китаєм стало зрозумілим,
що війна відкладається і коли сталінський режим розпочав депортацію десятків
тисяч «куркулів» із сім’ями до Північного краю та форсовану примусову
колективізацію сільського господарства, Україна вибухнула вогнем селянських
повстань. Згідно з доповідною запискою Таємно-політичного відділу ОДПУ
взимку-навесні 1930 р. у республіці було зафіксовано 3570 масових селянських
виступів, «рекордним» же в цьому відношенні став березень, давши 2945 (!)
хвилювань42. Так само, як і в інших хлібних регіонах СРСР, виступи селянства в
Україні носили антирадянське, антикомуністичне спрямування. Специфікою ж
цих заворушень стало тісне поєднання в них соціальних і національних мотивів.
За повідомленнями ДПУ, українські селяни поряд з гаслами «Геть радянську
владу!», «Геть колективізацію!», нерідко висували й суто «націоналістичні
гасла» – «Нехай живе УНР!», «Нехай живе самостійна Україна!» У різних
округах чекісти відзначали випадки демонстративних співів великими натовпами
селян національного гімну «Ще не вмерла Україна», показове оголошення себе
причетними до «викритої» ДПУ «Спілки визволення України» та ін.
Значний розмах селянських хвилювань також породжував у частині української
спільноти надії на те, що ці останні прискорять оголошення війни Радянському
Союзу з боку Польщі та Румунії. Взимку 1930 р. по селах різних округ України
знову поповзли чутки про воєнні приготування Польщі. Зокрема, у с. Злинка
Хмелевського району Зінов’євської округи селяни ділилися між собою такими
«свіжими новинами»: «З СРСР уже відкликано усіх представників іноземних
держав. У квітні місяці розпочнеться війна»; у с. Немеринці Старо-Костянтинівського району Шепетівської округи лунали заяви: «Пограбування владі
дарма не мине. За кордоном уже почалася мобілізація. Навесні неминуча
війна...»43. Водночас у с. Пруси Білоцерківського округу селяни прямо говорили:
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«Нехай прийде весна – буде сокирам робота. У Польщі іде озброєння, будемо
гнати комуністів разом із поляками»44. Наприкінці лютого 1930 р. у ряді
прикордонних округ багатолюдні натовпи селян – українців, а також поляків з
хрестами та іконами намагалися прорватися скрізь заслони прикордонників до
Польщі з тим, аби підштовхнути її до активних дій. За повідомленням чекістів,
на прапорах селянської маніфестації, що рухалася до польського кордону з
Плужанського району Шепетівської округи, з’явилася фашистська свастика45.
Небачений до цього часу розмах селянських хвилювань, зростання масових
негативних політичних настроїв у розташованих на українському терені військах,
активне мусування «антирадянськими елементами» польської теми не на жарт
стурбували сталінське керівництво, примусивши його терміново прораховувати
дії у випадку раптового вторгнення польських військ на радянську територію.
На початку 1930 р. Й.Сталін доручив командувачу Ленінградської військової
округи М.Тухачевському негайно розробити план дій на випадок війни з
Польщею46. Про можливість військового втручання Польщі «у випадку
серйозних куркульсько-селянських виступів на Правобережній Україні і в
Білорусії» йшлося 15 березня 1930 р. на засіданні політбюро ЦК ВКП(б)47.
Безперечно, усвідомлення реальності загрози війни, а в разі її початку – ворожості
власного тилу, стали не останніми аргументами на користь активізації зусиль
сталінського керівництва у напрямі поновлення переговорів з Польщею на
предмет можливого підписання договору про ненапад, а також різке послаблення з початку березня 1930 р. тиску на село. Своєрідними запобіжними
заходами проти воєнної загрози ззовні та очевидної кризи радянської влади
всередині країни стали й інспіровані протягом 1930 р. гучні судові процеси –
насамперед «СВУ»(весна 1930 р.), котрий за прямою вказівкою політбюро ЦК
ВКП(б) супроводжувався пропагандистським розкручуванням теми «про
“незалежність України”, про те як її продавали націоналісти України полякам
та ін.»48, а також процесу над «Промпартією» (осінь 1930 р.), пропагандистський
запал якого, знову-таки з безпосередньої подачі політбюро ЦК ВКП(б), у першу
чергу і головним чином було скеровано проти «інтервенціоністських планів
імперіалістів»49. Вміло організований ОДПУ хід самого процесу, під час якого
звинувачені представники технічної інтелігенції каялися за прагнення «скинути
радянську владу в союзі з французьким урядом» (Франція, за тогочасними
оцінками радянського військово-політичного керівництва вважалася однією з
головних покровительок Польщі та Румунії – Авт.), а також кампанія осуду
«ворогів», що проводилася під запропонованими ЦК гаслами – «На вилазки
класових ворогів, іноземних інтервентів, шкідників і куркулів відповімо
нещадною розправою з агентами військової інтервенції і розгорнутим наступом
соціалізму по всьому фронту нашого господарського будівництва!», «На
загрозу інтервенції відповімо зміцненням обороноздатності країни!», «Наша
відповідь класовому ворогу – мільйони робітників у лави ударників і бойове
згуртування трудящих навколо більшовицької партії!» та ін.50 з одного боку –
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мали демонструвати силу самої влади, її здатність у зародку знищувати будь-які
вияви організованої непокори, а з іншого – створювати ілюзорну видимість
легітимності більшовицької влади, зокрема загальної підтримки населенням
«лінії партії та уряду».
Між тим 1930 р. став переломним у взаєминах між суспільством і владою,
виявивши існування глибокої прірви між ними. Змальований у таємній записці
ОДПУ від 15 березня 1931 р. не прогнозований масштаб антирадянських
проявів по селах різних регіонів СРСР (УСРР – 4 098 хвилювань, щонайменше
956 587 (!) учасників; Північно–Кавказький край – відповідно 1 061 та 227 000;
ЦЧО – 1 373 та 315 035; Західний Сибір – 565 та 49 995; Московська область –
516 та 117 502; Білорусія – 508 та 35 985 і т. д.) навряд чи міг залишити
спокійним Й.Сталіна51. Пригасити соціальну напругу у країні можна було лише
відмовившись від подальшого проведення радикальних реформ в аграрному
секторі та сповільнивши темпи індустріалізації промисловості. Одначе такий
фактор як умовна лояльність населення владі, схоже, поціновувався сталінським
керівництвом значно менше, ніж обіцяна розробниками п’ятирічного плану
1928/1929–1932/1933 рр. перспектива утворення за короткі строки «наймогутнішої воєнно-економічної бази в світі»52. Це, власне кажучи, мало свою логіку:
відчуваючи здатність приборкати силою прояви нелояльності з боку навіть
значних мас населення за мирних умов, сталінський режим вповні усвідомлював хиткість своїх позицій у разі війни і тому був кровно зацікавлений
убезпечитися від неї. Останнє ж, за переконаннями радянської військовополітичної верхівки, гарантувала лише очевидна воєнно-технічна могутність
СРСР. Відтак, інтереси збереження існуючої системи влади вимагали
подальшого нарощування темпів воєнно-промислового будівництва та, у свою
чергу, продовження тиску на село, незважаючи на його відчайдушний опір.
Тим часом з кінця 1931 р. стала чітко проглядатися воєнна загроза СРСР з
боку Японії. Введення японських військ до Маньчжурії з подальшою окупацією
цього регіону, а також відновлення сутичок на Китайсько-Східній залізниці
додали турбот радянському керівництву. 27 листопада 1931 р. Й.Сталін надіслав
листа наркому оборони К.Ворошилову, в якому характеризував ситуацію на
Далекому Сході як «серйозну і складну», робив песимістичний прогноз відносно
намірів Японії упродовж найближчого року розпочати війну проти Радянського
Союзу та наполягав на негайному застосуванні «ряду серйозних стримуючих
засобів як воєнного, так і невоєнного характеру»53. Побоювання Й.Сталіна
звичайно обумовлювалися не тільки незавершеністю планів воєнно-технічного
переоснащення країни, але й цілком визначеними внутрішньополітичними
ускладненнями, що їх обіцяло японське вторгнення. Й справді, широкомасштабні
акції депортації «куркульських сімей», примусова колективізація сільського
господарства, жорстке придушення селянських хвилювань на початку 1930 р. та
відновлення після короткої передишки попереднього репресивного тиску на
село, нездатність влади пригасити напругу в напівголодних містах серйозно
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позначалися на морально-психологічному кліматі усієї країни. В УСРР це
проявлялося особливо виразно, зокрема й у розташованих на українському терені
частинах та з’єднаннях Червоній армії, попри те, що військове керівництво та
спецоргани постійно вживали рішучих заходів у напрямі їх «оздоровлення».
Офіційні повідомлення про дії японських військ у Маньчжурії за вже
традиційною схемою стали сигналом для розгортання в УВО різноманітних
політичних кампаній «осуду» і «підтримки». Як водиться, політпрацівники прозвітували про «в основному здорове реагування» особового складу на
міжнародні події, представили дані про проведені мітинги, збори і бесіди,
подані заяви для вступу до партії і комсомолу та про войовничі заяви «ідейно
свідомих» червоноармійців та командирів: «Японці доходять до КВЖД –
значить треба бути готовими її захищати»54, «Наш уряд довіряє всякій сволоті, і
може вийти так, що ті ж самі китайські генерали разом з японськими нападуть
на нас»55 і т. д. Однак нарочито оптимістичний тон політичних донесень погано
маскував «нездорові» настрої у казармі, що находили свій прояв у боязні
військової переваги Японії, критичних зауваженнях з приводу специфічної
зовнішньої політики більшовицького керівництва, зокрема у заявах про те, що
СРСР, керуючи діяльністю Комінтерну, активно підтримуючи комуністів Китаю
інструкторами, зброєю фактично сам провокує війну56, а також у поширенні
поразницьких настроїв, тісно пов’язаних із «тимчасовими ускладненнями» на
селі. Вказівки політорганів на те, що подібні реагування є поодинокими аж
занадто дисонували з фіксованою спецорганами тривожною тенденцією постійного зростання негативних політичних проявів у військах і насамперед у тісно
пов’язаних з селом територіальних дивізіях. Останнє яскраво демонстрували
дані по 25-й сд: тут протягом усього 1930 р. особистами було зареєстровано
823 «куркульські вилазки» (близько 70 на місяць), за період з 1 січня по
1 травня 1931 р. – 576, з 1 травня по 1 листопада 1931 р. – 823 (близько 130 на
місяць – зростання майже в два рази)57.
Прагнення уникнути загрози одночасної війни на сході і на заході за умов
явно неблагонадійного тилу та усе ще недостатнього рівня військовопромислової мобілізації країни примусили сталінське керівництво заплатити
надвисоку ціну за можливість замирення, принаймні зі своїми західними
сусідами: протягом січня-липня 1931 р. Радянському Союзу вдалося досягти
попередніх домовленостей про неагресію з Фінляндією, Естонією, Латвією,
Польщею, хоча для цього Москві фактично довелося визнати принцип
непорушності післявоєнних кордонів58. Навесні 1931 р. розпочалися переговори
СРСР з Францією, які завершилися підписанням 29 листопада 1932 р. пакту про
ненапад; до цього часу аналогічні договори були підписані з Фінляндією
(21 січня 1932 р.), Естонією (4 травня 1932 р.), Польщею (25 липня 1932 р.)59.
Пактова кампанія 1931–1932 рр. виразно свідчила про певну розрядку
напруги на міжнародній арені. На цій обставині, утім, радянська пропаганда
зовсім не загострювала уваги населення, адже теза про зменшення загрози
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війни входила у протиріччя з офіційною концепцією потреби нестримного
нарощуванням воєнно-промислової потужності країни за рахунок внутрішніх
ресурсів начебто як змушеної відповіді на агресивні наміри «капіталістичних
сусідів». Натомість певне затишшя на міжнародній арені сталінське керівництво сповна використало для чергового підхльостування промисловості, в тому
числі оборонної, витрати на яку саме у 1932 р. досягли свого апогею60. Природним наслідком нав’язаної суспільству стратегії максимального «затягування
ременів» стало різке погіршення продовольчої ситуації у хліборобних районах
країни і, відповідно, лавиноподібне зростання проявів нелояльності населення
владі, зокрема у контексті ставлення до майбутньої війни.
Взимку-навесні 1932 р. у містах України, особливо невеликих, населення яких
здебільшого посідало найнижчі щаблі у складній ієрархії постачання за
картковою системою, нестача продовольства стала відчуватися особливо гостро.
На селі ситуація в цей час виглядала чимдалі трагічніше. Тут випадки опухання
та голодної смерті серед людей стали набували масового характеру. Відчуття
наближення голодної катастрофи спричинило опір українських селян владі, який,
хоча і не набув розмаху початку 1930 р., усе ж виявився для влади несподівано
значним. Згідно з довідкою Таємно-політичного відділу ОДПУ протягом перших
семи місяців 1932 р. в УСРР за далеко неповними даними було зафіксовано 923
(по СРСР – 1630) масових заворушень селян, які проходили під «махровоконтрреволюційними гаслами»61. Попри проведені у попередні роки широкомасштабні репресії проти «куркулів», село продовжувало продукувати «контрреволюційний актив» та «контрреволюційні угруповання», які «намічали плани
дій, орієнтуючись на війну у найближчий час, розраховуючи, у випадку війни,
організовано виступити зі зброєю в руках проти Радянської влади»62.
Те, що населення України, насамперед її селянська частина дійсно з
нетерпінням очікувала на війну, вбачаючи в ній єдину надію на рятування від
перспективи голодної смерті, засвідчували не лише спеціальні зведення ОДПУ,
але й безперервний потік листів до верховної влади і особисто Й.Сталіна.
«Товариші-правителі народу! До чого ви країну, народ довели, – писали у
травні 1932 р. селяни Долинського району. – Невже вам невідомо, що селянство
з голоду помирає, пухне... Селянство поголовно ридає, кляне радянську владу.
Плаче: “Та хоча б уже війна скоріше...”. А у газетах повно фантазії: матеріальний
рівень трудящих зростає, колгоспники сповнені ентузіазму і т. ін. Навіщо це
говорити? Буржуазія усе-одно знає, що колгоспники і одноосібники проклинають радянську владу, стогнуть від неї і чекають як виручення війни, інтервенції.
Вони чекають на війну як на порятунок від нещасть, тому що під парканами
опухлі з голоду валяються...»63. Зростання поразницьких настроїв, прямо пов’язаних із «внутрішніми ускладненнями, політичним незадоволенням селянських
мас» протягом 1932 року відзначалося й у донесеннях політорганів та особливих
відділів УВО64. Цікаві спостереження щодо психологічного стану червоноармійської маси, її ставлення до майбутньої війни записав у своєму щоденнику
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доцент Київського інституту профосвіти Д.Доненко, який улітку 1932 р. кілька
місяців перебував у дислокованому під Києвом 67-му сп: «3 серпня... Дійсної
відданості владі немає, особливо серед червоноармійських мас. Чекають на війну,
щоб боротися проти радянської влади. Так говорили мені червоноармійці під
час тактичних занять 25–26 серпня... 1 серпня був антивоєнний мітинг. Доповідь
робив командир дивізії. Червоноармійці стояли і не слухали – усе це для них
чуже і нещире. Багато тільки “голосних слів” і більше нічого. А війни хотіли б,
як бажає її вся народна маса, котра, не маючи сил та вміння самостійно
вирішити соціально-політичну проблему наших днів, сподівається вирішити її з
початком війни... 30 серпня 1932 р... Працював у сотні з перемінниками 1906,
1907, 1908 років... Соціальний склад – робітники і селяни, колгоспники і одноосібники. В армію принесли глибоке обурення, свою ненависть до радянської
влади та її заходів... Політико-моральний стан нижче будь-якої критики, і
боєздатність – небезпечна: зброя у руках таких червоноармійців у відповідний
момент одразу ж буде спрямована проти радянської влади, проти партії...»65.
Проведення восени 1932 р. чергового призову поповнило частини РСЧА
молодняком з села, який подекуди не приховував намірів помститися з
початком війни радянській владі за організований голод. У жовтні 1932 р. у
частинах 30-ї сд серед червоноармійців відзначалися такі розмови: «Якщо б
була війна, то я не чекав би на противника, а рубав би на капусту всю цю
сволоту»; «Якщо буде війна, то нас більшість таких, які повернуть зброю у
зворотню сторону»66. Наскільки прояви негативних політичних настроїв були
поширеними у військах округи можна судити хоча б по тому, що тільки у 25й сд за січень – квітень 1932 р. їх було зафіксовано 1038, з травня по жовтень
того ж року – 119867. Загалом по РСЧА у 1932 р. особистами було зареєстровано 313 762 негативних висловлювань68, проте ці дані, поза всяких сумнівів,
демонстрували лише верхівку айсбергу.
Тенденція швидкого наростання непокори з боку значних мас населення
свідчила про другу з початку 1930 р. системну кризу сталінського режиму в
Україні. Пікантною особливістю цього періоду, порівняно з минулим, стало
різке зростання виявів незгоди з екстремальною політикою Москви відносно
України з боку поважної частини місцевих комуністів69. Й.Сталін вповні
адекватно оцінив небезпечність ситуації, що складалася у стратегічно
важливому для СРСР регіоні. 11 серпня 1932 р. він направив листа
Л.Кагановичу, в якому відверто визнавав: у разі можливої війни в Україні
більшовицькій владі нема на кого розраховувати. «Справи в Україні вкрай
погані, – писав він. – ... Якщо не візьмемося негайно за виправлення ситуації на
Україні, Україну ми можемо втратити. Майте на увазі, що Пілсудський не
дрімає, його агентура на Україні у багато разів сильніша, ніж гадає Реденс чи
Косіор. Майте також на увазі, що в Українській компартії (500 тисяч членів, хехе) обертається чимало (так, чимало) гнилих елементів, свідомих і підсвідомих
петлюрівців, нарешті – прямих агентів Пілсудського. Як тільки справи стануть
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гірше, ці елементи без затримки відкриють фронт всередині (і ззовні) партії,
проти партії...»70.
Вжиті більшовицьким центром у наступні кілька місяців жорстокі заходи
відносно України, які, власне, й зіштовхнули республіку у прірву голодомору –
безжалісна експропріація усього наявного продовольства з села, примусове
«замкнення» хліборобів у кордонах лиха та приховування від світової громадськості факту голодної смерті мільйонів людей – вповні можливо мали на меті не
тільки примусити селян остаточно змиритися з новою колгоспною системою, але
й «вичистити» вочевидь проблемний регіон від чисельної «п’ятої колони», яка,
поза всяких сумнівів, з початком війни голосно заявила б про себе. Навеснівлітку 1933 р. градус політичної температури українського села «природно» впав
майже до нульової відмітки: зі спотвореної голодом психіки людей на якийсь час
були витиснуті думки про спротив владі, будь-які думки, окрім однієї – про їжу.
Утім там, де залишалися проблиски раціонального мислення – проявлялися усе
ще позначені очікуванням війни почуття, сповнені відчаю і ненависті до
радянської влади. Такий душевний стан відбився у короткому брутальному листі,
направленому влітку 1933 р. невідомим на ім’я всеукраїнського старости
Г.Петровського: «... вашу мать, б... ви усі! Все-одно ви не доживете 2–5 р. ... Буде
війна, а ні – ми повстанемо...».
Характеризуючи специфіку негативних політичних настроїв у Червоній армії
в 1933 р., спецоргани звернули увагу, як на зовсім нове явище, зростання у
середовищі «контрреволюційного елементу» популярності ідей фашизму і персони А.Гітлера. «Молодці німці загнали своїх комуністів у трубу. Гітлер не дурень, він невдовзі добереться і до наших комуністів. З корінням винищить цю
заразу» (МВО), «Заходи Гітлера щодо спалення більшовицького барахла (книг)
абсолютно вірні і логічні... Слід було б зробити це і у нас... Гітлер розумник»
(Балтійський флот), «Я радий, що німецький уряд заарештував Тельмана та
інших комуністів» (Кавказька Червонопрапорна армія), – такі розмови серед
окремих військовослужбовців були зафіксовані чекістами. Водночас у ряді військових округ було викрито підпільні угруповання («Руську фашистську партію»
в МВО, «Гурток золотої молоді» у ЛВО та ін.), учасники яких будували свої
плани, розраховуючи на майбутню війну гітлерівської Німеччини проти СРСР.
Поширення про-гітлерівських симпатій з 1933 р. відзначалося не лише у
Червоній армії, але і серед частини цивільного населення, зокрема німцівколоністів. Незмінною мотивацією цих, якісно нових за звучанням, антирадянських проявів виступав насамперед декларований А.Гітлером антикомунізм,
а своєрідним провокуючим фактором їхньої відвертої демонстрації – так звана
«гітлерівська допомога» голодуючим, яка вже з осені 1933 р. охопила в УСРР
практично всі німецькі національні райони і яка, за визнанням самих компартійних органів, набула виключно широких розмірів.
Слід зазначити, що прихід у січні 1933 р. А.Гітлера до влади та проголошення
ним стратегії викорінення комунізму по всьому світу до певної міри збентежили
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Москву. А проте певний час Й.Сталін усе ж не розглядав націонал-соціалістів як
серйозних гравців на політичній арені, усе ще плекаючи надії продовжити
налагоджену в минуле десятиліття плідну радянсько-німецьку співпрацю71.
Вочевидь саме ця обставина пояснює, чому за умов жорсткої інформаційної блокади довкола теми голоду та блокування міжнародної гуманітарної допомоги
радянське керівництво попервах відносно поблажливо поставилося до самої ідеї
розгортання на радянській території німецької благодійності.
Невдовзі, однак, стало зрозумілим, що така «великодушна поступка» колишнім
таємним партнерам обертається серйозними політичними ускладненнями для
сталінської влади. За визначенням спецорганів, допомога радянським німцям з
боку урядових структур та чисельних громадських комітетів Німеччини одразу
ж стала набувати характеру «відвертої політичної фашистської кампанії»72.
Неабияке роздратування влади викликали німецькі консульства у Києві, Одесі,
заповнені натовпами колоністів, які благали звільнити їх з-під гніту більшовиків; не залишилися непоміченими чекістами й тихі розмови працівників
консульств з окремими колоністами про незворотність війни Німеччини проти
СРСР. Скаргами на злиденне життя при «совєтах» та відвертими прогітлерівськими симпатіями були просякнуті чисельні листи, що їх надсилали українські
німці до рідних у Німеччину. «... Ми тут без батьківщини, все у нас забрали,
скрізь нас переслідують. Допоможіть нам, рятуйте від голоду» – йшлося в одному з таких листів73. «Говоріть з Гітлером. До нього прагнуть наші серця, його
обожнює усе російське селянство без виключення», – зазначалося в іншому. У
самих німецьких колоніях антирадянські настрої подекуди буквально витали у
повітрі: намагаючись не пропустити важливих новин з Німеччини, місцеві
вчителі влаштовували для учнів та їхніх батьків колективні прослуховування по
радіо виступів німецьких вождів або ж колективні читання отримуваної через
консульства фашистської преси. Протестуючи проти владного терору, німецькі
селяни нерідко відмовлялися виходити на роботу, масово писали заяви про
вихід з колгоспів. На цьому фоні майже природними виглядали «контрреволюційні витівки» дітей колоністів на кшталт малювання учнями на будівлі
Гальштатської школи Карл-Лібкнехтського району напису «Хай живе Гітлер!» чи
такого красномовного пояснення учнями Олександрівської школи Пулинського
району причини своєї відмови від пропонованих владою гарячих сніданків: «Ми
не потребуємо більшовицького хліба. Гітлер нам достатньо допомагає»74.
Логічним продовженням внутрішньополітичних ускладнень довкола «гітлерівської допомоги» стала розгорнута у самій Німеччині безпрецедентна за своїм
розмахом антирадянська кампанія75, складовими якої стали найактивніша
публікація німецькою пресою відомостей про влаштований більшовиками жахливий голод, організація виставок фотографій голодуючих, «голодних листів» і
сурогатів їжі, проведення багатолюдних демонстрацій протесту проти знущань
комуністів над «братами по крові», влаштування «персонального цькування»
радянських дипломатів – наприклад, міністра іноземних справ М.Литвинова
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тощо. Восени 1933 р. про голодну смерть багатьох тисяч радянських німців
говорив в одному з публічних виступів А.Гітлер, що примусило радянську сторону
виступити з офіційним протестом з приводу «образливої оцінки внутрішнього
стану» СРСР76.
Голодування радянських німців, звичайно, було далеко не єдиною темою,
активне мусування якої усе більше переконувало Й.Сталіна в тому, що майже
десятилітнє таємне радянсько-німецьке союзництво відходить у минуле. Те, що
гітлерівська Німеччина перетворюється на одного з найвиразніших стратегічних
противників СРСР, як і те, що у майбутній війні з нею вповні можливе розігрування заздалегідь програшної для більшовиків «української карти» засвідчували і
неодноразово висловлювані А.Гітлером та його оточенням заяви про важливість
України в контексті майбутньої німецької політики на Сході, і виразне пожвавлення українських еміграційних організацій на кшталт очолюваної Є.Коновальцем ОУН, провідники якої плекали надії за допомогою Німеччини просунути
вперед українську визвольну справу77, і виявлені ДПУ симпатії (переорієнтування національних кіл на Німеччину як основну допомогу), нарешті, усвідомлення сталінським режимом потенційної нелояльності з боку українського
населення, вияви якої внаслідок жахливого голодомору звичайно зменшилися,
проте лише ззовні, перейшовши у більш безпечні для їх носіїв приховані форми.
Сталінське керівництво із всією серйозністю поставилося до визрівання
нової зовнішньої загрози. Прямою відповіддю на зростаючу агресивність
гітлерівської Німеччини стало активне дрейфування Москви у сторону країн
західної демократії. На початку липня 1933 р. СРСР, разом з представниками
Естонії, Латвії, Польщі, Румунії, Туреччини, Персії та Афганістану підписав
конвенцію про визначення агресії78, публічно підтвердивши у такий спосіб своє
прагнення до збереження європейського статус-кво; у листопаді того ж року
були встановлені дипломатичні відносини між Радянським Союзом і США79; у
квітні-травні 1934 р. – підписано серію угод щодо продовження строку дій
договорів про ненапад з Латвією, Литвою, Естонією, Фінляндією та Польщею80,
нарешті у листопаді того ж року за безпосереднього сприяння Франції Радянський
Союз вступив до авторитетної міжнародної організації – Ліги Націй.
За вже традиційною схемою лібералізація зовнішньополітичної стратегії
супроводжувалася посиленням терору всередині самого СРСР. Пост-голодоморна
Україна у цій ситуації фактично опинилася на положенні території, що підлягала
«зачистці» після «успішно проведеної бойової операції».
1
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Наталія Бем (Київ)
ВІДОБРАЖЕННЯ СУСПІЛЬНИХ НАСТРОЇВ У ВЗАЄМИНАХ
УКРАЇНСЬКОГО СЕЛЯНСТВА ТА ІНТЕЛІГЕНЦІЇ (1928–1930 рр.)
Доля українського селянства наприкінці 20-х рр. ХХ ст., його шлях до
найстрашнішої катастрофи – голоду-геноциду 1932–1933 рр. вивчався багатьма
українськими та іноземними істориками. Опублікований у 2001 р. бібліографічний покажчик «Голодомор в Україні 1932–1933 рр.», що нараховує понад 6 тис.
назв, дає суттєву уяву про глибину дослідження цією теми. Вивчаючи її окремі
аспекти, історики так чи інакше порушували проблему настроїв українських
селян під час розгортання трагедії українського народу. Складні й багатомірні
взаємовідносини українського селянства з сільською інтелігенцією спеціально
не розглядалися дослідниками, тому авторка цієї розвідки робить спробу
відобразити настрої селянства крізь призму взаємовідносин з інтелігенцією,
показати позицію селян стосовно намірів сталінського режиму використати
освітян як поборників та агітаторів заходів держави в аграрному секторі.
Сталінське керівництво, впроваджуючи надзвичайні заходи в аграрному
секторі у 1928–1929 рр., які означали злам непу, свідомо вело справу до
загострення політичної ситуації на селі. Така політика, як показують аналітичні
доповіді інформаційного відділу ЦК КП(б)У та огляди селянських листів, негативно позначалася на настроях та поведінці селян, згубно впливала на взаємини
між селянами та сільською інтелігенцією.
Переважна більшість українського селянства у 1928–1929 рр. не підтримувала
державну політику на селі. Незаможні селяни були стривожені й розгублені,
середні прошарки – приголомшені й обурені «ударними кампаніями» на селі.
Проте найбільш гнівно заходи держави зустріло заможне селянство, адже воно
складало найбільш економічно активну та працьовиту частину населення.
Серед заходів держави, спрямованих на вирішення проблем індустріалізації
за рахунок селянства, було самообкладання. Селяни добре зрозуміли його
сутність як нового податку у дещо прихованій формі і не підтримували цей
маневр сталінського керівництва. Проти самооподаткування виступали деякі
члени партії та сільська інтелігенція. Приміром, на загальних зборах селян у
с. Панчеве Новомиргородського району Зінов’ївської округи учитель висловив
свою незгоду з новим податком: «З селян шкуру деруть»1.
Не вдалося радянському керівництву досягти одразу бажаних результатів і в
розповсюдженні облігацій державної позики. Проте, виконуючи вказівки центру,
окружкоми надсилали в райони циркулярні листи з категоричними вимогами
розповсюдити позику в повному обсязі, а від активістів, громадських працівників
та освітян вимагали не тільки роз’яснювальної роботи, але й «розмаху та
ударності». Зокрема, в листі Харківського окружкому КП(б)У говорилося: «З
питанням селянської позики зараз, товариші, ви всі мусите розгорнутися з тим
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же розмахом, з тією ж ударністю, з тією ж енергією, з якою розгортали ви свою
хлібну роботу»2.
У районах утворювалися агітаційні комісії, яким належало переконувати
селян у тимчасовості та доцільності подібних заходів. Сільським вчителям у цій
«роботі» відводилася провідна роль. Проте, головними засобами розповсюдження
позики були відібрання підписок, залякування арештом, продаж облігацій у
кредит, адміністративний тиск. Так, за даними Комісії ЦК КП(б)У по
обстеженню стану хлібозаготівель у Запорізькій і Мелітопольській округах, в
лютому 1928 р. у Дніпропетровському районі Мелітопольської округи «працювали» дві паралельно діючі комісії з розповсюдження позики: одна агітаційна, а
друга – для тих, хто опирається. Одна переконувала та умовляла, практичною
роботою другої комісії було побиття селян, які відмовлялися від облігацій позики3.
Значна частина сільських вчителів була провідником волі сталінського
керівництва на селі, самовіддано виконувала покладені на неї завдання та
громадські доручення. Так, на засіданні сільради та активу Комнезаму у
с. Тарасівка Китайгородського району Кам’янецької округи обговорювалося
питання про боротьбу з куркульським елементом. Протоколом засідання була
зафіксована загальна думка присутніх про те, що на селі куркулів немає, і
тільки вчителька категорично заперечувала проти тієї ухвали, залишившись при
окремій думці4.
У 1929 р. напруження в українському селі зростало. Окружні відділи ДПУ,
виконуючи директиви ОДПУ, зокрема директиву за № 59329 від 19 червня
1929 р. про наступ на куркульський елемент під час проведення хлібозаготівель,
своїми діями лише загострювали політичну ситуацію на селі. Якщо з 1 листопада
1928 р. до 1 січня 1929 р. представниками ДПУ лише у Полтавські окрузі було
заарештовано 107 осіб, то з 1 січня по 10 липня 1929 р. «оперативний натиск на
антирадянський та куркульський елемент» торкнувся 657 осіб5.
Інспектори Всеукраїнського комітету робітників освіти (Робосу) звітували у
вищі установи, що освітяни села і у роботі з учнями, і в громадській діяльності
здебільшого дотримувалися лінії партії, допомагаючи виконувати завдання
«соціалістичної реконструкції села». У матеріалах Всеукраїнської спілки Робосу
від 28 лютого 1930 р. зазначалося, що «в значній своїй частині вчительство
включилося і в політичну боротьбу з рештками капіталістичних елементів, в
боротьбу з відсталістю, несвідомістю деякої частини селянства»6.
Сільським вчителям доручалося виконувати складні і різноманітні завдання,
дуже часто разюче далекі від їхніх безпосередніх обов’язків. Освітян залучали
до роботи комісій по виявленню тяглової сили та реманенту в селянських
господарствах, по виявленню заборгованості селян, до складання виробничих
планів, організації обліку в колгоспах, до фізичної праці з учнями, ремонту
реманенту. У документах спілки Робосу зафіксовані факти, коли вчителів
примушували збирати яйця в інкубаторі, ставили вартовими біля конфіскова-
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ного майна «куркулів», біля зерносховищ, доручали конвоювати заарештованих
куркулів тощо7.
Незадоволення хліборобів колективізацією, розкуркуленням і перегинами в
податковій політиці виявилося в негативному ставленні селян до сільських
вчителів, свавільному ставленню до них з боку низового радянського апарату.
Місцева влада подекуди ухвалювала постанови про обов’язковий вступ до
колгоспів усіх учителів аж до «усуспільнення» їх заробітної плати. У листі
вчительки одного з сіл Одещини розповідалося: «Комуна вимагає, щоб я
вступила до її членів та здавала половину своєї платні. У противному разі
загрожують виключити з комуни батька»8. Вчителька з Проскурівської округи
писала, що інспектор районного відділу освіти на зборах вчителів говорив:
«Учитель буде одержувати зарплатню та різні продукти, крам через колгосп.
Учителі повинні внести у колгосп свій пай у 200 карб. й щомісяця сплачувати
членські внески»9.
У відповідь на агітацію вчителя про колективізацію селяни заявляли: «Нехай
самі підуть та вила в руки візьмуть, а наймити відпочинуть. От тоді всі будуть
рівні»10. Залучення вчителів до фізичної праці у колгоспах підтримувалося
виконавцями районного та окружного рівня. Уповноважений окрвиконкому
Криворізької округи Темкін, виступаючи перед учителями, говорив: «Учитель
повинен учити дітей, але як одробить у школі, то хай іде до стайні, бере вили і
працює»11.
Траплялися випадки, коли колективізатори вимагали стовідсоткового вступу
освітян до колгоспів, загрожуючи репресіями в разі відмов, забирали вчителів зі
школи працювати в полі, а тих, хто не мав власного майна, примушували
купували його та вносити до колективу12. Селяни мали претензії до вчителів,
скаржились у листах: «Учитель не має землі, але має коня та корову. Як
культурно-технічний працівник, з метою посильної участі він (учитель) вступає
до СОЗу, але здати коня й корову до СОЗу не хоче»13.
У документах занотовані факти, коли представники місцевого та радянського апарату зверхньо ставилися до освітян села, кривдили, позбавляли їх права
голосу тільки за соціальне походження, знімали з роботи, доводили до відчаю,
до самогубства. За даними спілки Робосу, з 23 самогубств вчителів в Україні,
скоєних у 1928–1930 рр., у 16 випадках – це сільські вчителі14.
Голова Фастівського райвиконкому на прохання освітян і профспілкових
організацій району видати для них хліб заявив: «Велику мотузку вчительству на
шию, а не хліба»15. Цей самий голова на вчительській районній конференції
заявив: «Ми – більшовики, а від більшовиків нічого приємного не чекайте, а
дожидайтеся тільки неприємного»16.
«Неприпустимо безглузде керівництво, – говорилося у доповідній комфракції
Всеукраїнського комітету спілки Робосу, – вину за перекручування покладало
на вчителів, на місцях заарештовували вже побитих вчителів, садили у БУПР, і
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їх там били ті ж куркулі»17. Такі факти були зафіксовані у Тульчинській,
Вінницькій, Шепетівській округах.
Варто зазначити, що не всі вчителі та інші представники сільської інтелігенції
були бездумними й слухняними виконавцями волі сталінського керівництва.
Чимало з них намагалося привернути увагу до руйнівних наслідків, які
спричиняла політика влади стосовно селян. Вдумливі й освічені, вони опинилися перед надзвичайно складним для себе вибором. Бачили, що відбувається,
як страждають хлібороби, як руйнуються їхні господарства, не могли стояти
осторонь, зверталися до представників влади, у газету.
Серед дописів з села найбільш аргументованими були листи від представників
сільської інтелігенції. «Дехто з середняків та незаможників, – писав редактор
газети “Радянське село” П.Лакиза, – починає говорить, що обридло слово
“куркуль”, що воно у господарьовитого селянина відбирає ініціативу й охоту
розвивати своє господарство»18. Подібну позицію обстоювала у листі до
«Крестьянской газеты» сільська вчителька Зоя Борщова: «Мені 38 років, я
батрачка та народна вчителька одночасно. Особисто я не скривджена
радянською владою: маю 1 й ¼ десятини землі, продподаток не сплачую, бо не
маю коня, але буду захищати куркулів, тому що вони й за мене продподаток
сплачують. Якби вся держава складалася з таких як я, то як би вона існувала?
Куркульське господарство нажите потом. Я сама хотіла б бути чесним куркулем,
але я б раділа, що великий податок сплачую та своїм вмінням працювати…
державі приношу користь»19.
Украй негативно на настроях селян позначилися антирелігійні заходи
держави. Це було безоглядне нищення здобутків духовної культури народу,
адже релігія віками впливала на свідомість українців, на їх ментальність,
виховувала в дусі християнської гуманності. Жах полягав не тільки у самому
факті жорстокості та руйнації, але й у тому, що все це робилося не в запалі
боротьби, а цілком свідомо та планово. Підручними в боротьбі з «релігійним
дурманом» здебільшого виступали комуністи та несвідома молодь.
Декларуючи свободу совісті та віросповідання своїм громадянам, держава
проте не відмовилася від войовничого атеїзму і довела його до крайніх форм
антирелігійного вандалізму, відверто нехтуючи всіма нормами моралі й права.
До руйнації релігійності, як показала історик Т.Євсєєва, «...радянська влада
підійшла досить “ґрунтовно”... Насамперед, проголосивши, що колгоспник ще
не соціаліст і в артілі його “соціалістичне перевиховання” є своєрідним особливим
видом класової боротьби, офіційна преса створила відповідну пропагандистську
атмосферу»20. У межах цієї політики зачинялися молитовні будинки й церкви,
висміювалися релігійні обряди та особи, що їх відправляли. Особливе місце у
створенні пропагандистської атмосфери відводилося вчителям. Усе це
викликало протест населення, значна частина якого була віруючою. Глум над
християнською релігією хліборобський люд сприймав з особливим болем. Селяни
І.Михайленко, Б.Самуйлов, І.Когунков писали до Г.Петровського: «В якій ще
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країні на всій земній кулі так насміхаються з релігійних молитвених будинків,
як у радянській державі?»21.
І все ж таки основним змістом боротьби та селі у 1928–1929 рр. була
«боротьба за хліб». У період розгортання хлібозаготівельних кампаній спостерігалося посилення масових виступів селян. В листопаді 1929 р. Пленум ЦК
ВКП(б) прийняв постанову «Про сільське господарство України і про роботу на
селі», в якій наставлялося: «Україна повинна протягом найкоротшого строку дати
зразки організації великого громадського господарства не тільки на території
окремих районів, але навіть на суцільних площах, які охоплюють цілі
округи...»22. Кількість районів, охоплених суцільною колективізацією, стрімко
зростала. Якщо на 1 жовтня 1929 р. їх було 10–12, то в грудні того ж року – 4623.
Тиск сталінського керівництва на селянство продовжувався і така політика
безпосередньо позначалася на атмосфері українського села.
Нова хлібозаготівельна кампанія та колективізація спричинили масове
невдоволення селян, які на дії влади відповідали актами тероризму. Особливо
відчували на собі негативні настрої селян представники влади та радянські
активісти, які, на думку селян, були винними у розоренні працьовитих хліборобських родин. Замахи на вбивство, вбивства, побиття представників влади
сприймалися селянами як акції помсти. Якщо за 11 місяців 1928 р. було
зареєстровано 305 випадків тероризму проти представників влади та селянського активу, то за такий же період 1929 р. ця цифра зросла до 112024.
У 1929 р. органами ДПУ УСРР кожної декади складалися звіти щодо
кількості терористичних актів. Тільки за перші 10 днів червня було зафіксовано
109 випадків25, а за останні три місяці 1929 р. – 45526. Дані про кількість таких
актів на теренах України надходили до ОДПУ. Так, у довідці ОДПУ
«Антирадянські прояви на селі у зв’язку з хлібозаготівлями з початку хлібозаготівельної кампанії до 4 листопада 1929 р.» йшлося, що в УСРР в означений
період було вчинено 11 вбивств, 9 поранень, 78 підпалів, 14 замахів на вбивство,
28 випадків побиття, 2 – пошкодження майна; всього 142 «прояви»27.
Здебільшого основною причиною цих дій було прагнення «розквитатися» за
пограбування селян. Тільки з 9 по 30 вересня 1929 р. в Україні було здійснено
65 підпалів28. Так, в ніч на 21 вересня в с. Межирічка Голованівського району
Первомайської округи підпалено хати голови сільськогосподарського товариства
і вчителя. В цьому ж місяці селянин Д.Радзієвич з с. Вацлавполь Пулинського
району Волинської округи підпалив будівлю сільради та кооперації 29. У селах
Дунаєвець, Берюх, Ховзівка Глухівської округи зареєстровані факти підкидання
записок на подвір’я вчителів з пропозицією припинити громадську роботу або
залишити село під загрозою смерті30.
Відповіді на найгостріші питання селяни шукали, звертаючись до редакцій
газет, зокрема до всеукраїнської селянської газети «Радянське село». У першій
половині 1930 р. редакція щоденно одержувала пересічно 600 листів31. Наприклад,
мешканець хутора Рудько Шишацького району Полтавщини 5 лютого 1930 р.
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надіслав до газети такий запит: «Чи мають право за відмову вступати до СОЗу
оголошувати скрізь бойкот, виписувати з усіх організацій, а також виключати
дітей зі школи?»32.
Наступ сталінського режиму на селянство тривав. В анонімках, прокламаціях
та листівках, що поширювалися селами України, селяни закликали до непокори.
Якщо з 20 листопада 1929 р. по 1 січня 1930 р. органами ДПУ було вилучено
29 листівок33, то у 1930 р. ОДПУ зафіксувало 1211 листівок, у 282 з них селяни
зазивали боротися проти влади34. Ототожнюючи, здебільшого, кадри вчителів з
представниками радянського активу на селі, селяни загрожували: «Смерть активу,
смерть тому, хто знущається над селянами»35.
У 1930 р. зростання антирадянських проявів було стрімким і масовим,
фактично навесні 1930 р. в Україні вирувала справжня війна селян проти влади,
хвилюваннями були охоплені 11 прикордонних округ: Шепетівська, Бердичівська,
Волинська, Коростенська, Тульчинська, Могилів-Подільська, Проскурівська,
Вінницька, Одеська і Молдавська АСРР.
Великого розмаху боротьба набула у Бердичівській окрузі. Закриття церков
у цій місцевості було останньою краплею, що переповнила чашу терпіння. У
Любарському районі хвилювання охопили 12 сіл. Сількор Ю.Барчук з
с. Сальниця писав 7 березня: «Селяни захопили у колгоспах коней, озброїлися
різною зброєю: вилами, мисливськими рушницями та обрізами, а деякі
гвинтівками, – й почали убивати комсомольців, партійців та інший актив»36.
Поряд з партійним та радянським активом від гніву селян потерпали
освітяни. За звітом заступника начальника ДПУ Бесараба, наприкінці лютого у
6 селах цієї округи була повністю ліквідована радянська влада, сімох
представників радянської влади було вбито, інші рятувалися втечею. Селяни на
своїх сходах виносили рішення скасувати постанови загальних зборів про
розкуркулення, повернути розореним селянам конфісковане майно та посів
матеріал, заборонити примусове залучення до колгоспів. У ряді сіл селяни
письмово вимагали замінити вчителів, заборонити у школах проводити агітацію
за колективізацію. Приміром, на сході с. Вишнеполь Бердичівської округи
селяни вимагали звільнити та відізвати з села вчителів Вольянова та Ливацьку37.
У Тульчинській окрузі проти влади піднялося 189 сіл, тобто практично кожен
район38. В.Балицький повідомляв 16 березня 1930 р., що з 50 сіл округи цілком
вигнано радянську владу.
27 лютого 1930 р. С.Косіору надійшла така телеграма: «В Шепетівці рухом
охоплено 22 села. Особливо активні прикордонні села. Основне гасло: “Геть
колективізацію”. В окремих випадках: “Геть радянську владу”. Активні дії
виявляються у розгромі суспільних складів, сільрад, побитті комуністів,
вчителів, спробах обеззброїти міліцію і прикордонників. Партійно-громадський
актив деяких сіл пішов у підпілля»39. Значного поширення в Шепетівській
окрузі набули антивчительські виступи. У с. Рисівка Грицівського району
селяни вигнали вчителя, не дозволивши йому навіть одягнутися. У с. Дерманка
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того ж району селяни забрали дітей зі школи, мотивуючи тим, що вчителі
ведуть агітацію за вступ до колгоспу40.
Взимку-навесні 1930 р. повстаннями була охоплена майже вся територія
України. У період з 20 лютого до 2 квітня 1930 р. у 41 окрузі республіки було зафіксовано 1716 масових виступів селян, у тому числі в Бердичівській окрузі – 130,
Вінницькій – 68, Дніпропетровській – 81, Київській – 62, Криворізькій – 44,
Одеській – 48, Прилуцькій – 107, Тульчинській – 146, Шепетівській – 251 і т. ін.41.
Досліджуючи характер цих виступів, історик Л.Гриневич зазначила, що «...всіх їх
об’єднувало виразне антирадянське та антикомуністичне спрямування»42.
Під час розпалу війни селян проти влади акції помсти селян набули особливого
поширення. Упродовж 1930 р. в Україні було здійснено 2779 терористичних
актів43. Об’єктами терору ставали колгоспи, окремі колгоспники, працівники
низового радянського апарату, проте у 952 випадках терористичні акти були
здійснені проти активістів села та громадських працівників, чільне місце серед
яких посідала сільська інтелігенція44. Зокрема, пострілом у вікно були важко
поранені учителі Прасол з Конотопської округи і Микитюк з Тульчинської
округи, вбита учителька Бема з Роменської округи. В Анопільському районі
Шепетівської округи тільки в одному селі не побили вчителя. У Плужнянському районі цієї ж округи вісьмох вчителів побили за те, що вони перешкодили
розгрому насіннєвого фонду45.
Особливих переслідувань зазнали освітяни Тульчинської, Бердичівської,
Шепетівської округ. На теренах інших 11 округів тільки восени 1930 р.
зафіксовано 43 випадки насильств та переслідувань учителів у різних формах:
загрози, напади, підпали будинків, пограбування, підпали шкіл тощо46.
Зважаючи на ці факти, цілком зрозуміло, що вчителі намагалися врятуватися
від народного гніву, зберегти, бодай, своє життя. У донесенні № 20 від 28
березня 1930 р. політвідділу 75 стрілецької дивізії, розташованої у м. Лубни
Полтавської округи наводяться витяги з листів селян, що надходили червоноармійцям з місць, переважно з Тульчинської округи. З листа селянки Євтуховської:
«Я, Ванічка, тобі одне тільки скажу, що селяни хочуть мене входокать, т. к. я
була активісткою села. А от учителя у нас на селі жодного не побачиш,
повтікали... повтікали і всі виконавці»47.
Восени 1930 р. у колгоспах залишилося вже менше третини селян. Освітяни
розуміли, хто справді винен у стражданнях народу. Сталінський маневр
перекласти відповідальність за форсовану колективізацію на плечі місцевого
керівництва вони сприймали з розумінням, часом з осудом та гіркою іронією,
наважуючись, навіть, відкрито про це говорити та писати. Архіви зберегли лист
учительки з с. Узин на Білоцерківщині від 18 березня 1930 р.: «Чи відомо було
т. Сталіну про те, що за в’ялий хід колективізації кожна інстанція нажимала,
віддавала під суд нижчу, виносила догани тощо... Скільки мені довелося,
працюючи у бригаді по збору посівного матеріалу, по усуспільненню, бачити
сліз, чути прокльонів та благань селян. Брудна, мокра хата, купа блідих,
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брудних, обірваних людей. Приходиш, перевіряєш хліб і забираєш “зайвий” до
фунта, забираєш картоплю. Далі заявляєш, що корова, свині, кури, город
усуспільнені й ставиш питання руба: давай гроші на тракторне зобов’язання,
15 % готівкою пайового внеску, 30 % вступного...».
Восени 1930 р. Україна одержала завдання подвоїти рівень усуспільнення та
впродовж 1931 р. в основному завершити суцільну колективізацію вирішальних
сільськогосподарських районів. Довелося ще раз залучати середняка у колгосп.
Нова хвиля колективізації та розкуркулення викликала відповідну реакцію
селян. Упокоритися новим порядкам вони були не в силах, і, хоча найбільша
кількість селянських виступів в Україні припадає на січень – березень 1930 р.
(3190 масових і групових виступів)48, протягом другої половини 1930 р та на
початку 1931 р. органи ДПУ фіксували терористичні акти, заворушення, окремі
збройні виступи.
Отже, у 1928–1930 рр. сільська інтелігенція стала заручницею політики
сталінського керівництва на селі. Більшість її представників розуміла причини
трагедії українського селянства, трагедії, яка розгорталася на їхніх очах, мотиви
селянського невдоволення, але мусила виконувати розпорядження та настанови
з центру і тому опинилася у перших лавах тих, проти кого було спрямоване
вістря народного гніву.
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Олександра Веселова (Київ)
ДО ПИТАННЯ ІСТОРІОГРАФІЇ ГОЛОДУ 1946–1947 рр. В УКРАЇНІ
Понад 40-річне замовчування офіційною владою народної трагедії в Україні –
голоду 1946–1947 рр. – призвело до байдужого ставлення до надактуальної
теми. Замість слова «голод» в науковій літературі тоталітарного СРСР мовилося
лише про «недорід», «неврожай», «продовольчі утруднення», хлібозаготівлі,
натхненну під керівництвом ВКП(б) та КП(б)У працю колгоспників заради
«світлого майбутнього». Відкрито говорилося й писалося про безкорисливу
допомогу радянського народу братнім народам країн новостворюваного «соціалістичного табору» та навіть деяким капіталістичним. У збірниках документів
1952, 1967 рр. видання, деяких монографіях та статтях, опублікованих у 1969–
1988 рр., з метою підкреслення турботи вищої компартійної влади про дружбу
народів наводилися дані про кількість експортованого із Радянського Союзу
хліба у неврожайні голодні післявоєнні роки – «братній дарунок» в 1946–
1947 рр. народам Європи, де теж того часу була посуха.
Перша згадка про повоєнний голод в Україні з’явилася лише у 1988 р.1 Того
ж року про голоднечу в Україні 1946–1947 рр. розповіли публіцисти А.Аджубей
у спогадах про М.Хрущова «Те десять лет»2 та А.Стреляний в публікації
«Последний романтик»3. 1989 р. зі статтею «Жорстокий хліб: Про становище
колгоспного селянства на Україні у перші повоєнні роки» виступив І.Кожукало4.
А 1990 р. з’явилася вже ціла низка публікацій: А.Перковського і С.Пирожкова
«Демографічні втрати народонаселення Української РСР у 40-х рр.»5, І.Кожукала
«1946–1947 роки: невідомий голод»6 та ін. Українські історики І.Маковійчук і
Ю.Пилявець того ж року у ґрунтовній науковій статті «Голод на Україні у
1946–1947 роках», охопивши комплекс основних питань проблеми, цілком
слушно багато уваги приділили висвітленню однієї з найдраматичніших подій
1946 р. − хлібозаготівельної кампанії. Автори підкреслили, що у вкрай
несприятливій ситуації, що вимагала серйозного перегляду аграрної політики,
насамперед зменшення обов’язкових поставок колгоспами та одноосібниками
сільгосппродукції державі, московський центр, вище партійно-державне
керівництво УРСР оголосили безумовне виконання планів хлібозаготівель
найважливішим завданням під гаслом «Боротьба за хліб − це боротьба за
соціалізм». Головною причиною голоду автори статті вважали репресивну
хлібозаготівельну й податкову політику державної партії. Якщо раніше
післявоєнна відбудова зображувалася як суцільний ентузіазм колгоспного
селянства, а голод щільно замовчувався, то у статті було показано бідування та
страждання хліборобів, наслідки голодоморного лихоліття7.
1991 р. у статті «Засуха, голод 1946–1947 гг.» російський історик І.Волков
намагався довести, що головними причинами голоду були наслідки війни й
посуха першого повоєнного року8, натомість С.Кульчицький в публікації «Новітня
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історія України», поставивши акценти на причинах і наслідках післявоєнного
голоду, підкреслив: «Держава відібрала у селян продовольче зерно, залишивши
їх напризволяще»9. Як про найголовнішу причину голоду, а саме – тотальну
викачку хліба з голодуючого українського села неврожайного 1946-го р.,
йшлося у спогадах М.Хрущова, що вийшли друком теж 1991-го10. Правдивих
сторінок до літопису українського народу додала написана Ю.Пилявцем
брошура «Голод 1946–1947»11. 3 широкого кола питань щодо причин третього
радянського голоду основною в брошурі цілком переконливо названо зверхнадмірні хлібозаготівлі. В публікації показано наростання спротиву населення
хлібозаготівельній політиці держави, що вело, в свою чергу, до посилення
владою репресій, передусім проти голів колгоспів і колгоспників.
Закидати авторам названих вище перших, досить солідних наукових розвідок,
про невисвітлення тих чи інших питань комплексної теми недоцільно, бо в
окремій статті й навіть брошурі усі складові багатоаспектної проблеми про
післявоєнне лихо в Україні охопити неможливо. Завершуючи текст брошури,
автори відзначили: «Історія післявоєнних літ, зокрема, голодомору 1946–
1947 рр. на Україні, не писана ще в такому обсязі, як історія страшних 1932–
1933 рр. Вона стривожено промовляє устами очевидців і потерпілих тієї трагедії
та несміливо мовить скупими публікаціями письменників, публіцистів»12.
Кількість публікацій з року у рік наростала. І.Маковійчук та Ю.Пилявець
1992 р. виступили в розділом «Голод 1946–1947 рр. в Україні» у книзі «Сторінки
історії України XX століття»13. Заслуговує на увагу наукового загалу опублікована
того ж року ґрунтовна стаття І.Біласа «Голокост на Україні в 1946–1947 рр.»14.
Про голод 1946–1947 рр. в Україні зазначали у видрукуваних 1992 р. книгах
А.Жуковський і О.Субтельний «Нарис історії України»15 та О.Субтельний
«Україна: історія»16. Кожен наступний рік ставав врожайнішим на дослідження
цієї білої, а насправді чорної, болючої сторінки історії України. Робота активізувалася у зв’язку з підготовкою до відзначення 60-х роковин голоду – геноциду
1932–1933 років в Україні. Ряд доповідей з проблеми післявоєнного голоду
було заслухано на міжнародних та регіональних конференціях. 3 ними виступили
Й.Антохій17, О.Веселова18, М.Загайний, В.Косташ, П.Панченко, В.Холодницький19
та ін. Науковцям прислужилися стаття О.Веселової і П.Панченка «Ще одна
трагічна сторінка історії України» та велика публікація документів «Голод
1946–1947 років», що з’явилися наприкінці 1995 – на початку 1996 рр. в
«Українському історичному журналі»20. Завдяки цій публікації, науковцям –
дослідникам проблеми, викладачам вузів, вчителям стали доступними унікальні
документи з таємних, закритих раніше фондів колишнього партійного архіву
Інституту історії партії при ЦК Компартії України (нині – Центральний державний архів громадських об’єднань України [ЦДАГО України]), Центрального
державного архіву Жовтневої революції, вищих органів державної влади і
органів державного управління УРСР (нині – Центральний державний архів
вищих органів влади і управління України [ЦДАВО України]), архівів КДБ,
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МДБ і МВС УРСР (нині – Державний архів Служби безпеки України [ДА СБУ]
та Архів МВС України).
Більше можливостей для дослідження даної проблеми науковці отримали
останнім часом завдяки значно вільнішому доступу до раніше засекречених
архівних фондів. Дослідникам у розробці теми, більш глибокому її вивченню
допомагає збірник «Голод в Україні 1946–1947: Документи і матеріали», що
вийшов друком наприкінці 1996 р.21. Книга створена на базі документів раніше
зовсім недоступних фахівцям спецфондів ЦДАГО України, ЦДАВО України,
ДА СБУ, Архіву МВС України, ряду обласних держархівів. У збірнику вміщено
також свідчення людей, які пережили голод. Дана праця являє собою перше в
українській та світовій історіографії документальне видання про післявоєнне
лихоліття в Україні. Документи і матеріали збірника висвітлюють причини,
перебіг та наслідки скоєного через репресивну хлібозаготівельну й податкову
політику й утаємничуваного тоталітарною державою голоду. Документи
показують механізм творення голоду і тотального викачування хліба, вивіз
зерна з України, несплату праці колгоспників, стягнення непосильних з них
податків, примусових позик (як великого грошового податку), репресії щодо
населення тощо. Розповідають про страждання від голоду сімей загиблих
фронтовиків, інвалідів війни, свідчать про цинізм влади, з яким знищувалося
населення під час голодомору–47, подають печальну картину післявоєнної
народної трагедії.
В масштабах колишнього Радянського Союзу проблему голоду 1946–1947 рр.
досліджував російський історик В.Ф.3има. Його монографія, опублікована
1996 р., написана на базі документів і матеріалів центральних російських архівів,
преси та наукової літератури, в т. ч. українських дослідників. Стверджуючи
рукотворний характер, штучність й утаємничуваність післявоєнного голоду,
дослідник наголошує на тому, що в кризовій повоєнній ситуації уряд СРСР
єдиний вихід з неї вбачав у адміністративно-законодавчому посиленні примусових
заходів, податковому удушенні села. У книзі показано загальні закономірності й
характерні особливості голоду, його руйнівний вплив на подальшу соціальнодемографічну ситуацію. В.Зима доходить висновку, що голод був наслідком
трьох найголовніших причин: післявоєнних труднощів, засухи 1946 р., політики
продрозкладки й запізнілої неефективної допомоги голодуючим з боку держави.
Голод відбувався, стверджує автор, з вини правлячих структур усіх рівнів22. З
цим не можна не погодитись. Але при цьому потрібно підкреслити, що владна
вертикаль діяла за наказом Москви.
Важливою подією стала перша в Україні й світі міжнародна наукова
конференція на відзначення 50-х роковин голодомору 1946–1947 рр., проведена
27 травня 1997 р. у м. Києві Асоціацією дослідників голодоморів в Україні та
Інститутом історії України НАН України. Конференцію вступним словом
відкрив директор Інституту історії України академік В.А.Смолій. Відзначивши
набутки та поступальність досліджень з голодознавчої тематики, він наголосив

Олександра Веселова. До питання історіографії голоду 1946–1947 рр. ...

319

на необхідності подальшого дослідження третього, «невідомого» радянського
голоду. На конференції науковцями України, Росії, США були порушені питання
щодо причин та наслідків повоєнного радянського голоду, документальних
джерел його дослідження, особливостей у різних регіонах України та ін.
Обговорення теми голоду 1946–1947 рр. в Україні сприяло значним зрушенням
у подальшому розгортанні досліджень. Збірник матеріалів конференції,
опублікований 1998 р.23, містить 31 статтю-доповідь: О.Веселової, Дж. Мейса,
В.Марочка, В.Зими, Р.Пирога, С.Пирожкова, В.Сергійчука, Ю.Шаповала24, ін.,
які висвітлюють питання схожості та відмінності голодоморів в історії підрадянської України, архівних джерел про післявоєнний голод, стану дослідження
проблеми тощо. У статтях-доповідях О.Єрмака, М.Шитюка, О.Нікілєва,
О.Гаврилюка, В.Холодницького та ін. розкриваються питання регіональної
історії голодомору, допомоги селян Західної України голодуючим25, ін. Як
результат наукової дискусії повоєнний голодомор було визнано штучним. В
рекомендаціях наукового зібрання записана необхідність системного вивчення
документів, розширення зв’язків з науковцями регіонів України та зарубіжних
країн, поповнення джерельної бази досліджень шляхом виявлення документальних
даних і збору спогадів-свідчень очевидців голоду. Учасники конференції ухвалили
рішення просити уряд України дати правову оцінку подіям 1946–1947 років26.
З активізацією досліджень підготовлено й опубліковано ряд розділів документів, матеріалів та свідчень населення у колективних працях. Одним з них є
«Війна після війни (Геноцид проти власного народу сорокових – п’ятидесятих
років)» в «Чорній книзі України»27, що містить матеріал про насильницьку
колективізацію в Західній Україні, масові депортації західноукраїнських
хліборобів до Сибіру, репресії, голод. «В 1946–1947 рр. в Галичині більшовики
створювали колгоспи. Людей силою заганяли до колективних господарств,
забирали все їхнє майно, реманент, пшеницю, жито, овес, худобу, залишаючи
порожні хати. Люди плакали, кричали, але на них ніхто не зважав... 1947 року в
нас був великий голод. Ми, дітлахи, збирали кропиву, лободу, і мама з того
варила юшку», – свідчив В.Завадський з м. Івано-Франківська28.
У розділі «Післявоєнний голодомор (1946–1947 рр.)» науково-популярного
видання «Голодомори в Україні 1921–1923, 1932–1933, 1946–1947: злочини
проти народу» констатується, що в часи реставрації системи конфіскаційних
хлібозаготівель верхівка тоталітарної держави повернула селян до порядку,
створеного в 30-х роках. Підкреслюється: післявоєнний голод, як і голодомор
1932–1933 рр. в Україні, через позбавлення населення продуктів харчування був
свідомим геноцидом проти українського народу. Розкривається комплекс
причин голодного мору, серед яких репресивна політика хлібозаготівель з
метою поповнення продовольчих мобілізаційних резервів на час нової світової
війни, розширення військово-промислового комплексу за рахунок насильницької
експропріації зерна, наслідком чого стала загибель понад 1 млн. українців.
Масштаби повоєнного лихоліття були меншими, ніж могло б бути, завдяки
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допомозі голодуючим населення західних областей України, яке в умовах
громадянської війни та насильницької колективізації перешкоджало вивезенню
зерна, надавало спомогу не тільки своїм землякам, а й прибулим з областей
Росії та Молдавії29. У книзі висловлена необхідність міжнародного суду над
злочинцями – організаторами голодоморів в Україні30.
Дослідження про голод 1946–1947 рр. займають значне місце у виданні
«Голодомори в підрадянській Україні (Праці членів Асоціації дослідників
голодоморів в Україні)»31. В розділі «Повоєнний голодомор» автор П.Наніїв
зазначає: «Ще не загоїлися рани після тої війни, ще не вляглася земля на
могилах її жертв, а комуністи почали готуватися до нової глобальної війни, що
забезпечила б їм світове панування. І хоч не такі вже розумні вони, а втямили,
що хліб – це найголовніша зброя, тому й взялися накопичувати його запаси.
Сталін знову звернув увагу на Україну…: “Нехай ті хлібороби поздихають, але
таємні запаси хліба в державних зерносховищах повинні рости!”»32. Звертає
пильну увагу на повоєнне лихоліття й М.Іванченко – автор дослідження «Голодомором закатовані»: «Відразу по війні кат влаштував для України другий
(після голоду – геноциду 1932–1933 рр. – Авт.) голодомор. …Ще не висохли
сльози вдів і сиріт. А від Кремля знову наступала примара голоду. Після салюту
перемоги українське зерно та продукти повезли до Румунії, Польщі, Чехословаччини, Болгарії. Навіть до Німеччини та Франції. Задля прививки сталінського
соціалізму. Для майбутньої “міровой рєволюціі”. Цебто нової війни…»;
«Голодомор 1946–1947 рр. викосив більше двох мільйонів осіб. Особливо з
родин загиблих фронтовиків». Автор стверджує, що голодомором Кремль не
допустив в Наддніпрянщині виникнення УПА. «І голод списав на війну». «Партії
Леніна – Сталіна прощення не буде», – переконує М.Іванченко й застерігає: «Не
можна допустити злочинців до організації нових голодоморів»33.
Тема голодомору–47 знайшла місце в цілому ряді праць з історії України,
опублікованих в другій половині 1990-х – на початку 2000-х років34, статтях35.
2003 р. побачив світ збірник матеріалів Міжнародної науково-теоретичної
конференції «Геноцид українського народу: історична пам’ять та політикоправова оцінка», що відбулася 25 листопада 2000 р.36, де представлена тема
повоєнного голодомору як геноциду українського народу, адже відомо, що за
статтею ІІ Конвенції ООН «Про запобігання злочину геноциду і покарання за
нього» від 9 грудня 1948 р. дії з наміром навмисного створення для членів будьякої групи населення таких життєвих умов, що розраховані на повне, або
часткове знищення її, визначаються як геноцид37. Саме таким чином діяв московський центр радянської імперії, здійснюючи злочин геноциду українського
народу у повоєнний час, переконує автор статті «Геноцид голодомором 1946–
1947 років в Україні» О.М.Веселова. Організатором – творцем спланованого
винищення населення за наявності величезного резерву хліба була авторитарна
держава СРСР, керована комуністичною партією Радянського Союзу й урядом
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на чолі з Й.Сталіним і його найближчим оточенням – В.Молотовим,
Л.Кагановичем та ін.38.
Важливим виданням стала книга автора-упорядника Володимира Сергійчука
«Як нас морили голодом», в якій проблема післявоєнного голодомору
викладена коротким вступом й 12 документами. Автор підкреслює, що під
тиском Москви з України вилучали все. Це – всеукраїнська трагедія, і лише
«...саме “бандерівці”, як у нас дехто зневажливо називає українців із західного
регіону, надали допомогу східнякам», – утверджує автор. В доповідній про
антирадянські прояви в Сталінській області наведено висловлювання одного з її
жителів щодо голодомору: «Погіршення матеріального становища у цьому році
(1947–му. – Авт.) пояснюється не засухою, а причину треба шукати в існуючому
в нас ладі…». «До яких пір будемо терпіти, нас хочуть виморити голодом й
уярмити. Піднімайтесь всі, збирайте зброю»39.
Заслуговує на увагу збірник матеріалів Міжнародної наукової конференції
«Три голодомори в Україні ХХ ст.: погляд із сьогодення», проведеної
7 листопада 2002 р. у Київському національному університеті ім. Т.Шевченка.
Василь Даниленко у статті-доповіді «Документи радянських спецслужб про
голодомори 1921–1923, 1932–1933, 1946–1947 років в Україні» відзначив, що зі
значної кількості документів МДБ УРСР 1946–1947 рр. найбільш репрезентативні
опубліковано спільними зусиллями працівників архівних та наукових установ
України40. Учасники конференції звернулися до вищих органів державної влади
України стосовно визнання радянських голодоморів геноцидами українського
народу та порушення в Міжнародному кримінальному суді позову на притягнення
винних у скоєнні геноцидів до відповідальності41.
З’являються параграфи й документи з даної теми у підручниках та
навчальних посібниках42.
Змістовним є розділ «Третій людомор» науково-публіцистичного видання
«Віті єдиного древа: Україна Східна і Західна в апокаліпсисі ХХ століття»
В.Пахаренка43. Разом з аналізом післявоєнної ситуації в Україні велику увагу
цілком справедливо автор приділяє темі братерства, допомоги населення
Західної України голодуючим з України Наддніпрянської: «Галичина, розп’ята
загарбницькою совєтською армією, усіляко натравлювана на нас, східняків,
компартійними єзуїтами, попри все, знову, як і 1933-го поділилися останнім», –
підкреслює автор. Хто порахує, зазначає В.Пахаренко, скільком наддніпрянцям
стала Західна Україна молочною матір’ю, прихистивши їх у 47-му від голодової
погибелі, вдруге подарувавши життя. Наголошує на благородній місії УПА
стосовно організації допомоги голодуючим44.
Темі допомоги населення Західної України голодуючим зі східних областей
УРСР присвячено статті О.Гаврилюка, О.Веселової та ін.45.
З початку 1990-х років йшла науково-дослідницька робота в регіонах незалежної України. В Донецькому краї досліджував проблему О.Задніпровський46.
В Подільському регіоні післявоєнний голод вивчав Б.Хандрос47. Етапною
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науковою працею стала книга І.Г.Шульги «Людомор на Поділлі», в якій один з
розділів «Третій людомор» є дослідженням голоду 1946–1947 рр. Хоч книга має
регіональні назву і зміст, її автору притаманний масштабний підхід до
висвітлення проблеми. Розділ написаний на архівних джерелах і спогадах свідків
трагедії – людей, яким вдалося вижити. Значна увага приділена питанню допомоги
селян–західняків голодуючим зі східних регіонів України. Висвітлюються питання
про затримування голодуючих, які мандрували у пошуках харчів, загороджувальними загонами міліції, перебігу голоду, всіляких намагань і спроб людей
рятуватися від голодної смерті. «Український народ вийшов із засушливого
1946 року фізично і морально ослабленим», – підкреслюється у книзі. Автор показує,
що у 1947 р. смертність на Поділлі переважала народжуваність. І.Шульга
доводить, що Західна Україна в 1946–1947 рр. була годувальницею, рятівницею
не тільки жителів українських міст і сіл, а й значної частини населення СРСР. З
аналізу документів архівів стверджує, що «...маса подолян, як і вихідців з інших
регіонів країни, вижили, дякуючи допомозі “західноукраїнських братів”»48.
Дослідницька робота в регіонах значно пожвавилась у зв’язку з 50-ми
роковинами післявоєнного голоду. 1996 р. побачила світ книга «Голод 1946–
1947 років на Полтавщині (до п’ятидесятиріччя трагедії). Матеріали і документи».
На базі Державного архіву Полтавської області у виданні подано ряд аналітичних
статей, документи та свідчення очевидців голоду. Статті О.П.Єрмака «Трагічна
сторінка історії Полтавщини: голод 1946–1947 років», І.І.Юраса «Реабілітований
за відсутністю складу злочину», ін. спогади та документи збірника з’ясовують
причини та наслідки післявоєнного лиха49. Дослідники не обмежуються рамками
регіонів. Багатьом з них притаманний більш широкий підхід до вивчення питань,
підтвердженням чого є те, що перша історіографічна стаття В.Жученка та
Л.Жученка з даної актуальної проблеми з’явилася у регіональному збірнику
полтавчан. Вона дає стислий, але добрий аналіз праць І.Кожукала, І.Маковійчука,
Ю.Пилявця, І.Біласа, деяких інших дослідників, загальну оцінку розробки
актуальної проблеми50.
Автори-упорядники книги «Голод 1932–33, 1946–47. Вінницька область:
Документи і матеріали» Ф.Винокурова і Р.Подкур у розділі «Голод 1946–47 рр.»
помістили 47 документів, що охоплюють найголовніші питання проблеми51.
«Дорогоцінний, замучений більшовицькою і фашистською неволею український народ, зрозумій, що більшовизм і фашизм – це рідні брати, вороги
всього людства. Про це знає весь світ, і коли об’єднаними націями знищено
фашизм, то недалеко той день, коли більшовизм також буде знищено. Розбирай
колгоспно-кріпосницький хліб, щоб уникнути страшного голоду 1947 року», –
говориться у листівці, частково наведеній в секретній доповідній записці секретаря
Вінницького обкому КП(б)У Стахурського секретарю ЦК КП(б)У Хрущову про
появу листівок в Тульчинському районі 13 вересня 1946 р. «...Автор листівки й
розповсюджувачі не знайдені...». У «Зведенні про кількість хворих на дистрофію
по Вінницькій області (складено за даними райкомів партії на 27 березня

Олександра Веселова. До питання історіографії голоду 1946–1947 рр. ...

323

1947 року)», вміщеному в збірнику, 67 870 душ. Цинічно виглядає матеріал
розділу «Про що писали тодішні газети», як, наприклад, «На досвіді передових
колгоспників вчитися більшовицької організації хлібозаготівель»52.
Використовуючи матеріали архівів, свідчення очевидців, автори-упорядники
збірника матеріалів і документів «Голод 1946–1947 років на території Миколаївщини (до п’ятдесятиріччя трагедії): Матеріали і документи», опублікованого
1997 р., ведуть розповідь про причини та наслідки голоду в регіоні. У вступній
статті М.Шитюка підкреслюється, що післявоєнний голод мав такий самий
штучний характер, як і голодомор 1932–1933 років. Аналіз документів з
державного архіву Миколаївської області, як стверджує автор, «переконливо
свідчить, що “...це була акція, спрямована проти певної етнічної групи, саме
українців, маючи на увазі не лише фізичне, економічне та політичне ослаблення
народу шляхом фізичного винищення його представників. Фактично голодомор
1946–1947 років був каральним заходом взамін невдалої, але відомої спроби
виселити українців у 1944 році до Сибіру разом з татарами та північнокавказькими
народами як нелояльний і ненадійний народ»53. П.Соболь у статті збірника «Їх
таврували і засуджували як злочинців», назвавши голод 1946–1947 рр. жахливою
трагедією українського народу, витвореною тоталітарним режимом, показує
відверто цинічне потоптання елементарних людських прав, особливо права
селян на життя. «Якщо у кого дома і була корова, кури, або інша живність – все
йшло у план для держави. Здавали молоко, м’ясо, шерсть, яйця, платили за
город, за сад різноманітні податки. А хто не мав змоги заплатити, до того
приходили із сільради і колгоспу депутати (за Конституцією, “слуги народу”) і
описували все, що було вдома – меблі та інше, і якщо ти не заплатив податок, то
“описані” речі забирали до сільради і продавали, щоб розрахуватися за
податок» – зазначав В.Кириленко. Пенсіонерка Н.Олександрова спогадувала: «У
той час, хто робив у колгоспі, говорили між собою, що при румунській окупації
в колгоспах жилось краще, голоду не було». А К.Меркулова свідчила: «Люди
працювали за обід в радгоспній їдальні. ...Одну дівчину в 16 років, Євнух Ніну,
за те, що вона в пляшку від молока набрала зерна і хотіла винести з току,
очевидно, не від доброго життя, осудили на 5 років...»54. Розділ «Мовою архівних
документів» містить 40 назв, які доводять вищезазначене55.
Оригінальною публікацією з висвітленням теми післявоєнного голодомору є
видана 1998 р. брошура В.Гаврилова «Лантухи вкрадених вір і надій». У
передмові видання дослідник голодоморів Т.Демченко наголосила на регіональному характері дослідження, адже автора цікавили реалії життя чернігівських
селян. Підкреслюючи антилюдяну політику держави, що «...привела не тільки до
остаточного зубожіння переважної більшості селянської маси, а й поставила на
порядок денний питання про їх виживання», у розділі 2 автор брошури розглядає
суперечливі процеси в українському селі. Називає колосальну кількість податків:
сільськогосподарський прибутковий, на худобу, птицю, дерева, кущі, посіви
зернових, овочевих і баштанних культур, пасіки, на холостяків і малосімейних,
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різноманітні державні мита та разові збори, щорічні позики відбудови та
розвитку народного господарства, військові 3%-ні «виграшні» позики тощо.
Чергова ставка на село, як основного донора промисловості привела його до межі
зубожіння. Автор вважає голодомор–47 штучним, породженим грабіжницькою
політикою держави та висвітлює спротив селянства тоталітарній імперії56.
Цінний аналітичний і фактичний матеріал про голод 1946–1947 рр. в
Подільському краї містить двотомник свідчень і документів «Портрет темряви».
Автор-упорядник книг П.Ящук підкреслює, що збірник висвітлює спланованість,
механізм, авторство геноциду ХХ століття українського народу за національною
ознакою. «Колгоспнизація 1946–1949 років в західних областях України проведена
за наростаючою з насадженням комуністичних інородців на всі будь-які
керуючі посади. Внаслідок цього в західних областях України в післявоєнний
період село і місто залишилися майже монолітними, не вражені класовістю, як
противага комунобільшовизму, а, значить, і як база національно-визвольної
боротьби проти червоних. Це було важливим в час кагановицької війни з
Україною голодомором ім. Побєди», – зазначає автор-упорядник57. За даними
П.Ящука, повоєнний голодомор поглинув 2,8 млн. українців58.
Тема післявоєнної трагедії присутня у виданнях про голод у районах і навіть
окремих селах. Повоєнний голод у Криворізькому районі Дніпропетровщини
характеризує післямова збірника О.Мельника «Голод: Хроніка, документи та
матеріали голоду 1921–1923, 1932–1933 років на Криворіжжі»59. Автор-упорядник
книги зазначає, що за допомогою «...жорстких заходів райадміністрації вдалося
змусити керівництво колгоспів віддати заготовлені на зиму припаси й покращити
таким чином показники хлібоздачі. Але тим самим селяни були поставлені на
межу голодної смерті». З упевненістю констатує, що в умовах адміністративнокомандної системи основною причиною виникнення голоду як у Криворізькому
районі, так і взагалі в Україні були тоталітарні методи керівництва економікою,
надзвичайно жорстока й неефективна політика радянської влади щодо села та
сільського господарства60. «Історія голоду 1946–1947 рр. практично не вивчена
і тому потребує особливої уваги дослідників», – вважає автор-упорядник61.
2004 р. побачила світ книга «Ні могили, ні хресного знаку: Голодомори
1932–1933 і 1946–1947 років у Чорнухинському районі Полтавщини: Документи і
матеріали. Свідчення», в якій третій радянський голод займає окремий розділ
«Голодні повоєнні роки», наповнений документами і матеріалами та свідченнями
людей, які пережили лихоліття62. Зі сторінок збірника постає трагічна історія
краю Г.Сковороди. Розділ містить 156 документів, серед яких, приміром,
«Рішення правління колгоспу “Червона зірка” (с. Лісова Слобідка) про заборону
збирання колосків» від 1 квітня 1947 р.: «...Роз’яснити усім трудоспособним, а
также підліткам і дітям, що колоски в полі збирають між копами, ти не нищий –
[після] уборки площі хліба строго забороняється, і хто буде цим заніматься, той
буде притягатися до судової відповідальності, як за розкрадання хліба. Правління
колгоспу. Рахівник»63 та «Список засуджених колгоспників Чорнухинським
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районним судом за розкрадання хліба і овочів в 1947 р. по Чорнухинському
району 5 лютого – 18 грудня 1947 р.», в якому, наприклад, йдеться про вирок
суду від 16 липня Є.Бабенко за крадіжку 1 кг колосків, від 18 грудня –
Я.Чорнобаю за 1 в’язку сіна – по 5 років виправно-трудових робіт64. Як у
документах, так і свідченнях проглядає голодова біда: безхліб’я, виснаження,
хвороби, намагання будь-що врятуватися, вижити, поїздки в Західну Україну,
щоб знайти спасіння родини від загибелі тощо. «В 1947 р. в нас лежали діти –
дистрофіки – одні кістки, шкірою обтягнуті. Ото так похудали від недоїдання.
То їх треба було б годувати добре: масло, молоко, сметану, м’ясо давати, а їм
давали миску якогось супу та шматок хліба. То весною як потепліло, вони
вилазили на двір та й щипали травичку, а тоді хрущів їли, цвіт акації. Було, що
деякі і вмирали...», – свідчила Г.Булда (Яценко) з с. Харсіки65.
Низка статей розповідає про голодомор в різних областях України66, а
брошура Ф.Морозюка «Голодний трудодень» розказує про голоднечу в окремо
взятому селі Гладківка (колишня назва – Келегеї), в основному, вустами людей,
які витримали повоєнне лихо. «З 1946 до 1947 року ще якось переживали, а з
весни 1947 року настав справжній голод. Діти в скиртах соломи шукали
колоски, збирали в кучугурах козельці, кашку з акації. Від голоду пухли.
Копали коріння рогозу, мололи і пекли з нього хліб, варили кашу. Кучугури всі
були перериті. Бувало, йдеш по ті козельці і падаєш, бо немає більше сил. В
кучугурах навіть і помирали. ...В жнива збирали колоски, але і за них судили», –
згадує С.Кича67. В.Дубина підтверджує, що голод 1947 р. був не легшим від
голоду 1932–1933 років68. У нарисі брошури «Червоні суховії» Ф.Морозюк показує
причини й наслідки післявоєнної трагедії на основі архівних документів.
«Сьогодні (1998 р. – Авт.), – зазначає автор, дехто хоче списати це всенародне
лихо на післявоєнну розруху, свідомо відвертаючи від головного – від керівної
ролі комуністичної партії в організації голоду, її антинародної політики
хлібозаготівель, її варварського ставлення до селянина. Це була політика
вандалізму, коли в українських людей, в українських дітей постановами ЦК
КП(б)У забрали останній шматок хліба...»69. Це ж пояснення є основним у
статтях О.Веселової70.
Зі збільшенням масштабів дослідження теми розширювалося коло питань
більш глибокого її вивчення.
Основними в комплексі причин післявоєнної трагедії автори цілком справедливо вважають: руїнний воєнний спадок, реставрацію після війни сталінської
моделі соціалізму, наявність тоталітарного режиму, мілітаризацію радянської
імперії, створення й розширення військово-промислового комплексу, відсутність
суверенітету України, підпорядкування неросійських республік Москві,
планування збереження й поповнення продовольчих мобілізаційних резервів,
використання колгоспного села як донора для розвитку промисловості, інших
галузей економіки; конфіскаційні хлібозаготівлі; податкове удушення села;
заборону колгоспам й колгоспникам продажу хліба на ринку; засуху 1946 р.;
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зневажання інтересів народу, антилюдяну соціальну політику державної
компартії; позбавлення продовольчого постачання населення за картками тощо.
Головні причини голодомору дослідники вбачають у самій сталінщині.
Серед комплексу причин виникнення й поширення третього радянського
голоду командно-примусова репресивна партійно-державна політика хлібозаготівель була центральною. Сáме виконання рішень партії й уряду з хлібозаготівель.
Найбільше уваги в публікаціях приділено аналізу соціально-економічної ситуації
у повоєнній Україні, зокрема, в аграрному секторі її економіки, соціальним
умовам життя в українському селі.
Більшість авторів основною причиною голоду вважали тотальне викачування
зерна, непосильні плани хлібозаготівель, що складалися у Москві й спускалися
республікам у вигляді постанов ЦК ВКП(б) та Ради Міністрів СРСР за підписом
Й.Сталіна.
В оцінках глобальних причин дослідники голодоморів солідарні: голод
1946–1947 рр. був штучний, рукотворний, як і попередні радянські – 1921–1923го й 1932–1933-го років, спланований комуністичною Москвою. Заперечують
голод, як і раніше, комуністи.
Разом з вивченням малодослідженої проблеми в загальному плані науковці
прагнули до поглибленого аналізу її найбільш значущих, перш за все, складових
обставин і причин виникнення й поширення голоду у повоєнних селах та
містах. Значне місце висвітленню репресивної політики вилучення хліба та
інших сільгосппродуктів шляхом грабіжницьких хлібозаготівель і стягнення
непосильних податків, каральних заходів щодо селян відвів І.Білас71. Репресивні
дії влади проти населення знайшли відображення у статтях І.Волкова, В.Зими,
М.Вівчарика, О.Гаврилюка, В.Шмарука, М.Шитюка, О.Веселової, В.Рудого72 та ін.
Однією із дискусійних причин, що викликали повоєнний голод в Україні,
стала проблема засухи. Якщо 1966 р. російський дослідник І.Волков в публікації
«Колгоспне село в перший повоєнний рік» вів мову лише про засуху 1946 р. й
неврожай73, то статтю, опубліковану 1991 р., вже назвав «Засуха, голод 1946–
1947 років», в якій розповів й про посуху в Україні74. Акцентували увагу лише
на засусі, як основній причині голоду, деякі українські історики. Так, у
передмові до книжки «Трагедія в домі» говорилося, що «...голод 1947-го був
прямим наслідком воєнної розрухи 1941–1945 рр. і страшної засухи, що впала
на виснажені землі, він все-таки не був організований владою...»75. Є й
протилежні твердження. П.Ящук вважає, що засухи в Україні взагалі не було.
Так, засухи дійсно не було у повоєнній Західній Україні. Про врожай в 1946–
1947 роках у західних областях УРСР говориться: «Збіжжя на ланах стояло
таке, наче у засіку, а засіки гнулися від зібраного врожаю»76. «Засухи, котра б
випалила врожай, в Україні 1946 року не існувало в природі», – це підкреслює
автор-упорядник. Але не так було, на жаль, у Наддніпрянській Україні. В час
підготовки відомого збірника документів науковці Інституту історії України
НАН України звернулися до Укрметеоцентру й отримали підтвердження:
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засуха в Центральній, Східній і Південній Україні 1946 р. мала місце. Але, хоч і
строкато, все-таки вродили зернові й подекуди овочі. В голоді ж, що охопив
Україну (адже можна було перерозподілити сільгосппродукцію і його уникнути),
винною була не природа, а політика. Весь врожай влада забрала й вивезла,
створивши голодомор – геноцид.
Верхівка тоталітарної держави – Й.Сталін, А.Жданов, В.Молотов, Л.Каганович,
ін., які стояли на чолі ВКП(б), сама сталінщина були творцями післявоєнного
голоду. З доповіддю «Тоталітарна держава СРСР – призвідець голоду 1946–
1947 рр. в Україні» на III Міжнародному Конгресі україністів 1996 р. виступила
О.М.Веселова77. Про репресивні дії владних структур щодо селян і перш за
все – грабіжницькі хлібозаготівлі, небажання московського центру допомагати
населенню України, яке страждало у гіркий, смертний час голодного лихоліття,
двоїстість особи М.Хрущова, що не мав повноважень розпоряджатися зерном,
вирощеним й зібраним з Україні, розповідає публікація О.М.Веселової «Хрущов і
голод в Україні 1946–1947 рр.»78.
Дослідники називають різну чисельність людей, які зазнали мук голоду. За
довідкою МВС України від 2 липня 1947 р. станом лише на 20 червня 1947 р. в
Україні було 1 154 198 виснажених голодом людей – дистрофіків79. А.Перковський
та С.Пирожков в числі тільки голодуючих колгоспників називають 2,7 млн.
осіб80, вважаючи цю цифру заниженою. І.Білас підкреслює, що на дистрофію в
Україні хворіло 3 млн. 203 тис. 145 людей81.
Деінде в публікаціях дослідники подають різні дані стосовно не тільки
кількості, а й складу голодуючих, зустрічаються суперечності в питанні
постачання населення за картками. Приміром, у статті С.Тимченка і В.Кириченка82 цілком вірно зазначається, що методи поповнення хлібозаготівель
здійснювались за рецептами 1932–1933 рр., підкреслюється штучний характер
голодомору, який в першу чергу спрямовувався супроти селян, називається
чисельність голодуючих – близько 2 млн. осіб. І далі: «Проте це були переважно
міські жителі, які в силу певних причин не одержали хлібних карток і не мали
елементарних запасів продуктів харчування»83, – стверджують автори. Чи це
так? Відомо, що постановою Ради міністрів Союзу РСР і ЦК ВКП(б) від
27 вересня 1946 р. про економію у витрачанні хліба та відповідною постановою
Ради міністрів УРСР і ЦК КП(б)У про економію хліба по Українській РСР від
30 вересня 1946 р., вимагалося зменшення з 1 жовтня на 57,7% фондів борошна,
що виділялися для постачання населення, яке проживало в сільських
місцевостях, що давало «економію» борошна 10 тис. 924,9 т на місяць. З
постачання було знято більшість робітників та службовців, які працювали у
містах, а проживали в селах, робітників радгоспів, а також представників
сільської інтелігенції та службовців, які не мали присадибних господарств.
Колгоспники ж і одноосібники картками й раніше зовсім не забезпечувалися.
Якщо в жовтні у містах за картками постачалися 8 млн. 868 тис., то в селах –
всього 700 тис. людей84. Станом на 10 квітня 1947 р. по 23 областях України і
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м. Києву з 819 тис. дистрофіків 80 % припадало на село85. Так що це були
переважно сільські жителі, а не міські. Голод найбільше вразив жителів села й
саме хліборобів.
Стосовно смертності. Кількість жертв голодомору через дефіцит джерел
підрахувати дуже важко. Дослідники називають експертні оцінки – різну
чисельність людей, померлих від голоду: 100 тис.86, 800 тис.87, понад 1 млн.88,
2,8 млн.89 людей. Довоєнна чисельність населення в Україні була відновлена
лише 1960 р.
Переважна більшість дослідників вважають цей голод штучно організованим
владою. Ряд науковців – свідомим геноцидом українського народу. Так, І.Білас
у статті «Голокост на Україні в 1946–1947 роках, особливості діяльності
карального апарату» зазначає, що «...відповідно до норм міжнародного права
масове винищення українського народу у формі голокосту, ретельно сплановане
імперською комуністичною системою в 1946–1947 роках, кваліфікується не
інакше, як геноцид»90.
Чималий розкид визначень тривалості голоду, його хронологічних рамок:
від 1945 до 1949 рр.
Щодо географії лихоліття в Україні розбіжностей у фахівців майже немає.
Цікаве й вірне твердження щодо території, охопленої повоєнним голодом,
містить видання «Россия. Полный энциклопедический справочник 2004 г.»: «В
дополнение ко всем несчастьям в 1946 г. разразилась засуха. Начался голод,
охвативший преимущественно Украину»91 (Підкреслення наше. – Авт.).
Отже, вже чимало зроблено у справі вивчення цієї чорної плями в історії
українського народу. Праці публіцистів, письменників, а найбільше – фахівцівісториків дали поштовх до висвітлення трагічної теми у колективних монографіях, збірниках документів і свідчень, підручниках й навчальних посібниках
для викладачів і студентів вузів та середніх спеціальних учбових закладів.
Важливішим внеском у дослідження теми став збірник документів і матеріалів
«Голод в Україні 1946–1947 років»92, численні розробки науковців.
Немало публікацій підготовлено й опублікувано до 60-х роковин повоєнного
голоду93. Відрадним є участь у вивченні актуальної теми молодих дослідників94.
Осередки Асоціації дослідників голодоморів в Україні (АДГУ) у вузах
обласних центрів, містах і селах України одним з основних напрямків діяльності
вважають створення науково-документальних книг про повоєнне голодоморне
лихоліття. На розширення джерельної бази для дослідників спрямована підготовка
в АДГУ «Книги пам’яті» – свідчень-спогадів людей, які пережили післявоєнний
голод, та очевидців народної трагедії. Можна констатувати, що у вітчизняній
історіографії проблема голоду є частково розробленою. Однак фундаментальних
праць з цієї актуальної теми в українській історичній науці поки що немає.
Нагальною потребою є створення «Книг пам’яті» у кожному регіоні.
Необхідним у 60-ті роковини післявоєнного голодомору є також поглиблене
вивчення питань чисельності загиблих, тривалості й географії голоду, регіо-
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нальної історії голодомору, допомоги населення Західної України голодуючим,
колективізації й голоду в Ізмаїльській, Івано-Франківській, Чернівецькій
областях, голодоморного лиха в селах та містах, спротиву населення насильницьким хлібозаготівлям, репресіям з боку держави, голоду 1946–1947 рр. і
ОУН–УПА, виживання людей в умовах голоду тощо. Цьому сприяє ухвалений
Верховною Радою України 28 листопада 2006 р. на подання Президента України
В.А.Ющенка «Закон України №376 про голодомор 1932–1933 років в Україні»95.
Складна багатоаспектна проблема післявоєнного голодомору потребує
глибокого дослідження.
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Юрій Шаповал (Київ)
ГОЛОД 1946-1947 РОКІВ В РОСІЇ ТА В УКРАЇНІ:
ПОТРЕБА ПОРІВНЯЛЬНОГО АНАЛІЗУ
У травні 2007 року разом з професором Станіславом Кульчицьким мені
довелось взяти участь у «круглому столі», що його організувала редакція
московського журналу «Родина». Лише ми вдвох (до речі, за наполегливим і
адресним запрошенням редакції) представляли Україну і дискутували на тему
причин і наслідків голоду 1932–1933 рр. в СРСР. Російські викладачі та науковці,
які були учасниками дискусії, крім Андрія Марчукова (автора скандальної
статті «Операция “Голодомор”»)1, поводилися коректно. Та невдовзі після початку
розмови нам стало зрозуміло, що ми ведемо розмову із стіною. Жодні наші
спроби, посилаючись на джерела, пояснити антиукраїнські акценти сталінської
політики в 1932–1933 роках не мали успіху. Саме тоді я переконався, що справа
не в силі та точності наших арґументів, а в поглядах наших московських
співрозмовників на речі ширші, на контекст, в якому виник голод початку 1930-х
років, в оцінках того історичного періоду. Якщо сказати коротко, москвичі,
визнаючи наявність голоду, запевняли нас, що голодували «дети разных народов»,
а тому не треба робити найбільшу жертву з українського народу, не слід аж так
довірливо ставитись до антиукраїнських висловів Сталіна. Про геноцид не може
бути мови (це все вигадки українських націоналістів та їхніх американських
покровителів). Так, голод був, але не спеціально організований. Це була (так,
страшна, але) плата за модернізацію, що її здійснював сталінський режим.
Слухаючи все це, я згадав, що коли восени 2003 року у Сенаті США
розпочався збір підписів на підтримку ухвали, що визнає голодом геноцидом
українського народу, російська дипломатія активно протидіяла цьому процесу.
Прес-секретар Посольства Росії Євген Хоришко з цього приводу заявив: «Ми
категорично не погоджуємося з такою оцінкою голоду в Україні тридцятих
років. Багато видів виконання політики радянського керівництва на чолі зі
Сталіним були трагічними для багатьох народів на території СРСР, не тільки
для українців…»2. А далі російський дипломат заявив: «…Ми не погоджуємося з
формулюванням становища в Радянському Союзі тридцятих років, голоду на
Україні та тих процесів, що проходили в період колективізації, та з тлумаченням цих подій як геноциду»3.
Такого роду заяви можна розцінити як спробу виправдати варварську за
методами більшовицьку модернізацію, Молох якої поглинув мільйони людських
життів. На «круглому столі» в Москві в травні 2007 року мені здалося, що нині
йдеться не лише про модернізацію, а й взагалі про переоцінку ролі Сталіна в
історії. Вочевидь, позиція російських колеґ являла собою непросту амальґаму
наукових і політико-ідеологічних уявлень, що віддзеркалює ситуацію в сучасній
Росії. Ми дуже добре відчули і зрозуміли, що наші співрозмовники (при всьому
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доброзичливому ставленні до нас) в дискусії про голод ні за яких обставин не
заступлять певної межі.
Тим не менш, залишаючись оптимістом, я запропонував продовжувати
дискусії і – обов’язково – співставляти точки зору російських і українських
дослідників на амбівалентні події радянської історії. Як з’ясувалося, такого
спеціального співставлення на серйозному, фаховому рівні не робилося не лише
щодо голоду початку 1930-х років, а й щодо голоду 1946–1947 років. Так
народився даний матеріал, що є спробою привернути увагу дослідників до цієї
проблематики, окреслити коло питань, що потребують аналізу. Моя гіпотеза
полягає в тому, що в той час, як в Росії в силу комплексу причин звужується
інтерес і коло досліджень повоєнного голоду, в Україні такий інтерес зростає.
Ці процеси призводять до різних результатів, про що йтиметься.
* * *
Українські дослідники з 1989 року почали друкувати розвідки, присвячені
повоєнному голоду4. На початку 1990-х років в Росії з’явились публікації на цю
тематику5. В 1997 р. В.Зима навіть захистив спеціальну дисертацію на цю тему.
І російські, і українські дослідники сходяться в думці про те, що по війні
селянство, як і раніше, залишалося найбільш ущемленою верствою суспільства.
Значною мірою на його становище впливало неґативне ставлення влади до
кооперативної власності, яка трактувалась як щось «другорядне», як «непослідовно
соціалістична» форма господарювання. Колгоспник був відчужений від засобів
виробництва, від розподілу створеного ним продукту. Вироблена колгоспами
продукція державою не закуповувалась, а фактично вилучалася методом продрозкладки. Між містом і селом існував нееквівалентний обмін.
Всіляко обмежувалося ведення особистого підсобного господарства. Природне прагнення людей бути господарями на землі розцінювалось як приватновласницький пережиток. Ухвалений ще 1939 року Закон про сільськогосподарський податок набирав більш жорстких, антигуманних форм. Згідно з цим
законом, оподатковувались кожна тварина, кожне дерево. Податок стягувався з
реалізації всіх культур, вирощених на присадибних ділянках колгоспниками, не
кажучи про одноосібників. Колгоспники одержували нелегку працю символічну
платню, а існували, в основному, за рахунок присадибних ділянок. Селяни не
забезпечувались пенсіями. Більшість колгоспників не мала паспортів, не могла
без спеціального дозволу залишати села.
І в цей час комуністична пропаґанда широко використовувала приклади
«передовиків» – голів колгоспів, бригадирів, ланкових, доярок тощо для доведення
переваг колгоспного ладу. Редакція «Світової біографічної енциклопедії», що
видавалася у США, навіть внесла Пашу Ангеліну як першу жінку-бригадира
тракторної бригади в СРСР до списку видатних людей світу.
На кінець 1945 р. в Україні діяли 27,5 тис. колгоспів, 784 радгоспи, 1277 МТС,
але в організаційно-господарському аспекті вони ледь-ледь животіли. Ось чому
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їхньому зміцненню було присвячено низку спеціальних рішень ЦК ВКП(б), а
також пленум ЦК ВКП(б), що відбувся в лютому 1947 р. До речі, це був один з
чотирьох пленумів ЦК, які збирались впродовж 1945–1952 рр. На селі розширювалася мережа партійних осередків, протягом 1947–1948 рр. в сільські районі і
села з міст і промислових центрів України було надіслано 17 тис. спеціалістів,
на посади заступників директорів МТС по політчастині – 1,2 тис. партпрацівників,
з вузів і технікумів – 18 тис. агрономів, зоотехніків, ветеринарних лікарів.
Протягом 1945–1948 рр. у сільське господарство України повернулося близько
1,3 млн. солдатів і офіцерів6.
Виснажене війною та феодальною системою управління, село в другій половині 1946 р. почало переживати голод, якому передувала катастрофічна посуха.
Вона охопила майже всі зерноі райони СРСР – Україну, Молдавію, Правобережжя Нижньої та Середньої Волги, Ростовську область, Центрально-Чорноземну
зону. Російські та українські дослідники також солідарні в тому, що за браку техніки, робочої сили колгоспи не дотримувались найнеобхідніших вимог вимог агротехніки: терміни посіву, якість насіннєвого матеріалу, якість обробки ґрунту тощо7.
29 серпня 1946 р. було офіційно оголошено, що «у зв’язку із посухою у ряді
областей СРСР і скороченням державних запасів продовольства» вірішено на рік
відкласти відміну карткової системи. А 6 вересня місцевих керівників попередили про підвищення пайкових цін на харчі. 27 вересня 1946 р. з’явилась постанова
Ради Міністрів СРСР і ЦК ВКП(б) «Про економію та витрату хліба». Вона
містила такі заходи, як зниження норм видачі хліба утриманцям (по-російські
«иждивенцам») і дітям, зняття з харчового постачання (тобто позбавлення пайка)
робітників і службовців підприємств місцевої промисловості, МТС, радгоспів8.
У 1946 р. у Миколаївській області, наприклад, урожай зернових культур
становив від 1,9 до 3 ц з гектара. За підсумками сільськогосподарського 1946 р.
колгоспники Київської області на вироблені трудодні одержали не більше 150 г
зерна на трудодень. В інших областях цей показник дорівнював 50–100 г, а
подекуди на трудодні взагалі не одержали ні хліба, ні грошей.
Валовий збір усіх зернових в Україні у 1946 р. був у 3,5 рази менше, ніж у
1940 р. Із 26 397 наявних влітку 1946 р. колгоспів 5 500 не зібрали навіть тієї
кількості зерна, яку засіяли. Брак кормів призвів до значного скорочення
поголів’я великої рогатої худоби, свиней та коней9.
Наслідки посухи посилювалися діями центральних московських органів, які,
не рахуючись з конкретними умовами та можливостями, здійснювали тиск на
партійно-державний апарат України, вимагаючи будь-якою ціною виконати
обов’язкові плани хлібозаготівель. Наприклад, 5 жовтня 1946 р. надходить
телеграма від Ради Міністрів СРСР (а тоді її очолював Сталін) із критикою і
вимогами до керівництва областей і районів, яке нібито «все ще продовжує
стояти поза справою хлібозаготівель», не веде «необхідної боротьби за повне і
своєчасне виконання державних планів заготівель»10.
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4 листопада 1946 р. міністр заготівель СРСР Двинський надіслав М.Хрущову
телеграму такого змісту: «Незважаюци на неодноразові вказівки посилення
заготівель продовольчих культур, ви цьому найважливішому заходу не
приділяєте достатньої уваги. Станом на 20 жовтня по вашій республіці надійшло
120 млн. 783 тис. пудів жита і пшениці, залишається до здачі 111 097 тис. пудів.
Наказую дати райуповмінзагам вказівку здійснити за особовими рахунками
колгоспів, радгоспів перевірку здачі продкультур, висунути жорсткі вимоги
першочергової здачі їх державі у найкоротший строк. Винних у навмисній
затримці здачі продкультур притягайте до суворої відповідальності»11.
26 листопада 1946 р. з Москви від Й.Сталіна і А.Жданова надійшла телеграма,
адресована М.Хрущову і Д.Коротченку, в якій вони обвинувачувались у тому, що
вони стали на шлях згортання хлібоздавання. Тут містилася також вимога
покінчити з небільшовицьким ставленням до виконання плану хлібозаготівель,
покарати тих, хто приховує хліб12.
І тут саме місце прокоментувати погляди на причини голоду 1946–1947
років. О.Веселова дорікає російському досліднику І.Волкову тим, що він,
мовляв, намагався довести, що головними причинами голоду були наслідки
війни та посуха першого повоєнного року13. Це, до речі, чи не перше дорікання
нашим російським колеґам в науковій літературі, присвяченій повоєнному
голоду, в тому, що вони не бачать основну причину голоду, а саме – тотальну
викачку хліба з голодуючого села. Одначе у згаданій О.Веселовою статті
російський історик пише: «Антилюдяною, такою, яку важко пояснити була
вимога здавати мільйони пудів хліба в Молдавії, на Україні, де в ряді районів
вже під час заготівель спостерігався голод»14.
Інший російський дослідник, В.Зима, про причини голоду писав так:
«…Уряд використав посуху для застосування жорстких методів продрозкладки,
примусивши колгоспи і радгоспи здати державі 52 % врожаю, тобто більше, ніж
у роки війни… Зібраної кількості зернових з врахуванням наявних запасів і
резервів було достатньо для забезпечення всього населення країни. Вирішивши
максимально зберегти накопичене, уряд обрав інший шлях»15.
Отже, можна констатувати, що російські дослідники єдині в думці про те,
що повоєнного голода можна було уникнути, як би не політика сталінського
керівництва. А політика ця була спрямована на те, щоб за будь-яку ціну наростити військову потугу, зберегти і збільшити стратегічні запаси продовольства.
«Найбільша частина наявних у країні ресурсів, – пише інший російський
дослідник, – як і раніше, вкладалася в важку промисловість і військовопромисловий комплекс. Перекачка ресурсів з сільського господарства у промисловість не припинилась і по війні… Якщо до війни “людей з’їли машини”,
то тепер – атомна бомба та балістична ракета»16.
До цих факторів дослідники в Росії та Україні додають зовнішню політику
СРСР, який експортував зерно до Болгарії, Румунії, Польщі, Чехословаччини.
«Радянський Союз врятував нас від голоду», – зазначав президент Чехословач-
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чини К.Готвальд17. 8 лютого 1946 р. у Москві було підписано польськорадянську угоду про постачання у Польщу 200 тис. т зерна для весняної сівби.
Політичне підгрунтя цієї домоги країнам «народної демократії» за рахунок
власного народу було очевидним. Однак цим все не обмежилось. У квітні
1946 р. було підписано угоду про поставку Франції 500 тис. т зерна. В цілому
експорт зернових із СРСР тільки у 1946 р. становив 1,7 млн. т, або 10 % всього
заготовленого того року, а у 1947 р. – 0,8 млн. т18.
Це, поза сумнівом, могло б бути допомогою тим регіонам, які голодували.
При цьому поставки здійснювалися за цінами, що були нижчі від світових, і
переважно в кредит. Практично всі українські дослідники саме так оцінюють
експортний «голодний» хліб. Та в Росії були і є автори, які вважають не зовсім
правильним такий підхід. Наприклад, В.Кожинов у книзі «Россия, век ХХ-й,
1939–1964: опыт беспристрастного исследования» стверджував, що «свого роду
“політичний податок” на населення СРСР, що виявлявся в вивозі хліба за
кордон, був не таким великим (10 кг в рік на людину). І напівголодне чи просто
голодне повоєнне життя абсолютної більшості населення було обумовлене
“об’єктивними” причинами, а не “злодійством” властей, яким обурюються нині
ті чи інші ідеологи»19.
Це твердження позначає перспективу подальшої дискусії російських і
українських науковців щодо причин повоєнного голоду, а у вужчому сенсі –
щодо мотивації поведінки сталінського істеблішменту. Така дискусія є потрібною і
з огляду на те, що ще з початку 1990-х років в Україні з’явились публікації, в
яких стверджувалось, що голод 1932–1933 рр. був «свідомим геноцидом українського народу»20. Вказуючи на наявність таких оцінок у 1997 р., О.Веселова в
статті «Стан дослідження проблеми третього радянського голоду в Україні»
уникала такого роду оцінок. Проте з часом ситуація змінилась.
У 2006 році в статті «Післявоєнна трагедія: голод 1946–1947 рр. в Україні»
ця дослідниця вже більш категорична: «Цей голод, творцем якого по суті була
система тоталітаризму, став майже точною калькою пограбування села під час
голодомору початку 1930-х рр. Це була війна проти власного народу. Голод,
організований сталінщиною, тоталітарною імперією шляхом злочинної партійнодержавної політики СРСР щодо селян, перетворених на кріпаків та рабів,
іґнорування життєвих інтересів населення України стали черговим проявом
геноциду»21. Отже, О.Веселова поповнила когорту тих дослідників, які прагнуть
«підтягнути» повоєнний голод під «стандарти» голоду 1932–1933 років.
Такі оцінки не сприймають в сучасній Росії. Вже згаданий мною Андрій
Марчуков переконаний, що всі розмови про низку голодоморів–геноцидів в
Україні є вигадкою «українських націоналістів», що «нині ця ідеологічна зброя
спрямована проти Росії і тих громадян України, які не вважають останні 350
років і радянський період особливо «чорною дірою» та «втраченим часом»22.
Обґрунтовуючи те, що повоєнний голод був геноцидом проти українців,
дослідники часто посилаються на той факт, що режим вдавався до тих самих
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методів, що й на початку 1930-х років. Для організації хлібозаготівель та їх
прискорення до колгоспів скеровувались уповноважені районних, обласних
партійних і радянських органів, групи працівників ЦК ВКП(б) і ЦК КП(б)У,
міністерств сільського господарства і міністерства заготівель. Майже всі вони
мали досвід початку 1930-х років у вилученні «надлишків» зерна у селян з
метою виконання плану хлібоздачі. Фактично це було заохочуване центром
відродження надзвичайних методів хлібозаготівель, застосування насильства.
Одначе Україна не була винятком: ті самі методи були застосовані і в інших
тодішніх реґіонах СРСР, а тому ще належить відтворити «механіку» діяльності
згаданих уповноважених та реґіональну специфіку цієї діяльності.
І ще одна тема постійно присутня в публікаціях російських і українських
дослідників. Це – тема доступу до продовольчих ресурсів під час повоєнного
голоду. Як правило, дослідники de facto пристають на точку зору лауреата
Нобелівської премії, індійського економіста А.Сена, який сповідував концепцію
привілейованого доступу: помирали ті, хто в радянській системі не мав права на
отримання продовольства від держави (селяни). Ті, хто мав таке право
(переважно міські наймані робітники, номенклатура), зазвичай виживали.
І.Волков підкреслює, що все міське населення отримувало по картках невеликі
норми хліба. До цього слід додати те, що мешканцям міст вдавалося додатково
придбати у системі громадського харчування свого підприємства або на ринку:
«В цілому міське населення було мінімально забезпечене найнеобхіднішим
продовольством. Інша справа – село, колгоспники. Жодне із названих для
мешканців міст джерел провольства колгоспнику не було доступне»23.
Солідаризуючись з тезою, що голодні смерті 1946–1947 років не були
прямими наслідком природної катастрофи, а були опосередковані радянською
економічною політикою, більшість російських і українських дослідників визнає
також, що головною жертвою стало селянство. Щоправда, і тут мають місце
певні нюанси. Наприклад, В.Пахаренко стверджує, що усі більшовицькі вожді
незмінно трактували селянство як «потенційно ворожий, найнебезпечніший
дрібнобуржуазний елемент. Тому існував ретельно розроблений, постійно
діючий механізм знекровлення, винищення селян…»24.
Вже згаданий В.Кожинов, реаґуючи на такого твердження, зазначав: «…Поперше, в такому випадку необхідно пояснити, чому влада прагнула знищити
селянство (без якого країна – та й сама влада – не могла б існувати), а по-друге,
показати, куди ж поділи не наданий народу хліб? На перше запитання навряд чи
можна знайти зрозумілу відповідь, але на друге запитання у «викривальній»
публіцистиці останнього часу не раз стверджувалося, що хліб пожерла
«номенклатура»25.
Не знаходить переконливого пояснення у публікаціях перше запитання, на
яке, поза сумнівом, не слід шукати простих відповідей. Очевидно, що в СРСР
селянство було перетворено на об’єкт постійної експропріації, стало ресурсом
для модернізаційних перетворень. В цьому сенсі нічого нового не було у
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повоєнній ситуації. У публікаціях і в Росії, і в Україні наведено чимало
вражаючих фактів страждання селян. Про загальну ситуацію на селі добре
знали в партійно-державних органах, власне, в 1946–1947 роках. Так, МГБ
УРСР надсилав регулярні інформації та й самі селяни неодноразово звертались
із скаргами до керівних органів. Наприклад, у одному з перлюстрованих листів,
який було надіслано з України і адресовано до Канади у серпні 1946 р., мовилося:
«Дорогий брате! Жити дуже тяжко нам, чекаємо на голодну смерть. Цього року
неврожай, все згоріло, посуха страшна. Немає ні овочів, ні картоплі і недород
хліба. Чекаємо на голодівку таку, як була у 1933 р.»26.
Так, до певної міри почали повторюватися жахливі картини 1930-х років.
Проте російські дослідники не проводять (як, наприклад, О.Веселова та ще
дехто з українських авторів) прямої аналогії між повоєнним голодом і тим, що
трапилось у 1932–1933 роках. На їхню думку, демографічна криза в 1946–1947
роках так і не переросла в великомасштабну демографічну катастрофу27. В Росії
існує кілька оцінок людських втрат внаслідок смертності від голоду і
відповідного підвищення захворюваності: не менше 2 млн. осіб для всього
СРСР, 1 млн. осіб лише для Росії, близько 1 млн. осіб по СРСР, нарешті дехто з
дослідників вважає, що Росія втратила 500 тис. осіб28. За твердженням професора
Амстердамського університету Майкла Еллмана, в абсолютних цифрах найбільша
кількість померлих припадає на Росію, за нею йдуть Україна та Молдова. У
процентному відношенні найбільший рівень смертності спостерігався в
Молдавії, а найменший – в Росії29.
За підрахунками українських дослідників, всього по Україні в 1946–
1947 роках голодувало понад 2,7 млн. колгоспного населення30. Люди хворіли
на дистрофію, часто зі смертельними випадками (на травень 1947 р. було
зареєстровано понад 900 тис. хворих на дистрофію), батьки залишали своїх
дітей, оскільки були не в змозі їх нагодувати, траплялися випадки людожерства
(в січні–червні 1947 р. в Україні зареєстрували 130 випадків людожерства, 189 –
трупожерства). В цілому в 16 східних, а також Ізмаїльській і Чернівецькій
областях у 1946 р. померло 282 тис. осіб, у 1947 – понад 520 тис. осіб31. І це
лише ті випадки смертей, які зареєстрували загси УРСР. Чимало людей
загинуло за межами України, по дорозі в Закавказзя, Середню Азію, на Кубань.
Поза сумнівом, питання про кількість жертв голоду залишається таким, що
ще потребує уваги, співставлення даних. Як і питання про продовольчу допомогу, що її було надано голодуючим реґіонам. До ЦК КП(б)У та до уряду УРСР
одне за одним надходили прохання про продовольчу позику. Ось лише один з
документів з Дніпропетровської області, що виразно змальовує тодішню ситуацію:
«Виконком обласної Ради депутатів трудящих і обком КП(б)У повідомляють,
що в багатьох колгоспах області, особливо в районах, що потерпіли від посухи
1946 р., останнім часом встановлено випадки голодних набряків у колгоспників
і навіть цілих сімей...
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Як встановлено, хворіють у більшості випадків сім’ї загиблих воїнів,
непрацездатні самотні люди похилого віку і багатосімейні, у яких або відсутній
глава сім’ї, або він непрацездатний внаслідок інвалідності, переселенці з Польщі
та репатрійовані.
У зв’язку з тим, що продовольчі запаси у сільського населення, особливо
того, що мешкає в районах, які потерпіли від неврожаю, відсутні, останнім
часом різко зросла захворюваність серед дітей і помітно збільшився приплив
дітей з сільської місцевості у міста...
Останнім часом відмічено випадки залишення дітей батьками, що мешкають
у сільській місцевості, у громадських місцях міст (на вокзалах, у виконкомах
міських і районних Рад, в міліції та ін. установах).
Таке становище склалося внаслідок того, що у 1946 році деякі колгоспники
одержали дуже незначну кількість хліба на вироблені трудодні»32. Наприкінці
листа керівники області звертались з проханням надати продовольчу позику. І
таких прохань з різних областей УРСР надійшло чимало.
Згадуючи ту ситуацію у мемуарах, М.Хрущов наводить розповідь тодішнього
першого секретаря Одеського обкому КП(б)У Олексія Кириченка, який виїхав
до якогось колгоспу перевірити, як люди переживають зиму. Йому сказали, щоб
він зайшов до такої-то колгоспниці. Ось що він побачив: «На жахливу картину я
натрапив. Бачив, як ця жінка на столі розрізала труп своєї дитини, чи то
хлопчика, чи то дівчинки, і примовляла: “Ось вже Манечку з’їли, а тепер
Іванечка засолимо. Цього вистачить на якийсь час”. Ця жінка збожеволіла від
голоду і зарізала своїх дітей. Можете собі це уявити?»33.
Одна із свідків голоду із Запорізької області згадувала: «Я працювала
медсестрою. Навесні 47-го біля входу в райздороввідділ щоранку нас чекали
десятки підкинутих голодними матерями голодних дітей. Вони просили їсти.
Були й немовлята із записочками “Ваня”, “Тетяна”, “Кирилко”...»34.
Оскільки факт голоду офіційно не визнавався, це, на думку російських
дослідників, дозволяло уряду нехтувати необхідною продовольчою допомогою
населенню, а керівництво областей, країв та республік не поспішало звертатись
за допомогою. За словами В.Зими, «повідомляли в Москву лише тоді, коли
масове голодування населення не було можливості приховати. Без постанови
Ради Міністрів СРСР або розпорядження Сталіна допомога не надавалася»35.
Керівники України неодноразово зверталися до уряду СРСР із проханням про
допомогу. Зокрема, 17 грудня 1946 р. М.Хрущов надіслав Сталіну листа, в якому
йшлося про найнагальнішу необхідність надати фуражну позику колгоспам
України. За підрахунками обкомів партії, у 1946 р. для боротьби з голодом
потрібно було 150 тис. т зерна. Протягом 1947 р. Україні було виділено
продовольчу і насіннєву позики, а також 140 млн. крб для налагодження
безоплатного харчування населення.
Проте російські та українські дослідники згодні з тим, що продовольча
допомога голодуючим була недостатньою, часто несвоєчасною36. Це був вияв
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цинічного ставлення до реальних проблем селянства, яке примушували
мовчазно та за будь-яку ціну відбувати колгоспну панщину. Збереглися чисельні
повідомлення про ситуацію на селі і настрої селян. Ось, наприклад, деякі
висловлювання селян Дніпропетровської області, датовані липнем 1947 р.:
«Той врожай, що в державі, то для держави і для іноземних держав...».
«Нині колгоспи почали збирання хлібу, збирають, молотять і відразу навантажують вагони і вивозять куди невідомо... Як зможеш вкрасти, не пропадеш..,
а спіймали – 5 років».
«Хліб цього року гірше, ніж був минулого року, якби не вивозили, колгоспникам вистачило б, а все вивозять, то нам залишиться те, що за вітром полетить...».
«Сьогодні виїхали косити. Робота в колгоспі погана, тому що немає
харчування у полі, а народ слабкий і пухлий»37.
За перевіреними рецептами влада вбачала вихід насамперед у припиненні
небажаних розмов і дій. Лише у згаданій Дніпропетровській області під час
збирання врожаю було заарештовано 38 осіб38. Репресивні акції торкнулися і
тих, хто мав організовувати хлібозаготівлі. Від місцевих керівників вимагалося
виконувати завдання по хлібозаготівлях за будь-яку ціну. Так, у Чернігівській
області у 1946 р. було замінено 728 голів колгоспів, причому у 659 господарствах по одному разу, у 66 – по два, у 3-х – тричі. Кожний 16-й голова колгоспу
України був ув’язнений. За 1946 рік і у першому кварталі 1947 р. засудили
1 312 голів колгоспів, з них на три роки позбавлення волі 513 осіб, на 5 років –
219, на 10 років – 112, до розстрілу двох39 Такого роду репресивні заходи
вживалися не лише в Україні, а в інших тодішніх республіках. Тим не менш на
1 грудня 1946 року річний план хлібозаготівель по СРСР було виконано на
76,9 %, а на початок 1947 року – на 78,8 %40.
Засуджуючи репресивні дії, російські та українські дослідники негативно
оцінюють те, як вже після голоду влада прагнула «навести порядок» на селі,
зміцнити колгоспний лад, примусити людей працювати. Зокрема, йдеться про
укази Президії Верховної Ради СРСР «Про карну відповідальність за розкрадання
державного та суспільного майна» і «Про посилення охорони особистого майна
громадян». Вони були прийняті в червні 1947 р. і передбачали суворе покарання –
довготермінове позбавлення волі в виправно-трудових таборах за розкрадання,
привласнення, розтрату суспільного майна та особистого майна громадян.
Російські та українські автори згадують також раніше невідомий Указ Президії
Верховної Ради СРСР від 21 лютого 1948 р. «Про виселення з Української РСР
осіб, які злісно ухиляються від трудової діяльності в сільському господарстві і
ведуть антигромадський паразитичний спосіб життя». Він був ухвалений за
клопотанням уряду УРСР і ЦК КП(б)У й мав «закритий» характер. Указ
надавав колгоспникам право порушувати на колгоспних і сільських зборах
питання про виселення за межі Української РСР осіб, які «підривають» колгоспне
виробництво. Закон стимулював вельми сумнівну «колгоспну демократію», не
враховував вікового, сімейного, фізичного стану сільських мешканців, мав на
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меті переслідування селян, які не виробили мінімуму трудоднів, працювали на
присадибних ділянках.
Загалом протягом 1948–1950 рр. було винесено близько 12 тис. «громадських
вироків»41. Виконання їх покладалося на органи Міністерства внутрішніх справ.
Через численні скарги на необґрунтованість було скасовано понад 2 тис. (17 %
загальної кількості) вироків42. Окремим колгоспникам оголошувались «попередження» та вимагалися письмові зобов’язання брати активну участь у колгоспному виробництві, берегти техніку тощо. У 1948–1950 рр. було ухвалено близько
20 тис. таких «попереджень». Згадані «вироки» і «попередження» в основному
припадали на 1948 рік. Якщо їхню кількість в цьому році взяти за 100 %, то у
1949 р. їх було винесено 9,8 %, у 1950 р. – 1,2 %43. У наступні роки згаданий
указ використовувався дедалі менше, оскільки не приносив бажаного результату:
продуктивність праці у колгоспах не зростала так, як того прагнув режим.
Згаданий указ був однією з ланок у ланцюгу органічно притаманних тоталітарній системі заходів, спрямованих на розв’язання господарських проблем
методами примусу. Не випадково 1948 р. М.Хрущов, який очолював ЦК КП(б)У,
написав листа Сталіну. Він звітував про роботу щодо реалізації указу, засуджував
прорахунки й помилки, а завершував листа пропозицією ухвалити такий самий
указ в РРФСР та інших союзних республіках, оскільки й там «дисципліна праці в
колгоспах, напевно, не краща, ніж на Україні…»44. І це було зроблено.
Відповідно до Указу Президії Верховної Ради СРСР від 2 червня 1948 р. вже
в інших республіках було здійснено заходи по виселенню тих, хто ухилявся від
діяльності в сільському господарстві. Без суду і слідства на спецпоселення
вислали з колгоспів і радгоспів понад 23 тис. осіб, в тому числі 12 тис. осіб з
Російської Федерації45.
Якщо в оцінках згаданого указу, як і взагалі в поглядах на голод 1946–
1947 років, у російських та українських дослідників можна знайти більше
спільного або близького, то загальну мотивацію дій сталінської влади вони
бачать по-різному. Насамперед це стосується тези про геноцид щодо українців.
Якщо російські автори обмежуються твердженням про рукотворність голоду46,
то дехто з українських авторів (яких умовно можна назвати історичними
нативістами) йде далі, намагаючись «націоналізувати» голодну трагедію
1946–1947 років. О.Веселова, наприклад, крім твердження про те, що це був
геноцид проти українців (про вже згадувалося), в статті 2006 року пише про
УРСР як «постачальника зерна для Ленінґрада, а овочів – для Москви», про те,
що з України хліб «вивозився до ряду областей РРФСР»47. Ця теза не розшифрована і не фундована докладно, але вона імпліцитно антиросійська. Вже тому
вона може і повинна стати предметом наукових дискусій російських і українських
дослідників, бути підтвердженою (чи спростованою), належно потрактованою.
Згадуючи про три голоди у ХХ столітті, Василь Пахаренко запевняє, що «усі
три голодові апокаліпсиси мали епіцентр якраз на Україні», що повоєнний
голод був виявом «кремлівського геноциду супроти нашого народу»48. На
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думку Івана Біласа, Сталін, як це зазначав на ХХ з’їзді Хрущов, прагнув
переселити весь український народ та не вистачило місця в СРСР такого місця,
«де можна було б розмістити “неслухняну націю”». Аж тут післявоєнного
періоду підвернувся такий «сприятливий» природний фактор – неврожай, який
автоматично потягнув за собою голодомор, у багато разів посилений невтручанням влади з метою розширення його географії, масштабів і статистики. Стосовно
населення України для Сталіна це був, безперечно, сприятливий момент49.
Наполягаючи на тому, що цей «сприятливий момент» торкнувся всіх народів
СРСР, автори деяких новітніх російських публікацій вважають, що тему
голодоморів в Україні політизовано. Особливо після прийняття Верховною
Радою України 28 листопада 2006 року закону «Про голодомор 1932–1933 років
в Україні». Наприклад, завідуючий відділу України Інституту країн СНД
Кирило Фролов вважає, що з прийняттям цього закону «пройдено ще один етап
створення української нації – міф про геноцид українського народу визнано
догматом. Цей догмат має яскравий антиросійський характер»50. Фролов
дорікає російській еліті тим, що вона не розуміє значення «битви за історію»,
що наступними етапами «деконструкції простору історичної Росії» буде припинення юрисдикції Московського патріархату над Українською православною
церквою и втрата Білорусії: «Ці катастрофічні втрати назавжди позбавлять
Росію можливості відновлення як суб’єкта історії»51.
Підсумовуючи, наважуся стверджувати, що попри наявність наведеної та
багатьох інших направду (за)політизованих оцінок, попри наявність не завжди
науково коректних чи базованих на фактах тверджень (з обох боків), відтак
попри наявність «великодержавного» та «натовистського» дискурсів, слід постійно
вести діалог російських і українських дослідників (хоча, схоже, найближчим
часом коло російських колеґ, які могли б брати участь у такому діалозі чи
спільних проектах не збільшиться, а радше звузиться). У кожному разі не можна
створювати умови «нативистського ґетто» з його неодмінними вербальними
ритуалами, що не мають нічого спільного із науковими оцінками. Зокрема,
потребують колективного осмислення питання, пов’язані із специфікою голоду
1946–1947 років в Росії та в Україні, «геноцидні» постулати деяких українських
авторів, мотивація поведінки політичних еліт за умов голоду тощо. Спектр цих
питань доволі широкий і надто значущий, щоб їх іґнорувати або (що гірше)
віддавати на поталу (псевдо)науковим конформістам і коментаторам-дилетантам.
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Микола Михайлуца (Одеса)
РУМУНСЬКЕ ПРАВОСЛАВ’Я І СЕКТАНТСТВО В
ПІВДЕННІЙ БЕССАРАБІЇ І «ТРАНСНІСТРІЇ»
(кінець 1930-х – 1944 рр.)
У сучасному процесі ствердження демократії, у тому числі й духовнорелігійного її чинника, важливого значення набуває історична традиція, що
десятиліттями виборювалася носіями різних конфесійних течій і християнських
ідей серед населення півдня України. Історичне минуле православ’я в
межиріччі Дунаю, Дністра і Південного Бугу в роки Другої світової війни є
цікавим і повчальним з позицій сплетіння інтересів державних, державноконфесійних, етно-конфесійних, міжконфесійних тощо, і тому, безперечно, має
бути джерелом позитивного морального і духовного досвіду для наших людей.
Моноцентрична політика Румунії і Румунської православної церкви на
південнобессарабських українських теренах, яка була випробувана у переддень
Другої світової війни (кінець 1930-х рр.) і реалізована аналогічними методами
вже безпосередньо в умовах румунського окупаційного адміністрування в
«губернаторстві Трансністрія» протягом 1941–1944 років, є проблемою мало
знаною. Особливо в тій частині, де йдеться про так званий «релігійний плюралізм» у зазначених зонах румунської окупації і, безпосередньо, про специфіку
існування, чи то виживання, сектантських відгалужень та різноманітних
міжконфесійних духовно-церковних угрупувань.
На превеликий жаль, в сучасній українській історіографії це питання зовсім
не представлене, хоча би кількома серйозними публікаціями. Румунська ж історіографія, за невеликим винятком1, також оминала цю проблему, оскільки вона
не була зручною (не є такою й зараз) у тій частині, де йдеться про характер
румунського місіонерства і його «толерантність» щодо місцевих конфесій та
сект. Тому нашим завданням є розглянути сутність та характер цих стосунків в
усьому спектрі взаємовідносин від категоричного заперечення превалюючою
румунською церквою усіх інших конфесій, до, певної міри, вимушеного
порозуміння та співіснування.
Отже, з часів Першої світової війни і до червня 1940 р. населена переважно
українцями південна частина Бессарабії перебувала у складі Румунії і становила
близько 14,5 тисяч км2. За досить приблизними даними, наведеними істориком
А.Жуковським, на цих теренах мешкало біля 650 тисяч осіб2. За церковноадміністративною юрисдикцією Бессарабські землі з чисельними парафіями, що
розташовувалися у трьох повітах (жудецах), входили до єпархії Cetăţii-AlbeIsmail (Четатя-Албе-Ізмаїл; Четатя-Албе – нині місто Білгород-Дністровський
Одеської обл. – Авт.). Наприкінці 1930-х років, за даними румунського
міністерства освіти і культів та єпархіального секретаріату, у повітах Ізмаїл, Кахул
(нині Республіка Молдова) та Четатя-Албе налічувалося 220 парафій з храмами
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в сільських общинах (комунах)3. Єпископію Четатя-Албе-Ізмаїл очолював
ревний прихильник румунізації єпископ Діонісій, а з 19 вересня 1941 р. на цій
посаді його замінив єпископ Полікарп.
З релігійної точки зору цей край був дуже неоднорідним. Слов’янські
народи (українці, росіяни, болгари та ін.) сповідували канони споконвічної
православної віри, нащадки колишніх донських козаків-некрасівців – зберігали
відособлені традиції старообрядництва (т. зв. липовани). Тут мешкали й представники малочисельних протестантських напрямків у християнстві – общини
штундо-баптистів*, адвентистів** (згодом адвентисти 7 дня) тощо. Малочисельними
і вкрай тоталітарними релігійними сектами були молокани*** та драконівці****.
Не маючи на меті розглянути взаємовідносини поміж самими цими релігійними відгалуженнями, оскільки, як правило, вони були відсутніми або відверто
ворожими, зупинимось на проблемі стосунків румунської влади та обслуговуючої
її церкви і названих вище духовних общин-сект.
Однією з побічних проблем, яка, з одного боку, спричиняла утворення сект,
а, з іншого, загострювала ситуацію між владою і церковними угрупуваннями в
Південній Бессарабії, була мова богослужіння у християнських храмах. Румунська церква, будучи невід’ємною духовною інституцією румунської держави, на
теренах Бессарабії керувалися виключно румунською конституцією, де у
94 Артикулі, в категоричній формі наголошувалось: «Румунська мова є офіційною
мовою в Державі». Виходячи з цього, командування корпусу 3-ї румунської
армії, що розквартировувалася і в Бессарабії, своїм розпорядженням № 13 від
13 лютого 1938 р., за підтримки Ради Міністрів та патріарха Румунії Никодима
забороняло усім службовцям публічно розмовляти іноземною мовою під час
служби, за винятком випадків, дозволених законом чи регламентом. Церковники
в цій справі також вбачала свою важливу роль. Так, епіскоп Діонісій у своїй
*

Штундо-баптисти – представники протестантського напрямку в християнстві (секта,
яка виникла у ХVІІ ст.). Основою віровчення є Біблія. Заперечують духовенство,
натомість громадою баптистів керує виборний пресвітер. Баптисти не визнають ікон,
святих мощів, чернецтва, хрещення дітей, а тільки дорослих, яких і приєднують до
церкви. Штундисти – послідовники секти, схожої з баптистами.
**
Адвентисти (згодом адвентисти 7 дня) – протестантська течія, яка виникла в
Америці у першій третині ХІХ ст., сповідувала близький кінець світу. Представники
адвентизму, як і баптисти, дотримуються: хрещення дорослих, суботи, обмежень у
їжі, питті, палінні тощо. Поширена і чисельна група адвентистів 7-го дня.
***
Молокани – секта, яка виникла у другій половині ХVІІІ ст. Визнаючи Біблію,
сектанти пояснюють її алегорично. Кожний віруючий тлумачить її самостійно. Бог у
сприйнятті молокан є Дух в земних проявах. Вони не визнають таїнств, не мають
церков, відкидають священство. Старці-пресвітери керують громадою.
****
Драконівці – дрібна тоталітарна секта в православ’ї, для якої є характерною жорстка
дисципліна у релігійній громаді. Пророкувала кінець світу, який палатиме у полум’ї
крилатого змія-дракона. В роки війни мала певні впливи на вкрай побожне населення.
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резиденції в Ізмаїлі 6 квітня 1938 року видав «Циркуляр усім протопопам
парафій, монастирів, каплиць, церков єпіскопії і кафедральних м. Ізмаїла»4 яким
у межах «національних кордонів» визначав ряд жорстких вимог:
«... а) від сьогоднішнього дня і на майбутнє, всі служби офіційні і приватні
як: акафісти, поліхронії і т. п., які будуть здійснюватися під час богослужінь в
середині церков або каплиць офіційних чи приватних, повинні виконуватися
тільки румунською мовою; у зв’язку з цим, клірики мають старатися, що б усі
надписи російськими буквами зі стін зовнішніх і внутрішніх, а також і з
об’єктів культури були замінені надписами румунською мовою...
... в) погоджуючись з Кишинівською архієпископією, яка уклала угоду з
командуванням особового складу 3 армії, про те, щоби жодного слова не дозволяти
іншою мовою, окрім тільки румунською, в молитовних будинках визнаних
законом, або на релігійних зібраннях сектантів: штундо-баптистів, баптистів,
адвентистів і молоканів і різних інших; всі проповідники, слухачі всі зобов’язані
користуватися виключно тільки румунською мовою, як в живій розмові так і на
письмі...
... г) якщо хтось з протопопів парафії буде мати потребу провести конференцію
або велику дискусію з сектантами російською мовою або слов’янською у будьякому приміщенні, необхідно попередньо просити уповноваженого спеціально
від єпископа, вказавши особу місіонера, місце, дату і час, щоби було можливо
надіслати відповідний дозвіл.
д) наприкінці просимо клір нашої єпархії, щоб не підтримували розмов в
парафіях, або на вулицях міст і ринків, а лише тільки румунською мовою.
Усі церковнослужителі повинні терміново виконувати накази зверху , щоб
уникнути судових санкцій передбачених для непокірних»5.
Такий «драконівський» циркуляр і за ним жорстке переслідування з боку
жандармів та поліції «релігійних традиціоналістів» визвали невдоволення серед
слов’янського населення Бессарабії, особливо в місцях компактного проживання.
Почалося масове звернення з петиціями до місцевих та єпархіальних архієреїв з
боку поодиноких та колективних захисників місцевого православ’я та інтересів
релігійних громад. Наведемо лист Георгія Чернявського, від імені мешканців
комуни Кара-Махмет (нині с. Вишневе Одеської області – Авт.) датований 18
квітня 1938 р., до отця Федора, священика церкви Св. Іоанна Богослова. У ньому,
між іншим, говорилося: «За розпорядженням уряду, по всій Румунії, у православних церквах, служба Божа повинна здійснюватися виключно тільки румунською мовою, однак, навіть зараз, усі старожили, до сих пір, не навчилися говорити
по-румунськи. Ці старожили-українці перестали ходити до православної церкви,
адже вони розуміють службу Божу в церкві виключно тільки церковнослов’янською....
Уся служба, – пояснює староста села Г.Чернявський, – мені знайома церковнослов’янською, а румунською – зовсім нічого не зрозуміло; немає в мені того
почуття, тієї ревності, яка була до сих пір, я не можу славити Господа Бога тими
молитвами, тією хвалою, якою я висловлювався зрозумілою мені мовою...»6.
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Релігійна напруга змусила ієрархів послабити явний румунизаторський тиск
і шукати модернізації у вирішенні мовного питання в богослужіннях. 3 червня
1938 р. єпископія видала розпорядження, в якому доводила до відома клір про
те, що попередній циркуляр Священного Синоду за № 2833 від 18 травня того ж
року зазнав деяких змін. Суть їх полягала у тому, що би у селах з переважаючим
румунським населенням служби відправлялися тільки румунською, а в селах зі
слов’янською популяцією або з переважаючою часткою слов’ян, більша частина
служби мала проводитись румунською і лише по одній ектенії (молитвословія,
які промовляв диякон чи священик про всі потреби людські в тимчасовому та
вічному житті – Авт.) і молитві слов’янською7. З цією метою було надіслано до
місцевих протопопів таблицю з етно-релігійною класифікацією парафій.
Проте сектанти (особливо баптисти) не визнавали ніяких обмежень і
продовжували серед слов’янського населення, де воно компактно проживало,
пропаганду – «українсько-російською» (часто в документах ототожнювалось –
Авт.) мовами.
Румунська церковна ієрархія та Міністерство культів, налякані відтоком
віруючого населення від унітарної і одержавленої румунської церкви до різних
(часто неконтрольованих) сект, таки змушені було йти на поступки хоч і не
втрачало надії на широку румунізацію.
Стурбований невиконанням розпорядження єпископ Діонісій надіслав
звернення до священнослужителів, в якому акцентував увагу на наступному:
«Останнім часом отримуємо скарги від кліру, що баптисти у противагу усіх
настанов користуються і сьогодні під час публічних релігійних служб тільки
російською мовою...», тому, керуючись зверненням Міністерства культів і
мистецтв № 16507 від 9 квітня 1938 р. на адресу голови общин баптистів
м. Кишинева, просив усіх священиків «заборонити сектам здійснювати релігійну
службу, як і проповідування, російською мовою. Або ж, дозволити в парафіях з
компактним населенням, яке приналежне до національних меншин, російської
чи болгарської, богослужіння однієї сторони»8. Такий підхід ієрарха мав під
собою вагомі підстави. Щоб запобігти впливу сектантів на віруючих через
мовленнєву духовну практику, серед деяких місцевих православних кліриків
виникали пропозиції до екзарха про надання мові «меншин» (йдеться про
слов’янську – Авт.) офіційного характеру в богослужіннях. Наприклад, лист за
№ 810/938 від протопопа 3 круга Ізмаїльського повіту та звернення № 58/938
пароха церкви Св. Матері Мироносиці в Ізмаїлі пропонували саме такий підхід
до вирішення справи задля збереження православних парафій від відтоку
віруючих та зараження сектантством.
Вдаючись до систематичних перевірок церковна влада епископії ЧетатяАлбе – Ізмаїл у такий спосіб підтримувала стабільне та покірливо-умиротворене
становище підлеглих парафій усіх без винятку південно-бессарабських округ.
Інспекторським перевіркам піддавались питання як суто адміністративноцерковного життя парафій, так і культурно-релігійного. У першу чергу виясня-
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лося ставлення до своїх пастирських обов’язків священиків та іншого церковного
кліру, міра задоволення ними духовних потреб парафіян; існування будь-яких
розбіжностей в церковних службах та поміж священиками в храмах; наявність
уніфікації відповідно до загально прийнятих норм богослужіння тощо.
Значна увага також приділялась внутрішньому та зовнішньому стану культових
споруд, вчасному їх ремонту, забезпеченню необхідними для діяльності книгами,
речами та ритуальним посудом. Так, протопоп 1-го кругу Ізмаїльського повіту
Віктор Беров після інспектування у серпні 1939 р. – лютому 1940 р. парафій
Чишма-Вирунта (нині с. Криничне Болградського району) та Дермендере (нині
с. Каланчак Ізмаїльського району) констатував, що «службу в цих селах
проводять у церковках стареньких, але тримають у чистоті й порядку. Храми
обладнані усім необхідним для церковного богослужіння. Стосунки між кліром
добрі, як і поміж парафіями. Клір відповідально виконує свої обов’язки по
відношенню до церкви і до самих парафіян, завдяки чому спостерігається мир і
спокій у селах. У культурно-духовній царині населення досить благочестиве
завдяки тому, що настоятелі храмів священики Ілля Зубку та Андрій
Куликовський, разом з дияконами А.Агурою і В.Мар’яном багато працюють
над тим, щоби людські душі перейнялися євангельським ідеалом»9.
Зазвичай така ситуація повною мірою задовольняла керівництво єпископії,
тільки б не було проявів релігійного сепаратизму, сектантства чи славізму.
Терпимо ставилася румунська церковна адміністрація в Південній Бессарабії
до монастирів та скитів, аніж до сектантів. Тут монастирі та їх мешканцічорноризці переважно репрезентували старообрядницькі відгалуження. Найбільш
стабільними були чоловічі монастирі «ім. Петра і Павла» (біля м. Вилкове,
Кілійського району) та «ім. Михаїла Архангела» (околиці с. Нова Некрасівка,
Суворовського району) і жіночий – «ім. Усічення голови Іоана Хрестителя»
(с. Муравльовка). Вони з давніх-давен існували у Придунав’ї і підпорядковувалися Ізмаїльській старообрядницькій єпархії, Білокриницької ієрархії. А коли
війна підірвала спокійне та доволі забезпечене життя чернечих утворень,
румунська влада неодноразово здійснювала матеріальну та грошову допомогу.
Так, старообрядницький чоловічий монастир ім. Петра і Павла протягом 1943 р.
одержав 20 тис. лей, а у вересні 1944 р. він мав отримати ще біля 100 тис. лей10.
Тому більшість монастирів мали прорумунську орієнтацію навіть з укоріненням
радянської влади, що розв’язувало руки останній у напрямку їхнього розорення
та закриття. Так, настоятель Вилковського монастиря священик Климентій
Ізотов у своїх богослужіннях неодноразово згадував румунську владу й
румунського митрополита Тихона (Качалкіна) і за них молився. Людиною «не
радянською» був і Ізмаїльський старообрядницький єпископ Арсеній Лисов11.
Своєрідною була церковна політика румунів у Трансністрії на протязі
окупації у 1941–1944 рр. цих територій. Елементом релігійного життя, який
характеризує з одного боку, специфіку наддністрянського регіону, а, з іншого,
підтверджує схожість із впроваджуваною в Південній Бессарабії наприкінці 30-х
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років політикою релігійної уніфікації, є відверто вороже ставлення Румунської
православної місії (далі – місія) до різного роду сектантства, релігійних
відгалужень і безкомпромісна боротьба з цими явищами. Власне, такий прояв
моноцерковності відповідав тоталітарній сутності румунського адміністрування
в захопленому регіоні.
По відношенню до римо-католицьких та греко-католицьких осередків
румунська влада та церква були толерантнішими аніж до дрібних та малочисельних груп сектантів, які відособлювалися від панівної релігії і не бажали
підкорятися. За свідченням Р.Соловєй, у Трансністрії було біля 50 тис. римо- і
греко-католиків12. Румуни навіть організували Католицьку місію в Трансністрії
(КМТ) на чолі з монсеньйором Марком Глазером, колишнім священиком,
вихідцем із німецької колонії з-під Одеси. Для виконання місіонерської ролі
сюди було направлено 14 священиків із різних місцевостей Румунії.
Значну групу віруючих в Трансністрії становили також і євангелістилютерани (50 тис. осіб), заради яких румунський уряд дозволив прибуття в
провінцію 24 священиків з Німеччини. Євангелісти та католики, за визначенням
уряду Трансністрії, проявляли виключну слухняну поведінку, на відміну від
різноманітних християнських відгалужень і сект, діяльність яких було
категорично заборонено.
Уже в грудні 1941 року перший шеф місії архімандрит Юлій (Скрібан)
акцентував увагу на тому, що «... релігійна жага робить народ довірливим та
здатним слухати будь-кого, хто розповідатиме йому про віру. У такій атмосфері
можна легко потрапити до секти. Досі ми не знали такої проблеми. Щоб
запобігти небезпеці сектантства, необхідно направити в гущу народу якомога
більше освічених священиків...»13. У зв’язку з появою сект у Трансністрії,
вікарій місії архімандрит Антім (Ніка) також наполягав на необхідності
місіонерів їздити по селах, де не вистачає священиків і почергово вести службу
в церквах14. Деяким панотцям місії давалося завдання «глибоко» інспектувати
центри, які були «вражені» сектами.
Найбільш розповсюдженим релігійним відгалуженнями в Трансністрії, які
зараховувалися румунами до сектантства, були євангелісти, адвентисти сьомого
дня, баптисти, штундисти, драконівці, старовіри-безпоповці, інокентіївці* та ін.
Вони зосереджувалися переважно в Ананіївському, Балтському, Голтському та
Тульчинському повітах.
За нашими підрахунками, в 1942–1943 роках у Любашівській та Кривоозерській волостях разом мешкали понад 50 тис. українців, 3916 молдаван
*

Інокентіївці – тоталітарна секта, яка виникла на поч. ХХ ст. у Бессарабії і
розповсюдилась у Молдавії, Румунії, Україні. Ідеолог секти монах Балтського
монастиря Інокентій (Іван Левізор), який утворив під с. Ліпецкоє підземний монастир
«Новий Єрусалим». Духовна основа – перехід до раю задля спасіння перед кінцем
світу, мучеництво, фанатизм тощо.
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(румунів), 153 німці та інші: з них переважну більшість становили православні
люди. Поміж вказаного населення були також 341 католик, 143 баптисти,
102 євангелісти і 3 штундисти15. Разом вони становили біля 2 % від православного
населення волостей.
У межах протоієрейства Тульчинського повіту ситуація щодо сектантів складалась наступним чином: євангельських християн було 255 душ, адвентистів
сьомого дня – 42, баптистів – 11, штундистів – 916. У селах Нова Гора (216 осіб)
та Руська Чернашівка (300 осіб) переважно мешкали общини старообрядцівлипован (безпоповців).
У матеріалах примарії с. Маринівки Доманівської волості в списку
сектантів-євангелістів на 15 липня 1943 р. фіксувалось 102 особи17.
Тенденція до зростання кількості різноманітних сект і, особливо, відтік
прихожан від ортодоксальної церкви, часто через відсутність пастирів, турбувало
румунську духовну адміністрацію. 24 березня 1942 р. в Одесі відбувся церковний
конгрес, на якому були присутніми 180 представників православного кліру.
Серед організаційно-адміністративних питань про покращення церковного життя
в Трансністрії на основі румунської церковної організації, конгрес наголошував
на необхідності боротьби з сектантством18. Священики О.Свєтлов, Ф.Флоря,
І.Буденко та інші ставили на обговорення проблему недопущення появи сектантів,
викорінення й обмеження їх впливу та діяльності в межах православних
парафій.
Серед ревних захисників ортодоксального православ’я у субпротоієрействі
Тульчинського повіту був протоієрей Федір Кукульський, направлений туди
постановою губернатора Трансністрії від 1 січня 1942 р. в числі 23 священиківмісіонерів19. Він проводив активну притисектантську роботу серед своїх
прихожан та населення повіту. У листі до шефа місії РПЦ в Трансністрії він
писав: «Після розмов із більшістю з них (із сектантами – Авт.) я дійшов до
висновку: якби повсюди розподілити старанних та дбайливих священиків, то
усіх сектантів буде легко навернути на шлях істини, особливо зараз, поки вони
ще не зорганізовані»20.
У Балті осередком боротьби за повернення баптистів та інокентіївців до
лона православ’я був монастир Святої Трійці, який вже за румунського
володарювання відродив і згодом очолив ігумен Зосіма (Черкез).
Однак румунська влада та православна місія в Трансністрії, маючи лише
тимчасові права на адміністрування цими землями, не виявили бодай видимості
толерантного ставлення щодо релігійних сект і прийняли ще один жорстокий
закон за № 927 від 30 грудня 1942 року21. Ним румунський уряд ухвалив
ліквідацію усіх релігійних сект та заборонив утворення нових релігійних
об’єднань. До того ж, уся власність та майно сект конфісковувались, а тих хто
приховував місцезнаходження цих сект заарештовували й ув’язнювали у табори
терміном від 1 до 3 років22.
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Попри навіть такі жорсткі заходи з боку румунських карально-силових
органів сектантство викорінити у повітовій глибинці повністю не вдалося, хоча
чисельність прибічників відходу від ортодоксії й значно скоротилася. Наприклад, наприкінці 1943 – на початку 1944 років у селах Голтського повіту
нараховувалось сектантів-баптистів: у Врадіївському районі – 15 осіб, у
Доманівському районі – 51 особа, а в межах Кривоозерського – лише 823.
Не були румуни сповненими поваги і до місцевого населення, яке
святкувало релігійні свята за місцевим календарем, тобто за «старим стилем».
За вже перевіреними та відпрацьованими довоєнними методами на бессарабських
теренах єпархіальні чиновники у Буго-Дністровському межиріччі проводили
повне ототожнення термінів відправляння культових свят відповідно до румунського зразка. Спершу ця уніфікація проводилася у богослужебних книгах,
а з часом отримувала законодавчо-нормативне застосування. Недаремно в
церковних молитвах наголошувалось «...Разорения Церквей утиши, шатания
языческие угаси, и ересей восстания скоро разори и искорени, и в ничтоже
силою Святого Твоего Духа обрати (Поклон)»24. За морально-теологічними
унормуваннями слідували каральні заходи.
Відповідно до розпорядження уряду Трансністрії за № 7219 від 23 грудня
1941 р. напередодні Різдва Христового церковним керівництвом було прийнято
рішення щоб свята Різдва, Нового Року та Хрещення відбувалися за новим,
виправленим календарем25. І хоча допускалося, що населення таки буде
святкувати за своєю власною волею «за старим стилем», усе ж в армії, у
початкових та середніх школах, в установах румунської адміністрації свята
повинні були святкуватися лише за новим календарем. Для цього на кошти,
пожертвувані православними, місія випустила російською мовою церковний
календар на 1942 рік накладом 10 тис. примірників і розповсюдила серед
місцевого населення. А церковний календар на 1943 р. взагалі являв собою
книгу-альманах на 100 сторінок26.
Попри намагання пропагандистським чином відвернути віруючих від
давньої місцевої традиції святкувати Різдво 7 січня, все ж православні люди не
піддалися на зміни. Та власне й самі парафіяльні священики не спішили
порушувати традиційних і звичних обрядів. Шеф місії митрополит Віссаріон не
переставав нагадувати і часом навіть погрожувати протоієреям повітів про
необхідність дотримуватися настанов стосовно впровадження григоріанського
календаря. Так, 22 лютого 1943 р. він надіслав листа протоієрею Голтського
повіту, в якому наголошував: «Повідомляємо, що Ви зобов’язані з особливою
увагою стежити за тим, щоб священики, які перебувають у Вашому підпорядкуванні, не проводили офіційних богослужінь за старим стилем, – користуючись
силою діючих розпоряджень. Винні притягатимуться до відповідальності і
будуть відповідно покарані»27.
Румуни в боротьбі зі «стилізмами» в українських повітах знайшли певну
відкриту опозицію в середовищі місцевого духовенства, яке вимагало каноніч-
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ного підтвердження румунського місіонерства та посередництва в українських
землях від Вселенського собору. Так, на церковно-адміністративній конференції
кліру Балтського повіту, що відбулася 10 березня 1942 року під час обговорення
питання календаря один з місцевих священиків Леонтій Доценко заявив: «Щоб
здійснювати місіонерство, Румунська патріархія мала б отримати пастораль від
Константинополя»28.
Такі висловлювання місіонери з «Ţarǎ» (Румунська держава) називали
образливими для румунської церкви і відповідали жорсткою критикою не
тільки в церквах, а й на шпальтах окупаційних російськомовних газет.
Отже, викладений матеріал про релігійну політику щодо сект в окупованих
румунами українських територіях між Дунаєм, Дністром і Південним Бугом
надає нам можливість визначити кілька важливих моментів означеної проблеми.
У передвоєнні часи на південнобессарабських землях румунська церковна влада
хоча й дозволяла існування деяких упокорених духовних відгалужень, проте,
спираючись на румунське законодавство, усіляко перешкоджала релігійному
волевиявленню і забороняла сектантам здійснювати свій культ, особливо
рідною мовою.
У воєнно-політичному протистоянні під час Другої світової війни в
захоплених землях за Дністром («губернаторство Трансністрія») румуни
встановили жорсткий моноцерковний режим, який, певною мірою у духовноконфесійній площині, утверджувався завдяки Румунській православній місії,
що репрезентувала всю церковну владу у губернаторстві. Румунська церква,
вбачаючи в тому небезпеку моноцерковності та загрозу державі і викорінюючи
наслідки атеїзації радянського часу, забороняла разом з тим і різні релігійні
форми від сект до релігійних об’єднань, що з’явилися в суспільстві як наслідок
певного духовно-пастирського вакууму. На нашу думку, боротьба проти сект в
цілому була світоглядним вираженням «монолітності румунської православної
церкви», на яку покладалася виключна роль перед народом, якого вона
(румунська церква) рахувала приналежним виключно до традиційного
православ’я. А боротьба зі «старим стилем» як своєрідний прояв місіонерства на
контрольованих румунами територіях була проявом уніфікації західної і східної
християнських релігійних традицій, однак лише поглиблювала прірву між
місцевим православним людом і румунською церковною адміністрацією.
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Володимир Баран (Луцьк)
ПРОБЛЕМИ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ
1943–1945 рр.
У заключний період Другої світової війни Україна знаходилася в надзвичайно
складному становищі. Масштабні військові операції, численні обстріли і
бомбардування населених пунктів, а також не менш руйнівна, відверто грабіжницька політика німецької окупаційної влади завдали величезних збитків
господарству УРСР. Тому не випадково, що перші кроки з відбудови республіки
було зроблено вже наприкінці війни, хоча основний потенціал країни
продовжував працювати на військові потреби.
У роки війни економіка України зазнала величезних втрат. Було зруйновано
16,1 тис. промислових підприємств, у тому числі 599 заводів важкого і середнього
машинобудування, 28 заводів металургійної і 25 коксохімічної промисловості,
882 шахти Донецького вугільного басейну, сотні підприємств інших галузей.
Підірвано матеріально-технічну базу сільського господарства, вивезено до
Німеччини 3,9 млн. голів великої рогатої худоби, 4,4 млн. свиней, 5,5 млн.
овець і кіз, майже 3 млн. коней, мільйони тонн зерна, борошна, картоплі тощо.
Лише на Лівобережній Україні знищено 319 тис. селянських господарств,
спалено кожну четверту селянську хату. За роки війни було виведено з ладу
10 магістральних залізниць, 5,6 тис. залізничних мостів, 1,8 тис. вокзалів і
станцій. Зруйновано 33 тис. приміщень шкіл, вузів, технікумів, науководослідних інститутів, 18 тис. медичних установ, багато театрів, музеїв, інших
закладів культури. За офіційними даними, прямі матеріальні збитки, яких
зазнала Українська РСР, становили 285 млрд. руб. (у довоєнних цінах) – 42 %
від загальних збитків СРСР. Із цієї суми 106 млрд. руб. припадало на державні
підприємства й установи, 88,1 млрд. – на особисте майно громадян, 6,2 млрд. –
на громадські організації республіки. Однак найбільш відчутними, найтяжчими
були людські втрати: у війні загинув кожний п’ятий-шостий мешканець
України, понад 2 млн. осіб вивезено до Німеччини.
В офіційних радянських джерелах наводилися різні оцінки людських втрат,
понесених СРСР в період Другої світової війни. У 1946 році в інтерв’ю
кореспонденту газети «Правда» Й.Сталін подав перші офіційні дані: в боях з
німцями, внаслідок німецької окупації та вивезення радянських людей на
німецьку каторгу СРСР втратив «близько семи мільйонів чоловік». Восени
1961 року в листі до прем’єр-міністра Швеції Т.Ерландера новий лідер
М.Хрущов заявив: «німецькі мілітаристи розв’язали війну проти Радянського
Союзу, яка забрала два десятка мільйонів життів радянських людей». У 1965 р.
під час святкування 20-річчя перемоги над фашизмом черговий керівник партії
Л.Брежнєв сказав, що «війна забрала понад двадцять мільйонів життів радянсь-
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ких людей». Нарешті, в кінці перебудови останній комуністичний керманич
М.Горбачов назвав найбільш вірогідну оцінку: 27 млн. осіб.
У науковій літературі також наводяться різні відомості, що стосуються
чисельності людських втрат СРСР: 20 млн. осіб (Г.Арнтц), 24,5 млн. (С.Максудов),
26–27 млн. (Ю.Поляков, О.Самсонов), 27–28 млн. (Л.Рибаковський), аж до
43,3 млн. (Б.Соколов), 44 млн. (І.Курганов) і навіть 46 млн. (С.Іванов). У
вітчизняній науковій літературі кількість людських жертв, понесених Україною
в період Другої світової війни, оцінюється переважно в 7–10 млн. осіб.
Зазначимо, що в 1941–1945 рр. населення в УРСР зменшилось з 41,7 млн. до
27,4 млн. людей. Для порівняння: за даними Л.Рибаковського, втрати населення
порівняно з довоєнною його чисельністю становили: у США – 0,2 %, Норвегії –
0,3 %, Великобританії – 0,8 %, Італії – 1 %, Бельгії – 1 %, Франції – 1,4 %,
Греції – 2,2 %, Румунії – 2,3 %, Фінляндії – 2,3 %, Голландії – 2,4 %, Чехословаччині – 2,4 %, Угорщині – 4,6 %, Австрії – 5 %, Німеччині – 9,3 %, Югославії –
11 %, Польщі – 12,4 %, СРСР – 14 %1.
За роки війни в Україні було зруйновано 714 міст і селищ і 28 тис. сіл. Про
масштаб і характер завданих збитків можна судити з багатьох документів,
залишених сучасниками. За свідченням заступника начальника оперативного
відділу Центрального штабу партизанського руху майора Іволгіна, українські
міста були поруйновані: а) вогнем противника до заволодіння ним містами;
б) Червоною армією при відступі з міст; в) радянськими військами при взятті
міст; г) німецькими окупантами перед відступом – з метою створення там «зони
пустелі». Після відвідування звільнених міст на сході України Іволгін зробив
порівняльну оцінку масштабів руйнувань за вказаними групами: а) 15 %,
б) 10 %, в) 5 %, г) 60 % (решта 10 % – «окремі незначні будівлі», які вціліли). У
більшості випадків руйнування були завдані окупантами шляхом підпалу або
мінування, причому «згромаджені будинки знищувалися підпалом», а ті, що
стояли окремо, – підривалися2.
За таких умов значно загострилися соціальні проблеми. Сотні тисяч людей
жили в бараках і підвальних приміщеннях. Не вистачало харчів, одягу, інших
предметів першої необхідності. Продовжував діяти механізм «мобілізації
коштів населення», запроваджений урядом на початку війни. Він передбачав
введення надбавки до прибуткового і сільськогосподарського податків, згодом
заміненої на особливий військовий податок, підвищення цін на горілку, тютюн,
деякі інші товари, введення нового податку на холостяків та малосімейних і
т. п. Заохочувалися пожертви громадян у фонди Червоної армії і оборони: за
1941–1944 рр. до цих фондів внесено понад 16 млрд. руб. готівкою, величезну
кількість всіляких цінностей, продовольства і т. п. Здійснювалися випуски
грошово-речових лотерей: за той же період вони поповнили бюджет на
12,5 млрд. руб. Проводилися підписки на державні позики: у 1942–1944 рр.
вони дали майже 63 млрд. руб., покривши значну частину військових витрат3.
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У державному бюджеті на 1945 рік влада знову передбачила значні
добровільні внески громадян, цього разу – в сумі 33,4 млрд. руб., що становило
11 % всієї прибуткової частини бюджету. В засобах масової інформації
наголошувалось, що підпискою на державні позики і грошово-речові лотереї,
вміщенням вкладів в ощадні каси радянський народ завжди допомагав зміцнювати господарську і військову могутність соціалістичної держави. У травні
1945 року здійснено випуск Четвертої державної військової позики на суму
25 млрд. руб., яку пропагандисти назвали «позикою нашої перемоги і слави». У
містах заохочувалась підписка на позику в розмірі три-чотиритижневого заробітку
працівника, в селах дозволялося оплачувати підписку впродовж 10 місяців, хоча
влада закликала колгоспників здійснювати оплату облігацій достроково.
В країні існувала карткова система розподілу продовольчих і промислових
товарів, населення перебувало на централізованому нормованому постачанні.
Карткова система була запроваджена в 1941–1942 рр., зокрема на хліб – вліткувосени 1941 року, а на важливі промислові товари – протягом 1942 року.
Державне постачання хлібом за картками поширювалось на робітників та
службовців промислових підприємств і будов, організацій і установ (разом із
членами сімей), на дитячі будинки і лікарні, будинки інвалідів. Централізовано
постачалися хлібом представники сільської інтелігенції – вчителі, лікарі,
працівники районних підприємств, установ. Крім того, хліб за картками
одержувало населення, евакуйоване з окупованих територій.
Норми постачання хлібом залежали від розмірів товарних ресурсів і
диференціювалися за чотирма групами: для робітників і осіб, які прирівнювалися
до них (інженерно-технічних працівників промислових підприємств, працівників
транспорту і зв’язку, літератури, мистецтва, науки, медицини, вчителів, донорів
та ін.); службовців і осіб, що прирівнювалися до них; утриманців і прирівняних
до них; дітей віком до 12 років. До того ж постачання хлібом і цукром
(кондитерськими виробами) здійснювалось за нормами першої і другої категорій,
диференційованими за галузями господарства. До першої категорії відносилися
працівники оборонної, вугільної, нафтової, хімічної, гумової, цементної, металургійної, машинобудівної та ряду інших галузей важкої промисловості,
транспорту, а також деяких підприємств – за спеціальним рішенням уряду. До
другої категорії віднесено робітників і службовців інших галузей господарства
та решту міського населення.
Норми на хліб спочатку становили (в грамах на особу в день): для робітників
першої категорії – 800, другої категорії – 600, для службовців – відповідно 500 і
400, утриманців і дітей до 12 років – по 400. У листопаді 1943 р. ці норми були
зменшені, що пояснювалось низьким урожаєм зернових в окремих районах
СРСР. Норми постачання м’ясом, рибою, крупою, макаронними виробами протягом війни не змінювались, норми на цукор і кондитерські вироби з квітня 1942 р.
також залишалися стабільними. На кінець війни співвідношення між найменшими і найбільшими нормами постачання робітників становило: хліба – 1:2,4, м’яса,
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риби, круп – 1:2,5, цукру і кондитерських виробів – 1:1,25 тощо. Навесні 1944 р.
введено комерційну торгівлю товарами без карток, але за значно вищими
цінами (скажімо, пайкова ціна 1 кг житнього хліба в різних районах СРСР
становила від 0,75 до 1,15 руб., а комерційна – від 8 до 10 руб.).
За роки війни основною формою торгівлі стала система закритого розподілу.
На підприємствах провідних галузей промисловості створювалися відділи
робітничого постачання. Влітку 1945 р. кількість таких відділів в СРСР досягла
7,7 тис., вони обслуговували майже половину населення, що перебувало на
централізованому постачанні. Наркомат торгівлі передав їм відповідну торговельну мережу і заклади громадського харчування. Відділи утримували також
власні підсобні господарства, що забезпечували робітників насамперед
картоплею та овочами. Варто зазначити, що під час війни помітно зросло
значення колгоспної торгівлі, проте настільки ж відчутно змінилися й ціни: в
1943 р. вони перевищували довоєнні в 13 разів, а в 1945 році – у 5,6 рази.
Соціальні проблеми залишалися настільки складними, що деякі відомі діячі
зверталися особисто до «вождя народів» з проханням про матеріальну допомогу.
Восени 1945 р. Секретаріат ЦК ВКП(б) доручив кільком чиновникам розглянути такий лист О.Стаханова, адресований Й.Сталіну. Працівники апарату
згодом доповіли, що колишній знатний шахтар, який тоді працював в одному з
союзних наркоматів, «дійсно живе погано». ЦК ВКП(б) прийняв рішення
допомогти О.Стаханову: «Терміново відремонтувати квартиру, доповнити її
меблями, яких бракує, і зменшити квартирну плату; видати промтоварну і
продовольчу лімітні книжки; збільшити зарплату…». До того ж, прохачу
пообіцяли надати невелику дачу, кращу автомашину, а також «книжковий
пайок»4. Зрозуміло, що матеріальне забезпечення рядових громадян знаходилось
на вкрай низькому рівні.
Дуже складною була проблема трудових ресурсів. У 1945 р. промислововиробничий персонал УРСР становив лише 1,3 млн. осіб, тоді як у 1940 р. він
налічував 2,6 млн. осіб. В окупованих районах республіки залишилося в
середньому лише 17 відсотків робітників. Не випадково, що місцеві органи
влади широко залучали на виробництво жінок. Так, відразу після звільнення на
шахтах тресту «Краснодонвугілля» постійно працювали понад 600 домогосподарок, стільки ж щоденно займалися відвантаженням вугілля. Навесні 1944 р.
на шахтах Донбасу жінки становили 30 % загальної чисельності робітників. У
всіх галузях промисловості, сільського господарства, у сфері освіти, науки,
культури, охорони здоров’я відчувалась нестача кваліфікованих спеціалістів.
Навчальні заклади ще не могли задовольнити потреб республіки у підготовці
кадрів, хоча наприкінці війни почалося поступове зростання випуску спеціалістів.
Відмітною ознакою цього періоду стала посилена міграція населення, пов’язана
з демобілізацією, репатріацією і поверненням евакуйованих та мобілізованих
громадян. У червні 1945 року розпочалося масове звільнення військовослужбовців,
що торкнулося в першу чергу воїнів старших вікових груп. На той час армія
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СРСР налічувала понад 11 млн. осіб, з яких протягом трьох років було
демобілізовано 8,5 млн., що повернулися до мирного життя. Зрозуміло, це
створювало чимало проблем, насамперед соціального характеру. Як правило,
більшість фронтовиків відразу знаходила роботу, насамперед – у колгоспах і
радгоспах. Однак це не стосувалося інвалідів війни, з яких лише одиниці
влаштовувались на підприємства та в установи. Ще гірше розв’язувались інші
проблеми демобілізованих, скажімо, забезпечення житлом чи надання належної
медичної допомоги, що негативно позначалося на морально-психологічному
стані суспільства.
Не менше труднощів поставало у зв’язку з репатріацією радянських громадян,
зокрема колишніх полонених, в’язнів концтаборів та насильно вивезених на
роботу до Німеччини. За даними управління уповноваженого РНК СРСР у
справах репатріації, на початку 1946 р. чисельність репатріантів у Радянському
Союзі становила 4,2 млн. осіб. Вони вважалися політично неблагонадійними і
проходили перевірку у спеціальних фільтраційних пунктах, створених у
прикордонних областях. Перевірку здійснювали органи НКВС–МВС, НКДБ–
МДБ, а також військова контррозвідка «СМЕРШ» («смерть шпигунам»). Серед
репатріантів налічувалось 1,5 млн. військовослужбовців і майже 2,7 млн.
цивільних осіб. Із цього числа більше 800 тис. осіб було відправлено в армію,
перш за все у штрафні частини; понад 600 тис. осіб – у робітничі батальйони,
переважно на два роки; майже 273 тис. осіб – у табори строком від 10 до
20 років чи на спецпоселення. Близько 90 тис. осіб перебували на пересильних
пунктах і використовувались на різноманітних роботах при радянських
військових частинах і установах за кордоном.
На кожного репатріанта було заведено так звану фільтраційну справу, що
містила, поміж іншим, реєстраційну картку з відбитком вказівного пальця його
правої руки. Усіх прибулих поділяли на кілька категорій: «репатріантів з числа
цивільного населення, що перебувало в окупації», «репатріантів з числа
військовополонених», а також «колабораціоністів». До останньої категорії
відносили колишніх поліцаїв, старост, солдатів національних легіонів вермахту
тощо. Як правило, «фільтрація» осіб, звинувачених у колабораціонізмі, затягувалась на декілька років. Багатьом прибулим надавали дозвіл їхати в рідні
місця чи інші райони СРСР, де вони вдруге проходили перевірку – в обласних
приймально-розподільних пунктах. Такий дозвіл одержали 2,4 млн. осіб, в
основному жінки і діти. Але навіть у тих випадках, коли репатріанти щасливо
поверталися до мирного життя, вони не позбувалися тавра «неблагонадійних»
(в анкети й особові листки обліку кадрів було введено графу про перебування в
полоні чи на окупованій території).
Уже навесні 1945 р. з’явилися перші прояви невдоволення серед евакуйованих
і мобілізованих громадян. На підприємствах, вивезених у східні райони СРСР, і
серед трудящих, мобілізованих на заводи, будови, шахти тощо, стрімко зростало
дезертирство. В органи державної влади, у високі партійні інстанції було
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спрямовано численні звернення і клопотання, в яких звучало прохання повернути
евакуйованих і мобілізованих додому. Чимало таких листів написали робітники та
інженери з України, які працювали на підприємствах і будовах Уралу та Сибіру.
Так, в одному з листів до Президії Верховної Ради СРСР зазначалося: «Ми,
шахтарі Донбасу, евакуйовані в 1941–1942 рр., самовіддано працювали під час
війни. Зараз війна закінчилась, відпустіть нас до наших дітей». А робітники
Свердловського заводу «Електросталь», евакуйовані з Харкова, писали: «Ми
вважаємо, що настав час, коли ми, сім’ї яких знаходяться в Харкові, зможемо
повернутися в Харків. Наші сім’ї евакуйуватися з нами не могли. Весь час,
більше трьох з половиною років, жили і живемо, як солдати на війні, тобто
нічого немає, крім валізи і речового мішка. Природно, усі наші прагнення після
війни – повернутися до сімей»5.
Люди відмовлялися жити й працювати в нестерпних умовах, які склалися
під час війни. Міністр вугільної промисловості західних регіонів СРСР
О.Засядько доповідав у ЦК ВКП(б), що багато керівників відверто нехтували
питаннями організації побуту робітників та інженерно-технічних працівників.
«За роки війни ці керівники звикли працювати з такими контингентами, як
військовополонені, репатрійовані, інтерновані, оточенці, в’язні, мобілізовані, і,
не зважаючи на величезні зміни, що відбулися у складі робітників у зв’язку з
різким скороченням різних спецконтингентів, відміною мобілізацій, продовжують
ставитися до робітників так, як вони ставилися до людей, що працювали під
конвоєм»6. Нагадаємо, що залишалося чинним жорстке законодавство, запроваджене на початку війни (наприклад, далі діяв указ Президії Верховної Ради
СРСР від 26 грудня 1941 р., який передбачав надзвичайно суворе покарання за
самовільне залишення підприємств – 5–8 років ув’язнення).
В останні роки війни намітився перехід економіки СРСР на «мирні рейки».
У 1945 р. частка цивільної продукції збільшилась до 60 %, порівняно з 1942
роком – майже вдвоє. Почалася відбудова багатьох фабрик і заводів, відновлено
третину виробничих потужностей промисловості. Та все ж на час закінчення
війни основні показники економічного розвитку республіки істотно відставали
від довоєнних, а внутрішні господарські пропорції помітно змінилися. В
промисловості УРСР частка виробництва засобів виробництва стала ще більшою,
а частка виробництва предметів споживання скоротилася, ледь перевищуючи
половину довоєнного рівня.
Першочергове значення надавалося відновленню основних галузей важкої
промисловості – паливної, енергетичної, металургійної та ін. У квітні 1945 р.
Державний комітет оборони прийняв постанову «Про заходи по відбудові
вугільної промисловості Донбасу», накресливши непросте завдання: довести до
червня того ж року видобуток вугілля в регіоні до 100 тис. тонн на добу. В
українській частині Донбасу на базі комбінатів «Сталінвугілля» і «Ворошиловградвугілля» створено ще два комбінати – «Артемвугілля» та «Донбасантрацит».
На відбудову шахт скеровано десятки тисяч робітників, більшість з яких
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складала мобілізована сільська молодь. Наприкінці війни в українській частині
Донбасу видобувалося в середньому 90 тонн вугілля на добу, що становило
38,5 % довоєнного рівня.
Чималі зусилля були спрямовані на відбудову нафтової промисловості. В
Дрогобицькій і Станіславській областях відновлено роботу частини нафтопромислів, газолінових і нафтоперегонних заводів. Значна увага зверталася на
відродження електроенергетики, насамперед її флагмана – Дніпровської
гідроелектростанції. В березні 1944 р. сюди прибули перші робітники, які
розпочали відбудову найбільшої в Європі електростанції. Навесні 1945 р. на
Дніпрогесі працювало вже майже 11 тис. робітників, численні замовлення для
цього об’єкта виконували 120 підприємств СРСР. Почалося відновлення
найбільших теплових електростанцій – Зуївської, Штерівської, Північнодонецької,
Курахівської. Попри безліч труднощів і проблем, поволі ставали з руїн
електростанції окремих заводів, а також міст і сіл.
У розвитку важкої промисловості вагоме місце відводилося металургійній
промисловості та її сировинній базі. Відразу після звільнення східних областей
республіки Державний комітет оборони прийняв ряд рішень, спрямованих на
відбудову Криворізького залізорудного і Нікопольського марганцевого басейнів.
Сюди було повернуто робітників, які раніше працювали на місцевих шахтах.
Влада заборонила мобілізувати з Криворіжжя людей та автомобільний транспорт,
встановила підвищені норми постачання продовольчими і промисловими
товарами гірників (такі ж норми постачання визначили для робітників і
спеціалістів Донбасу). На весну 1945 року в УРСР уведено в дію 14 доменних і
35 мартенівських печей, 38 прокатних і трубних станів, два бесемерівських
конвектори. Таким чином вдалося відновити довоєнні потужності з виробництва
чавуну на 23 %, сталі – на 23 %, прокату – на 29,5 %.
Зроблено перші кроки з відбудови інших галузей промисловості, в тому
числі хімічної, машинобудівної тощо. Ще до закінчення війни розпочато
відновлення Донецького содового заводу, Рубежанського хімкомбінату, кількох
азотнотукових і суперфосфатних заводів. У 1945 р. випуск продукції хімічної
промисловості УРСР становив 23 % довоєнного рівня. Розгорнуто роботи на
об’єктах машинобудування – Новокраматорському, Горлівському, Маріупольському заводах, Ворошиловградському паровозобудівному, Харківському
тракторному і т. д. У жовтні 1944 р. з конвеєра ХТЗ зійшов перший трактор, а в
лютому наступного року розпочався їх серійний випуск.
Ще складнішим було становище в сільському господарстві республіки. За
час війни колгоспи, радгоспи, машинно-тракторні станції, особисті господарства
селян зазнали величезних втрат. На відбудову аграрного сектора економіки
влада виділяла найменші кошти, проте виробничі завдання ставила надзвичайно
високі. Так, на весну 1944 р. обсяг запланованих польових робіт досягав
близько 95 % плану 1940 року, хоча кількість техніки і живої тяглової сили в
господарствах була втроє меншою від довоєнної. Як завжди, основний тягар
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проблем сільського господарства лягав на плечі рядових трудівників, перш за
все жінок (вони становили понад 80 % працівників села).
Влада всіляко заохочувала створення фондів відродження колгоспів, в які
хлібороби передавали зароблені трудодні, гроші, худобу, птицю і т. п. Влада
закликала селян здавати в колгоспи насінний матеріал з особистих запасів, щоб
знову ж «мобілізувати» кошти трудящих на потреби відбудови. До проведення
сільськогосподарських робіт постійно залучалися робітники, службовці, що
проживали в містах і селищах, а також воїни Червоної армії, які допомагали
ремонтувати техніку, працювали на полях тощо. Проте підсумки розвитку
сільського господарства залишалися незадовільними: в 1945 р. збір зернових і
технічних культур виявися навіть меншим, ніж у 1944 році.
Слід зазначити, що наприкінці війни почалося доволі широке використання
праці військовополонених в економіці УРСР. За 1943–1944 рр. на території
17 областей республіки було створено 26 стаціонарних таборів для військовополонених. У цих таборах налічувалось 177 табірних відділень, так званий ліміт
в’язнів становив 260 тис. осіб. У квітні 1945 р., після ряду реорганізацій, в Україні
діяло 15 виробничих таборів, де утримували 131,5 тис. бранців. Найбільше
таких таборів організовано в індустріальних областях, зокрема в Сталінській і
Ворошиловградській (відповідно 42 тис. і 40,5 тис. в’язнів), а також у Києві
(12,8 тис. осіб). Крім того, сформовано кілька невиробничих таборів, у яких
перебувало 14,4 тис. осіб.
Особливо активно військовополонені використовувалися у Донбасі, в тому
числі на відбудові об’єктів вугільної і металургійної промисловості. Цей
«трудовий фонд» брав участь у відновленні Штерівської ГРЕС, будівництві
Курахівської ГРЕС. Полонені працювали на відновленні Миколаївського
суднобудівного заводу, будівництві Дніпропетровського автомобільного заводу,
на багатьох інших підприємствах. Згідно з постановою Державного комітету
оборони від 4 червня 1945 р., чимало бранців було зайнято на будівництві
шосейних доріг. З цією метою частина в’язнів перейшла в розпорядження
Головного управління шосейних доріг, створеного в структурі НКВС СРСР.
Влітку 1945 р. в Україні організовано три стаціонарні виробничі табори, в’язні
яких працювали в системі цього управління (№ 412 – у Харкові, № 413 – в
Хоролі Полтавської області та № 414 – у селищі Березань на Київщині)7.
На рубежі 1945–1946 рр. ліквідовано союзні наркомати танкової промисловості, боєприпасів, мінометного озброєння і утворено наркомати транспортного і сільськогосподарського машинобудування, машинобудування та
приладобудування. Поряд з цим вжито інші заходи, спрямовані на реорганізацію
управління, переведення економіки в режим мирного будівництва. У березні
1946 р. Верховна Рада УРСР прийняла указ про перетворення Ради Народних
Комісарів УРСР у Раду Міністрів УРСР, згодом затверджений восьмою сесією
Верховної Ради УРСР. Тоді ж поглиблено спеціалізацію ряду промислових і
будівельних міністерств, а в 1947 р. здійснено укрупнення деяких з них. В
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умовах директивної системи управління такі перебудови і реорганізації стали
звичним явищем, відображаючи пошуки більш досконалого механізму
командно-адміністративного керівництва господарством.
У березні 1946 р. Верховна Рада СРСР прийняла Закон про четвертий
п’ятирічний план на 1946–1950 рр. Його основні завдання полягали в тому, щоб
«відбудувати постраждалі райони країни, відновити довоєнний рівень промисловості і сільського господарства і потім перевищити цей рівень у значних
розмірах». Згідно з законом, потрібно було забезпечити насамперед відбудову й
розвиток важкої промисловості і залізничного транспорту, а також добитися
піднесення сільського господарства і виробництва предметів споживання, що
дозволило б перевищити довоєнний рівень національного доходу і народного
споживання, здійснити дальший технічний прогрес у всіх галузях господарства,
досягнути високих темпів соціалістичного нагромадження. За планом, у 1950 р.
передбачалося збільшити, порівняно з довоєнним, обсяг валової продукції
промисловості на 48 %, вантажообіг залізничного транспорту – на 28 %, роздрібну
торгівлю – на 28 %, сільськогосподарське виробництво – на 27 % тощо.
Передбачалося, що важливим джерелом відбудови радянської економіки
мав стати перерозподіл національного доходу, виробничих потужностей, всіх
матеріальних, трудових і фінансових ресурсів в інтересах мирного будівництва.
За роки війни структура національного доходу і суспільного виробництва
суттєво змінилася: в складі національного доходу питома вага споживання
зменшилася з 74 % у 1940 році до 67 % в 1942 році, питома вага нагромадження
скоротилася з 19 до 4 %, а частка військових видатків (не рахуючи особистого
споживання військовослужбовців), навпаки, зросла – з 7 до 29 %. Політичне
керівництво ставило завдання відновити довоєнні співвідношення в розподілі
національного доходу і структуру виробництва. Слід також зазначити, що в
планах четвертої п’ятирічки робився особливий наголос на форсованому
розвитку східних районів СРСР.
У серпні 1946 р. на згаданій восьмій сесії Верховної Ради УРСР було
ухвалено «Закон про п’ятирічний план відбудови й розвитку народного
господарства Української РСР на 1946–1950 рр.». Він розроблявся на основі
контрольних показників, визначених для України союзним планом четвертої
п’ятирічки. У законі ставилося завдання відновити довоєнний рівень промисловості і сільського господарства, а в окремих галузях – перевищити цей рівень.
При цьому традиційно наголос робився на важкій індустрії, яка розглядалася як
база соціалістичної економіки і на відбудову якої спрямовувались найбільші
кошти. Такий підхід закріпив суттєві диспропорції в розвитку господарства
УРСР, що поглибилися в період Другої світової війни, насамперед між
промисловістю і сільським господарством, а також промисловістю групи «А»
(виробництво засобів виробництва) і групи «Б» (виробництво предметів
споживання).
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За четвертим п’ятирічним планом передбачалося відродження вугільної
промисловості Донбасу і чорної металургії Півдня, електроенергетики і
машинобудування, хімічної промисловості, будівельної індустрії, залізничного
транспорту. Обсяг усього промислового виробництва планувалося збільшити
порівняно з 1940 роком на 3 %, зокрема по республіканській і місцевій
промисловості – на 8,6 %. Виробництво електроенергії мало зрости на 13 %,
будівельних матеріалів – у 1,5–2 рази, металургійного устаткування – в 2,2 рази,
тракторів – у 2,5 рази тощо. Ставилося завдання досягнути довоєнного розміру
посівних площ, збільшити виробництво сільськогосподарської продукції,
підвищити врожайність культур, відновити поголів’я худоби і т. д. За п’ятирічним
планом на відбудову господарства УРСР виділялося 49,5 млрд. руб.
Таким чином, протягом 1943–1945 рр. в Україні було розпочато масштабну
роботу, спрямовану на відбудову зруйнованого війною господарства. В процесі
відновлення економіки республіки влада надавала першочергове значення
насамперед промисловості і транспорту, залишаючи без достатньої підтримки,
так би мовити, на другому плані сільське господарство та соціальну сферу
суспільства. Однак, долаючи величезні труднощі і проблеми, народ України
поволі повертався до мирного життя.
1
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Володимир Косик (Париж - Мюнхен)
УКРАЇНСЬКО-ПОЛЬСЬКЕ ПРОТИСТОЯННЯ
ПІД ЧАС НІМЕЦЬКОЇ ОКУПАЦІЇ
Під час останньої світової війни Західна Україна, а особливо Волинь і
Закерзоння були театром кривавих конфліктів між польською меншиною
(приблизно 16 % населення) і українцями (понад 64 % населення)1. Польські
джерела розповідають про варварське винищення десятків тисяч, а навіть сотень
тисяч поляків2, здійснене українцями між літом 1943 і травнем 1945 року.
Ми не маємо наміру вникати у подробиці цих конфліктів та винищень, які
самі по собі викликають осудження. Причини та умови цих конфліктів є
предметом глибокого вивчення польськими та українськими істориками, що
дозволить трохи краще пізнати обставини трагедії і визначити її справжні
масштаби. А поки що поляки, часто перебільшуючи цифри, наполегливо
звинувачують у цих винищеннях український націоналізм, зокрема Організацію
Українських Націоналістів (ОУН) та Українську повстанську армію (УПА).
Однак правда тут набагато складніша.
Не бажаючи захищати одних чи других, гадаємо, що настав час намагатися
зрозуміти трагедію. Насамперед, треба підкреслити, що українці також були
жертвами цих конфліктів. Цей факт постійно приховується польськими
авторами, які, здається, не зацікавлені у кількості українських жертв, знищених
поляками. Прагнуть лише одного – звинуватити український націоналізм,
бандерівський рух, ОУН та УПА. Польський націоналізм чи польський імперіалізм
звичайно не згадують і в нічому не звинувачують.
Якими ж були вихідні позиції двох національних спільнот – українського
народу на своїй етноргафічній території і польської національної меншості?
Виходячи із принципу територіальної цілісності польської держави у її
кордонах 1939 року, поляки вважали західну частину України польською
територією, що повинна була дальше належати Польщі після перемоги союзників
над націонал-соціалістською Німеччиною.
Українці ж вважали ці території українськими, такими, що мають входити у
склад України, при чому українські політичні партії, за винятком комуністів,
прагнули незалежності України. Тут можна пригадати слова депутата
Д.Левицького, члена Українського націонал-демократичного об’єднання (УНДО),
який склав перед польським сеймом 29 березня 1929 р. наступну заяву:
«Український народ є споконвічним автохтоном на землях, які тепер увійшли
в склад Польщі, які раніше входили в склад Київської і Галицько-Волинської
держави та опісля під чужим пануванням ніколи не тратили своєї національної
окремішности і не зрікалися змагань до державної незалежности, що в 1918–
1920 рр., український народ за свою державність пролив море крови та що
найвищим нашим ідеалом є незалежна і соборна українська держава на всій
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українській території, що всі міжнародні акти, якими споконвічні частини
українських земель, як Східна Галичина з Лемківщиною, землі Холмщини, Волині,
Підляшшя і Полісся признано Польщі, а саме договір в Ризі з 18 березня 1921 р. і
рішення Ради Амбасадорів в Парижі з 15 березня 1923 р. порушують право
українського народу на самовизначення і українці вважають, всі ці акти де юре
за непрасправосильні. Вступаючи до цих законодатних палат (польського сейму і
сенату), українці будуть і тут змагати до здійснення найвищого права
української нації»3.
Перед війною польський експансіонізм на українських землях спонукав
польську владу зменшувати важливість українського фактора численними
виборчими порушеннями, колонізацією (приблизно 7 % поляків до Першої
світової війни і майже удвічі більше напередодні Другої світової війни),
асиміляцією та репресіями.
Під час Другої світової війни ситуація виглядала так: для українців поступування більшості поляків на етнічно українських землях було поступуванням
меншини, яка служить інтересам чужої держави, тобто майбутньої Польщі, яка
за будь-яку ціну хоче зберегти українську територію.
Дня поляків ця територія була невід’ємною частиною Польської держави,
тому національні почуття та прагнення українців до незалежності були вельми
невигідними для відновлення польського суверенітету над українською
територією. Тому народилися польські плани і намагання «ліквідувати» усіма
можливими засобами українську проблему «в Польщі», включно із методами,
спрямованими на радикальне зменшення українського населення та збільшення
польського населення.
Окремі нечисленні напади поляків на українських патріотів розпочалися в
1941 році, зокрема з початком німецько-радянської війни, на Грубешівщині й
Холмщині, які знаходилися на захід від німецько-радянського кордону. У
наслідок попередньої передвоєнної антиукраїнської пропаганди в Польщі
позиція певних польських кіл мала відкритий антиукраїнський характер. Тим
паче, що польська пропаганда говорила про пронімецькі настрої українців та
що німці планують створити Українську державу.
Інструкція № 2 польського уряду в екзилі (в Лондоні) з 23 червня 1941 року
для секторів політичного і військового в Польщі, підписана міністром професором Ст. Кóтом і головою Ради міністрів генералом В.Сікорським, говорила:
«Слід передбачувати, що німці зачнуть вкоротці організувати під своєю егідою
українську, литовську й евентуально інші держави із включенням до них
польських територій… Треба сподіватися, що німецька влада надасть на певний
час, передусім, українцям вільну руку в нападах на польську стихію і в її винищуванні. Слід розіслати відповідні секретні перестороги і приготовити
оборонні заходи, при чому треба однак уникати безпосередніх зударів з
німецькими властями»4.
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Ця візія прийдешніх подій не відповідала реаліям німецької окупації, за
винятком того, що політика націонал-соціалістичної Німеччини була основана
на принципі divide et impera (діли і пануй), тобто використовувати в свою
користь контрадикції й ворожнечі між народами.
Крім нападів на українських громадських діячів, польська поліція часто
навмисне провокувала німецькі репресії. Ситуація погіршилася 1942 року.
Починаючи від весни 1942 р. сотні українців падали жертвами німецьких
репресій у Грубешівському, Замосцькому, Білопідляському, Люблінському та
інших повітах5. Інші гинули безпосередньо від рук поляків.
Ця ситуація анархії була використана, до речі, радянською агентурою, щоб
наставляти поляків проти українського націоналізму, який Москва уважала
найбільше небезпечним ворогом російського панування в Україні. Так почали
зароджуватись недовір’я і ненависть між національними спільнотами.
Німецька влада вміла використовувати антагонізм всередині населення
окупованих територій. Вона запланувала і перевела депортацію поляків із
повітів Замостя – Люблін. В одному польському донесенні до польського
міністра С.Міколайчика у Лондоні про переселення поляків говорилося, що цю
акцію «переводить ґестапо в основному руками українців» та що не можна буде
оминути самооборонних акцій з боку польського населення, в тому проти
українців, тобто «найближчі дні і ночі можуть обильно спливати кров’ю і
ясніти загравами пожарів»6.
Очевидно, керівники польського підпілля думали про боротьбу проти німецького окупанта, але вони уважали, що українці були помічниками окупанта
та що вони стоять на перешкоді майбутньому відновленню польської суверенності
на українських територіях і тому треба було виступати і проти них. Ось так у
цьому регіоні закрутилося пекельне коло боротьби в українсько-польських
відносинах. Воно вкоротці поширилося на інші регіони Західної України.
У дійсності згадана депортація населення була задумана шефом німецьких
служб безпеки Люблінського дистрикту, СС і поліцайфюрером О.Глобоцніком з
метою створення буферної зони, заселеної лише корінними німцями (райхсдойчами) та етнічними німцями (фольксдойчами), а також голландцями. Отже, для
цього треба було перемістити понад 110 тисяч осіб. Акція, яка розпочалася
27 листопада 1942 року і завершилася біля 15 лютого 1943 року, закінчилася
переміщенням мешканців 116 сіл7. Серед переміщених німцями осіб були також
українці, яких згодом розмістили у Грубешівському регіоні у селах виселених
поляків. Очевидно, більшість поляків, вигнаних із своїх сіл, долучилася до
польського Руху опору і почала нещадну боротьбу з українським населенням.
Починаючи від 9 березня 1943 року поляки (мабуть з АК) розпочали збройні
напади на українські села у Грубешівському регіоні: у М’єтці було спалено
160 осель і вбито 54 особи; у Сагрині – 250 домів і вбито 245 осіб; у Турковичах –
220 спалених осель, вбито 17 осіб і т. п. Від 26 травня 1943 року до 22 травня
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1944 року лише в цьому регіоні польські військові угруповання знищили
вогнем 52 українські села і повбивали приблизно 4 000 українських селян8.
Слід зазначити, що в цей час у цьому регіоні не було українських озброєних
груп (частини УПА будуть відправлені з Волині у цей регіон лише у лютомуберезні 1944 року). Група української самооборони налічувала у червні 1942 р.
лише 20 осіб і приблизно 500 осіб у червні 1943 р., тоді як польський опір у
цілому Люблінському воєводстві мав уже приблизно 50 тисяч озброєних людей.
Отже, наявні сили не були рівні.
У польському донесенні з грудня 1942 р. щодо настроїв польського населення
Західної України підкреслювалося, що польське населення було вороже до
українців і до вирішення українського питання ліберальним способом. Польська
думка, навпаки, у своїй більшості вважала, що слід дати зрозуміти українцям,
що лише поляки є господарями цього краю. «Будь-яка спроба такої чи іншої
автономії на цих землях заздалегідь приречена на неуспіх», говорилося в донесенні9.
У польському донесенні з грудня 1942 р. згадувалася, між іншим, позиція
групи «Стронніцтво народове», викладена у брошурі про українське питання, в
якій можна було прочитати, що єдиним рішенням цього питання є «політика
фізичного виселення (українців) із цілих регіонів з їхніми сім’ями за межі держави,
як громадян, які виявилися негідними жити у цій державі». Йшлося про виселення
в радянську Україну в заміну за «поляків, які жили в Росії».
Орган львівської лівиці «Wiadomosci Polityczne» зауважував, між іншим, що
переміщення кількох мільйонів українців за ріку Збруч, себто до радянської
України, або ж біля двох мільйонів поляків на територію на захід від ріки Сян*
було б варварським актом. Східні території Польщі мають залишитися польськими, однак українці повинні користуватися адекватним культурним розвитком.
Рівно ж ліве крило польських соціалістів повідомляло свою позицію, за якою
східні терени ніколи не входитимуть у склад України, а залишаться «невід’ємною
частиною Польщі»10.
Зустрінувшись віч-на-віч з прагненнями українців до незалежності та їхньою
збройною боротьбою, позиції більшості польських політичних угруповань
радикалізуються, про що свідчить інше польське донесення, складене 27 травня
1943 року для командування АК.
Відповідно до цього звіту позиція польських політичних угруповань виглядала
так: 1) повне заперечення української проблеми, підтримка політики «екстермінації», тобто депортації українського населення (конкретно – розсіювання на
польській території або виселення в радянську Україну); ця політична лінія
була лінією «Стронніцтва Народового», «Шанца» та «Конфедерації Народу»;
2) вирішення української проблеми всередині польської держави, рівність у
правах та обов’язках із поляками, культурний розвиток, дозвіл на існування

*

Ріка Сян була кордоном між СРСР і територією, зайнятою німцями від 1939 до 1941 р.
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українських шкіл; ця політика мала підтримку «Стронніцтва Людового»,
«Стронніцтва Праци», ВРН, ОПВ, КОН, ПВ, «Меча і Плуга»11.
У цьому донесенні уточнювалося, що «Стронніцтво Народове» висловилося
проти незалежності України з таких міркувань: Польща як держава повинна
спиратися на два моря (Балтійське і Чорне море), але також тому, що українці
(«русіні») не є політично зрілі.
Треба зазначити, що жоден із польських політичних рухів не мав наміру
відмовитися від українських територій. Деякі підпільні польські часописи
розповсюджували інколи дивні ідеї стосовно українців. В одній статті, видрукуваній у газеті «Wielka Polska» з 19 червня 1943 року, можна було, зокрема,
прочитати: «Останнім часом багато говорять про українське питання, оскільки
німці вигадали посередині минулого року український народ для своїх потреб і
тепер якраз створюють цей народ... Одним словом, Україна – це німецький
обман, а також обман кількох десятків українських активістів, навчених і
вишколених у німецьких школах, спочатку австрійських, а тепер гітлерівських»12.
Що ж стосується українських політичних сил на західних землях України, у
жодному випадку не можна робити амальґами, не можна скидати вини за діяння
одного угрупування на всіх інших і навпаки. Які ж були ці українські політичні
угрупування?
Війна і зникнення Польської держави мали наслідком зникнення легальних
українських партій. Але війна аж ніяк не вплинула на існування та діяльність
Організації Українських Націоналістів (ОУН), яка з часів свого створення 1929 р.
залишилася підпільною нелегальною політичною силою. Але в лютому 1940 р.
ОУН поділилася на дві окремі відмінні організації – одною керував С.Бандера,
другою – А.Мельник. Хоча вони мали таку саму мету – встановлення незалежної
української держави на усіх українських етнічних землях, їхні політичні
принципи, тактика і методи не були однаковими і тому обидві організації часто
протистояли одна одній.
Задушивши спробу встановлення незалежного українського національного
уряду, проголошеного всупереч волі окупанта у Львові 30 червня 1941 р., та
арештувавши С.Бандеру (5 липня 1941 р.) і Я.Стецька (9 липня 1941 р.), німці
розпочали безжальну боротьбу проти бандерівської ОУН. Діставши докази того,
що ця організація готує повстання українського населення проти окупанта,
німецькі служби безпеки наказали арештувати та ліквідувати без суду усіх
членів цієї організації, про що говорить один з доказових матеріалів Нюрнберзького процесу проти гітлерівських злочинців13. Можна додати, що такого
наказу проти членів якоїсь іншої української групи не було.
Що ж до мельниківської ОУН, яку, загалом, німці толерували, ті поодинокі
її члени, які переходили до антинімецької підпільної діяльності, зазнавали
також арешту.
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Волинь, на північному заході України, була лісистим тереном, добре
придатним для партизанської війни. Тому вона стала театром концентрації
шести озброєних нелегальних сил у 1942–1943 роках:
1. Частин самооборони бандерівської ОУН, які від середини жовтня 1942 р.
почали повільно зливатися в могутню армію опору, добре структуровану у
військовому розумінні, що дістала назву Української Повстанської Армії
(УПА); УПА поставила собі завданням боротися як із німецьким окупантом, так
і окупантом радянським, а тим самим проти радянських партизан.
2. Частин незалежних українських партизан під керівництвом Тараса
Бульби-Боровця.
3. Загонів радянських партизан, які почали бути активними в 1942 р.
4. Загонів польських партизан, зокрема польської АК (Армії Крайової),
підпорядкованої польському урядові у Лондоні.
5. У 1943 р. появилися на короткий час малі партизанські загони
мельниківської ОУН.
6. Польських партизан-комуністів, які одержували накази з Москви.
Така ситуація, звичайно, сприяла появі різноманітних провокацій і ускладнень
у галузі партизанської пропаганди та боротьби.
Генеральний штаб АК під керівництвом генерала Стефана Ровецького,
задумуючи повстання поляків проти німецьких окупантів, не оминув у своїх
планах згадати про те, що, здобувши перемогу, поляки повинні виступити
проти українських «зазіхань»14. Проте задум польського повстання виявився
нездійсненним.
Зате бандерівська ОУН зуміла створити таку військову силу, яка була здатна
підняти народ і перейти навесні та влітку 1943 року до звільнення на Волині
численних районів від німецьких окупантів.
Але рік 1943 є також і роком битв між українцями і поляками, роком
взаємних убивств.
У польському донесенні, адресованому до Лондона, зазначалося, що з весни
1943 р. діяльність «націоналістичних бандитів» Бульби-Боровця силою приблизно
до 4 000 осіб в основному спрямована проти поляків, а кількість жертв становить
приблизно 800 осіб15.
Делегат польського уряду Волинської округи звернувся 30 квітня 1943 р. до
населення Волині із закликом не підтримувати «поліційно-бандерівські та
співпрацюючі з ними банди Тараса Бульби», діяльність яких спрямована в
першу чергу проти «мирного й безборонного польського населення»16.
У польському повідомленні ген. Стефана Ровецького до Лондону про події
від 8 до 14 травня 1943 р. читаємо, що на Волині «українські військові
організації, керовані кол. офіцерами армії Петлюри (Тарас Бульба) та ОУН (як
мельниківці так і бандерівці) розпочали масові вбивства польського населення.
Спочатку акція була скерована проти поляків, котрі працювали в німецькій
сільськогосподарській і лісовій адміністрації, а потім поширилася на сільське
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населення (головно в Костопільському повіті). Число жертв переходить уже дві
тисячі осіб»17. Генерал Ровецький додає, що ситуація погіршується у наслідок
діяльності «радянських диверсантів, козаків, які втекли з німецької служби,
дезертирів німецьких і допоміжних військ, а навіть російських білогвардійських
відділів». Документ дальше говорить, що «німецька адміністрація безсильна і
пасивно приглядається», та додає, що «знищення поляків українськими
неконтрольованими бандами та навіть українськими організаціями розпочалося
також в деяких повітах “Східної Малопольщі”»18, тобто Галичини, яку поляки
любили називати також «Східною Галичиною».
Інший польський документ з 22 червня 1943 р. інформує, що від 17 до 22
червня знищено 1 891 поляка19.
Звіт ген. Т.Коморовського* з 19 серпня 1943 р. подає, що на Волині від
березня до травня 1943 р. згинуло 3 000 поляків. Поляків, які втекли із сіл до
міст, німці вербують «в поліцію, яку використовують для репресій проти
українців». Крім того, німці прикликали на Волинь батальйон польської поліції з
Генерал-губернаторства, «брутальність якої надає її акції характеру польської
помсти»20.
Згідно із звітом ген. Коморовського, знищення поляків було справою місцевого
апарату ОУН за намовою «радянських диверсантів». У відозві з 18 травня
українці скидають відповідальність на Польщу і на те, що поляки служать
німцям. Дальше у звіті сказано, що націоналістичні провідники не контролюють
низів. Бульба шукав контактів з поляками. Також Роман Шухевич «шукав у
червні біжучого року порозуміння з волинським окружним делегатом, відмовляючися від причетності в різні, подібно як і Львівська централя бандерівців»21.
Цей же документ стверджує, що вбивства поширилися на Галичину («Малопольску Всходню»). Втікачі з Волині ширять серед поляків паніку. «Представник
Польщі був прийнятий єп. І.Бучком (у Римі) 27 липня, добився до Шептицького,
який на початку серпня закликав вірних до християнського спокою. Відозву до
молоді подібного змісту оголосив український науковий, культурний і господарський світ, і врешті 3-го липня також УЦК, безсумніву за апробатою
німців, які бояться анархії в Галичині»22.
Може, доцільно подати інформацію з депеші ген. Ровецького з 25 серпня
1943 р. про те, що в Білосточчині – отже, далеко на північ від української
території – замордовано 6 500 осіб польської інтелігенції. Щодо Волині сказано,
що продовжуються вбивства поляків в Ковельськім, Горохівськім і Володомирськім повітах, а в Галичині продовжуються скритовбивства23.
За свідченням отця М.Федорчука, німці прикликали з другого берега Бугу, з
Генерал-губернаторства, великі польські сили (шість тисяч осіб), які на початку
червня 1943 р. розпочали свої каральні дії, арештовуючи і розстрілюючи багатьох
українців у Ківерцях24.
*

Наступник ген. Стефана Ровецького, який був заарештований ґестапом 30 червня 1943 р.
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В одному польському документі стверджується, що від початку червня
1943 р. німці розпочали організовувати на Волині частини польської поліції, так
названої «брунатнатної поліції» (Schupo – охоронна поліція).
Польський документ про це говорить так: «Поляки охоче вступали до цієї
поліції, зокрема ті, яких сім’ї були убиті. Крім того, німці перекинули на Волинь
батальйони польських “Schupo”, які були створені і вишколені в Дембіці біля
Кракова... Приємно було дивитися на ці частини, хоча й у німецьких одностроях,
як вони проходять, гарно марширують, співаючи польські пісні... На початок
поляки помстилися за спалене село Нєміле, оточивши одного дня (українське)
село Віллє, де переховувалася одна банда: повбивали усіх селян, їхні хати
повністю спалили. Німці доставили деяким польським селам зброю, щоб вони
могли захищатися... Головний осередок (польської партизанки) був у Старій
Гуті. Там був також штаб радянських партизан... Рота польської поліції
майже щодня здійснювала акції проти (українських) сіл, ішла в ліси, щоб
знищувати банди... Інколи польські партизани приходили на допомогу польській
поліції... Саме так боролися з бандами... Так само було у Костопільському та
Сарнинському районах. Горіли українські села, а люди ховалися в лісах...»25.
У польських архівах знаходиться відозва Організації Українських
Націоналістів-Самостійників (ОУН-Б) до поляків з липня 1943 р., яка починається такими словами: «Поляки! Спільна доля, яка нас сьогодні з’єднала і наша
боротьба проти Берліна і Москви за наші незалежні держави, вимагають
порозуміння між нашими двома народами. Український нарід завжди готов до
такого порозуміння. Не маємо ворожих плянів по відношенні до польського
народу і не хочемо ні клаптика польської землі. Визнаємо право кожного народу
на самовизначення і власну державу...». У відозві дальше сказано, що українці
не будуть толерувати терористичних актів «польських імперіялістів» та закликається поляків не слухати їх закликів до боротьби з українським народом. На
українській території залишаться ті поляки, які добровільно схочуть залишитися.
«Ми гарантуємо їм повну свободу, безпеку і всі права на рівні з українськими
громадянами. Бо українська держава ніколи не буде поневлювати свої національні
меншості»26.
Подібна відозва у ширшому варіанті появилася в червні 1943 р. Як і перша
відозва, вона закінчується такими гаслами:
«Воля народам і людині!»
«Слава національним державам українського та польського народів у
межах їх етнографічних територій!»
«Хай живе дружба українського і польського народів!»
«За спільний фронт боротьби поневолених народів!»
«Поневолені народи! Єднайтесь у боротьбі з імперіалістами!»
«Смерть поневолювачам!»
Липень 1943 р. 27.

378

Друга світова війна в українському вимірі

Отже, українці пробували впливати на хід подій і були готові до переговорів.
Але чомусь до справжніх переговорів не дійшло. Правда, згідно з обширною
інформацією невідомого польського автора з грудня 1943 р., польський представник бачив митрополита А.Шептицького, який гостро засуджував польську
політику супроти українців, та мав розмову з «представником ОУН Федаком,
шурином (шваґром) Коновальця і Мельника» і «одним з членів головної команди
ОУН»28. Тут мова, очевидно, про ОУН-Мельника. Особа Федака викликає
здивування. Степан Федак («Смок»), член УВО, у 1921 р. був виконав замах на
Й.Пілсудського у Львові. Під час німецької окупації співпрацював з ґестапо як
перекладач у Житомирі. Другим співрозмовцем поляків міг бути полк. Р.Сушко.
На теперішній стадії дослідів не знайдено документів, які говорили б про
практичні домовлення, як теж і про те, чи поляки контактували ОУН-Бандери
та головне командування УПА*.
Коли мова про жертви, то треба подати, що в одному українському
донесенні говориться, що у першій половині 1943 року «німці та поляки в
німецьких одностроях убили понад 10 тисяч цивільних українців в області
Берестя»29. Інші райони Волині, як також Забужжя (на захід від ріки Буг) і
Засяння (на захід від ріки Сян) зазнали подібних втрат.
У багатьох радянських донесеннях описується роль польської поліції на
Волині. Згідно з одним таким донесенням, у Корці польська поліція дістала
дозвіл здійснювати страти українців, не доповідаючи про це німцям. У
Костополі німці ввели польський батальйон з Польщі «для боротьби з
бандерівцями та бульбівцями». В Колках вся поліція польська. Всередині
серпня у Міхневичах 150 поляків добровільно вступило до поліції, тридцятеро з
них, каже донесення, вже одержало зброю. Німці приймають поляків до віку
45 років. У Сарнах німці озброюють усіх поляків. В околицях Рівного поляки та
німці знищують українські села. Поляки, наприклад, повністю знищили село
Парцеревичі Степанівського району, вбиваючи багатьох українців, які не мали
нічого спільного з націоналістами30.
Надзвичайно негативна роль радянських партизан у розширенні польськоукраїнських конфліктів описана у документі делегата Волинської області уряду
Польської республіки. Цей документ говорить, що більшовики прибувають у
польські села, пропонують допомогу для самозахисту і для цього вони вербують
польську молодь у партизанські загони. Коли їм не вдається цього зробити,
вони сіють поміж населенням паніку, крадуть у поляків їхню зброю, тишкомнишком втікають у ліси, а через кілька днів навіть нападають на польське
населення. Як німці, так і росіяни нацьковували одних проти одних, створювали
духовний кордон між поляками та українцями.
*

За деякими інформаціями розмови між поляками й українцями, в тому представником
ОУН, відбулися в жовтні 1943 р. У збірнику «Armia Krajowa w dokumentach» про це
нема згадки.
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Документ делегата польського уряду дальше говорить, що німці закидають у
райони каральні загони, які підпалюють українські села, вбивають жінок, дітей і
немовлят, вони навіть не думають про те, щоб карати винних, бо справжні
вбивці їм потрібні, вони їхні спільники. А більшовики бажають, щоб після
війни слово «українець» стало синонімом слова «убивця». Вони хочуть, щоб
світ бачив на місці вільних українців злочинців, заплямлених кров’ю. Розпалюючи бажання вбивств, насильств, підпалів, грабунків, вороги намагаються
заглушити в українського народу почуття любові, братерства, свободи,
людської гідності; вони хочуть викреслити його зі списку народів, які мають
право на вільний розвиток та незалежне політичне існування31.
Отже, польські поселення на Волині та інших землях часто були озброєні й
інколи захищувані німцями. Інші польські колонії співпрацювали з радянськими
партизанами, надавали їм притулок. За одним українським донесенням, українські загони знищили 16 липня 1943 року шість польських сіл, звідки були
здійснені напади на українців. Ці села давали притулок радянським партизанам.
У цій операції загинуло, можливо, біля десять тисяч осіб32.
Інша річ поважно ускладнила польсько-українські відносини і збільшила
конфронтацію. Бажаючи відновити суверенітет Польської держави над Галичиною
(званою «Східна Малопольська») ще перед приходом радянських військ,
керівництво АК вирішило розпочати операцію «Бужа», яка полягала в тому,
щоб встановити два коридори з Польщі через українську територію, що мали
з’єднати Польщу з містом Львів; ці коридори повинні були служити надійним
шляхом для польських частин, спішно відправлених з Польщі, щоб заволодіти
містом і встановити там польську владу. Операція розпочалася у листопаді
1943 р. і продовжувалась практично до червня 1944 р.
АК сконцентрувала на захід від України великі сили для того, щоб
здійснити «чистку» цих двох коридорів на українській території від українських
елементів. Однак «чистка» північного коридору від Білґорайських лісів (на
півдні від Любліна) стала неможливою через прибуття в цей район частин УПА,
які завдали серйозних втрат полякам.
Другий коридор повинен був проходити від перемишльського району. У
цьому районі, завдяки допомозі, отриманій з парашутів від західних союзників,
зокрема у квітні 1944 року, АК мала приблизно 10 тисяч добре озброєних
бойовиків. За українськими джерелами, у своїх наказах польський уряд у
Лондоні говорив не нападати на німців, а лишень проводити «чистку» коридору.
Від березня до червня 1944 року двадцять українських сіл зазнало погромів.
Загинули тисячі українців.
На початку травня 1944 р. були створені на місцях загони УПА. У серпні
1944 р. Вище командування УПА відправило у цей район дві з половиною
тисячі воїнів для захисту українського населення. Бо 1944 року конфлікти у
районах на захід від лінії Керзона почастішали. Лише між 10 березня та 5 квітня
1944 р. поляки спалили 36 українських сіл і вбили 875 осіб33. У відповідь декілька
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разів було здійснено репресії проти польських сіл, які брали участь у погромах
українських сіл.
На початку 1944 року українська позиція була викладена в журналі «Ідея і
чин». Цей текст отримали поляки. Автор статті пише про наступні елементи,
глибоко вкорінені «у психології польського суспільства та його керівних сфер»:
1. Постійне заперечення права українського народу мати свою власну державу;
2. Настійлива думка про те, що український народ неспроможний жити як
незалежна політична спільнота, а, отже, Польщі належиться заопікуватися ним
або ж його звільнити;
3. Переконання, що українські землі – це землі для польської територіальної
і політичної експансії.
4. Упевненість у тому, що українське питання на цих територіях є внутрішньою
польською справою34.
Мабуть, з цієї причини контакти між українськими і польськими представниками не могли дати позитивних результатів. Одне польське звідомлення до
Лондону з 23 березня 1944 р. говорить, що розмови з ОУН у Львові безрезультатні,
бо українці вимагають «рівної суверенності обох сторін і рівного розподілу в
опануванні терену», тобто Західної України35.
Однак ми не знайшли жодного українського документу, який потверджував
би, що коротко перед приходом радянської армії на територію Західної України
ОУН пропонувала полякам поділити з ними суверенітет і опанування терену.
Залишається невиясненим питання, з котрою з двох ОУН велися переговори у
Львові.
Винищення польського населення на Волині змусило десятки тисяч поляків
втікати на захід, у Польщу. Польська підпільна влада намагалася стримати цю
втечу з допомогою листівок (летючок), стверджуючи, що «польська Волинь не
буде польською без присутності польського населення»36.
Одна польська листівка, випущена з нагоди першої річниці початку вбивств
поляків на Волині, писала: «За кільканадцять днів мине рік від кровавої неділі
11 липня 1943 р., коли розгнуздані українські банди поповнили озвірілі масові
вбивства поляків на Волині… Українське населення, п’яне від крові, дальше
вбиває польське населення для самої розкоші мордувати... Якийсь страшний
потворний шал охопив це звиродніле українське суспільство, яке свою історію
пише кров’ю і пожарами, якої єдина амбіція є прославитися як суспільство
катів і злочинців.
«Ми, польський народ, єдиний пан і господар цієї землі, мусимо витягнути з
цих фактів усі консеквенції. Українське населення відповідно до його вчинків
треба визнати як суспільство катів і злочинців і як таких найстрогіше
покарати. Того вимагає справедливість. Це наш обов’язок. Злочинне українське
суспільство, як переконаного ворога польського народу і Польської держави,
будемо мусіли позбавити всіх політичних прав»37.
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Ми бачимо велику різницю між становищем ОУН-Бандери по відношенні до
поляків на українській території – у випадку домовленості про перебування
поляків в Україні, та становищем поляків на цій же території по відношенні до
українців. Ми не хочемо сказати, що всі польські політичні середовища так
думали, але висловлена в листівці думка таки перемагала серед поляків.
Радикалізація позиції двох сторін продовжувалася 1944 року, але після
окупації радянською армією української території, взаємне поборювання
перенеслося на територію за Сяном і Бугом. Вже раніше (23 березня 1944 р.) в
одному донесенні до Лондона АК повідомляла, що більшовики «заповідають
Україну по Буг, а далі буде прорадянська Польща»38. Так воно і сталося.
Впродовж періоду від 1944 до 1947 року жертвами польсько-українського
протистояння стали, зокрема, українці.
На Закерзонні братовбивча боротьба, винищення українських сіл практично
продовжувалися аж до початку 1947 року. Лише в районі, розташованому на
другому боці ріки Сян (на південь від Перемишля), кількість жертв за 1945–
1947 роки, за польськими джерелами, вражаюча: згинуло 7 000 українців,
1 700 польських вояків, поліцаїв та службовців і 600 польських цивільних39.
Різноманітні польські автори перебільшують цифри польських жертв на
Волині і в Галичині, говорячи про сотні тисяч жертв. У дійсності польські
жертви не сягають за цифру 30–35 тисяч40. Численні українські автори
вважають, що кількість українських жертв є приблизно такою самою.
Після війни колишні східні території Польщі, а, значить, також українські
території, за винятком Закерзоння, були визнані такими, що входять у склад
України. Польський уряд у Лондоні та АК програли битву за збереження
польського суверенітету на цих українських землях. Під цим кутом зору
людські жертви, які спричинила описана у цій статті боротьба, нині видаються
марними, зайвими*.
*

Не можна поминути також того факту, що боротьбу між українцями і поляками на
Закерзонню польська комуністична влада використовувала впродовж довгих років для
гострої і несправедливої пропаганди проти українців взагалі. Статті і книжки на цю тему
публікувало Міністерство оборони у Варшаві, представляючи воїнів УПА як збиранину
фашистів, злочинців, есесівців, перекручуючи сенс і мету їхньої боротьби, висміюючи
українські аспірації до волі й незалежності, дискредитуючи українську національновизвольну боротьбу. Між спеціалістами цієї антиукраїнської акції був польський офіцер
безпеки Ян Ґергард, єврей, народжений у Львові, який був активним учасником боротьби
проти українців. Він автор скрайнє антиукраїнського оповідання-роману про цю боротьбу
п. з. Łuny w Bieszczadach. Польське Міністерство оборони перевидавало цей твір щороку
для молоді. У 1973 році вийшло у Люблині дев’яте видання тиражем 90 000 примірників,
яке було рекомендоване для польських шкіл Міністерством освіти. На основі того й інших
писань польська комуністична влада випускала кінофільми про «українських бандитів»;
один з них п. з. «Смерть есесам» показували теж у французькій мові у кінотеатрах
Франції. Тому не дивно, що про українців у світі не завжди мають добру думку.
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Друга світова війна в українському вимірі

Олександр Лисенко (Київ)
УКРАЇНСЬКО-ПОЛЬСЬКИЙ КОНФЛІКТ
Причинам українсько-польського протистояння в періоді Другої світової
війни присвячено самостійний історіографічний блок1. Не заглиблюючись в
передумови конфлікту, зазначимо лише, що він мав глибоке історичне коріння і
торкався практично всіх сфер суспільного життя – політичної, економічної,
соціальної, етноконфесійної, культурної тощо.
Слід мати на увазі, що і в українських і в польських політичних колах в роки
війни існували різні погляди на характер і перспективи міжнаціональних
стосунків. Представники поміркованого спектру обстоювали необхідність пошуку
шляхів до компромісу й порозуміння. Так, лідер ревізіоністської течії в ОУН
І.Мітринга вважав польський національно-визвольний рух важливим військовополітичним чинником і вже у 1940 р. пропонував виробити платформу для
спільної боротьби проти Німеччини й СРСР. Позицію даної групи віддзеркалювала формула: «Разом з поляками, французами, народами СРСР – за вільну
Європу без Гітлера і Сталіна. Це наше місце»2. Конструктивну позицію займали
також голова УНКДО В.Мудрий і митрополит А.Шептицький. До речі, весною і
влітку в присутності глави УГКЦ і функціонера Союзу збройної боротьби
В.Пєховської відбулися дві зустрічі сторін для полагодження українськопольських стосунків.
28 листопада 1939 р. польський еміграційний Комітет міністрів у справах
краю у складі його голови генерала К.Соснковського та міністрів О.Ладося,
М.Сейди, Я.Станьчика і генерала М.Кукеля оприлюднив декларацію, у якій
наголошувалося, що «уряд не лише допускає можливість порозуміння з
незалежницьким українським рухом, а й визнає потребу створення спільного
польсько-українського фронту, ...спрямованого проти окупантів»3.
Та якщо Стронніцтво Людове, Польська Партія Соціалістична й Стронніцтво
Праці виступали за гарантії для українців рівних прав з національно-культурною
автономією включно, то ендеки й християнські демократи були принципово
проти будь-яких поступок на користь національних меншин.
Шовіністично налаштована частина польського політикуму різко негативно
сприймала будь-які вияви українців у суспільному житті «кресів», зайнятих
радянськими та німецькими військами. У 1939 р. голова «Товариства приятелів
карпатських земель» генерал Нарбута-Лучинського підкреслив, що його члени
повинні «спрямувати свою увагу на підтримку, розширення й утвердження
польськості на землі лемківській»4. Відвертими антиукраїнськими настроями
пронизані документи польської військової організації «Оборона кресів східних»,
інших підпільних інституцій.
Радикальна частина ОУН також виявляла непоступливість у вирішенні
складних питань українсько-польських взаємин. Під час переговорів між
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представниками польського та українського підпілля у серпні 1941 р. делегат
від ОУН В.Горбовий заявив: «Вирішення проблеми взаємин українців з
поляками буде залежати від того, хто буде ці справи регулювати. Коли німці, то
наразі немає про що говорити. Коли ж маємо ці справи вирішити між собою, то
мені здається, що польська сторона психологічно не підготовлена до мирного
полагодження спірних питань. Ми не можемо зрезигнувати з лінії Сяну та Буга,
бо це означало б зректись найбільш національно вартісного елементу. ...В такій
ситуації єдиний вихід – збройно вирішувати ці справи, як це було в 1918 р.»5.
Одним з факторів, який порушив більш – менш сталий баланс населення, що
існував у міжвоєнні роки і став детонатором українсько-польського протистояння,
слід вважати міграційну політику Німеччини і Радянського Союзу. 16 листопада
вони уклали угоду «про евакуацію українського та білоруського населення з
території колишньої Польщі, що відійшла в зону державних інтересів Німеччини,
а також німецького населення з території Польщі, яка відійшла у сферу державних
інтересів Союзу РСР». Якщо німці Галичини й Волині воліли залишити Країну
Рад через неприйняття сталінського режиму, то москвофільська частина лемків
і холмщаків, – з одного боку, – побоюючись майоризації поляками своїх земель,
а з іншого, – керуючись прорадянськими і проросійськими настроями. За
словами В.Кубійовича, серед виїжджаючих до СРСР були й «багаті господарі,
які залишили своє майно й землю, щоб лише з’єднатися з Руссю». Однак більшість
переселенців, відчувши себе чужими на Тернопільщині, повернулася на малу
батьківщину, де їх, однак, вже ніхто не чекав. Німецькі власті не збиралися
повертати їм землі. Це створювало соціальну й національну напругу й організована
українська громадськість брала цю категорію населення під свій захист6.
Стягнувши і розселивши на території Західної Польщі кілька сотень тисяч
етнічних німців з Прибалтики, Волині, Галичини, Холмщини, Буковини,
Бессарабії, СРСР, Румунії, Югославії, керівництво рейху виселило місцевих
мешканців у межі Генерального Губернаторства, де вони осідали в сільській та
міській місцевостях з переважаючим українським етнічним соціумом.
«Співчуваючи долі польських поселенців, – писав голова УЦК В.Кубійович, – ми
не мали ніяких моральних зобов'язань, щоб ними опікуватися, і боронилися перед
їх оселюванням на наших землях. Нам удалося досягти того, що виселених
поляків не приділювано українським селам, а тим самим не оселювано їх у чисто
українських селах та що лише зрідка оселювано їх у мішаних місцевих
українсько-польських. Все ж таки багато поляків осіло в селах, а ще більше по
містах на мішаній польсько-українській території, зокрема на Холмщинні й
Підляшші, і це таким чином спричинилося до зміцнення польського стану
посідання»7.
УЦК домігся, щоб на місце німців, які виїхали з Холмщини на західнопольські
землі, поселити безземельних і малоземельних українських селян, які залишили
Радянський Союз і Галичину. Але внаслідок труднощів на місцях лише 600 осіб
(з 6 тис. бажаючих) отримали наділи8.
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Незважаючи на запевнення німецької влади, що переселення викликане
аграрним перенаселенням краю і його наслідки не будуть скривдними для
українців, насправді все відбувалось по-іншому. Примусове переселення
українських селян з-під Замостя у польські обійстя, господарі яких перебували
у німецьких переселенських таборах, а повертаючись, вступали з ними в конфлікт, викликало безлад. До осені 1943 р. 247 українських родин з Замойщини
залишилися без даху над головою, шукаючи притулку у родичів на Томашівщині.
Подібна доля спіткала 675 родин Мягинської волості9. Ситуацію ускладнювало
прибуття тисяч біженців з окупованої гітлерівцями підрадянської України.
Досить багато кривд заподіяли українським і польським селянам відповідно
польські й українські старости, солтиси, війти, поліцаї. Щоденні утиски
нагромаджували негативний потенціал, який рано чи пізно мав вибухнути. Вже
1941 р. на Холмщині й Підляшші з'явилися польські боївики, які тероризували
українців. В.Сергійчук визначає два етапи «планового винищення українського
населення у цій місцевості: 1942–1943 рр. – знищення провідницького активу і
1943–1944 рр. – фізична ліквідація цілих сіл з дітьми й жінками включно»10.
31 жовтня 1943 р. у Грубешові відбулась панахида по 163 вбитих українських
громадянах Холмщини, серед яких – голова УДК в Грубешові М.Струтинський,
референт УДК Я.Войнаровський, велика кількість війтів, солтисів, учителів,
священиків та свідомих селян. Архівні українські джерела містять дані про
400 українців, які загинули на Холмщині протягом 1942–1943 р.11. В.Косик
наводить більшу цифру – 2 тис. вбитих польськими шовіністами осіб української
національності12.
У польських джерелах йдеться про те, що польські боївкарі карали тих
українців, які співпрацювали з німецькою адміністрацією на шкоду польському
населенню й підпіллю. Але існують факти, які неспростовно свідчать і про
терористичні за характером акції і конфлікти на побутовому рівні13. Польський
історик М.Ясек вважає, що українсько-польські стосунки різко погіршилися під
час та відразу після виселення польського населення з Замойщини. До літа
1943 р. цією акцією було охоплено 300 сіл, де мешкало близько 100 тис. осіб.
Новий етап операції під назвою «Українська акція» охопив 63 села Грубешівського повіту, в якому проживало 14739 поляків. Німці планували заселити
залишені депортованими поляками господарства українцями. Ці села повинні
були створити своєрідну захисну смугу довкола німецьких колоній. Оскільки
складання списків польських переселенців німецька влада доручила українським
війтам і старостам, поляки повісили кількох з них. Це, у свою чергу, спричинило
вибух антипольських настроїв і виступів, особливо там, де українці становили
більшість (у деяких селах Грубешівщини – близько 75 %).
Поляки опиралися виселенню, тікали в ліси, палили обійстя і збіжжя. До
каральних антипольських акцій долучилась і українська поліція, що підняло
градус напруги в міжнаціональному протистоянні. У зв’язку з цим командувач
польського підпілля генерал Ровецький наказав провести на Люблінщині
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(польська назва Холмщини) широкомасштабну операцію по знищенню поліцаїв,
шпигунів, донощиків, старост, фольксдойчів, німців. У ході даної акції загинуло
чимало селян, які так чи інакше засвідчували свою позицію, або чинили опір.
Восени 1943 р. сутички між українськими й польськими збройними формуваннями охопили Грубешівський, Холмський і Влодавський повіти. Взимку
1943–1944 рр., маючи чисельну й організаційну перевагу, польське підпілля
порівняно легко впоралося з діями українських самостійників. Співвідношення
сил змінилося, коли з Волині прибуло 11 сотень УПА, які узгоджували свої дії з
місцевими боївками ОУН, Українською національною самообороною. Різдво
1944 р. ознаменувалося тим, що вони витіснили загони армії Крайової (АК) і
Батальйонів Хлопських (БХ) з лісових масивів між Томашовом і Бугом, попалили
польські села. Сутички супроводжувалися жертвами з боку цивільного польського
й українського люду.
У березні 1944 р. відбулась так звана «Грубешівська революція». 13–
14 березня 1944 р. польські партизанські загони спалили 14 українських сіл, у
яких загинуло 1500 українців. У цьому скорботному списку – Сагринь, Шиковичі,
М’ягке, Прегориле, Новосілки, Ліски, Телятин та інші села. До літа було спалено
150 українських сіл, у яких мешкало близько 15 тис. осіб14. З.Маньковський і
Г.Мотика обчислюють обопільні жертви міжнаціонального конфлікту на Холмщині у 8–10 тис. осіб (приблизно порівну). Р.Тожецький оцінює українські
втрати у 30 % від польських15. Вбивства цивільних людей відбувалися у надзвичайно жорстокий і брутальний спосіб, причому цим грішили обидві сторони.
Говорити про будь-яку налагоджену господарську діяльність у цих районах
не доводилось. Усе, що створювалося поколіннями і роками важкої праці,
могло за кілька годин перетворитися на попіл. Навіть німецька окупаційна
влада, не встигаючи за розвитком подій, інколи займала вичікувальну позицію.
Це змушувало українське і польське населення вдаватися до формування
самооборонних відділів, здатних дати відсіч нападникам.
Польські історики не схильні пов’язувати українсько-польський конфлікт на
Холмщині і трагічні події на Волині 1943–1944 рр. Більшість українських
фахівців вважають, що Волинська трагедія детермінована польськими акціями
на території Генерального Губернаторства. Та як би там не було, в епіцентрі
подій виявилися українські та польські селяни в ареалах спільного проживання.
З початком 1943 р. головним театром міжнаціонального протистояння стає
Волинь. Серед вирішальних причин спалаху ворожнечі – діаметрально протилежні
погляди на повоєнну долю західноукраїнських земель, прагнення використати
окупаційний адміністративний апарат з метою упокорення іншої сторони, будьякими засобами скомпрометувати, відсунути, витіснити інонаціональну спільноту
з краю. Польські чинники в очікуванні відступу німців і приходу Рад намагалися захопити всі більш – менш помітні посади в органах управління. Натомість
українські націоналісти прагнули ліквідувати польську присутність у краї. В
огляді суспільно-політичного життя на західноукраїнських землях (ЗУЗ) Крайо-
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вого проводу ОУН за квітень 1942 р. повідомлялося: «Польські громадські,
легальні чинники назовні не афішують ні себе, ні своєї праці, ведуть себе
незвично тихо і скромно, але тим не менше успішно працюють. Їх завдання: поперше, дати змогу своїм людям продержатись в нинішній час матеріальних
злиднів і голоду, тут поляки виявляють подиву гідну національну солідарність і
почуття глибокої взаємної допомоги; по-друге, створити всіма можливими
засобами якнайширші можливості для охоплення польським елементом важливих
ресортів державної адміністрації, господарства, транспорту та зв’язку. І треба
рішуче визнати, що поляки зуміли провести свої плани. Бо ж не дивлячись на
стан війни Польщі з Німеччиною – поляки мають сьогодні впливи і на залізниці,
на пошті, в фінансах, господарських установах, урядах праці і т. п. і т. д.»16.
Така ситуація явно не влаштовувала провідників Українського самостійницького руху, які ставили за мету примусити польське населення краю
залишити ці землі й пересилитися на етнічну польську територію.
Соціальну базу українського підпілля становили широкі верстви селянства й
інтелігенції, хоча безпосередньо у збройних формуваннях спочатку воювали
поліцаї, які зі зброєю втікали до лісу і молодь, що прагнула уникнути
примусового вивезення на роботи до рейху. Навіть керівники польського
підпілля визнавали, що українські загони користувалися ґрунтовою підтримкою
переважної більшості місцевого населення. Друкований орган польського
представництва на окупованих гітлерівцями теренах «Наші землі східні» вбачав
причини цього у прагненні українських селян відібрати у своїх польських
сусідів разом з їх життям майно і землю17.
Спостерігаючи спільні дії польських і радянських і партизанських загонів,
представники Делегатури польського уряду зазначали, що стимулювання
«стану анархії в тилу німецьких військ відповідало виключно інтересам Москви
Другим чинником розпалювання волинських подій вони називали українських
націоналістів, третім – німців. Керівники Крайового проводу ОУН, в огляді за
квітень – травень 1942 р. були стурбовані тим, що «польські організації діють
на цілому просторі Північних ЗУЗ, зцентралізовані однак діють в різних
теренах під різними назвами: Легіон смерті, Бяли ожел, Польська організація
конспіративна, Польська організація військова, Залога Польські неподлеглей,
Польська організація терористична, Батальйон Семпуф, Польонія – все це
зустрічається в цілому терені. Їх спільна політична програма «Неподлегла
Польська». Це їх разом об’єднує. Всі діють проти українців. Ми для них
найбільші вороги, може більші, як німці»18.
Позицію поляків відстежували й німецькі спецслужби, які встановили, що ті
керуються такими вказівками: «1. Поляки мусять вступати в створені німцями
органи влади, домагатися довіри з боку їх керівництва і непоміченим шляхом
спрямовувати на користь поляків заходи і постанови німецької влади. 2. Кожен
поляк, що знаходиться на службі, повинен піклуватися про те, щоб допомогти
іншим своїм співвітчизникам проникнути в ту чи іншу німецьку установу.
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3. Сіяти недовіру німецької влади до українців і підштовхувати їх до репресій
проти останніх»19.
Організаційний імпульс акціям усунення польського етнічного елементу з
території Західної України дала ОУН(Б). Під час квітневих консультацій ГК УПА
(«Поліська Січ») та ОУН(Б) представник М.Лебедя (урядуючого провідника
ОУН) В.Івахів («Сонар») запропонував Т.Бульбі-Боровцю очистити повстанську
територію від польського населення, яке завдавало шкоди українській справі
внаслідок провокативної діяльності польських колаборантів у німецькій окупаційній адміністрації та масової підтримки польськими селянами радянських
партизанів20. Т.Бульба-Боровець притримувався іншої позиції, вважаючи, що за
антиукраїнські виступи слід карати тільки винних, а не все цивільне польське
населення краю. Більше того, він вважав поляків потенційними союзниками,
натомість вказував на головних супротивників української справи – нацистів та
більшовиків. Пізніше отаман публічно засудив убивства поляків. Так само вчинили
Український волинський комітет та інші українські громадські інституції. У
звернені Комітету українських селян, зокрема наголошувалося: «Скільки
поляків вимордували українські поліцаї. Поляки напевно захочуть помститися
своїм вбивцям і грабіжникам. Але вони в пору вдеруть на еміграцію й звідти
писатимуть патріотичні статті до газет, а ти, український селянине, залишишся
на місці й будеш пити пиво, що його наварили українські політики»21.
Однак у керівництві ОУН(Б) і командуванні УПА існувала група діячів, яка
неухильно проводила в життя власну стратегію. Зі свідчень Ю.Сельмащука
(«Рудого») на допитах в органах НКВС командир УПА «Клим Савур» підписав
таємний наказ «провести широкомасштабну акцію з ліквідації польського
елементу». «Тієї боротьби, – вказувалося далі, – не можемо програти, і будьякою ціною слід послабити польські сили. Села, розташовані у лісах, а також
біля лісних масивів повинні зникнути з поверхні землі»22.
Відповідальність за полум’я міжнаціональної вендети сторони покладали
одна на одну. У відозві Д.Клячківського («Клима Савура») від 18 травня містився
заклик до поляків, що служили в поліції та інших окупаційних органах, негайно
залишити свої посади й не шкодити українцям: «Кожне наше спалене село,
кожна наша жертва, що будуть з вашої вини, відіб’ються на вас...», – попереджав
командир УПА23. Про те, що ці звинувачення мали під собою підґрунтя,
свідчать численні факти спільних дій гітлерівців та польських колаборантів у
нищенні цивільного люду. У квітні 1943 р. німці й поляки спалили села Вовчицьк,
Довжицю, Загорівку, Костюхнівку, Яблуньку Луцького району. Того ж місяця
гітлерівські карателі разом з польською шуцполіцією спалили 22 обійстя і
розстріляли 100 селян у Красному Саду на Горохівщині. 10 квітня спалено
40 господарств і вбито 172 мешканці с. Княже24.
В антиукраїнських акціях брала участь не лише т. зв. «гранатова» поліція, а
й польська жандармерія з Генерального Губернаторства, які надавали підтримку
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базам самооборони на Волині та узгоджували дії з проаківськими загонами,
готуючи наскоки на українські села.
Однією з найбільших акцій початкового етапу «Волинської трагедії» став
напад 1-ї групи УПА під командуванням І.Литвинчука («Дубового») у Великдень
1943 р. на с. Янова Долина (Костопільський район Ровенської області), в
результаті якого загинуло від 300 до 600 поляків (за різними оцінками). 13
травня 1943 р. бульбівські, бандерівські й мельниківські загони за участі
мешканців с. Вілія, Бистриця, Хотин, Холопи заатакували польське с. Емілія
(Костопільщина), де від вогнепальної та холодної зброї загинуло від 150 до
200 осіб25. У вересні польська група Л.Ошецького і партизани І.Шитова та
Д.Медведєва під час відплатної акції у с. Вілія знищили велику кількість
цивільних українців і 40 упівців26.
12 липня 1943 р. у день святих апостолів Петра і Павла, одночасно
заатаковано 167 польських населених пунктів. Широкомасштабна акція мала
наслідком спалені й розорені господарства, сотні вбитих громадян польської
національності.
Щоб боронити свої села, поляки створювали самооборонні формування, здатні
тримати оборону до приходу загонів АК, німців, чи радянських партизанів. До
речі, згідно з наказом коменданта Волинського округу полк. К.Бомбінського від
17 травня 1943 р., у сільській місцевості відділи самооборони рекомендувалося
утворювати у тих населених пунктах, де переважало польське населення (на
Володимирщині поляки становили 20 %, в інших районах Волині – близько
14 %). Та навіть отримавши зброю від німців, такі самооборонні бази не завжди
могли встояти під натиском противника (як це було в Гуті Степанській).
Польське підпілля також вело наступальні дії, які незрідка супроводжувалися різаниною української цивільної людності. Польські збройні відділи зайняли
села Чернігів, Свинарин, Вербично, Осси, Ревушек, Вовчака, Осекров (вбито
близько 100 мешканців), Моновичі (вбито 70 осіб), Осмиговичі, Домінополь,
Верба (до 15 березня тут загинуло 600 осіб), Туропин (вбито 30 осіб), Коритниця
(вбито 50 осіб), Мачулка, Лежахів, Твердинь та ін. Майже повністю вибито
українців по селах Ставки, Владинополь, Ставочок, Олеськ, Вижгів, Заглинки,
Крать, Лиски, Писарева Воля, Руда, Верба, Охнівськ, Блаженик (Вербівський
район), а частина з них поляками випалені27.
Проти цивільного сільського населення «воювали» не лише формування
польського національного підпілля, а й польські прорадянські партизанські
загони: бригади Р.Сатановського, Ю.Собесяка. ім. В.Василевської під командуванням С.Шелеста, загони Луцевича і Ю.Собесяка. 30 серпня одне з чисельних
угрупувань УПА було розбите об’єднаними силами польських партизанів з
Пшебраже і радянського загону М.Прокопіюка.
Досить часто польські військові підрозділи діяли на свій розсуд і чинили
брутальне свавілля, що мусили визнати і керівники польського підпілля. Так,
26 вересня 1943 р. делегат польського еміграційного уряду К.Банах у листі на
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адресу коменданта округу АК полковника К.Бомбінського писав про дії
«незалежних» партизанських груп та баз самооборони в околицях Ружина:
«Місцевий загін палить сусідні українські села... Мордує усіх українців, на яких
випадково натрапляє на своєму шляху. Грабує майно української людності»28.
Сам К.Банах отримав від одного з діячів місцевої делегатури рапорт у якому,
зокрема, повідомлялося про дії у Західній Волині: «З власних спостережень, а
також від звільнених у відпустку солдатів партизанських загонів і родин, які
свого часу ховалися на базах, а зараз повертаються до міст, можна дізнатися
про речі, які повинні у кожного поляка викликати обурення. Те, що зараз
діється у сільській місцевості, нічим не відрізняється від тієї звірячості (od
bestialstwa), яку виявили українські банди у своєму ставленні до поляків.
Польські партизанські загони організовують “наскоки” на українські села,
виганяють з них українців, відбирають інвентар, а селища цілком спалюють.
Тих українців, які не встигли втекти, застрелюють на місті, не роблячи винятку,
здається, навіть для жінок та дітей»29.
Справедливості заради слід зазначити, що й український табір не зупинявся
ні перед чим, аби досягнути мети, і першими жертвами збройних відділів
ставали саме польські селяни. У звіті за час від 1 березня до 31 серпня 1943 р.
Головний комендант АК Ровецький писав: «До нестерпного стану доведена
польська людність ховається від переслідувань у великих містах, в лісі, або
самостійно вступає у боротьбу з ворожим елементом заради збереження свого
життя і майна»30.
Необхідно зауважити, що незрідка підрозділи УПА й відповідні чинники
оунівської мережі до того, як застосувати силу, вживали превентивних заходів,
надсилаючи мешканцям населених пунктів попередження про те, щоб ті
залишили його за 48 годин і перебралися на захід, за Буг або Сян, в іншому
випадку до них застосують зброю. Однак польське підпілля віддало наказ – не
полишати межі посідання, остільки Польща втратить Волинь31. До речі, з подібними звертаннями до української людності звертались і польські бойовики.
Та навіть за цих умов знаходилося чимало людей, які не втрачали совісті й
не заплямували своє сумління убивствами і безвинними жертвами. Навіть
тенденційно налаштовані до висвітлення цієї проблематики Владислав і Єва
Семашки зафіксували 700 випадків допомоги українців полякам, яким загрожувала
вірна смерть32.
Обидві сторони виявили вражаючу уяву жорстокість, повсюдно застосовували
терористичні методи, систему колективної відповідальності і кривавої помсти.
Десятки тисяч українських і польських осель були перетворені на попіл. Їх
господарі втратили посіви, худобу, харчові запаси, реманент, домашній скарб.
Соціально-економічна база тих сільських районів, які потрапили в епіцентр
міжнаціонального протистояння, була істотно підірвана, а перспективи
полагодження конфлікту майже не проглядалися.
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І донині не існує точних цифр про кількість жертв українсько-польського
протистояння. За даними Сємашків «українські націоналісти» вбили на Волині
50–60 тис. поляків, а поляки – 100 українців та 300 загинуло в ході акцій проти
польських сіл та колоній33.
Інші польські автори підрахували, що між польськими та українськими
самооборонними відділами, підрозділами АК і УПА відбулось близько 150
сутичок, в ході яких загинуло по кілька сотень вояків. В результаті бойових
операцій загонів, які діяли під егідою АК, вбито, як мінімум, 2 тис. цивільних
українських громадян34. Натомість, кількість полеглих поляків становила 36,5–
36,8 тис. осіб35. Про те, що це далеко не остаточні цифри, свідчить співставлення
даних про жертви міжнаціональних зіткнень у Володимирському районі: у
Сємашків – це 2532 поляки і 49 українців36, у відомого українського дослідника
Я.Царука – відповідно 616 поляків і 454 українці, 1244 з них ідентифіковано (у
82 населених пунктах району)37. В.Сергійчук вважає, що у всіх випадках
взаємного знищення цивільних мешканців Волині вбито 4910 українців і 2430
поляків38. Жертвами сутичок на території Холмщини (південної Люблінщини),
за даними польських вчених стали близько 3–4 тис. осіб з кожної сторони39.
З початком 1944 р. українсько-польське протистояння отримало новий
імпульс у Східній Галичині. В ході понад 200 протипольських акцій у першій
половині 1944 загинуло 5100 поляків40. Л.Шанковський пише про 521 українця,
який до липня 1944 р. загинув від польських нападів у Східній Галичині41.
За польськими документами польський історик Г.Грицюк оприлюднив дані
про жертви поляків у Галичині: протягом 1943 – липня 1944 р. тут загинуло
9490 громадян польського походження, а до 1946 р. – 20–24 тис. (щоправда,
дані оцінки підкріплюються лише 2902 встановленими особами)42.
Всі зусилля поміркованої частини польського й українського націоналістичного підпілля, громадських і релігійних діячів, спрямовані на припинення
міжнаціональної ворожнечі, виявилися неефективними. Враховуючи глибину
розбіжностей в оцінці перспектив західноукраїнських етнічних земель можна
припустити, що мирне полагодження стосунків за тих умов було маловірогідним.
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Ігор Ільюшин (Київ)
АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ МЕТОДОЛОГІЇ ТА ІСТОРІОГРАФІЇ
УКРАЇНСЬКО-ПОЛЬСЬКИХ ВІДНОСИН XX СТОЛІТТЯ*
Від Першої світової війни і протягом майже цілого XX століття шляхи
боротьби європейських народів за омріяну незалежність перетиналися в різних
місцях і нерідко заперечували один одного. Так, на жаль, було і в історії
боротьби українського і польського народів, котрі далеко не завжди опинялися
по один бік барикад.
Українці і поляки спрямовували одні проти одних зброю в «польському»
Львові в 1918 р. і в «радянському» Києві в 1920 р., завдавали одні одним страждань на волинсько-галицьких землях за часів Другої Речіпосполитої і на теренах
Радянської України в період сталінських масових репресій 1920–1930-х років.
Неймовірно великий тягар пролитої крові ліг на плечі покоління українців і
поляків у роки Другої світової війни, коли міжнаціональний конфлікт охопив
майже всі землі їх спільного проживання, окуповані на той час нацистською
Німеччиною.
Після війни, внаслідок примусового переміщення всіх українців у 1947 р. з
південно-східних земель Польщі на північні та північно-західні (в ході
сумнозвісної акції «Вісла»), політико-правове становище українського населення
в усій країні було вкрай поганим. І хоча серед польських антикомуністичних
діячів було чимало далекоглядних політиків, які шукали нові форми та
концепції взаємин з українцями на основі визнання того, що з 1939 р. відбулися
важливі зміни і повернення передвоєнного стану на східних землях, як
неможливо, так і непотрібно (особливо велика в цьому заслуга Єжи Гедройця і
його колег по Літературному Інституту в Парижі та часопису «Культура»)1
українці в Польщі до кінця 1980-х років вважали себе людьми нижчого ґатунку.
Їх становище почало поступово виправлятися лише зі зміною політичної
системи в країні.
В травні 1997 р. у Києві президенти обох країн Л.Кучма і О.Кваснєвський
підписали декларацію про порозуміння і поєднання. Пам’ять про важку історію
була пересторогою, але вже не перешкоджала в спільній побудові майбутнього.
Попри різні погляди на історію та оцінки тодішніх подій, українське і польське
суспільства дійшли компромісу під час проведення урочистостей на Волині
влітку 2003 р., доказом чого стало ухвалення спільної українсько-польської
парламентської заяви, а також старання обох сторін, спрямовані на вшанування
пам’яті загиблих у тій трагедії 60 років тому.
*

В основу статті покладено доповідь, виголошену 30 травня 2006 р. на конференції
«Актуальні проблеми методології та історіографії сучасних міжнародних відносин»,
що відбулася в Східному інституті Університету Адама Міцкевича в Познані.
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Про те, наскільки це було важко зробити, свідчить той факт, з якими
позиційними боями проходило обговорення згаданої парламентської декларації
в Києві і Варшаві. Українські депутати зауважували, що в тексті заяви не
адекватно до польських враховано випадки вбивств серед українського населення,
намагалися порівнювати міру відповідальності представників обох народів за
Волинську трагедію, а деякі стверджували, що роль Української повстанської
армії в тих подіях «слід визнати правомірною» і що остання вела «справедливу
народно-визвольну боротьбу на своїй етнічній території проти всіх окупантів»2.
Українські народні обранці – представники Народного руху України (НРУ),
Конгресу українських націоналістів (КУН), партії «Реформи і порядок», партії
«Батьківщина» та деяких інших висловили подібні думки в своїй спільній заяві
ще задовго до обговорення українсько-польської парламентської декларації,
кваліфікувавши водночас заходи «з метою вшанування лише жертв з боку
польського населення як недопустимі»3.
Важко проходило також обговорення спільної парламентської декларації
напередодні та під час роботи польського Сейму. На засіданні комісії Сейму
з міжнародних справ депутати партій «Право і справедливість» (ПіС), «Ліга
польських родин» (ЛПР), «Польська селянська партія» (ПСП) наполягали на
визначенні волинських подій як геноциду проти польського населення Волині.
Більше того, лідери партій ПіС М.Юрек і ЛПР Р.Гертих «вважали за необхідне
відкрито заявити про ці події як про факт геноциду проти людства»4.
Цілком політичними, а не гуманітарними цілями, на нашу думку, були
продиктовані деякі виступи польських законотворців. Наприклад, Я.Качинський
(тоді ще тільки депутат, а на сьогоднішній день голова польського уряду і лідер
правлячої в Польщі урядової коаліції) закликав своїх колег «не відмовлятися від
основних цінностей». На його погляд, «...те, що відбулося 60 років тому, було
геноцидом великих масштабів…Кожен, хто застосовує невідповідну мову, не
лише капітулює перед злочином, …aле й поводить себе так, як не повинна це
робити пристойна людина і поляк. Йдеться також про польські політичні
інтереси…». На цей, а також інші негативні висловлювання депутатів ПіС і
ЛПР щодо спільної парламентської декларації депутат Б.Коморовський відповідав: «Нехай прихильники твердих формулювань узгодять з українськими
націоналістами кращу заяву»5.
Депутати партій «Союз лівих демократів», «Унія праці», «Громадянська
платформа» висловилися тоді на підтримку заяви. Наприклад, А.Малаховський
акцентував увагу на тому, що справою парламенту є не стільки засудження
злочинів, що мали місце у минулому, скільки «забезпечення дітям і онукам
безпечного місця в Європі». Для цього, на думку польського депутата, потрібно
«не доведення за будь-яку ціну правди про ті події (а фактично свого їх
розуміння – прим. Авт.), а досягнення реального порозуміння між українським
та польським народами»6.

Ігор Ільюшин. Актуальні проблеми методології та історіографії...

397

Нагадаємо також про те, що спільна парламентська заява, котра в українському парламенті була прийнята більшістю, але з перевагою лише в один голос*,
та події навколо вшанування пам’яті загиблих, стали предметом численних
гострих дискусій і поза стінами Верховної Ради та Сейму. Досить сказати, що в
українських друкованих засобах масової інформації на цю тему було опубліковано
понад 100 матеріалів, задіяно до 30 періодичних видань загальним накладом
близько 9 мільйонів примірників. В обговоренні проблем важкої українськопольської історичної спадщини взяли участь радіо, телебачення, понад 10
інтернет-видань.
Яка кількість матеріалів на тему «українсько-польського міжнаціонального
конфлікту часів війни» з’явилася в польських медіях навіть приблизно сказати
важко. Безперечно одне. З огляду на те, що саме польська сторона вважала себе
значно більшою мірою постраждалою під час цього конфлікту в Західній
Україні і жадала від Києва певної «моральної сатисфакції» за це, в польських
засобах масової інформації цих матеріалів було набагато більше. Втім, чимало з
них скоріше збуджували емоції, ніж спонукали до мислення.
Так, співавторка збірника спогадів постраждалих на Волині поляків,
обговорення якого набуло широкого розголосу не лише в Польщі, а й в Україні,
Є.Сємашко на шпальтах газети «Річпосполита» висловилася таким чином:
«Однозначно неприйнятною є заява, підготовлена парламентами Польщі і
України. З моральної точки зору її не можна сприйняти – на одній площині
поставлено злочин геноциду з оборонними чи нечисленними відплатними
акціями. Це відбулося під тиском українських націоналістичних середовищ і
свідчить про те, наскільки вони є впливовими в Україні»7.
Подібна за характером критика на адресу парламентської заяви містилася в
інтерв’ю цій же газеті від 10 липня 2003 р. автора передмови до згаданого збірника
спогадів професора історії Польського інституту в Лондоні Р.Шавловського:
«Якщо зміст цієї заяви є компромісним, то для мене це гнилий компроміс, який
нічого не вирішує, не ставить крапки над “і”, натомість, повністю замазує
історичну правду».
У коментарях практично всіх польських друкованих ЗМІ, значна частина з
котрих («Газета виборча», «Трибуна», «Річпосполита» та деякі інші) розмістила
повні тексти виступів Президентів Л.Кучми і О.Квасневського під час їх
*

Юлія Тимошенко (на той час – лідер української парламентської опозиції)
категорично виступала проти ухвалення спільної парламентської декларації з нагоди
60-ї річниці волинської трагедії, під час свого візиту до Брюсселя в листопаді 2006 р.
усіляко намагалася привернути до себе симпатію євродепутата від Польщі і Голови
комітету у зв’язках з Україною Марека Сивеця. Останній, виконуючи в 2003 р.
обов’язки Державного секретаря канцелярії Президента О.Кваснєвського і Голови
Бюро національної безпеки Польщі, був головною рушійною силою в проведенні
заходів з вшанування пам’яті жертв цієї трагедії.
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зустрічі 11 липня 2003 р. в селі Павлівка Волинської області, висловлювався
докір на адресу Президента України у зв’язку з тим, що він «не вибачився за
злочини проти поляків». Наприклад, газета «Жиче Варшави» помістила таку
замітку: «Президент України Л.Кучма не вибачився перед поляками і говорив
більше про страждання українців ...»8.
Водночас, скажімо, «Газета виборча» містила наступне зауваження:
«Беручи до уваги гострі дискусії, що точилися в Україні з цього питання
останнім часом, Л.Кучма зробив дуже багато. На відміну від багатьох
українських політиків, він не порівнював відповідальності поляків та
українців за Волинську трагедію, хоча і згадав, що у той час загинуло також
багато українців. Будьмо стриманими в наших оцінках: Л.Кучма зробив
максимум того, що він міг зробити, щоб не наразитися на звинувачення у
тому, що він забув про інтереси власної держави»9.
Зауважимо, що будь-яка інформація про одностороннє увічнення пам’яті
жертв трагедії часів війни, що надходила з Польщі, дуже болісно
сприймалася в Україні. І все ж таки, на наш погляд, частина публікацій на
згадувану тему в українських і польських виданнях носила виважений
характер і мала на меті довести своїм читачам-співвітчизникам головну
ідею – думку про необхідність взаємного прощення та покаяння. Крім того,
кореспонденти цих видань цілком слушно наголошували на тому, що на
обидва народи ще чекають чергові трагічні річниці важкої історії, проте
проблема пошуку історичної істини залишається, і до цієї справи політика
втручатися не може.
Багато уваги саме цьому аспекту проблематики було надано західними ЗМІ
(німецькі – «Берлінер цайтунг» від 11. 07. 03., «Вельт» від 12. 07. 03; британські –
«Файненшел таймс» і «ББС-Ньюс» від 11. 07. 03; бельгійська газета – «Суар»,
швейцарська – «Нойе Цюрхер Цайтунг», американська – «Нью-Йорк Таймс» від
14. 07. 03.; австрійська газета «Дер Штандарт» від 17. 07. 03. та інші).
Так, коментуючи зустріч Л.Кучми і О.Кваснєвського на Волині, швейцарська
газета «Нойе Цюрхер Цайтунг» від 21 липня 2003 р. констатувала: «Незважаючи
на емоції, голоси розсудливості стають все виразнішими. В 60-у річницю
Волинської трагедії Президенти України та Польщі подали один одному руки
через могили»10.
А британська «Файненшел таймс» цю подію підсумовувала таким чином:
«Зустріч лідерів двох країн навряд чи поставить крапку в запеклих дискусіях
між Україною та Польщею щодо причин та наслідків конфлікту. Українською
стороною дії Української повстанської армії завжди сприйматимуться як спроба
звільнити Україну від окупантів. Поляки прирівнюватимуть акції УПА на
Волині до етнічних чисток»11.
З приводу останньої тези чітко висловились також українські і польські
політики. Сам Президент України Л.Кучма в інтерв’ю краківській газеті
«Дзеннік польський» від 8 липня 2003 р. заявив: «Дискусії навколо українсько-
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польських збройних конфліктів ... надалі не повинні перетворюватися в елемент
політики, а всі крапки над “і” повинні розставити історики»12.
Тодішній Голова Об’єднання українців у Польщі М.Кертичак, даючи, в
свою чергу, інтерв’ю варшавській газеті «Річпосполита» від 10 липня 2003 р.,
зазначив: «Спільна заява не зупинить дискусії істориків, а стане важливим
кроком у процесі переосмислення історичних оцінок і пошуку правди». На цій
думці наголосив також тодішній Надзвичайний і Повноважний Посол
Республіки Польща в Україні М.Зюлковський. Виступаючи зі статтею на
шпальтах «Газети виборчей», він підсумував наслідки заходів з вшанування
пам’яті загиблих українців і поляків таким чином: «Президенти не могли
сказати всієї правди про трагедію, оскільки в Україні знання про трагічні події
минулого наразі лише формуються. Тому зараз слід дати історикам двох країн
більше часу для дослідження і порівняння своїх тез ...»13.
Можливо, за ці декілька років, котрі вже відділяють нас від вище згаданих
заходів, у суспільній свідомості в обох країнах і відбулося певне переосмислення
важкої історичної українсько-польської спадщини. До того ж життя впродовж
2004–2006 рр. давало українцям і полякам чимало нових підстав для цього.
Згадаємо хоча б про революційні події в Україні кінця 2004 р., коли в справу
захисту вибору українців ангажувалися представники польської «Солідарності»
разом з її лідером Л.Валенсою, один з головних втілювачів у життя ідей
Є.Гедройця Президент Польщі О.Кваснєвський, депутати Сейму та польські
європарламентарії, польська наукова громадськість та студентська молодь14.
Надію на спроможність України та Польщі дійти згоди щодо остаточного
подолання складного минулого дали дії нового Президента України
В.Ющенка. Йдеться, зокрема, про відкриття Цвинтаря Орлят і меморіалу
Січових Стрільців у Львові 24 червня 2005 р. І хоча в Україні є ще чимало
таких людей, котрі вважають, що Цвинтар Орлят містить забагато польських
військових символів і підживлює в Польщі реваншистські та націоналістичні
настрої15, тривалу суперечку навколо поховань на Личаківському цвинтарі
загиблих в українсько-польській війні 1918–1919 рр. можна вважати
врегульованою. Місцевій владі лишилося тільки впорядкувати цвинтар
Української Галицької Армії і розташований трохи нижче, поки що в болоті,
цвинтар УПА16.
У травні 2006 р. вже новий Президент Польщі Л.Качинський продемонстрував добру волю і згоду на приїзд Президента В.Ющенка на Посяння та
увічнення пам’яті місцевих українців у селі Павлокома Підкарпатського
воєводства, помордованих у 1945 р. боївками Армії Крайової17. Зараз працює
двостороння комісія, яка складає список цвинтарів на території обох країн,
щодо яких буде складено плани впорядкування.
Підсумовують останні події, а також дискусії, що їх супроводжували
стосовно проблем та перспектив українсько-польських взаємин, також науковці,
зокрема учасники як XI-го (26–28 квітня 2005 р., Варшава), так і XII-го (12–
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13 жовтня 2006 р., Торунь) міжнародних наукових семінарів. Під час їх роботи
українські і польські історики вкотре наголошували на необхідності дати
максимально об’єктивну, тобто незабарвлену національними упередженнями,
оцінку тодішнім подіям.
На жаль, до сьогодні в науковій літературі з означеної теми доволі часто
зустрічаються праці, автори яких надалі надають перевагу однобічному трактуванню причин конфлікту та мають на меті лише довести провину протилежної
сторони. Це однаковою мірою стосується як польської, так і української
історіографії18. Не ставимо собі тут за завдання аналізувати ці праці, але не
можемо не зазначити, що їх автори не беруть до уваги навіть видані десять
томів матеріалів «Україна – Польща: важкі питання», котрі є результатом
копіткої багаторічної дослідницької роботи українських і польських вчених в
рамках програми згаданого вище міжнародного наукового семінару19.
Залишилися поза увагою цих авторів також видані в останні роки декілька
томів з надзвичайно важливими документами з архівів Служби безпеки
України та польського Інституту національної пам’яті20. Вони дали змогу на
багато подій українсько-польського співіснування у минулому подивитися
іншими очима, а деякі питання, відповіді на які раніше давалися виключно
умоглядно, завдяки опублікованим свідченням їх учасників, вирішити
остаточно.
Взагалі, на наш погляд, варто наголосити на тому, що публічне
обговорення в Україні причин та наслідків українсько-польського військовополітичного протистояння в XX столітті та, зокрема, проблематики українськопольського міжнаціонального конфлікту воєнної доби, яка до того часу
вважалася суто науковою і була предметом дослідження виключно науковців,
не найкращим чином позначилося на позиції українських вчених. Вони не
змогли не піддатися тиску засобів масової інформації та не врахувати
громадської думки. При оцінці цього конфлікту за, так скажімо, «нових
обставин», академічне її висвітлення відійшло на другий план, тоді як наголос
було зроблено на політичному аспекті проблеми в контексті сучасних
українсько-польських відносин.
Безперечно, вітчизняні історики (не кажучи вже за політиків та журналістів)
ніколи не займатимуть схожої позиції щодо зазначених проблем не лише з
колегами з Польщі, але й у себе вдома. Не впевнені в тому, що в українській
історичній науці існує певний поділ на київську, галицьку, волинську, можливо
ще якісь наукові школи, але представники цих регіонів, поза сумнівом,
обтяжені різними стереотипами щодо нашого західного сусіда, успадкованими
від батьків та дідів, а тому дотримуються і дотримуватимуться завжди
неоднакових поглядів стосовно нашого спільного з поляками минулого.
До того ж, причину розбіжностей у підходах політиків, журналістів і навіть
деяких науковців (однаковою мірою як в Україні, так і в Польщі) до висвітлення
проблематики українсько-польських відносин у XX ст. можна пояснити тим, що
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переважна їх більшість ще не глибоко обізнана з відповідними архівними
документами і навіть не прагне до цього, оскільки в оцінці цих відносин знов
таки більше керується згадуваними стереотипами та радше довіряє спогадам
своїх рідних, ніж архівам.
Історичні погляди таких «дослідників» цілком відповідають (хоча вони самі
цього не знають) сучасним уявленням про те, що історія як теоретична
дисципліна конструюється в популярному сьогодні постмодернізмі в якості
нарративної, а отже, різниця між історичним дослідженням і, скажімо, історичним
літературним твором – вигадкою вже і не є такою принциповою.
Такий новий вимір історичній науці дали американські історики Домінік Ла
Капра і Хейден Уайт21. Вони вважали можливим і навіть плідним для процесу
дослідження поєднання історії, літератури та філософії. Ця думка спиралася на
уявлення, що історичний текст знаходиться в таких самих відносинах з
реальністю, що і текст літературний. Вони доводили, що авторський текст це
історично обумовлений продукт, тобто, що він не є автономним, в котрому
виражено авторське «я», він продукт відповідної історичної ситуації, в якій
змішані певні соціальні і психологічні настанови, особисті і колективні
імпульси тощо22.
Історія, таким чином, на їх погляд, не може і не повинна прагнути до
встановлення істини про історичні факти, оскільки минуле реконструюється за
посередництвом мови і оформлюється в зв’язному викладі. Уайт і Ла Капра
стверджували, що і історичний роман, і наукове дослідження дають однаково
правдиву картину дійсності, при цьому роман безумовно цікавіше, ніж праці
історика. На їх думку, історик мусить постійно підкреслювати, що його позиція
і висновки, котрі він робить, не є єдино вірними чи можливими, оскільки існує
декілька рівноправних «правд»23.
Можливо, багато хто з цим і погодиться. Цілком природно, що жоден
дослідник не в стані знати все про будь-який відрізок людської історії. Кожен
висловлює різною мірою суб’єктивні погляди, кожен у свій спосіб намагається
дійти історичної правди, котра в абсолютному сенсі недосяжна. Це азбука
класичної суб’єктивістської філософії. Про це свого часу писав німецький
філософ Едмунд Гуссерль в останній за його життя опублікованій роботі –
«Криза європейських наук і трансцендентальна феноменологія» («Die Krisis der
europaischen Wissenschaften und die Transzendentale Phänomenologie». Husserliana.
Bd. VI. 1954). Його погляди поділяли найближчий учень Мартин Гайдеггерр
(«Час і буття». – «Sein und Zeit». Tübingen, 1960), пізніше їх послідовники і наші сучасники Жак Дерріда («Про граматологію». – «De la gramatologie». P. 1967), Джанні
Ваттімо («Кінець модернізму». – «La fine della modernita». Milano. 1985) та інші24.
Саме у такому підході, тобто приймаючи суб’єктивістське трактування картини
світу як картини суб’єкта пізнання, вони вбачали порятунок для європейської
цивілізації. Адже у противному разі будь-чия віра в об’єктивну істину
породжує боротьбу за монополію на цю істину, а отже – взаємну нетолерантність
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і агресію. Раціональний компроміс можливий лише на ґрунті здорового
скепсису та визнання релятивності взаємних претензій25.
Тому ми також значною мірою поділяємо погляди тих дослідників, які
працюють в цій традиції. Тут згадаємо хоча б про одного з найвідоміших
фахівців з історії Центральної і Східної Європи, британського історика Нормана
Девіса, який свого часу підкреслював, що «не варто довіряти тим людям, котрі з
апломбом стверджують, що їх розуміння історії є істиною в останній інстанції, і
що кожна інша інтерпретація є фальшивою...». «Найважливішим є те, –
продовжував далі Девіс, – щоб дослідник чітко зазначав, що, на його думку, в
його концепції в своїй основі є незаперечним, що припущенням, а що особистою
думкою»26.
Поряд з тим не можемо не висловлювати задоволення, коли наші погляди чи
хай навіть окремі думки поділяються колегами по професії. В цьому сенсі автор
цих рядків завжди залишатиметься вдячним заступникові директора Інституту
історії України НАН України, професорові Станіславові Владиславовичу
Кульчицькому, який підтримував його на всіх етапах підготовки та захисту
докторської дисертації з винесеної в назву цієї статті проблематики27.
З’явилися в останні роки у вітчизняній та зарубіжній історіографії28 і посправжньому наукові праці з важких питань українсько-польських відносин
XX століття. Їх автори вводять до наукового обігу новий цікавий матеріал
(нерідко запозичений з власного життєвого досвіду)29, дають останньому, хоча і
не позбавлену національної пристрасті, але усе-таки виважену і при цьому
глибоку інтерпретацію30.
У будь-якому випадку, поки залишатимуться спогади про трагічні сторінки
минулого в українсько-польських відносинах *, існуватиме і надія на
спроможність науковців та громадськості обох країн остаточно подолати
складну історичну спадщину, а також побудувати таку історичну схему цих
взаємовідносин, котра жоден з народів не ображатиме і всіма сприйматиметься
як компромісна.
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Powstańczej Armii. – Warszawa, 2006 – 720 s.
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Владислав Гриневич (Київ)
СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНІ НАСТРОЇ НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ В РОКИ
ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ: ІСТОРІОГРАФІЧНІ НОТАТКИ
В радянській історіографії наукова проблема суспільно-політичних настроїв
населення СРСР періоду Другої світової війни розглядалася скрізь призму
історико-ідеологічного міту, що ґрунтувався на аксіоматичному твердженні про
«морально-політичну єдність радянського суспільства». Наголошувалося на тому,
що в Радянському Союзі у передвоєнний період була сформована гомогенна
спільнота людей – радянських патріотів, які в роки Великої вітчизняної війни,
усі як один, стали на захист своєї соціалістичної батьківщини. Тезами про
високий рівень патріотизму і героїзму «усіх радянських людей», про «небувалий
рівень готовності до самопожертвування», про «єдність і згуртованість радянських
людей» були просякнуті практично усі історичні праці1. «Доказовою базою»
цих ідеологічних тез, як правило, слугували традиційні набори прикладів
героїзму радянських людей – представників різних національностей.
Водночас радянські історики практично не досліджували різноманітних
форм колаборації місцевого населення з німецьким окупаційним режимом, не
кажучи вже про пасивні й активні форми опору сталінській владі в різних
регіонах СРСР. Останнє було зрозумілим, адже неупереджений аналіз цих
проблем міг розвінчати іще один міт – про єдність партії і народу. Через ті самі
причини практично не вивчалася динаміка суспільно-політичних настроїв населення під час війни. Пояснення характеру стосунків між владою і населенням,
настроїв та моделей поведінки людей вписувалося у жорстку чорно-білу схему.
Жодних напівтонів, «сірих» та «перехідних» тонів тут не існувало: учасник і
свідок війни мав бути або героєм, радянським патріотом – або зрадником.
Перші, за твердженнями партійних ідеологів, становили абсолютну більшість
населення, другі репрезентувалися «купкою запроданців», «недобитих класових
ворогів», «буржуазних націоналістів».
За межами наукових дослідів залишалися чисельні «темні сторінки» війни –
наприклад, пов’язані з позначеним поразками початковим періодом війни 1941–
1945 рр. Зауважимо при цьому, що початковий період Другої світової війни
(1939–1940 рр.) традиційно розглядався радянською історіографією як передвоєнний – переддень Великої вітчизняної війни, під час якого миролюбний
СРСР, що перебував у ворожому капіталістичному оточенні, старанно готувався
до майбутніх грізних випробувань, нарощуючи військово-економічну могутність
та зміцнюючи свої західні кордони у ході «визвольних походів» РСЧА до
Західної України і Західної Білорусії, Північної Буковини і Бессарабії, Прибалтики,
Фінляндії. Навмисне перенесення акцентів з початку Другої світової війни на
Велику вітчизняну війну порушувало цілісність історичного процесу, зате вдало
вписувалося у політико-ідеологічний контекст радянських мітотворень, маючи
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на меті приховування безпосередньої причетності сталінського режиму до
роздмухування Другої світової війни та участі в ній СРСР, яка до червня 1941 р.
носила виразно загарбницький, несправедливий характер.
Що ж стосується вочевидь катастрофічного 1941 року, то для нього радянські
історики знайшли вдалий евфемізм, назвавши ці події «періодом тимчасових
невдач». Причинами ж поразок Червоної армії називались «віроломний німецький
напад на миролюбну радянську країну», значна чисельна перевага сил ворога.
Офіційне тлумачення цього періоду передбачало також розповіді про героїчний
опір прикордонників, тривалу героїчну оборону міст і т. ін. А ось відомості про
масове дезертирство, панічні та поразницькі настрої червоноармійців, сплеск
антирадянських виступів у радянському тилу, про полон сотень тисяч військовослужбовців не мали потрапляти не лише на сторінки наукових праць, але
навіть і до літературних творів. Восени 1945 р. заступник уповноваженого РНК
СРСР по охороні військових таємниць у друці призупинив випуск № 4–5
журналу «Українська література» через вміщення у ньому «політично шкідливого»
твору – повісті З.Тетерюка «Записки військовополоненого»2. Автор оповідав
про митарства командира, який був змушений здатися у полон і певний час
навіть займався знешкодженням радянських мінних полів. Після багаторазових
спроб утекти з полону і 13 місяців поневірянь на окупованій території, герой
повісті нарешті подолав фронтову смугу та опинився «у своїх». «Політичною
помилкою» автора, на думку цензора, стало описування сцен добровільної здачі
бійців у полон, подекуди ліберального ставлення німецьких окупантів до
військовополонених-українців. Поза увагою цензора не залишилося й те, що
З.Тетерюк не навів у своєму творі прикладів «героїчної боротьби радянського
народу і Червоної армії з фашистськими загарбникам», а також не оповів про
героїчних радянських партизанів (герой шукав, але так і не зміг їх розшукати).
Публікація твору була визнана «серйозною помилкою редакції»3. Дещо раніше
поетам К.Симонову і Є.Долматовському партійними ідеологами було відмовлено
у проханні зняти фільм про 1941 рік. А у 1948 р. сам Й.Сталін, переглянувши
першу серію кінофільму «Молода гвардія», запропонував кінорежисеру
С.Герасимову вилучити епізоди, пов’язані з провалом партійного підпілля й
безладним, панічним відступом радянських військ. «Відступали лише на
заздалегідь підготовлені позиції і планомірно», – заявив вождь4. Після смерті
Й.Сталіна практично нічого не змінилося. На початку 70-х рр. Головліт визнав
«політично хибним» і заборонив друкувати одному з поетів вірш «Пам’ять», герой
якого – фронтовик говорив про те, що йому соромно носити нагороди, згадуючи
про 1941 рік. Він ставив «політично незручне» запитання: хто саме є винуватцем жертв 1941 року?5 Також після опублікування журналом «Вітчизна» у
1971 р. повісти письменника-партизана Ю.Збанацького «Ми не з легенди»
справжнє шельмування автора влаштував двічі герой Радянського Союзу
О.Федоров. Колишній командир партизанського з’єднання обурився, що автор
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твору насмілився поставити під сумнів факт масовості радянського партизанського руху та описав реальні складнощі його становлення у 1941 році6.
Що стосується професійних істориків, то, виконуючи ідеологічне замовлення,
вони здебільшого не прагнули докопатися до істини. У виданій 1956 р. істориком
М.Супруненком фактично першій комплексній праці з історії Великої Вітчизняної
війни причини поразок Червоної армії, цілком у дусі часу, зводилися виключно
до критики помилок Й.Сталіна. Про те, яку увагу автор приділив початковому
періоду війни, говорить вже той факт, що із загального обсягу 27 друкованих
аркушів цим подіям було відведено лише 20 сторінок7. Поодинокі спроби
науковців припідняти «завісу мовчання» над темою початкового періоду війни
дорого коштували сміливцям: історик О.Некрич за написану ним у добу відлиги
книгу «1941, 22 июня» був висланий за межі СРСР8.
Масштабна радянська поразка на початковому етапі війни та виявлена при
цьому значною частиною українського населення нелояльність до сталінського
режиму до певної міри зумовили гіперболізацію українською радянською
історіографією партизанської теми. Між тим, спроби партійних істориків
довести потужний народний опір в Україні подекуди призводили до конфузів.
У 1957 р. через «помилки у висвітленні історичних подій і явищ» Головліт
заборонив публікувати підготовлену під егідою Академії наук УРСР книгу
«Народна боротьба на Україні в роки Великої Вітчизняної війни». Крім
нарікань на причислення до керівників та організаторів партизанської боротьби
ряду «сумнівних осіб», серйозною помилкою праці визнавалося представлене
істориками описання масштабної (по суті вигаданої) картини руйнації партизанами
фабрик і заводів на окупованій українській території. З книги виходило, що
народні месники вивели з ладу понад 1600 заводів, фабрик, електростанцій.
«Складалося таке враження, – висновували цензори, – буцімто не гітлерівці
знищили промисловість України, а партизани»9.
Принагідно відзначимо, що частина сталінських генералів як під час війни,
так і після її завершення без особливого пієтету ставилася до партизанів –
почасти через загальнопоширену тоді підозру до осіб, які тривалий час перебували
на окупованій території, почасти – вважаючи партизанів «напівбандитським
елементом» – таким собі антиподом дисциплінованих армійських частин.
Відтак, глорифікація у післявоєнні часи партизанської боротьби в Україні не
обійшлася без допомоги М.Хрущова, який у такий спосіб прагнув не тільки
активізувати український радянський патріотизм, але також і забезпечити собі
підтримку серед партійної еліти республіки, важливе місце в якій посідали
представники партизанських кланів.
Поступово партизанська тема переросла у потужний політико-ідеологічний
міт про «всенародну боротьбу у тилу німецьких військ на окупованій території
України». Паралельно з накладами книжок про українських партизанів зростала
й кількість тих осіб, що прилучали себе до партизанів. Певною мірою
доклалися до цього процесу і самі компартійні ідеологи. Спочатку на ХVI з’їзді
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Компартії України М.Хрущов (з подання Центрального штабу партизанського
руху) заявив про 220 тисяч учасників партизанського руху. Однак пізніше ця
цифра здалася республіканському керівництву непідходящою, оскільки виставляла республіку у невигідному світлі порівняно з сусідньою Білорусією, де
партизанів нарахували вдвічі більше10. Тож, напередодні святкування 20-річчя
Перемоги Інститут історії партії при ЦК КП(б)У звернувся до областей з
проханням зібрати і представити нові, якомога повніші дані про партизанів та
підпільників. Надіслані невдовзі з областей архівні матеріали спричинили
неабияке розчарування, оскільки підтвердили незначний розмах партизанського
руху. У Запорізькій області, наприклад, виявили цілком певні відомості лише про
337 партизанів і 44 підпільників, а також 285 осіб, що сприяли цим останнім під
час війни11. Ознайомившись з такими даними, директор Інституту історії партії
І.Назаренко зробив напис на документі: «Невже так було?». До Запоріжжя було
надіслано працівника Інституту, після чого архівісти раптово виявили в області
іще 192 056 учасників всенародної боротьби у тилу ворога12. Можна зробити
припущення, що подібні методи підрахунків більшою чи меншою мірою
застосовувалися і в інших областях. Внаслідок цього з’явилися нові, абсолютно
фантастичні дані про 501 000 українських партизанів і 100 000 підпільників13.
«Слабкою ланкою» політико-ідеологічного міту про масштабний партизанський рух в Україні виявилося питання про національний склад партизанів:
чисельність етнічних українців серед них виглядала непропорційно меншою
відносно представництва у загальній масі населення республіки14. Тема національного складу партизанських загонів також стала негласно забороненою. З
іншого боку, затушовування національного моменту стало відбиттям пануючої в
СРСР історико-ідеологічної концепції «дружби народів», прагматичним завданням
якої було формування єдиної радянської ідентичності. Підходи партійних
ідеологів у питанні «інтернаціонального виховання» добре ілюструє історія, що
сталася з О.Довженко у 1942 році. Письменник передав до журналу «Знамя»
повість під назвою «Перемога», в якій містилася розповідь про героїчні дії
військової частини, особовий склад якої практично повністю складали українці.
Ознайомившись з твором, керівник Агітпропу при ЦК ВКП(б) Г.Александров
піддав його різкій критиці «за штучний відрив» боротьби українського народу
від боротьби російського та інших народів СРСР. Він заборонив друкувати
повість як «політично помилкову і шкідливу»15.
У післявоєнний період величний міт про «дружбу народів РСР як одну із
складових перемоги у Великій вітчизняній війні» завдяки зусиллям істориків
набув додаткового аргументування. Лише у контексті проблеми «партійне
керівництво зміцненням дружби народів і співробітництвом радянських народів
у період Великої Вітчизняної війни» за сорок повоєнних років побачили світ
понад 90 монографій і брошур, 95 статей, 210 історико-партійних і загальноісторичних публікацій16. Пропагуванням дружби народу через історичну науку
займалися й окремі наукові підрозділи. Скажімо, в Інституті історії АН УРСР
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існував підрозділ із характерною назвою «відділ дружби народів». Попри це аж
до початку перебудови українським історикам так і не було з’ясовано, скільки ж
українців під час війни було призвано до лав Червоної армії, яким був національний склад радянських фронтів, що билися в Україні, скільки уродженців
УРСР нараховувалося серед радянського генеральського та офіцерського корпусів,
не кажучи вже про етнічний вимір людських втрат, полону, колаборації і т. ін.
Наукові проблеми життєдіяльності національних меншин, характеру міжетнічних відносин у роки війни також фактично були табуйовані. Забороненими
для публічного обговорення тривалий час були депортація кримських татар і
німців з України, українсько-польська різанина на Волині, трагедія Голокосту.
1966 року, щоправда, побачив світ роман київського письменника В.Кузнецова
«Бабин Яр»17, в якому оповідалося про трагедію єврейства України. Однак
невдовзі роман було заборонено, а сам автор був змушений емігрувати за кордон.
Замовчування Голокосту не останньою мірою зумовлювалося й небажанням
влади представляти євреїв «найбільшою жертвою» нацистів. Також на думку
партійних ідеологів, «надмірне педалювання» на цій темі підживлювало стереотипні уявлення про «єврейський характер радянської влади». Отож, офіційна
політика зводилася до того, аби називати чисельні поховання закатованих євреїв
могилами «мирних радянських громадян – жертв гітлерівського окупаційного
режиму». В середині 1945 р. РНК УРСР ухвалив рішення спорудити монумент
для вшанування загиблих у Бабиному Яру, однак у документі нічого не
мовилося про євреїв. Коли у 1976 р. багатофігурну композицію нарешті було
встановлено, біля підніжжя пам’ятника з’явилася бронзова плита з характерним
написом: «Тут у 1941–1943 рр. німецько-фашистськими загарбниками було розстріляно понад 100 тис. громадян міста Києва і військовополонених»18. Прагнення
євреїв віддавати шану загиблим у Бабиному Яру рідним і близьким сприймалися
однозначно як прояв націоналізму та антирадянщина й суворо каралися. Лише
за часів перебудови і гласності про Голокост заговорили у повний голос.
Особливе значення в офіційній політиці пам’яті, а відтак і в радянській
історіографії, надавалося формуванню системи символів героїв і ворогів. До
останніх, крім гітлерівської Німеччини та її сателітів, були віднесені усі
націоналістичні антирадянські рухи, що за часів Другої світової війни заявили
про себе як виразно антиімперські, антисталінські. Протягом майже 50 років
комуністична пропаганда наполегливо формувала в Україні образ «українськонімецького буржуазного націоналіста – посібника фашистів». Діяльність Організації
українських націоналістів, створеної за її участі Української повстанської армії
характеризувалися не інакше, як «антинародна», «кривава», «злочинна». Широко
розпропаговані не лише у публіцистичних, але й у суто наукових творах штампи
на кшталт «жовто-блакитні вурдалаки», «штатні юди», «відзначені печаткою
прокляття», «союз тризубу і свастики» та ін. були націлені на дискредитацію у
свідомості пересічних людей самої ідеї українського визвольного руху19.
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Що стосується героїчних символів, то їх пантеон був доволі широким. Герої
мали бути робітниками і селянами, бійцями і матросами, партизанами і підпільниками, дітьми, жінками, представниками різних національностей. Однак усіх їх
ріднили беззавітна відданість ідеалам соціалізму, комуністичній партії, соціалістичній батьківщині і, ясна річ, вождеві усіх народів – Й.Сталіну. У роки війни
сформувалася специфічна ієрархічна структура героїчних символів. На верхівці її
перебував Й.Сталін. Утім, масована пропаганда заслуг вождя у перемозі над
ворогом в післявоєнні роки фактично відсунула на задній план усі інші героїчні
символи. Не випадково до самої смерті тирана в СРСР «людський вимір» історії
війни взагалі особливо не пропагувався. Створена у 1942 р. при АН УРСР
історична Комісія з вивчення Вітчизняної війни у 1949 р. була розформована. Те
саме сталося й з виставкою-музеєм «Партизани України у Великій Вітчизняній
війні», працівники якої збирали документальні матеріали і спогади20.
Ситуація кардинально змінилася лише у середині 1960-х рр. Саме з цього
часу міт Великої вітчизняної війни став набувати неабиякої масштабності. Як
засіб підтримки і легітимації тези про переваги комуністичної системи, Велика
вітчизняна війна посунула навіть Велику жовтневу соціалістичну революцію. За
влучним висловом німецької дослідниці К.Шайде, «міт війни ніс у собі ідентифікуючий і дисциплінуючий вплив на зовсім не гомогенне і загалом аполітичне
радянське суспільство»21.
Виховання у дусі радянського патріотизму молоді відбувалося на фоні мовчазного скептицизму з боку свідків катастрофи 1941 року і німецької окупації, а
також майже повної блокади від «зовнішніх інформаційних впливів». Активним
провідником офіційної версії війни натомість стала частина радянських ветеранів. Учасники війни, яких, здавалося, суспільство призабуло за часів М.Хрущова, тепер мали всі підстави, аби відчути ейфорію від потужної дози підкресленої
пошани, поваги і суспільного визнання. Натомість саме суспільство заплатило за
цю удавану «реабілітацію пам’яті» іще жорсткішою забороною на правду.
Наскільки міцним виявився радянський політико-ідеологічний міт про Велику
вітчизняну війну продемонструвала доба перебудови і гласності. Дослідники,
яким довелося працювати в ті часи в Архіві Міністерства оборони СРСР у Подольську, мають добре пам’ятати грубезні фоліанти з ретельно розписаними багаточисельними заборонами на публікацію будь-яких даних, які б могли «дискредитувати Червону армію». Зрозуміло, що без дослідження усіх цих питань годі
було й мріяти про створення наукової картини минулої війни. Ця обставина,
однак, тогочасне компартійне керівництво не дуже й турбувала, навпаки:
спостерігаючи за руйнацією багатьох радянських мітів і за тим, які кардинальні
зрушення у суспільній свідомості це спричиняє, усе ще правляча Комуністична
партія робила відчайдушні спроби зберегти одну з найміцніших своїх
ідеологічних фортець – «Міт про Велику Вітчизняну війну». 21 грудня 1988 р.,
тобто у пік горбачовської гласності, Головліт СРСР наказом № 34с розпорядився
внести ряд суттєвих доповнень до існуючого «Переліку свідоцтв, заборонених
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для відкритого друкування». Згідно з цим документом до розряду таємних були
віднесені практично всі тіньові і непривабливі сторінки з історії Великої
вітчизняної війни – про втрати особового складу, оцінки морально-психологічного стану радянських військ (матеріали Особих відділів та судово-слідчих
органів), діяльність загороджувальних загонів та штрафних батальйонів тощо22.
Це «Доповнення» увійшло й до «Переліку відомостей, заборонених для опублікування», датованому 17 квітня 1990 р.23. Певна логіка у таких рішеннях була: на
фоні шквалу викривальних матеріалів про злодіяння комуністичної системи «Велика перемога партії і народу у Великій Вітчизняній війні Радянського Союзу»
здавалася чи не єдиним аргументом на користь збереження цієї ідеології та самої
системи влади. Загалом, хоч на момент розвалу СРСР тема Великої Вітчизняної
війни не могла за кількістю публікацій зрівнятися з будь-якою іншою історичною
темою – 20 тисяч різноманітних публікацій загальним накладом 1 млрд.
примірників24, серед цих стосів друкованої продукції годі було щось шукати про
гірку правду війни, зокрема і щодо настроїв радянських людей у цей період.
У західній історіографії проблематика суспільно-політичних настроїв і
морального стану радянського суспільства розглядалася у контексті вирішення
наукової проблеми з’ясування механізмів функціонування самої система
сталінського тоталітаризму. У перші повоєнні роки в США, зокрема, постала
особлива школа совєтологічних досліджень – «тоталітарна», батьком-засновником
якої став гарвардський професор М.Фейнсод. Його книга – «Як Росією правлять»
(Merl Feinsod, «How Russia is Ruled», 1953) стала справжнім канонічним текстом
для чисельних учнів і послідовників25.
Зосереджуючись на дослідженні механізму дії репресивного тоталітарного
режиму, західні науковці – представники вищезазначеної школи, – певний час
не звертали уваги на проблему опору суспільства цій владі. Вважалося, що у
державі, яка контролює всі аспекти соціального життя, де існує масована
індоктринація свідомості суспільства, ані дисидентська думка, ані інші форми
непокори, не кажучи вже про акти резистенції, просто не могли існувати.
Однак, перенесення уваги з абстрактного теоретизування на конкретно-історичні
дослідження, залучення до обігу нових документальних матеріалів, поступово
призвели до серйозних змін в оцінках радянської системи. М.Фейнсод став
автором піонерської роботи «Смоленськ за часів Сталіна»26, написаної на
матеріалах захопленого німцями у 1941 р. і згодом перевезеного до США
Смоленського обласного архіву ВКП(б). У праці автор, мабуть один з перших,
дійшов висновків про те, що сталінська система являла собою «неефективний
тоталітаризм», що перманентний тиск, контроль і репресії з боку влади викликали різноманітні форми соціального опору у суспільстві. М.Фейнсод також
довів існування певних «зон автономії», чи навіть резистенції в економічній,
соціальній і політичній царинах сталінської імперії.
Однією з перших спроб дослідження настроїв населення СРСР на основі
аналізу листування стала праця російського емігранта та воєнного кореспондента
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Володимира Зензинова «Зустріч з Росією. Як і чим живуть в Радянському
Союзі», видана у Нью-Йорку 1944 р.27. Дослідження дописів занурило автора у
радощі та турботи повсякденного життя пересічних радянських громадян, ще
глибше – у психологію людей сталінської епохи. Він побачив і позірну
аполітичність, і соціальну пасивність, викликану вкрай складними і нужденними
умовами існування в радянському тилу, і приховане незадоволення владою.
Наголошуючи на непопулярності «незнаменитої» Фінляндської війни, низькому
рівні патріотизму у радянських військах тощо, В.Зензинов висловив припущення,
що німецький напад у 1941 р. значно змінив на краще подібні настрої в Росії.
Характерно, що в період розквіту стосунків між СРСР і Союзниками у роки
Німецько-радянської війни, на це видання на Заході не звернули увагу.
Натомість у російському емігрантському середовищі воно було зустрінуте
знерідка вороже, адже у цій книзі російські патріоти не знайшли героїчного
образу Росії та російського солдату, а радянська дійсність виглядала доволі
непривабливою. «Можливо, це і правда, проте навіщо нам це знати? Ми не
хочемо цього знати!» – таким був лейтмотив подібних настроїв28.
Новим поштовхом для дослідження морально-психологічного стану радянського суспільства, зокрема і у роки Другої світової війни, стало залучення до
аналізу якісно нових, соціологічних даних – матеріалів опитування післявоєнної
хвилі емігрантів з СРСР, отриманих завдяки здійсненню т. зв. «Гарвардського
проекту». На основі цих матеріалів А.Інкельсом була написана праця
«Громадська думка в радянській Росії»29. У співавторстві з Р.Бауером він також
підготував працю «Радянські громадяни. Повсякденне життя в тоталітарному
суспільстві», що засвідчила складність і неоднозначність проблем, пов’язаних із
дослідженням громадської думки в СРСР30.
Важливе значення мав вихід у світ класичної праці О.Далліна «Німецьке
правління в Росії. Дослідження окупаційної політики»31, написаної із залученням
значного масиву розсекречених німецьких документів. Автор приділив увагу
проблемі політичної ідентичності та лояльності радянського населення до
сталінського режиму. Зокрема, він звернув увагу на неоднозначність моральнополітичного стану Червоної армії у 1941 р., в якій, з одного боку, були поширені
поразницькі настрої, а з іншого – проявлялися патріотичні почуття. Дослідник
також звернув увагу на відмінності зустрічі вермахту населенням західної і
східної України. На його думку, на колишніх польських землях про-німецькі
симпатії були більш поширеними. Науковець висловив припущення, що якби
німці «вмілою пропагандою» залучали незадоволених комуністами до боротьби
з сталінським режимом, це могло б мати для Німеччини суттєве, а упродовж
перших місяців війни навіть вирішальне значення32.
Схожі думки відносно лояльності до радянської влади українського
населення висловив і Дж. Рейтлингер у своїй праці про німецьку окупаційну
політику33. Проблему українського націоналізму як потужної опозиції сталінізму
докладно розглянув у своїй роботі Дж. Армстронг34.
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До поодиноких, проте цінних досліджень України часів тоталітаризму слід
віднести також монографію Р.Суліванта35. Хоча через брак джерел тема війни
зайняла в ній порівняно скромне місце, автор висловив чимало слушних ідей
про взаємостосунки між радянською владою і українським населенням. Зокрема,
на підставі дослідження сталінської політики автор дійшов висновку про те, що
напередодні і під час війни проблема лояльності українського населення залишалась досить складною для центральної влади. З одного боку, це обумовило
ряд скромних поступок Москви національним почуттям українців. Головну
ставку, однак, сталінська влада робила на російський націоналізм: більшовики
стали ідентифікувати радянське правління з російським правлінням, натомість
національні меншини – з розкольницькими і опозиційними тенденціями36.
Прихильниками «тоталітаристської школи» позиціонувала себе значна частина
дослідників – українських емігрантів, зусиллями яких у 1950-ті–1960-ті рр.
були написані досить цікаві, хоча і не позбавлені певного суб’єктивізму, праці з
історії радянського тоталітарного минулого, зокрема і стосовні подій Другої
світової війни – Б.Дмитришина, М.Прокопа, Г.Костюка та ін.37.
Наукова проблема ставлення радянського суспільства до комуністичної
влади, точніше, з’ясування механізмів «підживлення і зміцнення» радянського
режиму стало однією з ключових у совєтологічному дискурсі. Проте саме це
питання і розкололо західну наукову спільноту на два непримиренні табори.
Один з найбільш здібних учнів Фейнсода – Дж. Гаг переосмислив погляди
свого вчителя, видав працю «Як управляють Радянським Союзом»38, ставши
невдовзі лідером опозиційної до «тоталітарної», т. зв. «ревізіоністської» школи.
Якщо «тоталітаристи» стверджували, що радянський режим виживав передусім
за допомогою репресивних методів, то «ревізіоністи» стали наполягати на тому,
що радянські люди самі забезпечували правлячий режим необхідною підтримкою,
завдяки чому той і «тримався на плаву». В концептуальному плані розбіжність
між школами полягала у тому, що «тоталітаристи» наголошували на приматі
партійної влади, що діяла в радянському суспільстві і формувалася «з гори».
Натомість «ревізіоністи» вбачали рушійні сили революції у соціальних і
економічних факторах, розглядаючи їх як народні дії «знизу». Існував також
певний ґенераційний підтекст у цій академічній спірці. «Батьки» («тоталітаристи»)
позиціонували себе як беззастережні антикомуністи, а «сини» («ревізіоністи») –
як анти-антикомуністи. Зважаючи на це, обидві групи кардинально розходилися
в оцінках політики Заходу у «Холодній війні». «Ревізіоністи» розглядали
«тоталітарний» підхід як брутально-політизований, натомість свій вважали
революційним і об’єктивістським39.
На цьому суспільно-політичному тлі дослідження української теми в
сталінській імперії не виглядало привабливим. Молоді науковці – «ревізіоністи»
розглядали її як політично та ідеологічно заангажовану, а до праць українських
професорів-емігрантів ставилися, принаймні, скептично. Тож тривалий час укра-
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їнською історією часів сталінізму і, зокрема, періоду Другої світової війни, за
окремими винятками, опікувалися західні дослідники українського походження40.
Деякі з праць привернули увагу наукового світу. Приміром, подією став
вихід у світ монографії канадського науковця Б.Кравченка «Соціальні зміни і
національна свідомість в Україні ХХ століття»41, в якій спеціально порушувалася
проблема української ідентичності. Окремий розділ книги автор присвятив
Другій світовій війні. Дослідник вказував на те, що поразницькі настрої у
Червоній армії зумовлювалися незадоволенням населення сталінською політикою 1930-х рр.42. Водночас сформовані до цього часу уявлення про усміхненого
українця в національному вбранні, що зустрічає німецьких «визволителів»
хлібом-сіллю, на думку дослідника, були значно перебільшеними43. Вчений
звернув увагу і на трансформації в свідомості пересічних українців, української
інтелігенції та партократії, які відбулися під час війни. «Війна викликала серед
українців таке патріотичне піднесення, – висновував він, – що навіть Сталін
мусив йти на поступки, щоб загнуздати його силу»44.
Цікавою є робота літературознавця (українського емігранта з Харківщини)
П.Голубенка «Україна і Росія у світлі культурних взаємин»45. В розділі
«Культурна політика Москви в Україні в роки Другої Світової війни і в повоєнні роки» автор почасти торкається проблеми політичних настроїв населення.
«Напад Гітлера на СРСР і розгром радянських армій на початку війни, –
стверджує він як очевидець подій, – викликав серед найширших народних мас
такі величезні психологічні зрушення і критицизм щодо радянського уряду і цілої
більшовицької системи, які переходили у явне бажання поразки, з надіями на
краще майбутнє. Кривди, заподіяні більшовиками, не забулися. Стало цілком
очевидно, що народи СРСР не хочуть битися за Сталіна і його порядки»46.
Відповіддю сталінського уряду на цю загрозу стало, на думку автора, звернення
до російського націоналізму. Щодо України, то вона підтвердила у роки війни
свою репутацію «ахіллесовою п’яти» Радянського Союзу. П.Голубенко звертає
увагу на те, що після відступу радянської влади з України значна маса
українського населення залишилася вдома. «Більшість українців, – стверджує
автор, – сподівалися свого визволення після розгрому СРСР і вірили, що
західноєвропейські народи, у тому числі і Німеччина, виявлять більше розуміння
до національних прав і державної суверенності України»47.
Заслуговує на увагу праця канадського історика О.Субтельного «Україна:
Історія», перевидана на початку 1990х рр. в самій Україні як російською, так і
українською мовами48. Дослідник стверджує, що відносна легкість, з якою
радянські військові були захоплені у полон, засвідчила байдуже ставлення багатьох
червоноармійців до ідеї захисту радянської системи та відсутність підтримки
цієї системи з боку цивільного населення України. Автор так само звертає увагу
на певні розбіжності, що виявилися при зустрічі населенням вермахту: на
Західній Україні, де «совєти» були особливо непопулярними, німецьких вояків
часто зустрічали як визволителів, водночас на Східній Україні загальна реакція
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на прихід німців була настороженою, хоча думка про те, що німці принесуть
полегшення порівняно зі сталінським режимом тут так само була поширеною.
Окреме місце автор приділив і аналізу проблеми повернення радянської влади в
Україну. Обмежені поступки українським національним почуттям тут поєднувалися з кривавою боротьбою проти ОУН та УПА.
Розвал СРСР був сприйнятий представниками «тоталітарної» школи як
«власна перемога», бо вже сам цей факт позірно засвідчував, що режим-таки не
був стабільним і не мав широкої народної підтримки. Відкриття раніше таємних
радянських документів – «архівів зла», як їх назвав професор М.Мартін, здавалося,
може поставити крапку у тривалій дискусії. Проте цього не сталося. Публікації
нових архівних матеріалів, підготовлених представниками різних шкіл, додали
нових доказів на користь старих аргументів. Скажімо, підготовлений у
Єльському університеті «тоталітаристом» Р.Пайпсом том документів про Леніна
міг бути сприйнятий майже як звинувачувальний акт більшовизму, водночас у
збірці про Великий терор в СРСР, укомплектованій його опонентом –
«ревізіоністом» А.Гетті, сталінський терор не виглядав таким вже й жахливим49.
Насправді обидві школи і підходи, що їх вони використовували, не були
взаємовиключними, а значною мірою доповнювали одне одного. Як зазначає
професор М.Давід-Фокс – редактор відомого журналу з російських студій
«Крітіка» – «ревізіоністи» і «тоталітаристи» мали значно більше спільного, ніж
вони самі про це гадали. У своєму запереченні тоталітарної «тези» ревізіоністська
«антитеза» використовувала фундаментальну логіку свого «тоталітарного батька»:
«ревізіоністи» замінювали примат ідеології і політики приматом «соціальних
сил». Тож, насправді, ці дві школи були «концептуальними близнюками».
Сучасні дослідники вже давно зрозуміли, зазначає Девід-Фокс, що не варто
шукати якоїсь однієї визначальної «першості» чогось, що розглядається як
єдиний ключ до розуміння феномена сталінського тоталітаризму50.
Після розвалу Радянського Союзу дискусії довкола наукової проблеми про
рівень лояльності населення СРСР і, зокрема, України до сталінського режиму в
роки війни загострилися. Приміром, авторитетний фахівець радянської історії
М. фон Гаген в одній із своїх статей заявив про перманентну кризу радянського
режиму – від часів більшовицької революції і, принаймні, до смерті Сталіна»51.
Науковець також одним із перших дослідив політичні настрої у Червоній армії
напередодні німецького нападу, вказавши на розбіжність у ступені лояльності
до влади між кадровою її частиною та новим поповненням. На думку
М. фон Гагена, особливо нелояльними до сталінського режиму виявилися
призовники із щойно приєднаних до СРСР регіонів52. Також американський
науковець Р.Риз у своїй праці «Сталінські неохочі солдати: соціальна історія
Червоної армії 1925–1941»53 порушив тему причин катастрофи 1941 р. у
контексті людського фактору. Він обстоює думку про те, що поразки сталінської влади на початку війни зумовлювалися не лише слабкою підготовкою, але і
низьким рівнем лояльності мобілізованих, зокрема невдоволених радянською
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владою селян. Останній розділ книги носить красномовну назву: «Передбачувана
катастрофа і кінець Червоної армії 22 червня 1941 – грудень 1942»54.
Натомість відомий британський науковець Р.Овери у своїй роботі, присвяченій порівняльному аналізу диктаторів гітлерівської і сталінської імперій, зробив
висновок про те, що радянський уряд досяг значних успіхів (зокрема здобув
перемогу у війні) лише тому, що більшість населення підтримала його
політику55. Американський дослідник Р.Турстон у праці «Життя і терор у
сталінській Росії, 1934–41» так само дійшов висновку про лояльність режиму
більшості населення, зокрема у роки війни (див. останній розділ книги –
«Серйозне випробовування сталінізму: народна відповідь на Другу світову
війну»)56. Ідея про масову підтримку населення радянській владі є визначальною
у виданому під його редакцією збірнику статей «Народна війна»57. Звернемо
увагу і на статтю Дж. Барбера про настрої населення блокадного Ленінграду,
опубліковану 2000 р. у Мілані в збірнику «Росія у століття воєн»58. Автор
стверджує, що попри завданого німецькою інвазією удару по легітимності
сталінському режиму, мешканці блокованого міста виявили лояльність до нього.
Зауважимо, що переважна більшість із зазначених вище західних дослідників,
які так чи інакше обстоюють ідею лояльності радянського населення владі у
роки війни, написані на «російському матеріалі» й практично не порушують
безумовно важливе для багатонаціонального СРСР національне питання. Серед
в цілому не чисельних праць, у фокусі яких це останнє перебуває, слід назвати
монографію Д.Бранденбергера «Націонал-більшовизм. Сталінська масова
культура і формування сучасної російської ідентичності»59. Науковець дослідив
витоки і становлення в сталінській імперії «русоцентричної форми етатизму»60.
Він демонструє, як, починаючи з середини 1930-х рр. в СРСР відбувся «великий
відхід» від комунізму та відродження російського націоналізму. Причиною
цього стала, на думку науковця, невпевненість влади у лояльності населення та
пошук нею нової легітимності, заснованій не стільки на класовій, скільки на
національній основі. Війна з Німеччиною, наголошує Д.Бранденбергер, стала
кульмінацією «ідеологічного зсуву», під час якого сталінський режим «замінив
риторику пролетарського інтернаціоналізму і символізму на русоцентричну
образність». Саме націонал-більшовизм і дав можливість Сталіну мобілізувати
в умовах війни майже втрачену раніше народну підтримку росіян.
Специфіка сталінської національної політики в Україні у роки Другої
світової війни та після її аналізується у книзі історика з Канади С.Єкельчика
«Сталінська імперія пам’яті: російсько-українські стосунки у радянському історичному уявленні»61. Дослідник поставив за мету дослідити участь Кремля та
місцевих бюрократів у впровадженні в Україні сталінської політики пам’яті.
Автор дійшов висновку про те, що радянська влада так ніколи і не примирила
чисельні національні історії народів СРСР. СРСР не став «спільнотою однієї
пам’яті», натомість завжди залишався конгломератом націй із незграбно
скоординованими та внутрішньо нестабільними національними пам’ятями. А
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трималась ця «імперія пам’яті» укупі лишень завдяки державному залякуванню.
Як тільки було усунуто загрозу політичного насильства, вона почала розвалюватися.
Питання щодо політичної і етнічної ідентичності в сталінській Україні є
також наразі одним з найбільш дискусійних у західній історіографії. Особливо
це стосується періоду Другої світової війни, коли, здавалося б, українці на
заході і на сході продемонстрували різне ставлення до радянської влади – опір у
першому і позірну лояльність у другому випадку. Ряд дослідників схильні
відносити це останнє на рахунок слабкої національної ідентичності східних
українців. У цьому контексті привертає увагу монографія А.Вайнера «Надаючи
сенс війни. Друга світова війна і доля більшовицької революції»62. Він, зокрема,
наголошує, що перемога у Великій вітчизняній війні стала спільним заходом
партії та народу і що ця перемога надала сталінському режиму нову, міцнішу за
попередню легітимність. До числа факторів, які сприяли формуванню нової
української радянської ідентичності, автор відносить: слабку національну свідомість українців; посилення серед них у роки війни прорадянських настроїв;
зрушення у свідомості селянства у бік прихильності до колгоспів. А.Вайнер
вважає, що позитивне ставлення до радянської влади «здається, анулювало
вплив голоду і терору 1930-х, принаймні, у деякої частини населення». Він
також стверджує, що війна заслонила й замінила старі фундаментальні міти про
громадянську війну і колективізацію63.
В контексті дослідження проблеми політичних настроїв і змін ідентичностей
у сталінській імперії важливе місце посідає питання про ставлення місцевого населення до гітлерівського режиму. Як зазначалося вище, радянська історіографія
фактично не займалася дослідженням німецького окупаційного режиму. Однак це
питання доволі поверхово й фрагментарно розглядалося також і в західній історіографії. Здебільшого тема німецького окупаційного режиму в Україні асоціювалася
у науковців з «колаборацією місцевого населення у Голокості євреїв»64.
Новим словом у цій темі стала книга голландського історика К.Беркхоффа
«Урожай відчаю. Життя і смерть в рейхскомісаріаті Україна»65. У праці досліджується не стільки німецька окупаційна політика, скільки повсякденне життя
пересічних людей. При цьому автор приділяє важливе місце таким взаємопов’язаним між собою питанням, як народна культура, релігія, етнічна
ідентичність, політична лояльність. Дослідник погоджується з іншими західними
авторами у тому, що багато українців, особливо селян, спочатку вітали німецькі
війська, хоч підтримка окупаційної влади була стриманою та обережною. Ця
початкова прихильність продемонструвала, що радянська влада за Сталіна, чиє
злочинне правління призвело до смерті мільйонів, не мала в Україні значної
підтримки. Брак легітимності також частково пояснює, на думку науковця,
чому так багато вояків Червоної армії в першій фазі війни воювали неохоче та
масово здавалися німцям у полон. Він наголошує, що прихід німців вітався
багатьма українцями не лише з огляду на жахи колективізації та репресії
попередніх років, але й через брутальну «політику випаленої землі», жорстокі
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вбивства тисяч «нелояльних до влади», вчинених радянськими військами та
органами НКВС у ході хаотичного відступу з України. До певної міри, «великі
очікування» на німців були підкріплені попервах відносно толерантним поводженням вермахту з місцевим населенням, відкриттям церков, напівнезалежних
українських газет тощо66. Хлібороби зібрали багатий урожай, розпустили знавіснілі колгоспи, сформували власні кооперативи з обраними ними старостами.
Така ситуація тривала до кінця осені 1941 р., доки в Україну не прибула
німецька цивільна адміністрація на чолі з Е.Кохом. Встановлений ним режим
призвів до кардинальної зміни настроїв населення по відношенню до німецької
влади: позитивно-очікувальні настрої змінилися жахом і ненавистю до окупантів.
Автор демонструє, як після певного покращення життєвих стандартів, життя в
українському селі різко погіршилося внаслідок фактичного повернення німцями
старої колгоспної системи. Окупаційна політика, вважає автор, відіграла також
важливу роль у посиленні партизанського антинімецького руху в Україні, який
попервах ледь жеврів. Згодом німецька політика в Україні призвела до
ностальгічних почуттів частини українців щодо радянських часів. Тож, коли
радянська армія вступила на терен України в ході наступу 1943–1944 рр. її – як
повідомляв Хрущов Москву – місцеві мешканці зустрічали як «наших людей»67.
К.Беркхофф порушує питання про рівень етнічної ідентичності та політичної
лояльності до сталінського режиму в Україні напередодні та в роки війни. На
його думку, найпопулярнішою формою самоідентифікації українців і далі
залишалися неоднозначні й нечіткі уявлення про «своїх» та «наших», якими у
Наддніпрянщині українці вважали й росіян68. З цього К.Беркхофф робить висновок
про те, що чітко визначена, або ж винятково українська ідентичність у Наддніпрянській Україні не була панівною. Щодо ставлення до ідеї української
незалежності, то дослідник, спираючись на німецькі джерела, обстоює думку
про те, що хоча інтелігенція була свідома цієї української справи, більшість
населення усе ж залишалася байдужою до неї69. Стисло кажучи, етнічна
ідентичність і політична лояльність загалу надалі була нечіткою70.
Проблема ідентичності порушується і в книзі американської дослідниці
К.Браун «Місце, якого нема. Від етнічного прикордоння – до серця радянської
батьківщини»71. Авторка оповідає про разючі етнодемографічні зміни, що
відбулися упродовж 1930–1940-х рр. внаслідок більшовицького панування. У
центрі уваги дослідниці – національні меншини регіону, зокрема, поляки і
німці, яких радянська влада розглядала як політично небезпечні й прагнула
звільнити від їхньої присутності прикордоння72. К.Браун звертає увагу на те, що
радянська політика у національному питанні була амбівалентною: з одного
боку, вона спонукала населення до вивчення національної мови й продукувала
національну інтелігенцію, проте з іншого боку – передбачала здійснення
репресій за національною ознакою, депортації цілих народів. Така ситуація, на
переконання дослідниці, породжувала серед представників національних меншин
прагнення не виявляти або й взагалі позбутися своєї етнічної належності.
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Наслідком війни і політики тоталітарних режимів, наголошує К.Браун, стало те,
що Україна фактично була позбавлена своїх чисельних національних меншин –
поляків, німців, євреїв, кримських татар та ін. Однак і українці в СРСР та УРСР
сталінською владою не розглядалися як цілком лояльні: єдиною «політично
коректною категорією населення» залишалася «радянська нація». Саме тому,
робить припущення дослідниця, місцеві українці прагнули називати себе «радянсь
кими українцями» й при нагоді не дуже підкреслювали свою етнічну належність.
Важливою у контексті з’ясування морально-психологічного стану радянського
суспільства в роки війни є робота С.Майнера «Священна війна Сталіна. Релігія,
націоналізм та політика союзників, 1941–45»73. Дослідивши специфіку радянської
політики у релігійному питанні, автор звернув увагу на те, що з початком війни
офіційна атеїстична пропаганда практично зійшла нанівець, натомість «релігійний
словник» посів важливе місце у радянській масовій культурі. Це, і навіть сама
назва війни – «Священна війна» – мало, на думку дослідника, сприяти посиленню патріотичних почуттів і мобілізації російського населення на відсіч
ворогові. Разом із тим автор стверджує, що у роки Другої світової війни
Російська Православна церква відігравала імперську роль. Відновлення патріархату РПЦ у вересні 1943 р., на думку С.Майнера, свідчило не стільки про
намагання влади отримати більшу підтримку з боку найменших симпатиків
режиму – віруючих, скільки про продовження політики русифікації. З 1943 р.,
коли радянська влада почала повертати втрачені території, Сталін використав
Російську православну церков у якості інструменту бюрократичного контролю
та відновлення централізації на повернутих землях. Насамперед Москва прагнула
у такий спосіб поширити свою владу над чисельними парафіями в Україні і
Білорусії, які вийшли з-під її контролю, відновивши під час німецької окупації
діяльність ворожих їй національних церков. Отже те, що сталінська влада
активно використала Російську православну церкву як бюрократичний механізм
русифікації і відновлення свого панування у Західній та у Східній Україні, дефакто свідчило, робить висновок автор, що сталінська влада чітко усвідомлювала
зв’язок між проблемами політичної лояльності та етнічної ідентичності у цих
регіонах і була занепокоєна станом справ в Україні.
Однією з найменш досліджених, зокрема і в західній історіографії, залишається
наукова проблема релегітимації сталінського режиму після звільнення Червоною
армією України від німецьких окупантів. Це питання почасти аналізується у
докторській дисертації американського дослідника М.Блеквелла «Режимне
місто першої категорії. Повернення радянської влади до Києва, Україна. 1943–
1946»74. Автор виходить з того, що сталінська пропаганда спромоглася змінити
громадську думку в СРСР і що саме завдяки цьому Й.Сталіну вдалося діяти
безкарно напередодні війни. Радянське населення, на його думку, щиро вірило
сталінському режиму і за умов ворожого капіталістичного оточення сформувало
свою «альтернативну реальність», яка відбивала прагнення до кращого життя за
умов побудови комунізму. Тому «розмовляти більшовицькою», зі здавалося б
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всесильним сталінським режимом, для людей було єдиною можливістю змінити
своє життя на краще. Такою ситуація могла залишатися тривалий час, якби на
більшовицький режим не насунула смертельна загроза. Під час війни, вважає
М.Блеквелл, сталінська пропаганда стала орієнтуватися на більш близькі,
зрозумілі пересічним людям ідеї та поняття, передусім стосовно збереження
їхнього життя, майна, житла, родини тощо. Однак війна призвела до колапсу
«альтернативної реальності», поставивши під сумнів здатність соціалістичного
устрою забезпечити населенню краще життя. Свідомість українців, вважає
автор, значно змінилася за роки війни, зокрема вони стали більш розкутими і
менше боялися сталінський режим. Натомість влада стала іще більш централізованою й київським комуністам довелося докладати чимало зусиль для того,
щоб ре-легітимізувати свою владу. Це доводилося робити передусім шляхом
прилаштування до місцевих умов. Зокрема, спалах антисемітизму у післяокупаційному Києві влада була примушена долати шляхом закриття міста для
євреїв, які поверталися з евакуації тощо.
М.Блеквелл заперечує магістральні висновки А.Вайнера про те, що радянські
українці усвідомлювали Другу світову війну як подію, що остаточно зцементувала перемогу більшовицького революційного бачення. Зокрема, він зауважує,
що опонент не помічає як змінилися стосунки між владою і суспільством у
повоєнний період. У той часі як метою сталінського режиму залишалася побудова соціалізму, зазначає М.Блеквелл, пересічні українські громадяни мріяли лише
про виживання. Утім, сам М.Блеквелл не помічає того, що й у довоєнний період та
сама байдужість до ідеології режиму була реальністю, й більш актуальними для
людей були повсякденні турботи про виживання. Той «де-іделогізований індивідуалізм» (за Блеквелом), який панував серед киян після війни, був поширеним і
наприкінці 1930-х рр., тоді як «ентузіазм будівників комунізму» на фоні вкрай
складних, голодних умов життя, охоплював дуже незначну частину населення.
А.Вайнер, як і М.Блеквелл перебільшують віру українців у радянську владу
та комунізм, їхню здатність «розмовляти більшовицькою», лише перший
вважає, що ця віра внаслідок досвіду війни посилилась, а другий дотримується
протилежної думки – що вона значно поменшилась. Блеквелл навіть стверджує,
що війна спричинила справжній колапс «альтернативної реальності». Насправді,
ніякого колапсу не було, бо не було «альтернативної реальності». Через ту саму
причину не було й декларованого А.Вайнером «відновлення революційної
свідомості». Натомість, формуванню нових альтернативних ідей у суспільстві й
у Києві, зокрема, як це показує Блеквелл, сприяла перемога СРСР у війні,
здійснена у союзі із західними державами. Саме на них спрямовувалися надії
різних верств українського суспільства: на майбутні демократичні зміни у
країні, на ліквідацію колгоспів, на творення національної української держави
тощо. І саме це, мабуть, стало однією з причин розгортання Холодної війни:
сталінізм не міг витримати відкритої конкуренції з країнами демократії за уми і
серця людей. У своїй роботі М.Блеквелл переконливо демонструє, наскільки
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комуністам було важко ре-легітимізувати свою владу у Києві після німецької
окупації. Він також зазначає, що на питання, як корелювався спалах національновизвольної боротьби неросійських народів у роки Другої світової війни з
посиленням сталінського російського націоналізму-патріотизму, відповідь дає
післявоєнна ідеологія радянського патріотизму, в якій «радянське» сполучилося
з «російським». Власне, ця ідеологія і мала сприяти стабілізації розладженого
війною імперського механізму. А для остаточного загнання суспільства у лещата
сталінської адміністративно-командної системи знадобилося використати в Україні
голод і «ждановщину» – як соціальний і ідеологічний методи упокорення.
Серед інших цікавих західних робіт, в яких приділяється увага політичним
настроям і громадській думці в Україні, слід згадати книгу американського
науковця Гіроакі Куромія «Свобода і терор у Донбасі. Українсько-російське
прикордоння, 1870–1990-і роки». Автор звертає увагу на те, що суцільно радянізований і русифікований Донбас не став у роки війни опорою сталінського
режиму. Дослідник робить висновок про те, що ступінь лояльності населення
Донбасу до радянської влади не була високою75.
На пострадянському просторі дослідження питань трансформації масової
психології в добу тоталітаризму розпочалося ще у період перебудови. Російські
вчені одними з перших отримали доступ до раніше утаємничених архівних
матеріалів, що відкрило їм можливість переглянути ряд корінних положень
радянської історії. Щодо історії Другої світової війни, то тут почали активно
розроблятися такі раніше заборонені теми, як сталінізм і війна, доля радянських
військовополонених, депортації народів сталінським режимом, колаборація
тощо76. Разом з тим, нова російська історіографія активно залучилася до дослідження проблем соціальної історії та антропології, в яких широко використовувалися документи про настрої населення, зібрані партійними та чекістськими
органами. Приміром, книга С.Шинкарчука про громадську думку в Радянській
Росії в 30-ті рр. була написана виключно на матеріалах спецслужб Ленінграду.
Ця робота продемонструвала, що реальне ставлення населення до внутрішньої і
зовнішньої політики радянської влади суттєво різнилося від тієї ідеальної
картини, що її створила радянська історіографія77. Проблеми взаємостосунків
влади і суспільства на тлі радянської повсякденності знайшли своє відображення
у роботах А.Лівшина та І.Орлова78.
Впевнені кроки зроблено російськими істориками і щодо дослідження
«передвоєнного періоду», зокрема військових походів і кампаній Червоної
армії79. Окремі роботи було присвячено ідеологічно-пропагандистській підготовці
СРСР до майбутньої війни, питанню, що активізувалося у зв’язку із полемікою
довкола «теорії превентивної війни». На особливу увагу в цьому контексті
заслуговує праця відомого дослідника В.Невежина80. Автор також торкається
питання про громадську думку в СРСР напередодні війни, зокрема він
наголошує на «несприйнятті більшістю населення сталінського курсу на
зближення і дружбу з Німеччиною».
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Іще один відомий російський дослідник М.Мельтюхов у своїй монографії
робить висновок про те, що «Радянський Союз в основному вирішив завдання
воєнно-економічної модернізації і консолідації радянського суспільства і був
готовий відстоювати свої зовнішньополітичні інтереси»81. Однак ця теза не
підкріплена будь-яким аналізом і мало чим відрізняється від старої формули
про «морально-політичну єдність радянського народу напередодні війни».
Важливим внеском у дослідження умов життя в СРСР напередодні гітлерівської агресії стала монографія О.Осокіної про розподіл і ринок в постачанні
населення82. Авторка впевнено спростовує сталінський міт про заможне життя
радянських людей напередодні війни й стверджує, що «в мирні часи радянські
люди пережили те, що населення багатьох воюючих держав не відчуло навіть під
час Другої світової війни»83. У роботі було активно використано чимало документів із архівів радянських спецслужб, в тому числі щодо настроїв населення.
Розвінчанню чисельних радянських героїчних мітів і символів доби Великої
вітчизняної війни присвячені роботи Б.Соколова84 та О.Сенявської85. Першою
політично незаангажованою роботою про УПА в російській історіографії можна
вважати книгу О.Гогуна «Між Гітлером і Сталіним»86, в якій наводиться чимало
слушних оцінок настроїв західноукраїнського населення і військ, що
протистояли повстанцям.
Однією з перших дослідниць історії післявоєнного радянського суспільства
у межах його ментального виміру стала О.Зубкова. Її роботи є доволі важливою
для розуміння впливу війни на суспільну свідомість та формування системи
суспільних цінностей і орієнтацій87.
Де-мітологізація радянської історії Другої світової війни поставила перед російськими істориками ряд серйозних питань, зокрема про роль у перемозі над ворогом комуністичної тоталітарної системи, про співвідношення понять влада і
народ у роки війни тощо. Доволі популярними серед російських істориків у постперебудовчий період стали применшення ролі Сталіна і Компартії у перемозі над
Німеччиною та розведення самих понять влада і народ88. Приміром, концепція
монографії Н.Козлова «Суспільна свідомість в роки Великої Вітчизняної війни.
(1941–1945)89 ґрунтується на тезі про роз’єднаність «інтересів народу з інтересами правлячої верхівки». Автор зазначає, що стабільність режиму забезпечувалася значною мірою за рахунок спеціальних заходів, включаючи репресії і
пропагандистські зусилля, зокрема творення образу ворога. Проте напад Гітлера
якісно змінив ситуацію в суспільстві – реальна небезпека перетворила його на
єдине ціле. Єдність цілі уряду і народу мобілізували моральний потенціал. Під
останнім автор розуміє сукупність наявних і можливих духовних сил90. Серед
негативних морально-політичних факторів, що впливали на суспільну свідомість
у роки війни, автор назвав зростання недовіри до сталінського режиму,
спричинене невдалим початком війни і німецькою пропагандою, «акцією
Власова» – закликом воювати з більшовиками у організованій німцями Російській визвольній армії (РОА) тощо. Серед позитивних факторів він відзначив

Владислав Гриневич. Суспільно-політичні настрої населення України…

423

«загострення почуття патріотизму», спричинене агресією ворога, «дружбу народів», що об’єднала і мобілізувала людей, не припустила в країні національного
розбрату. Водночас Н.Козлов засуджує варварські акції і геноцид, вчинені сталінським режимом у ході депортації за національною ознакою до 3,5 млн. людей91.
Щоправда, за автором виходить, що цей злочин насправді був лише помилкою,
позаяк, мовляв, депортовані народи були цілком лояльними до радянської влади.
Останнє вочевидь не відповідає дійсності. Прагматичний політик Сталін завдяки
масовим депортаціям і репресіям проти «народів-зрадників» прагнув досягти
ладу у створеній ним імперії. Але «заспокоївши» Північний Кавказ, він зіткнувся
з масовими повстанськими рухами у західних регіонах країни, з якими довелося
вести тривалу боротьбу. Тож хибною ланкою тут саме і була сталінська політика
«дружби народів», хоча автор цього не помічає.
Н.Козлов також порушує у своїй роботі проблему «зради та колаборації» на
окупованій території. Він зазначає, що у вермахті воювало проти Червоної армії
до 10–15 % «наших руських» чи «наших Іванів», як їх називали німці. Причиною
зради автор вважає «деспотизм сталінського режиму», наслідки громадянської
війни, колективізації, репресій. Він зазначає, що ці люди просто «у важкий час
не змогли зрозуміти, що сталінізм і батьківщина не одне й те ж»92.
Автор задається важливим питанням: чи існував радянський патріотизм у
роки війни? І дає схвальну відповідь: «Так! Ідеалізований – проте був, нові
соціалістичні риси було вироблено». На запитання, чи існували протиріччя між
радянським і російським патріотизмами, дослідник дає досить оригінальну
відповідь, зауважуючи, що радянські люди захищали і традиційні російські
цінності, і також завоювання Жовтня, соціалістичну батьківщину, Леніна93.
Окремий розділ в книзі має назву «Посилення загальнолюдських начал у
свідомості народу». На думку Н.Козлова, цьому сприяла «Визвольна місія»
Червоної армії, бо «війна з варварством і реакцією за визволення народів
вважалася у народі найсправедливішою з воєн усіх часів». Автор зазначає, що
війна подолала у свідомості людей абсолютизацію класових підходів, сприяла
їх зміщенню до загальногуманістичних цінностей тощо. Такий підхід виглядає
дещо спрощеним та ідеалізованим. Виходить так, що жорстокий тоталітарний
сталінський режим, з яким попервах поняття «народ» було розведене, у ході
справедливої визвольної боротьби з гітлеризмом на основі загально-гуманістичних цінностей стало «конвертуватися» з народом.
Дослідженню суспільної свідомості та історії повсякденності присвячена
книга московського історика В.Зими «Менталітет народів Росії у війні 1941–
45 рр.»94. Ряд окреслених автором наукових проблем викликають питання. Поперше, важко погодитись з існуванням такого поняття, як «менталітет народів
Росії» (один на всіх?). По-друге, попри заявлення «народів» у назві, у роботі їх
практично нема, як дослідження національного аспекту менталітету. Натомість,
російський менталітет автором вкрай ідеалізується, виразними є у книзі й антизахідні мотиви. «Важливу роль у війні зіграла селянська основа нашого
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менталітету, – пише В.Зима. – Західна цивілізація в особі німців не змогла
подолати двожильну селянську витривалість і “нескінченне” терпіння»95. Назагал
автор дуже вільно користується поняттям менталітету. У нього є розділи про
«солдатську ментальність», «ментальність радянського генерала», «партизанську
ментальність», «прояви селянської ментальності» тощо, але складається враження,
що цілком робота про щось інше, хоча саме «менталітет» проголошується
«переможцем у війні». «Переміг радянський менталітет, – стверджує Зима, – що
поринає корінням (?! – Авт.) у глибоке минуле. У вирішальний для країни
момент народ залишився вірним своїй батьківщині».
Доволі різноплановою є праця дослідниці з Ростова-на-Дону О.Дружби
«Велика вітчизняна війна в свідомості і підсвідомості радянського і пострадянського суспільства»96. Авторка порушує багато питань, пов’язаних з суспільною
свідомістю, громадською думкою і політичними настроями у роки війни.
Серед публікацій останніх років, що стосуються аналізу політичних настроїв
у роки війни, слід відзначити розвідки російських істориків, вміщені до виданої у
США збірки «Народна війна». Так, Г.Бордюгов у своїй розвідці розглядає
контінуїтет та зміни у народних настроях на неокупованій території Радянського
Союзу97. Думки цього історика виразно контрастують з старою та новою «офіційною» російською історіографією. «На поверхні, – стверджує автор, – здавалося,
що всі радянські громадяни були за радянський режим і за товариша Сталіна.
Проте це був міт, реальність була значно відмінною. Це відбито в раніше недоступних документах». За Г.Бордюговим, криза довіри до влади проявилася в
країні після 22 червня 1941 р. Він наводить вислови громадян про те, що «вони
(влада) обманювали нас 23 роки». На думку автора, причиною цього «прозріння»
стала образа на Сталіна за поганий початок війни. «Система, створена для війни,
що виправдовувала себе в очах багатьох, виявилася нездатною себе захистити», –
робить висновок дослідник. Однак така інтерпретація настроїв, по суті, знову
представляє радянське суспільство як монолітне й політично не стратифіковане.
Разом з тим, Г.Бордюгов підмічає важливу тенденцію: в СРСР визріли настрої
щодо необхідності кардинальних змін у бік як політичної, так і економічної демократизації після завершення війни. Як приклади він наводить ідеї економіста
Сазонова, який пропонував перевести роботу економіки на комерційні рейки та
згадує щоденникові дописи Довженка: «Люди кажуть про зміни, а лідери ні!»98.
Іще однією особливістю новітньої російської історіографії є формування нового
пантеону символів героїв, особливе місце серед яких посідає Г.Жуков. У праці
Г.Бордюгова це виразно проглядається. Дослідник прагне применшити вплив у
суспільстві диктатора Сталіна шляхом переносу «героїчного акценту» на образ
маршала Жукова, якого він називає «справжнім народним улюбленцем». Наскільки це відповідало дійсності, з роботи не видно. Г.Бордюгов також розрізняє людей і систему. Він відзначає, що перемогли люди, а система цим скористалася. В
своїй промові у червні 1945 р. Сталін назвав людей «маленькими гвинтиками»99.
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Інші дві статті російських дослідників, вміщені у вищезазначеній збірці,
аналізують політичні настрої населення Москви і Ленінграду в роки війни.
А.Дзенішкевич розглядає суспільно-політичну ситуацію та соціальну психологію
робітників Ленінграду у перші місяці війни100. На його погляд, початок війни
був позначений не лише різким піднесенням патріотизму, але й низкою негативних
проявів101. М.Горинов дослідив настрої москвичів у перший рік війни102, виводячи
їх з трьох аспектів: соціальний склад населення; життєві чи то побутові умови;
висловлювання та оцінки людей. Обидва автори доходять висновків про те, що
населення міст загалом лишалося лояльним до радянської влади.
Кардинально відрізняються погляди на початковий період війни, викладені
у книзі М.Солоніна «Бочка й обручі, або коли почалася Велика вітчизняна
війна?»103. На тлі аналізу військово-технічних аспектів бойових дій, автор
приділяє особливу увагу гуманітарному аспекту катастрофи 1941 р. М.Солонін
стверджує, що саме нелояльність населення до сталінської влади стала однією з
важливіших причин радянських військових поразок у 1941 р. Цікаво, що книжка
автора була надрукована в Україні.
На фоні поодиноких новаторських досліджень історії СРСР у роки Другої
світової війни доволі традиційно виглядають сучасні російські офіційні видання.
Слід зазначити, що докорінний перегляд ряду важливіших оцінок Великої
Вітчизняної війни та її де-мітологізації були доволі неоднозначно сприйняті в
російському суспільстві. Тож, наприкінці 90-х рр. ХХ ст., коли Бориса Єльцина
на посту президента Росії змінив Володимир Путін, російська влада переглянула
своє ставлення до офіційної політики пам’яті. Почала превалювати думка, що
попри недемократизм і тоталітаризм сталінського режиму, героїко-патріотичний
образ Великої Вітчизняної війни має бути збереженим у Росії як одна з опор національної самосвідомості росіян. Тож, радянські міти почали повертатися. У
грубезному чотиритомному науковому виданні «Світові війни ХХ століття»104
категорично стверджується, що у роки війни «ідея соціалізму отримала підтримку більшості населення країни»105. Автори зазначають, що «більшість робітників,
селян і інтелігенції були впевнені у тому, що живуть і працюють при самому
справедливому устрої. І саме це, у першу чергу, визначало морально-політичний
стан суспільства». Ця сентенція (нічим не обґрунтована і не підтверджена) майже
не відрізняється від класичного радянського міту про морально-політичну єдність
суспільства. Серед моральних чеснот радянських людей автори називають віру у
переваги соціалізму та радянської політичної системи, довіру до уряду і влади
(останнє ілюструється готовністю людей у разі необхідності «затягувати пояси»),
«дружбою народів», гордістю і любов’ю до Червоної армії тощо. Радянське
суспільство представляється як сукупність суспільних організацій, при цьому не
згадується, що жодна з цих організацій не була самостійною, що всі вони
створювалися зверху і виконували владні ідеологічні замовлення. Радянський
патріотизм виглядає як загальнонародний, а єдиною «патріотичною» церквою
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називається РПЦ. Колаборація і резистенція сталінському режиму виглядають на
цьому тлі як певне соціальне відхилення від норми.
У сучасній Україні дослідження історії Другої світової війни позначені
певними особливостями. Іще до розвалу СРСР розпочався процес «націоналізації
історії». Вітчизняні військові історики намагалися вичленувати українську
складову війни із загальнорадянського контексту. Активних зусиль до цього
доклав, зокрема, один із авторитетних українських дослідників професор
М.Коваль106. Безперечною заслугою науковця стало введення до наукового
дискурсу проблеми ОУН і УПА та піддання сумніву безумовної виправданості
визначати минулу війну як «Велику вітчизняну». Останнє коштувало вченому
багато сил і здоров’я через здійснюваний на вченого шалений опір з боку
сталіністів від науки.
Назагал для сучасної України, яка декларує приналежність до демократичних
принципів, характерна наявність плюралістичної історіографії. Щоправда,
часто-густо у вітчизняному науковому просторі відчувається поляризація не
стільки наукових думок, скільки політичних позицій істориків. За кількістю
видань і публікацій тема Другої світової війни упевнено веде перед. Інша
справа – якість наукової продукції.
Пострадянська, написана в дусі старого міту «Великої вітчизняної війни»
література становить, за нашими підрахунками, приблизно 70–80 % загальної
кількості видань про минулу війну. У переважній більшості – це книжки і статті
про «героїчні подвиги радянських людей у Великій вітчизняній війні»,
підготовлені до різних річниць Великої Перемоги. Для багатьох істориків
радянської доби героїко-патріотична спрямованість теми «Велика вітчизняна
війна» залишається аксіоматичною. Звиклі до кампаній святкування річниць
Перемоги історики та публіцисти продовжують «видавати на-гора» праці, в
яких не стільки вирішують складні наукові проблеми, скільки уславлюють
подвиг. Достатньо переглянути лише назви виданих останніми роками книжок,
аби з’ясувати, що радянська традиція політизації та ідеологізації війни усе ще є
відчутною в Україні. Навіть лексика історичних праць залишилася старою:
«Сыновья верность отчизне», «Звитяжці священної війни», «Безсмертний подвиг»,
«Гвардія відважних» і т. ін.107. Наскільки міфологізована спадщина минулого
впливає на частину науковців, красномовно засвідчує розвідка доктора історичних
наук Ю.Шиловцева «Ми перемогли! Ми переможемо! До 60-річчя Перемоги
радянського народу над фашизмом у Великій вітчизняній війні 1941–1945 рр.».
У розділі з полемічною назвою «Неспроможність новітньої концепції історії
Великої Вітчизняної війни» автор заперечує конструктивну роль нових архівних
джерел у перегляді старої радянської концепції, саркастично називаючи їх
«масивами» нових документів, та заперечує табуйованість радянської історії
(«табу не було», – пише він)108. Критикуючи сучасних вітчизняних дослідників
за спроби розібратися у причинах поразок і втрат у роки війни, науковець
фактично абсолютизує дидактичну роль історії. «Загальновідомо, – пише
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Ю.Шиловцев, – що в усі часи будь-яка влада намагається використати історію в
своїх інтересах. І якщо це в гуманних, моральних цілях, то це виправдано,
навіть необхідно. Що пропагувала радянська концепція? Вона була підкорена
пропаганді справжніх патріотичних цінностей: відданості інтересам народу і
Батьківщини; героїзму; чесності; дружби народів; боротьби за мир; ненависті до
загарбників і зрадників. Прославляла подвиги тисяч героїв, висвітлювалась
правда героїчної боротьби нашого народу. І в цьому плані радянська історіографія була високоморальною»109. Мова йде, ясна річ, не про те, що подвиги людей
на війні не варті уваги дослідників. У даному разі ідеться лише про неготовність
частини істориків відмовитися від ролі пропагандистів, натомість зайнятися
серйозним науковим дослідженням феноменів героїзму і патріотизму.
До певної міри схожа тенденція спостерігається й у висвітленні історії ОУН
і УПА. Література на цю тему у загальному масиві наукової продукції займає
приблизно 10–15 %. Нерідко автори, що досліджують складну наукову проблему
національно-визвольного руху, «зациклюються» на проблемах героїзму і
жертовності, суцільно ігноруючи тіньові сторони історії ОУН і УПА.
На тлі цієї «боротьби історичних пам’ятей» в українській історіографії майже
не розробляється проблема морально-політичного стану українського суспільства,
політичних настроїв і громадської думки в Україні – на загал проблеми
сталінізму і українського суспільства в роки війни. Лише поодинокі дослідники
торкаються цієї важливої проблематики.
Одним із перших почав вивчати вплив початкового етапу війни на моральнополітичний стан населення України і Червоної армії Ю.Ніколаєць110. Автор
дійшов висновків про те, що внаслідок репресій, насильницького проведення
колективізації сільського господарства, депортації цивільного населення частина
населення України не бажала боротися з загарбниками за радянську владу.
Значна кількість селян, вважає дослідник, пов’язувала з приходом німців надії
на поліпшення умов життя. Загалом же населення на початку війни було більше
занепокоєне економічними і побутовими проблемами, ніж проблемами
політичного характеру. Ю.Ніколаєць робить висновки про те, що на початку
війни більшість населення України зайняла вичікувальну позицію, намагаючись
передбачити розвиток подій111. Цікаві досліди Ю.Ніколайця суттєво обмежуються
декількома моментами. По-перше, він цілковито у дусі радянської історіографії
починає своє дослідження з 22 червня 1941 р., обминаючи вивчення соціальноекономічних та політико-ідеологічних процесів початкового періоду Другої
світової війни. По-друге, джерельна база дослідження обмежена документами
кількох українських архівів і не містить аналізу звітів про політичні настрої
населення з українських і російських архівів. Саме цим, мабуть, пояснюються
твердження автора про «високий авторитет радянської влади напередодні війни,
який до кінця 1941 року значно зменшився».
Привертає увагу стаття В.Васильєва, опублікована в «Українському історичному журналі»112. Автор робить висновок про те, що радянському керівництву не
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вдалося перетворити Україну на «справжню фортецю СРСР, на дійсно взірцеву
республіку, досягти соціально-етнічної однорідності, ідеологічної монолітності
українців, створити нового радянського українця. Навпаки, – зазначає В.Васильєв, – з початком Другої світової війни лідери компартії несподівано для себе
зіткнулися з широким спектром настроїв в українську суспільстві, починаючи від
радянського патріотизму і закінчуючи соціальною апатією і відвертим антикомунізмом». Автор також зазначає, що республіканські управлінські структури
виявилися неготовими до інтеграції західноукраїнського суспільства в УРСР, а
потім до ефективної організації відсічі німецьким загарбникам113. Отже, політика
керівництва СРСР в Україні, спроби «радянізувати» українське суспільство за
допомогою соціальної інженерії призвели до протилежних наслідків114.
Звернемо увагу і на дослідження О.Мельника, спеціально присвячене аналізу
політичних настроїв українського населення на початковому етапі війни115. Стаття підготовлена автором на архівних матеріалах Державного архіву Херсонської
області. Автор наполягає на тому, що переважна більшість населення мала
радянську ідентичність і була вихована владою у дусі радянського патріотизму. За
іронією, наведені автором архівні джерела спростовують цю його концепцію116.
Окремий розділ про настрої населення містить праця М.Головка про
суспільно-політичні організації та рухи в Україні у період Другої світової
війни117. Автор наголошує на тому, що «цілеспрямована тотальна обробка
масової свідомості радянських людей мала значний інерційний ефект: навіть
очевидні злочини більшовицької верхівки проти власного народу не змогли
істотно вплинути на ставлення переважаючої частини населення країни до
сталінського керівництва. Радянські лідери сповна скористалися кредитом довіри
народу в критичних для себе ситуація, зокрема в початковій фазі війни»118.
Як бачимо, історіографічний аналіз вітчизняної та зарубіжної літератури засвідчує певні наукові здобутки у розробці теми суспільно-політичних настроїв
українського населення в роки Другої світової війни. Разом з тим можна говорити про те, що зроблені лише перші кроки й окреслені лише деякі складові цієї
багатопланової проблеми, яка усе ще залишається перспективною для науковців.
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Яна Примаченко (Київ)
ПАЦИФІКАЦІЇ ЗАХІДНОЇ УКРАЇНИ У 1944–1949 рр.
(в контексті розвитку північноамериканської історіографії
другої половини ХХ ст.)
Більш ніж десять років фундаментальних досліджень історії українського
національно-визвольного руху 30-х–50-х рр. ХХ ст. в Україні*, здавалось би,
мали переконливо довести подальшу неконкурентоспроможність північноамериканських дослідників на цій, колись повністю їм приналежній, ниві. Особливо
це мало б стосуватися такої теми, як радянська пацифікації Західної Україні, що
навіть за часів розквіту в США совєтології не користувалася великою популярністю й була представлена головним чином дослідженнями українських емігрантів,
колишніх діячів ОУН–УПА. Зовсім недавно автору цих рядків потрапили до
рук нові роботи з історії українсько-радянського протистояння у 1944–1949 рр.,
зроблені викладачем Гарвардського центру російських й євразійських досліджень
ім. Девіса Дж. Бурдсом.
Проблеми, порушені Дж. Бурдсом, вимагають осмислення як у суто вузькому
контексті історіографії українського націоналістичного підпілля, так і в загальноісторичному, а саме: про взаємопов’язаність вибору тем наукових розвідок із
загальним розвитком історичної думки США і Канади.
Обмеження хронологічних рамок дослідження періодом 1944–1949 рр. є
самоочевидним. Відомо, що після арешту 23 травня 1954 р. останнього головнокомандувача УПА В.Кука націоналістичний опір почав занепадати. І хоча остання
документально зафіксована збройна акція ОУН відбулася 12 жовтня 1959 р.1,
однак, як відмічають майже всі дослідники, у 1949 р. у зв’язку з ефективністю
вжитих радянською владою контрзаходів, керівництво УПА було змушене
прийняти рішення про перехід до збройного підпілля, що фактично стало
початком згортання боротьби. А отже, радянські заходи проти ОУН–УПА на
кінець 1949 р. досягли своєї основної мети.
Всі роботи, написані по проблемі пацифікації Західної України, можна
класифікувати за двома параметрами: етнічна приналежність та фахова
спеціалізація авторів. Запропонована класифікація є умовною і базується на
протиставленні, оскільки для полегшення подальшого аналізу має на меті
виокремити певні групи. В рамках першого параметру, підгрупа емігрантів
включає колишніх учасників українського руху опору, на противагу іншим
діаспорним дослідникам. Фаховий поділ також умовний, оскільки до військових
*

За точку відліку ми взяли 12 вересня 1997 р., коли за дорученням Президента України
Л.Кучми було створено Урядову комісію з вивчення діяльності ОУН і УПА. На нашу
думку, саме державне замовлення дало поштовх масштабним дослідженням історії
українського національно-визвольного руху 30-х–50-х рр. ХХ ст.
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істориків ми занесли всіх, хто свого часу служив у збройних силах. Хоча варто
відмітити, що П.Мірчук, хоча й не служив в лавах УПА, був членом збройного
підпілля ОУН, отже, також мав певний військовий досвід.
Фахова
спеціалізація
Військові
історики
Не військові
історики

Етнічна приналежність
українці
американці
емігранти
діаспора
П.Потічний
Ю.Тис-Крохмалюк
П.Содоль
Л.Шанковський
П.Мірчук

Дж.Бурдс

Дана таблиця показує наскільки нерівномірним є покриття поля дослідження
серед «українських» і американських дослідників. До цього варто додати великі
хронологічні розриви в часі написання цих праць. Хронологічний критерій є
дуже важливим для розуміння часових диспропорцій у дослідженні такої
специфічної теми як протистояння українських націоналістів і радянської влади
у повоєнний період.
Американські історичні дослідження СРСР у другій половині ХХ ст. перебували під сильним впливом холодної війни. Великий попит на політичні та
стратегічні дослідження розвитку Східної Європи та Радянського Союзу
покликав до життя таку дисципліну як совєтологія. Враховуючи гуманітарний
профіль останньої, логічно, що цей процес тісно переплітався з іншими сферами
гуманітарного знання, зокрема й історії. Більш того, саме історики становили
переважну кількість науковців, задіяних у совєтологічних дослідженнях.
Для задоволення високого попиту на роботи в галузі совєтології при університетах США було створено ряд центрів: Російський інститут в Колумбійському
університеті (1946), Російський дослідницький центр в Гарварді (1948), Центр
слов’янських і східноєвропейських досліджень в Каліфорнійському університеті
(Берклі) та інші. Совєтологія щедро фінансувалася як приватними корпораціями
(фонди Рокфеллера, Карнегі, Форда), так і державними, такими як ВВС та ЦРУ2.
Російський дослідник совєтології А.Некрасов вказує, що в 50-і рр. «можна
говорити не тільки про вплив холодної війни на американську совєтологію, але
й про те, що вона сама стає одним з інструментів холодної війни»3, що, в свою
чергу, дає підстави констатувати прикладний характер совєтологічних досліджень.
Звичайно, що пріоритетним було дослідження СРСР в цілому, однак факт
членства України в ООН та розголос, якого набули опозиційні процеси в УРСР,
притягували увагу американських дослідників4.
Протягом 50-х рр. були написані роботи «емігрантів» (див. таблицю), за
винятком праць П.Потічного, який, не зважаючи на свій військовий досвід як в
лавах УПА, так і в лавах американської армії, обрав дослідження в галузі
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політичної історії. Його «сповзання» до військової історії, як правило, відбувалося
на рівні міждисциплінарних підходів.
Соціально-економічні потрясіння, що спіткали США протягом 60-х–70-х рр.
(негритянський рух за права, В’єтнамська війна, Уотергейтський процес),
спровокували процес тотальної ревізії попередніх поглядів та підходів до
вивчення історії, суспільства, міжнародних відносин та інших дисциплін
гуманітарного профілю. Престиж гуманітарного знання почав збільшуватися5.
В рамках совєтології ревізіоністи посунули з провідних позицій тоталітаристський напрямок з його вченням про тоталітарну природу СРСР й почали
дослідження соціально-економічних аспектів життя народів СРСР. В галузі
політичної історії пріоритетним стало вивчення опозиційних рухів в середині
компартії (Л.Троцький, М.Бухарін, О.Коллонтай), яке робилось через призму
альтернативної історії6.
Своєрідною відповіддю на кризові явища в американському суспільстві став
переклад англійською мовою книги Ю.Тис-Крохмалюка «Військова діяльність
УПА в Україні». Автор, відомий своїми антирадянськими поглядами, в передмові
до англомовного видання наголошував на практичному значення своєї роботи, в
якій він намагався якомога детальніше задокументувати партизанські методи
боротьби, оскільки «.. війська США у В’єтнамі і Лаосі змушені вдатися до
партизанських методів, не зважаючи на той факт, що вони складають найкраще
треновану й технічно оснащену (на сьогодні. – Авт.) армію в світі..»7. Увага до
військової складової руху й майже повне ігнорування його політичного підґрунтя
були обумовленні впевненістю дослідника у тому, що партизанські методи ведення
війни стануть дуже важливими для боротьбі з розповсюдженням комуністичної
загрози у майбутньому8.
Початок «перебудови» у середині 80-х рр. спровокував черговий підйом
цікавості до радянської проблематики й відкрив широкі можливості для дослідників радянської історії: відкрилися радянські архіви; з’явилися необмежені
можливості для відвідин СРСР; проведення соціологічних досліджень серед
радянського населення9. Однак, внаслідок майже миттєвого розпаду Радянського
Союзу, совєтологія втратила предмет дослідження. Постало питання про майбутнє
цієї науки. Криза совєтології ускладнювалася тим, що співпала із загальною
кризою науки й традиційних методів наукового пізнання10.
Відомий совєтолог М. фон Хаген ще на початку 90-х рр. дав досить оптимістичний прогноз майбутнього совєтології. Автор вважав, що втрата таких традиційних замовників, як держдепартамент, ЦРУ, міністерство оборони дозволить
совєтологам розширити й збагатити поле своєї діяльності: звернути більше
уваги на проблеми неросійських національностей; знизити політологічні впливи,
зокрема відхилення в бік інтересів безпеки; збагатити інструментарій дослідження
завдяки співробітництву з радянськими вченими. Він навіть передбачив, що в
якості нової загрози національній безпеці США будуть визначені країни третього
світу, які є розсадниками тероризму й торгівлі наркотиками. М. фон Хаген
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досить правильно спрогнозував стратегічну складову майбутніх змін, окрім, досить
безпідставної тези про те, що «… Радянський Союз (Росія. – Авт.) буде втрачати
свою колишню роль лідера Східної Європи і скочуватися до категорії другорядних
держав»11. В полеміці з М. фон Хагеном на сторінках часопису «Общественные
науки и современность» російський дослідник Ю.Ігрицький вказав, що не
можна списувати з рахунків країну, яка має таку військову міць як Росія12.
Зараз ведуться постійні дискусії про можливі модифікації цієї дисципліни,
оскільки необхідність дослідження країн пострадянського простору та Східної
Європи все ще залишається актуальною. Проте колишні совєтологи не залишились
без роботи, на що вказує наявність великої кількості центрів, які займаються
сучасною історії Росії та колишніх радянських республік.
Повертаючись до теми нашого дослідження, зазначимо, що у 80-х – першій
половині 90-х рр. з’являються роботи П.Потічного та П.Содоля. На відміну від
попередніх – узагальнюючих за своїм характером – досліджень, ці праці відрізнялись новими підходами, превалюванням теоретичних узагальнень й вузької
спеціалізації. До того ж, вони були збагачені радянськими архівними матеріалами.
Як бачимо, такий стан речей був обумовлений загальним розвитком північноамериканської історіографії другої половини ХХ ст. й совєтології зокрема.
Поява в кінці ХХ – на початку ХІХ ст. праць єдиного американського
дослідника проблеми радянської пацифікації Західної України Дж. Бурдса є
наслідком тих трансформацій, що зазнала совєтологія після 1991 р. Центр
ім. Девіса, в якому працює Дж. Бурдс, є спадкоємцем створеного у 1948 р.
Російського дослідницького центру при Гарвардському університеті13. Предмет
досліджень дещо видозмінився по формі, але по суті залишився тим самим: ним
виступає Росія та країни, які її оточують. При цьому наголос робиться на
міждисциплінарному підході. Центр об’єднує близько 200 дослідників, що
представляють різні галузі гуманітарного знання від антропології до
соціології14. Тому не дивно, що до кола наукових інтересів Дж. Бурдса входять
досить різні проблеми, хоча всі вони поєднані у часі й просторі: радянська
історія та сучасна історія Росії; студії з історії Україні ХХ ст.; дослідження
проблем боротьби з бандитизмом та діяльності радянських спецслужб15.
Окремо треба відмітити, що такі великі проміжки у часі дослідження
властиві не тільки для розробки означеної нами проблеми, але й для більшості
робіт з історії ОУН і УПА. Притаманний для північноамериканської історіографії
прагматизм і орієнтація на комерційний успіх дослідження, як правило, були
основним критерієм у виборі проблематики дослідження16.
Хронологічний зріз розвитку досліджень повоєнної пацифікації Західної
України вказує на великі часові діри. Перша хвиля цікавості до діяльності УПА
і збройного підпілля, що припадає на 50-і рр., була зумовлена початком холодної
війни. Питання пацифікації не розглядалося окремо, а було частиною узагальнюючих досліджень з історії УПА. Появу в середині 70-х рр. англомовного
перекладу книги Ю.Тис-Крохмалюка не можна розцінювати як новий період
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зацікавлення українським рухом опору, оскільки перевидання було відповіддю
на невдачі й промахи американської армії у В’єтнамі. Хоча все ж таки варто
відмітити позитивний момент нагадування про український визвольний рух.
Новий сплеск зацікавлення українськими студіями у середині 80-х рр. обумовлювався початком «перебудови» і тими можливостями, які вона відкривала для
досліджень в галузі совєтології. Роботи Дж. Бурдса фактично відкривають
якісно новий етап у вивченні історії України та українського націоналістичного
руху, бо знаменують собою подолання совєтологічної кризи 80-х–90-х рр.
Новий напрямок ще не отримав якоїсь конкретної назви, проте очевидним є
факт, що ми маємо справу з оновленою і модифікованою совєтологією.
Оскільки, як в рамках запропонованої нами класифікації (див. таблицю), так
і в хронологічному плані роботи Дж. Бурдса стоять окремо, то й розглядати їх
ми також будемо окремо, тоді як праці українських дослідників розглянемо в
комплексі. Враховуючи вузькість теми дослідження і велику кількість фактологічного матеріалу в роботах колишніх учасників подій, пропонуємо взяти за
основу доповідь, підготовлену П.Потічним для Центру конфліктології університету Нью-Брунсвіка (Фредеріктон, Канада) для конференції, присвяченої проблемі
Російського досвіду контрповстанських заходів, яка є своєрідним резюме
означених подій. Дані інших українських дослідників додамо в якості уточнень
та доповнень.
П.Потічний виділяє три періоди діяльності УПА: 1) до 1944; 2) 1944–45;
3) 1946–50. Разом з цим він визначає три види контрзаходів, вжитих радянською
владою проти УПА та націоналістичного підпілля: військові, політичні та
розвідувальні. В цій системі координат автор намагається відстежити, як
варіювалися зазначені заходи протягом цих періодів.
Згідно хронологічних рамок, окреслених на початку статті, ми зупинимося
на другому (1944–45) та третьому (1946–50) періоді. Спираючись на структуру,
запропоновану П.Поточним, розглянемо окремо кожен вид контрзаходів, проте
це не означає, що радянська влада використовувала їх ізольовано один від одного,
навпаки, саме поєднання різних методів сприяло умиротворенню західноукраїнських земель.
Військові заходи. Повернення радянської армії поставило УПА перед необхідністю переходу через лінії фронтів. Як вказують П.Содоль і П.Потічний,
керівництво УПА було змушене вдатися до негайної модифікації організаційної
структури17 в напрямку зменшення чисельності загонів до 100–150 осіб18. Чисельна
перевага, забезпечена поверненням радянської армії, створювала можливості
для розміщення регулярних військ у селах і прочісування лісів спеціальними
силами НКВС. Як вказує Л.Шанковський, вояки УПА уникали сутичок з
радянською армією, сформованою переважно з українців (армії 1-го, 2-го, 3-го і
4-го Українських фронтів), зате активно розповсюджували листівки з пропагандою
української справи19. Вже протягом третього періоду (1946–1950) через неефективність використання регулярних військ радянська влада повністю замінила їх
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підрозділами НКВС20. Це підтверджує тезу Ю.Тис-Крохмалюка, що «багатонаціональна країна або імперія може покладатися тільки на загони, що складаються
з домінуючої нації»21.
Останньою масштабною військовою акцією була «велика блокада», що
тривала першу половину 1946 р. і була пов’язана з виборами до Верховної Ради
СРСР. За даними Ю.Тис-Крохмалюка, в ній були задіяні 585 тис. спецвійськ
НКВС, що складалися переважно з етнічних росіян22. Л.Шанковський, порівнюючи
дії Кремля і німецької окупаційної влади, вказує на схожість застосованих
методів23, що зумовлені однаковою – тоталітарною – природою СРСР та
нацистської Німеччини. Порівняння німецьких і радянських заходів пацифікації
підкорених територій є й в роботі Ю.Тис-Крохмалюка, однак він наголошує, що
радянські методи були більш ефективними24.
Політичні заходи. Досить докладно про політичні методи НКВС написано
в книзі П.Мірчука25. Відразу після реокупації Західної України радянське
керівництво взялося за відбудову місцевої влади. Серед найбільш резонансних
засобів у 1944–1945 рр. треба відмітити: проведення перепису і реєстрації,
примусовий загальний набір до війська та хлібозаготівлі. Крім того, вводилась
родинна відповідальність: родини осіб, які не зареєструвалися, підлягали виселенню.
Проводились політичні компанії, спрямовані на формування позитивного іміджу
радянської влади26. У 1946–1950 рр., аби позбавити УПА і збройне підпілля
матеріальної бази, було розпочато процес колективізації. Особливий спротив
населення, як вказує П.Мірчук, викликав процес ліквідації греко-католицької
церкви27. Найбільш брутальним методом стали т. зв. «обміни» населенням
України і Польщі та депортації у Сибір28.
Розвідувальні заходи. Про значення розвідувальних даних та агентурної
сітки напевне найбільш точно сказав Ю.Тис-Крохмалюк: «Історія вчить нас, що
повстанський рух завжди виростає з політичного підпілля». Звідси він виводить
аксіому, що через це ані повстанці, ані підпілля не може бути знищене лише
військовими засобами. Ю.Тис-Крохмалюк вважав, що саме нехтування цією
аксіомою коштувало німцям провалу у боротьбі з УПА29. Радянське керівництво
виявилось більш далекоглядним і спрямувало свій удар на деморалізацію руху.
Створення мережі сексотів, чередування масових арештів зі звільненнями мали
на меті посіяти атмосферу тотальної недовіри серед членів руху аби знищити
його з середини. Служба безпеки (СБ) ОУН змушена була розпочати масштабні
внутрішні чистки30. Навіть такий апологет націоналістичного руху як Ю.ТисКрохмалюк визнавав надмірну жорстокість методів СБ, коли однієї підозри
вистачало для страти людини31. Радянська влада вдало поєднувала масові
репресії і терор з оголошеннями амністії для вояків УПА, які добровільно
складуть зброю32, застосовуючи старий як світ принцип «батога та пряника».
Цікаву інформацію для роздумів дає П.Потічний. Так, у науковій літературі
можна знайти безліч натяків про отримання радянським керівництвом інформації
від глибоко законспірованих радянських розвідників, яким вдалося проникнути у
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саме серце розвідувальних служб західних країн. П.Потічний припускає, що радянський шпигун Кім Філбі відіграв велику роль у стримуванні активності українського руху як в Україні, так і за кордоном33. Однак можливість проведення дослідження, яке б дало відповідь, чи справді такий факт мав місце, є досить складним.
Загальний аналіз робіт українських вчених дає підстави говорити про фактично
повне розкриття теми радянської пацифікації Західної України. Тим більшу цікавість
викликають праці Дж. Бурдса. Ми вже говорили про широку сферу наукових
інтересів американського дослідника, отже звернімося безпосередньо до його робіт.
В контексті вивчення історії радянських спецслужб і досліджень післявоєнного розгулу бандитизму Дж. Бурдс також торкається націоналістичного руху.
Головну увагу автор приділяє процесу створення агентурної сітки, як одного з
провідних засобів боротьби з українським підпіллям. На відміну від П.Потічного,
Дж. Бурдс виділяє два періоди радянської пацифікації Західної України:
1) 1944–46; 2) 1947–48.
Протягом першого періоду радянські спецслужби зіштовхнулися з проблемою
адміністрування: нестача людських ресурсів та спротив місцевого населення в
поєднанні з розгулом кріміналітету та підривною діяльністю колабораціоністів,
які залишив німецький окупаційний режим, дуже ускладнювали роботу на
теренах Західної України34. Граючи на етнічних антагонізмах, нкаведисти, як
правило формували агентуру переважно з поляків, тому коли у листопаді
1944 р. у Москві ухвалили рішення про депортацію поляків з території Західної
України, радянська розвідка зазнала цілковитого краху. Дж. Бурдс також
зазначає, що бажання Кремля отримати швидкий результат тільки погіршило
ситуацію, наслідком цього стала ескалація насилля проти місцевого населення;
була підірвана процедура перевірки завербованих агентів, в результаті
радянські спецслужби були наводнені подвійними агентами; відбулося падіння
кадрової моралі (прохання про переведення, алкоголізм, нервові зриви, тощо)35.
На тлі невтішних показників першого кварталу 1947 р., коли виявилось, що
в порівнянні з останнім кварталом 1946 р. активність повстанців зросла майже
на 100 %, було прийнято рішення про розгортання паралельної агентурної
сітки. Дж. Бурдс вважає, що саме це стало поворотним пунктом на шляху до
ліквідації націоналістичного руху36. В результаті, вже на кінець 1948 р. ситуація
у більшості районів Західної України була стабілізована. Радянська влада
перейшла від методів масового терору до пропаганди і просвіти37.
Досить несподіваною стала постановка питання пацифікації Західної України
в руслі гендерної історії. Представник старої школи Ю.Тис-Крохмалюк також
констатував, що значний відсоток членів ОУН становили жінки38. Однак, саме
Дж. Бурдс першим звертається до ролі жінки в українському підпіллі. Американського дослідника дивує, чому в емігрантській і діаспорній літературі так
мало сказано про вклад українських жінок у боротьбу за незалежну Україну.
Розглядаючи динаміку задіяності жінок у повстанському русі, Дж. Бурдс
спостерігає «еволюцію позиції повстанців: від загального висновку про непри-
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датність жінок для більшості видів завдань до 1944 р.; несподіваний розрахунок
на жінок в чисельних завданнях після повернення радянських військ на Західну
Україну в липні – серпні 1944 р.; і зростаюче обурення на жінок повстанського
проводу, оскільки радянська розвідка все більш успішно впроваджувалися у
повстанське підпілля, втягуючи етнічних українців (однаково чоловіків, жінок
та дітей) в агентуру чи мережу радянських інформаторів. На кінець 1946 р.
негативна реакція з середини повстанського підпілля значно скоротила чи
зменшила до колишнього рівня участь жінок…»39.
На думку Дж. Бурдса, жіночий досвід участі в українському підпіллі може
бути краще зрозумілим тільки якщо розглядати сплетіння особистого і службового
життя жінок-повстанців40. Автор вважає, що доноси жінок на членів руху були
продиктовані глибоким переконанням про безперспективність подальшої
збройної боротьби з переважаючими радянськими силами і мали на меті повернути
чоловіків додому живими. По-друге, доноси досить часто робилися на вимогу
самих чоловіків, оскільки капітуляція вважалася зрадою і каралася жорстокими
репресіями СБ ОУН проти колишнього повстанця та його родини41.
Дискредитація жінок в очах націоналістичного проводу відповідала загальній
тактиці радянських спецслужб, які, заарештовуючи практично кожного, підривали
механізм перевірки кадрів СБ ОУН42. В результаті багато жінок було страчено
самими підпільниками43. Дж. Бурдс вважає, що саме ця парадоксальна ситуація,
коли на жінок покладали вину за підрив підпільного руху, пояснює логіку українського мовчання.
Підходячи до проблеми розгулу бандитизму в післявоєнний період з точки
зору соціальної історії, автор вказує, що 61 % всіх проявів бандитизму, як
карного так політичного, припадав на західні прикордонні райони: Україну,
Литву, Латвію, Естонію, Бєларусь. Це пояснювалась довгим перебуванням цих
регіонів під німецькою окупацією та наявністю антирадянських націоналістичних
рухів44. Взагалі, Дж. Бурдс вказує на виключне взаємопроникнення соціального
бандитизму й націоналістичного руху, оскільки досить часто деморалізовані
бійці підпільного руху опускалися до рівня криміналітету і лише прикривалися
політичними гаслами45.
До речі, автор зазначає, що до 1947 р. радянська влада не проводила жодної
юридичної відмінності між політичним і карним бандитизмом. Лише у червні
1947 р. після масштабної перебудови всієї каральної системи СРСР відбувся
чіткий розподіл: МГБ зайнялося політичним бандитизмом, а МВД – карним46.
Запропонований Дж. Бурдсом погляд на проблему відкриває людський вимір
історії українського повстанського руху, коли за сухими фактами постають важкі
долі емоційно виснажених нескінченною війною людей. Американський дослідник одним з перших торкнувся соціальної та гендерної складових проблеми
націоналістичного підпілля. На нашу думку, такі підходи до вивчення українського
національно-визвольного руху також мають перспективу в Україні.
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Поєднання запропонованої нами на початку статті класифікації (див. таблицю)
та хронологічний аналіз розробки проблеми українського національно-визвольного
руху й означеного нами питання радянської пацифікації Західної України дає
підстави стверджувати, що розпад Радянського Союзу у 1991 р. не тільки є межею
між етапами вивчення української проблематики в країнах Північної Америки, але
й дає підстави говорити, що по мірі зміни геополітичного місця України в світі, на
базі совєтології формується нова школа дослідників, які, на нашу думку, з часом
можуть виокремити українські дослідження в окрему дисципліну.
1

ОУН і УПА: фаховий висновок робочої групи істориків при урядовій комісії з
вивчення діяльності ОУН і УПА. – К., 2005. – С.34.
2
Некрасов А.А. Становление и этапы развития англо-американской советологии:
Автореф. дис. … канд. ист. наук. – Ярославль, 2001. – С.20.
3
Там само. – С.21.
4
Боцюрків Б. Стан і проблеми українознавчих студій в політичних науках [резюме] //
Український історик. – 1972. – №1–2. – С.153.
5
Тишков В.А. Статус профессии историка в США // Вопросы истории. – 1983. – №1. –
С.42–43.
6
Некрасов А.А. Становление и этапы развития англо-американской советологии. – С.22–23.
7
Tys-Krokhmaliuk Yu. UPA Warfare in Ukraine: Strategical, Tactical and Organizational
Problems of Ukrainian Resistance in World War II. – New York, 1972. – Р.ХІІІ.
8
Там само.
9
Некрасов А.А. Становление и этапы развития англо-американской советологии. – С.23.
10
Там само. – С.24.
11
Хаген М., фон. Будущее советологии: попытка прогноза // Общественные науки и
современность. – 1991. – № 4. – С.103–104.
12
Игрицикий Ю. Ложное отпадет само // Общественные науки и современность. –
1991. – №4. – С.106.
13
History of the Davis Center at Harvard // Стаття розміщена на офіційному сайті
Гарвардського університету www.daviscenter.fas.harvard.edu/about_us/history.html
(18.09.2007).
14
About the Davis Center for Russian and Eurasian Studies // Стаття розміщена на
офіційному сайті Гарвардського університету www.daviscenter.fas.harvard.edu/about_us/
(18.09.2007).
15
Jeffrey Burds’ Home Page // Інформація розміщена на офіційній домашній вебсторінці Дж. Бурдса www.history.neu.edu/fac/burds/burds.html (18.09.2007).
16
Тишков В.А. Статус профессии историка в США. – С.56; Селунская Н.Б.
Методологическое знание и профессионализм историка // Новая и Новейшая
история. – 2004. – № 4. – С.40.
17
Содоль П. Організаційна структура УПА // Сучасність. – 1983. – № 1–2. – С.164–165.
18
Potichnyj P. J. Litopys UPA – Related Materials: Pacification of Ukraine: Soviet Counterinsurgency, 1944–1956. (McMaster University), October 2–3, 1987 // Стаття розмішена
на офіційному сайті Літопису УПА www/infoukes.com/upa/related/uf.html (20.02.2006).

444
19

Друга світова війна в українському вимірі

Shankowsky Lev. Ten Years of the UPA Struggle (1942–1952) // The Ukrainian Insurgent
Army in fight for freedom – New York, 1954. – P.37.
20
Potichnyj P. J. Litopys UPA – Related Materials: Pacification of Ukraine: Soviet
Counterinsurgency, 1944–1956.
21
Tys-Krokhmaliuk Yu. UPA Warfare in Ukraine: Strategical, Tactical and Organizational
Problems of Ukrainian Resistance in World War II. – Р.121.
22
Там само. – P.308.
23
Shankowsky Lev. Ten Years of the UPA Struggle (1942–1952). – Р.41.
24
Tys-Krokhmaliuk Yu. UPA Warfare in Ukraine: Strategical, Tactical and Organizational
Problems of Ukrainian Resistance in World War II. – Р.75, 102.
25
Мірчук П. Українська Повстанська Армія 1942–1952. – Мюнхен, 1953. – С.95–101.
26
Potichnyj P. J. Litopys UPA – Related Materials: Pacification of Ukraine: Soviet
Counterinsurgency, 1944–1956.
27
Мірчук П. Українська Повстанська Армія 1942–1952. – С.102.
28
Potichnyj P. J. Litopys UPA – Related Materials: Pacification of Ukraine: Soviet
Counterinsurgency, 1944–1956.
29
Tys-Krokhmaliuk Yu. UPA Warfare in Ukraine: Strategical, Tactical and Organizational
Problems of Ukrainian Resistance in World War II. – Р.75.
30
Potichnyj P. J. Litopys UPA – Related Materials: Pacification of Ukraine: Soviet
Counterinsurgency, 1944–1956.
31
Tys-Krokhmaliuk Yu. UPA Warfare in Ukraine: Strategical, Tactical and Organizational
Problems of Ukrainian Resistance in World War II. – Р.288.
32
Мірчук П. Українська Повстанська Армія 1942–1952. – С.122.
33
Potichnyj P. J. Litopys UPA – Related Materials: Pacification of Ukraine: Soviet
Counterinsurgency, 1944–1956.
34
AGENTURE: Soviet informants’ Networks in Galicia, 1944–1948 // Eastern European
Politics and Societies. – 1997. – January. – Р.111.
35
Там само. – Р.115–120.
36
Там само. – Р.125.
37
Там само. – Р.128–130.
38
Tys-Krokhmaliuk Yu. UPA Warfare in Ukraine: Strategical, Tactical and Organizational
Problems of Ukrainian Resistance in World War II. – Р.80.
39
Gender and Policing in Soviet west Ukraine, 1944–1948 // Cahiers du Monde Russe. –
Vol. 42, Number 2–4 (April–December 2001). – Р.301–302.
40
Там само. – Р.297.
41
Там само. – Р.311.
42
Там само.
43
Там само. – Р.303–310.
44
Борьба с бандитизмом в СССР в 1944–1953 гг. // Социальная история: Ежегодник. –
2000. – С.172–174.
45
Там само. – С.182–184.
46
Там само. – С.180.

Микола Дорошко. Ротація керівних кадрів…

445

Микола Дорошко (Київ)
РОТАЦІЯ КЕРІВНИХ КАДРІВ У РАДЯНСЬКІЙ ТОТАЛІТАРНІЙ
ДЕРЖАВІ У 1920-1930-ті роки: УКРАЇНСЬКИЙ «ДОСВІД»
Ротація керівних кадрів і те, у який спосіб вона реалізується, є лакмусовим
папірцем, що допомагає визначити тип політичного режиму у тій чи іншій
державі. У демократичному суспільстві оновлення правлячої еліти зазвичай
відбувається шляхом виборів, натомість тоталітарні політичні режими, прагнучи
довести легітимність свого існування, лише прикриваються удаваними демократичними процедурами, насправді ж усі вони послуговуються такими специфічними способами ротації кадрів керівників як призначенство і перманентні
репресії та чистки. Дослідження особливостей оновлення кадрів керівників в
радянській Україні у 20–30-х роках ХХ століття є основним завданням пропонованої розвідки, оскільки проблема ротації в середовищі правлячої еліти
залишається актуальною і для України доби незалежності.
Проаналізувавши великий масив документальних та архівних джерел автор
дійшов висновку, що усі головні форми ротації керівних кадрів в період
становлення та зміцнення тоталітарного ладу в СРСР, а саме: призначенство,
чистки та репресії, були започатковані вже в перші роки функціонування так
званої «держави диктатури пролетаріату».
Принцип призначенства на вищі посади в партійно-радянському апараті було
запроваджено одразу ж після жовтневого перевороту 1917 р. як нібито вимушений засіб утримання влади більшовиками в умовах «ворожого оточення».
Найвищі призначення отримали, звісно, ті, хто безпосередньо був причетний до
встановлення більшовицької диктатури – представники так званої «організації
професійних революціонерів», створеної в дожовтневий період В.Леніним.
Тобто функцію створення більшовицьких органів влади й управління було
покладено на людей, що свідомо «пішли в революцію» і, як наслідок, неодноразово сиділи в тюрмах, перебували на засланні, каторзі та у вимушеній еміграції
«за політичні злочини при царизмі»1. Про кожного з них вождь більшовиків міг
сказати, що «свою відповідальність відчувають вони дуже живо, знаючи при
тому з досвіду, що для того, щоб позбутися негідного члена організація
справжніх революціонерів не зупиниться перед жодними засобами»2.
Діячі такого ж штибу були відряджені й в Україну, оскільки сподіватися, що
українські більшовики самостійно встановлять владу рад в республіці Москві
не доводилося через незначний вплив більшовицької партії на більшій частині
території України. Незалежна Україна взагалі не входила в плани більшовицького
керівництва, адже без українського хліба, цукру, вугілля й металу їх мрії про
світову пролетарську революцію ставали нездійсненними. Недовіра до України
та місцевих кадрів вимагала від ЦК РКП(б) проведення особливо ретельної
кадрової політики в республіці. Тож не випадково, що найважливіші кадрові
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призначення в Україні провадилися Москвою або ж, принаймні, узгоджувалися
з нею. Особливо це було характерно для періоду 1918 – 1920 рр., коли йшла
запекла боротьба за владу в республіці. Так, лише за період з листопада 1918 р.
по січень 1919 р. ЦК РКП(б) відрядив в Україну 618 партійних працівників, в
грудні 1919 р. дав директиву мобілізувати від кожної губернії і повіту Російської
Федерації для роботи в Україні двох членів губкому або губвиконкому, трьох
членів колегії губвиконкому тощо, а в першому півріччі 1920 р. розподілив для
роботи в республіці 1232 працівники губернського, повітового та міського рівнів3.
Уся робота по формуванню партійно-державного апарату УСРР зосереджувалася у створеному 1919 р. обліково-розподільчому відділі ЦК КП(б)У,
який виконував три основні функції: партійно-мобілізаційну, перерозподілу та
масових переміщень комуністів «з метою оздоровлення партійних організацій
на місцях»4. В основу формування владних структур в Україні в роки утвердження
більшовицької диктатури було покладено принцип першочергового добору до
апарату тих, хто належав до «організації професійних революціонерів». Останні,
в свою чергу, методом рекомендацій проводили до владних структур своїх
співробітників. Тобто, від початку становлення української радянської державності партійно-радянська еліта формувалася за кастовим принципом. Внаслідок
цього утворилися апаратні угруповання, що боролися між собою за сфери
впливу. Найбільш авторитетними з-поміж них вважалися катеринославське
(Е.Квірінг, Я.Яковлєв (Епштейн), Д.Лебедь, І.Клименко) і київське (Я.Гамарник,
В.Затонський, Л.Картвелішвілі, Й.Якір).
Це були своєрідні клани фронтових друзів, які сформувались в роки громадянської війни, а в мирний час, отримавши керівні посади в партійнодержавному апараті, створили серйозну противагу самому ЦК. В.Ленін, використовуючи одне угруповання проти іншого, ослабляв їх і, таким чином,
зміцнював вплив ЦК. Але цей засіб не завжди був ефективним, бо, як зазначав в
1921 р. один з керівників ЦКК РКП(б) А.Сольц, «...тривале перебування при
владі в епоху диктатури пролетаріату справило свій негативний вплив і на
значну частину старих партійних працівників. Звідси бюрократія, звідси надто
високомірне відношення до рядових членів партії і до безпартійних робітничих
мас, звідси надзвичайне зловживання своїм привілейованим становищем у
справі самопостачання. Виробилася і створилася комуністична ієрархічна каста»5.
Навіть періодичні кадрові «перетасування», до яких вдавався центр, не могли
зруйнувати цих угруповань. Переходячи з однієї номенклатурної посади на
іншу, керівники груп перетягували за собою і «своїх» людей. Аналогічні процеси
відбувалися на всіх владних рівнях.
Усвідомлюючи безперспективність боротьби з цим явищем, генеральний
секретар ЦК РКП(б) Й.Сталін вирішив використати цей малорухомий кадровий
каркас задля зміцнення своєї влади. Застосовуючи у власних інтересах резолюцію
Х з’їзду РКП(б) «Про єдність партії» він передовсім домагається ослаблення
позицій представників так званої «старої гвардії» при ухваленні найважливіших
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рішень, оскільки опозиція сталінському курсу, якщо й могла утворитися, то
лише в середовищі так званих «професійних революціонерів». Цьому сприяли
не лише підконтрольний генсеку Сталіну апарат ЦК, але й відносна стабілізація
внутрішнього життя в країні, що позначилося на становищі та статусі номенклатурних працівників, переважна більшість яких саме в цей період отримала
доступ до владних важелів та привілеїв, з ними пов’язаних. Це вже були
сталінські висуванці, які, як зазначав його головний опонент Л.Троцький, осіли
і переконалися, що переведення з одного місця роботи на інше, від однієї сфери
діяльності до іншої, стали скоріше винятком, а не правилом. Вони, продовжував
Троцький, «перестали дивитися на призначення як на тимчасові, нетривалі і
майже випадкові. Питання про призначення стало пов’язуватися з питанням про
особисте життя, про умови життя сім’ї, про кар’єру»6.
Відтоді Сталін стає організатором, вихователем і вождем більшовицької
управлінської касти, самоназвою якої від 1923 р. стає термін «номенклатура».
Він, на думку Л.Троцького, добирає людей за ознакою їх ворожості або
байдужості стосовно його (Сталіна) противників, учить їх організовувати свою
владу на місцях, добирати співробітників, користуватися їх слабкими сторонами,
протиставляти один одному тощо. Сталін розподіляє найбільш престижні посади,
визначає розмір вигоди функціонера, добирає склад контрольних комісій, які, з
одного боку, мають жорстоко переслідувати інакомислячих, з іншого – дивитися
крізь пальці на зловживання, яких припускаються віддані генеральному
секретареві чиновники. У такий спосіб формується нова привілейована каста,
пов’язана круговою порукою своїх інтересів.
Якщо за ленінської доби керівництва принцип призначенства визнавався як
засіб вимушений і тимчасовий, то генсек Сталін перетворює його на основний у
кадровій роботі. Про це явище, як про доконаний факт, писав Л.Троцький у
своєму листі до ЦК і ЦКК РКП(б) від 8 жовтня 1923 р., констатуючи, що
«призначення секретарів губкомів – тепер правило. Це створює для секретарів
незалежне, по суті, положення від місцевих організацій. На випадок опозиції,
критики, незадоволення – секретар застосовує перекидання, користуючись
центром... Призначений центром і, тим самим, майже незалежний від місцевої
організації, секретар є, в свою чергу, джерелом інших призначень і переміщень –
в межах губернії. Створюваний зверху донизу секретарський апарат все більше й
більше самододостотньо стягує до себе усі нитки...». В результаті, підсумовував
Троцький, за останній рік – півтора склалася «спеціальна секретарська
психологія, головною рисою якої стало переконання, що секретар здатний
вирішувати усі... питання без ознайомлення із суттю справи»7.
Поступове витіснення «старої гвардії» сталінськими висуванцями відбувається на усіх щаблях владної ієрархії. Розглядаючи Комуністичну партію як «своєрідний орден мечоносців всередині Радянської держави» і підкреслюючи «значення старої гвардії всередині цього могутнього органу», Сталін наголошує на
необхідності «поповнення старої гвардії новими загартованими за останні три-
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чотири роки працівниками»8. «Ленінський набір» 1924 р. стає початком кінця
безроздільної влади в партійно-державному апараті старих більшовиків. Статистичні дані початку 1925 р. засвідчили тенденцію до абсолютного превалювання в
лавах більшовицької партії тих комуністів, які вступили до ВКП(б) в післяжовтневий період: з 401 481 члена партії дореволюційний стаж мали лише 8 429 осіб9.
Ще одним інструментом посилення влади підконтрольного Сталіну партапарату
стають так звані «планові переміщення» відповідальних працівників, які
застосовувалися й раніше для зміцнення тих чи інших ланок управління або ж
як засіб проти зловживання владою, але були «узаконені» тільки в 1923 р. Про
це свідчить рішення політбюро ЦК КП(б)У від 27 липня 1923 р., згідно з яким
«переміщення» стало розглядатися не лише як засіб «виправлення у випадках
розкладання і господарського обростання», але й як засіб висування «на більш
відповідальну роботу»10. Не говорилося в ухвалі лише про те, що віднині
перетасовування кадрів перетворюється в умілих руках Сталіна на інструмент
розпорошення сил опозиції. Відтепер в провину противникам вождя буде
ставитися будь-який ухил в минулому від «генеральної лінії партії».
Саме в 1923–1924 рр. вперше як привід до переміщення керівних кадрів
було використано «старі гріхи», які, буцімто, водилися за багатьма прихильниками Троцького ще з часів «дискусії про профспілки», що мала місце у
діяльності РКП(б) в 1920 – 1921 рр. і які тепер були реанімовані Сталіним.
Використання у політичній боротьбі фактів про наявні в минулому прояви
інакомислення з тих чи інших дискусійних питань партійної політики було
настільки очевидним, що 18 липня 1923 р. Х.Раковський, тільки-но звільнений
Кремлем з посади голови українського уряду, звернувся з листом до Сталіна та
його оточення, в якому йшлося про те, що «в українських губернських
організаціях почалася боротьба проти товаришів, які в суперечках з питання
про профспілки стояли на точці зору меншості ЦК. Хоч всілякі угруповання
були заборонені Х з’їздом, хоч поділ у питанні про профспілки втратив уже
давно всяке значення, але, тим не менше, його використали, як аргумент проти
знятих на Україні працівників і, зокрема, проти мене», – зазначав Раковський11.
Його звернення було почуте, але потрактоване своєрідно – тодішній тимчасовий
союзник Сталіна у боротьбі з Троцьким Г.Зінов’єв 31 липня 1923 р. направив
генсеку записку з такою пропозицією: «Україну, на мою думку, треба серйозно
зміцнити новими великими людьми»12.
Сталінське «перегрупування» кадрів в Україні 1923 р. проводилося вже під
керівництвом нового секретаря ЦК КП(б)У Е.Квірінга, який змінив спочатку
усю катеринославську верхівку, згодом – київську і т.д. «Перегрупування» було
настільки масштабним і всеохоплюючим, що дало привід засумніватися в його
доцільності навіть найбільш затятим прихильникам Сталіна. З цього приводу на
жовтневому (1923 р.) пленумі ЦК КП(б)У один з них – М.Хатаєвич зазначав:
«Перекидань було дуже багато. Не треба так часто смикати. На одній роботі
треба залишати не менше року»13, але Сталін знав, що він робить.
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Ті відповідальні працівники УСРР, які не влаштовували особисто Сталіна
або його емісарів в Україні, направлялися або в розпорядження ЦК ВКП(б), або
ж на іншу роботу. Так, наприклад, для того, щоб взяти під контроль найбільшу
організацію КП(б)У – харківську – Сталін в 1926 р. через свого висуванця
Л.Кагановича звільнив з секретарської посади К.Кіркіжа, посадивши там на
секретарство П.Постишева14. Іншими «жертвами» кадрової політики централіста
Кагановича в Україні стали «катеринославці» Д.Лебедь та І.Булат, «націоналіст»
О.Шумський, «великодержавники» з Донбасу Міхеєнко та Моісеєнко, колишній
голова президії ВУРПС Ф.Угаров та його наступник А.Радченко, власник
«повних кишень документів проти всіх» Ф.Корнюшин тощо. На зміну їм Каганович,
за словами Постишева, «підняв солідний пласт нових українських працівників»15.
Принцип призначенства та політика переміщення (перегрупування) кадрів з
початку 1920-х років були доповнені практикою проведення чисток партійних
та радянських органів. Зазвичай чистки оголошувалися тоді, коли існувала
гіпотетична можливість спротиву частини номенклатури тим чи іншим
нововведенням, які пропонувалися спочатку ленінським, а згодом сталінським
ЦК. Так було, наприклад, у той час, коли після провалу політики «воєнного
комунізму» та непевних перспектив на «світову революцію», в середовищі
більшовицької партії виникли сумніви щодо доцільності тих методів керівництва
соціалістичним державним будівництвом, які спонтанно виникли та зміцнилися
в період боротьби за утримання влади.
Зокрема, під час «дискусії про профспілки», яка передувала проведенню
Х з’їзду РКП(б) (березень 1921 р.), критикуючи принцип призначенства як
головний у кадровій політиці більшовиків, лідери «робітничої опозиції»
запропонували передати профспілкам справу управління економікою. Оскільки
ця ідея посягала на монополію більшовицької партії на управління усіма
сферами суспільного життя, вона одразу ж була відкинута як шкідлива і стала
приводом до ухвали Х з’їздом РКП(б) резолюції «Про єдність партії», що
заборонила партійні фракції, перетворивши РКП(б) на тоталітарну партію,
члени якої мусіли в ім’я єдності беззастережно підкорятися усім рішенням її
ЦК. Для практичного підтвердження курсу на боротьбу з інакомисленням в
лавах більшовицької партії з’їзд ухвалив рішення про проведення в 1921 р.
генеральної чистки партійних лав. Відтоді чистки стають невід’ємним атрибутом
існування партії і проводяться, як правило, в часи різкої зміни політики з тим,
щоб перевірити кадри на лояльність до нового курсу.
Перед оголошенням генеральної чистки партії більшовиків у 1921 р., восени
1920 р. в Україні було проведено її генеральну репетицію, названу «перереєстрацією» членів КП(б)У. Приводом до чистки лав КП(б)У, як відомо, став
непослух делегатів ІV Всеукраїнської конференції КП(б)У, які під час виборів
нового складу ЦК КП(б)У забалотували практично увесь склад ЦК, запропонований Москвою.
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Приводом до проведення наступної чистки в 1924 р., яка відбувалася, в
першу чергу, у партійних осередках господарських та управлінських установ, а
також у вищих навчальних закладах, стали лист Л.Троцького до ЦК РКП(б) від
8 жовтня 1923 р. та «заява 46-ти» його прибічників від 15 жовтня 1923 р.
Автори «заяви» (а це були переважно представники «старої гвардії») закликали
до встановлення «товариської єдності та внутріпартійної демократії», натомість
отримали рішення ЦК РКП(б) про проведення нової чистки партійних рядів,
формально спрямованої на очищення партії від дрібнобуржуазного елемента,
реально – на виявлення усіх прибічників Троцького і знешкодження їхнього
впливу в партії та державі.
Починаючи з 1923 р. до внутріпартійної боротьби на боці Сталіна долучилися
органи ВЧК – ГПУ, які вели досьє на усіх більш-менш впливових діячів партії
та Радянської держави. До речі, практика використання каральних органів у
боротьбі за владу вперше була впроваджена і успішно апробована Леніним
знову ж таки в Україні у 1920 р., коли за допомогою органів ЧК більшовиками
було здійснено «лагідне знищення» (термін професора С.Кульчицького) союзницької партії боротьбистів. Наслідуючи Леніна Сталін використав досьє на
своїх опонентів у боротьбі за владу в партії і державі як інструмент для їхньої
дискредитації. Про використання Сталіним компрометуючих документів на
членів політбюро ЦК ВКП(б), зібраних органами ГПУ–НКВД, говорив, зокрема,
у 1930 р. один з лідерів так званого «правого ухилу» М.Бухарін16.
Про залучення до партійних чисток чекістів промовляє те, що до складу
спеціальної контрольної комісії, яка займалася організацією чистки, в обов’язковому порядку делегувалися член ЦКК і представник каральних органів. Але
якщо представництво ЦКК у складі комісії було логічним продовженням її
функціональних обов’язків, то присутність у складі комісії відповідального
працівника спецслужб диктувалася прагненням цієї структури закріпити за
собою право втручатися в усі сфери суспільного життя, адже своєю попередньою діяльністю ВЧК зарекомендувала себе не лише як орган боротьби з
контрреволюцією, спекуляцією та службовими злочинами, але й як установа,
що боролася і знешкоджувала політичних опонентів більшовицької партії.
Позаяк остаточне знищення організованої політичної опозиції режиму в
особі партій лівих есерів та меншовиків навесні 1921 р. співпало з виникненням
організованої опозиції всередині партії більшовиків, органи ВЧК автоматично
продовжували «боротьбу» з політичними опонентами так званому генеральному
курсу партії тепер уже всередині РКП(б). Попри те, що особливий статус
органів ЧК в системі партійної диктатури не був закріплений ні документально,
ні в законодавчому порядку, він (цей статус) став наріжним каменем у
практичній діяльності головного карального органу нової влади.
Про вирішальну роль каральних органів у проведенні примусової ротації
керівних кадрів в УСРР свідчить діяльність голови ГПУ – наркома внутрішніх
справ УСРР В.Балицького, який за час перебування на чолі каральних органів
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України в 1923 – 1937 рр. (з перервою в 1931–1932 рр.) безпосередньо працював
з трьома лідерами КП(б)У – Е.Квірінгом, Л.Кагановичем і С.Косіором і ставав у
нагоді кожному з них, коли потрібно було сфабрикувати «націоналістичний
ухил» або не допустити поширення в республіці ідей, опозиційних сталінському
курсу. У цих делікатних справах він був незамінним, оскільки мав «компрометуючі
матеріали» на «опозиціонерів», на основі яких згодом виростали політичні справи.
Саме Балицький сприяв у 1927 р. перетворенню так званої «справи
О.Шумського», незадоволеного місцем українських кадрів в ієрархії КП(б)У, в
цілий «націоналістичний ухил». Він же, оперуючи на Х з’їзді КП(б)У міфічними
даними про «українську опозицію» спровокував розправу з тими, хто підтримав
троцькістсько-зінов’євську опозицію. Характерно, що боротьбу з троцькістами в
КП(б)У вела не сама партія, а, як зазначав Балицький, «органи державної влади,
котрі займаються боротьбою з контрреволюцією», тобто чекісти17. Використання
партією органів ЧК для встановлення паралельного контролю над суспільством
ставило чекістів у цілком особливе, незалежне становище щодо місцевих, у тому
числі й республіканських, органів влади. Це дало змогу московському
партійному центру отримати ще один важіль впливу на регіони.
У 1929 р. Сталін, спираючись на підтримку бюрократії, здійснив «великий
перелом» і одноосібно захопив владу. Слідом за цим було встановлено
тоталітарний режим, що потребував нових чисток. Перед суцільною колективізацією й наступом на «куркуля» Сталін прагнув позбутися поміркованих
елементів у партії, тому чистка 1929 р. була спрямована в основному проти
бухарінського ухилу у ВКП(б). Упродовж 1929 – 1931 рр. з лав партії було
виключено близько 250 тис. членів, переважна більшість яких належала до так
званого «правого ухилу», також було «вичищено» тих партійців, які в 1923 –
1929 рр. хоча б одного разу голосували проти Сталіна, підтримували будь-яку
опозиційну платформу. Підтвердженням цьому є текст анкети, яку в 1930 р.
розробив ЦКК ВКП(б) і яка була призначена для тих, хто раніше належав до
опозиційних угруповань в лавах більшовицької партії, а тепер, розкаявшись,
просив про поновлення членства в ній. З-поміж інших, колишнім опозиціонерам
пропонували відповісти на наступні питання анкети: «...5) Чи належав до:
а) групи «лівих комуністів»; б) групи «робітничої опозиції»; в) групи
«демократичного централізму»; г) групи «троцькістів»; д) робітничої групи
«м’ясниковців»; е) групи «Робітнича Правда»; 6) Коли і де долучився до
організації троцькістів останнього часу (1925 – 1929 рр.)»18.
Чистка 1929 р. поширювалась і на безпартійних працівників радянських
установ. До участі в перевірці біографій, послужних списків, поведінки, благонадійності апаратників залучається широкий актив трудящих, з комсомольців
створюються спеціальні загони «легкої кавалерії», в ролі суддів виступають
профспілкові працівники, ударники. Залучаючи до репресивної діяльності
широкі верстви населення, Сталін, таким чином, готує соціальну підтримку
розправи над управлінською елітою, пік якої припаде на 1937 – 1938 рр.
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Шукаючи відповідь на питання про причини поразки усіх політичних
опонентів Сталіна, від Троцького до Бухаріна, висловимо припущення, що усі
вони зазнали поразки через те, що не могли звернутися до суспільства, минуючи партію, оскільки це суперечило її організаційним принципам. Сталін у будьякий момент міг направити усю силу підконтрольного йому апарату проти своїх
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. Тож
ліквідувавши усі так звані «ухили» та «опозиції» своєму «великому перелому»,
Сталін позбувся усіх тих, хто міг чинити спротив його політиці в країні.
Коли зникли останні надії на «світову революцію» і на перший план вийшло
зміцнення великодержавного моноліту, зростання національних еліт і національних культур, насамперед, української, стало сприйматися як смертельна
загроза. І вибірково сплановані репресії проти української інтелігенції, приблизно
від 1928 р. починають переростати в масовий терор.
Крім того, диктатор вдався також до політики масових репресій не лише
щодо тих соціальних груп, які не вписувались у сконструйовану ним модель
нового суспільства, але й щодо представників нової управлінської еліти, яка
слугувала опорою режиму. Що спонукало Сталіна на такі дії? Ймовірніше за
все, побоювання диктатором самої гіпотетичної можливості об’єднання
номенклатури за ознакою спільності інтересів, яке й диктувало йому потребу в
застосуванні репресивних заходів щодо неї. Зрештою, така поведінка Сталіна
випливала з самої природи більшовицької влади, в основі якої було закладено
ідею так званої геноцидної держави як системи, яка завжди шукає нових ворогів
і груп для знищення.
Оскільки усіх явних і гіпотетичних ворогів режиму, як поза партією, так і в
самій ВКП(б) було подолано, то номенклатурна каста, виплекана Сталіним,
залишалась єдиною силою, яка могла стати на заваді встановленню його
одноосібної влади. Виходячи з цього, Сталін передбачав, що може зберегти
всеохоплюючий контроль винятково через постійний рух, в іншому разі будуть
зміцнюватися структури навіть найслухняніших, які неминуче обмежуватимуть
його владу і, навіть, загрожуватимуть їй. Тому він не лише перетасовував
кадрову колоду, створюючи нові структури, проводячи кадрові зміни і оголошуючи нові кампанії, але й вдався до більш радикального засобу оновлення
керівної верхівки – репресій. Навіть його наближені знали, що завтра вони або
отримають нову посаду, або будуть піддані репресіям. Адже припинення такого
страху неминуче призвело б до стабілізації структур і їхніх керівників, котрі б
незворотньо усвідомили свої інституційні інтереси. Тому здобувши абсолютну
владу у партії та державі Сталін отримав необмежені можливості у проведенні
кампаній широкомасштабних чисток і репресій в країні, спрямувавши їх передовсім проти національних еліт, а потім і проти виплеканої ним номенклатури.
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Сталін розумів, що для остаточного упокорення республіканських філій
ВКП(б) треба фізично знищити всі національні комуністичні кадри, що
органічно виросли з національно-визвольного руху даного народу, незалежно
від того чи належали ці кадри до «старої ленінської гвардії» (як скрипниківці в
Україні), чи були вони вихідцями з різних течій націонал-комунізму
(наприклад, боротьбісти й укапісти в Україні). Тому на початку 1930-х рр. було
здійснено розгроми, чистки, фізичне майже стовідсоткове знищення урядів і
Центральних Комітетів компартій національних республік. Першою в цьому
переліку стоїть Україна.
Офіційні дані про результати партійної чистки, оголошеної 1933 р., в УСРР
не були опубліковані, але на підставі матеріалів про найважливіші партійні
форуми, доповідей вождів та інформації в пресі, можна дійти висновку, що в
результаті чистки та так званої перевірки документів, що йшла слідом за нею, зі
складу КП(б)У були виключені майже всі колишні боротьбисти, укапісти,
бундівці, західноукраїнські комуністи – емігранти, меншовики, есери, троцькісти.
В результаті чистки 1933 р. та масових репресій, що настали слідом,
чисельність КП(б)У зменшилась майже вдвічі. Станом на квітень 1937 р. в
КП(б)У перебувало на обліку 296 643 комуністи, що на 253 790 осіб менше, ніж
було на 1 січня 1933 р., в той же час в КП(б)У залишилось лише 8,2 % тих, хто
вступив в партію до 1920 р.19. Загалом же у боротьбі за владу Сталін винищив
мільйон членів власної партії.
Чистки в Україні набули нечуваних масштабів, а їх наслідки стали
справжньою трагедією для українського народу. Сталінські репресії в Україні
дали привід Троцькому, якого важко запідозрити в симпатіях до України, висловити думку про те, що «ніде утиски, чистки, репресії та всі види бюрократичного хуліганства не набували такого вбивчого розмаху, як на Україні, в
боротьбі з могутніми підгрунтовими прагненнями українських мас до більшої
свободи і незалежності»20. 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 економічними і
людськими ресурсами практично не поступалася іншим національним республікам разом взятим (за винятком Росії). Пам’ятали в Кремлі й про те, що Радянській Росії довелося 1917 – 1920 рр. тричі завойовувати Україну. Тому навіть
український субцентр власної влади становив для центру серйозну небезпеку.
Історія засвідчила, що коли Кремль перебував у нестабільному стані « колективного керівництва», тоді кожен з претендентів на роль вождя бажав заручитися
вагомою підтримкою своєї української філії, і, відповідно, радянська Україна
мала з цього певний зиск. А коли вождь у Москві визначався, на перший план
висувалася потенційна загроза українського сепаратизму. У цьому випадку
Україну очікували превентивні репресії. В епоху сталінської диктатури, що
тривала чверть століття, український народ було піддано нечуваному терору з
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боку держави, що коштував йому мільйони втрачених людських життів.
Наслідки тих жахливих часів відчуваються й дотепер.
Як писав американський дослідник Дж. Мейс, «репресії попередніх кадрів
КП(б)У і радянського апарату, починаючи 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 українською історією.
Вони були цілковито продуктом сталінського конструювання, повністю
сприймали цінності та безумство ортодоксальності»21.
Таким чином, сталінський задум щодо України цілком реалізувався, адже
знищивши мільйони українських селян (під час голоду-геноциду 1932 – 1933 рр.),
національну еліту та значну частину партійно-державної верхівки, УРСР, як
республіка, була практично позбавлена національного змісту. Ґрунтовне
вивчення радянської історії 1930-х років переконало нас і в тому, що й жертви
сталінських репресій зробили свій вагомий внесок у створення і зміцнення
тоталітарного режиму в СРСР. Зазвичай в офіційній радянській історіографії
«жертви сталінізму» поставали такими собі незламними більшовиками,
полум’яними революціонерами, борцями за світле майбутнє народу, за що вони
ніби й загинули у 1930-х рр. Нині, коли стала відома уся палітра злочинів
тоталітарного комуністичного режиму, колишні герої постають зовсім в іншому
світлі і, будучи жертвами свавілля Сталіна та його найближчого оточення,
водночас є катами людей, які стояли на нижчих сходинках суспільної ієрархії, і
є причетними до насильства щодо свого народу. Тож досліджуючи масовий
терор 1930-х та його наслідки, слід зважати й на цей, ще й донині недостатньо
висвітлений аспект проблеми.
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Володимир Нікольський (Донецьк)
НАЦІОНАЛЬНІ АСПЕКТИ ПОЛІТИЧНИХ РЕПРЕСІЙ 1930–1936 рр.
НА ДОНЕЧЧИНІ
Політичні репресії радянських часів мали, між іншим, певну національну
спрямованість, тобто їх жертвами були люди, що належали до різних
національних груп. Для того, щоб встановити дійсну картину подій, необхідно
з’ясувати й реальну спрямованість переслідувань у цьому аспекті. Без цього
комплексна оцінка історичного минулого буде неповною.
Вчені-історики провели значну роботу щодо розкриття цього питання. Але,
в основному йдеться про період так званої «великої чистки» 1937–1938 рр.,
коли керівництвом НКВД було впроваджено реалізацію спеціальних національних
директив-наказів (польська, німецька, грецька, харбінська операції тощо)1.
Спеціально визначену проблему розглядають в своїх роботах Б.Чирко, О.Рубльов,
В.Репринцев, В.Ченцов2.
Безпосереднє відношення до регіону Донбасу має стаття автора цього
дослідження, в якій розглядаються події лише останнього року визначеного
періоду3.
Джерельну базу роботи становлять документи, що зберігаються у Державному
архіві Служби безпеки України в Донецьку4, а саме: тематичні картотеки за
двома групами репресованих: 1) реабілітованих згідно відповідних положень
діючого законодавства, 2) не реабілітованих, тобто – визнаних репресованими
на законних підставах. Окрім того, використано журнали обліку архівнослідчих справ цього архіву (також по відповідних групах репресованих). Було
також проаналізовано матеріали картотеки Донецької обласної редколегії тому
«Реабілітовані історією». Слід зазначити, що використання як джерельної бази
дослідження матеріалів останньої потребує значної обачливості, тому що ця
група має значні вади, що зумовлені характером їх утворення. Отже, якщо
дослідник сприймає ці документи за безумовно певні, він може досягти
необґрунтованих висновків. Справа полягає в тому, що картотеки обласних
редколегій створювалися на тому вихідному матеріалі, що його надавали
відповідні органи. Ці дані не містять другу групу репресованих (які не підлягають, згідно сучасної юридичної бази, реабілітації). Слід також враховувати, що
значна частина архівно-слідчих справ знаходиться не в архівах СБУ, а в інших
сховищах (державних та відомчих). Тому загалом вивчати статистичні аспекти
репресій можна лише на основі використання всіх видів джерел. Загалом, на
наш погляд, зібрана джерельна база дозволяє дослідити обрану проблему.
Хронологічні рамки роботи обмежені 1930-м роком, коли було розпочато
впровадження політики розкуркулення і примусової колективізації, та 1936-м,
що передував масовим репресіям «великої чистки».
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Метою нашої роботи є встановлення реальної спрямованості політичних
переслідувань на Донеччині у визначений період з урахуванням національної
належності репресованих. Питання це не ставилося на порядку денному довгий
час саме в такому аспекті, тому є підстави розглянути його.
Донеччина була і є регіоном з багатонаціональним складом населення. Так,
за матеріалами губернського перепису 1923 р., згідно наших підрахунків,
українців в губернії було 64,3 %, росіян – 25,8 %, греків – 3,4 %, німців – 2,2 %,
євреїв – 1,6 %, поляків і татар – по 0,3 %, болгар – 0,04 %, окрім того було
виділено групи «інші» та «невідомі». Ці дані не можна вважати за абсолютні, бо
до 1930-го року відбулося багато змін у національному складі населення
регіону (міграція, еміграція частини німців за кордон, репресії попередніх
років), але вони є свідченням багатонаціонального складу населення регіону.
Згідно підрахунків автора, у 1930–1936 рр. на Донеччині було репресовано з
політичних мотивів 9030 осіб. Динаміка переслідувань була такою: 1930 р. –
1557 осіб (17,2 % від загалу репресованих за цей період), у 1931 р. – 961 ос.
(10,6 %), 1932 р. – 1541 ос. (17,1 %), 1933 р. – 1938 ос. (21,5 %), 1934 р. – 534 ос.
(5,9 %), 1935 р. – 1054 ос. (11,7 %) та 1936 р. – 1445 ос. (16,0 %).
Графічно процес виглядав так:
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Динаміка арештів у 1930-1936 рр.
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З діаграми видно, що у визначений період динаміка репресій політичного
характеру була нестійкою. Так, загальна кількість репресованих у 1930 р.,
1932 р. та 1936 р. майже збігається. Водночас, фіксується значне падіння
арештів у 1931 р. та 1934 р. Підйоми відбувалися з 1931 р. по 1933 р. та з
1934 р. по 1936 р. При цьому простежується саме тенденція підйому, тому що
арешти збільшувалися у кожному випадку протягом двох років. Максимальну
кількість осіб було репресовано у 1933 р. Тобто, практично процес мав
«хвилеподібний» характер за загальною чисельністю та «пилоподібний» – за
динамікою арештів.

Політичні репресії

458

Національний склад репресованих у 1930-1936 рр. був таким:
Національні групи
Українці
Росіяни
Німці
Греки
Поляки
Білоруси
Євреї
Болгари
Чехи
Молдавани
Угорці
Латиші
Татари
Литовці
Вірмени

Репресовано осіб
5400
1572
1192
357
157
123
105
35
12
10
9
8
7
6
5

% від загалу
59,8 %
17,4 %
13,2 %
4,0 %
1,7 %
1,4 %
1,2 %
0,3 %
0,1 %
0,1 %
0,1 %
0,09 %
0,08 %
0,07 %
0,06 %

Окрім того, були репресовані: австрійці та румуни – по 4 ос. (по 0,04 %),
мордвини та серби – по 3 ос. (по 0,03 %), турки, естонці, грузини, італійці та
словаки – по 2 ос. (по 0,02 %), та по одному (по 0,01 %) – чорногорець, комі,
швейцарець, карачаївець, кореєць, осетин, бельгієць, циган.
Загалом підпали під репресії особи, що належали до 37 національних груп.
За роками «розподіл» арештів в національних групах був таким:
У 1930 р. було репресовано представників дванадцяти національних груп, у
тому числі: українців – 1105 ос. (71 %), росіян – 194 ос. (12,5 %), греків – 138 ос.
(8,9 %), німців – 53 ос. (3,4 %), поляків – 31 ос. (2 %), болгар – 14 ос. (0,9 %),
білорусів – 12 ос. (0,8 %), литовців – 2 ос. (0,1 %) та по одному – австрієць,
чорногорець і молдаванин (по 0,06 %).
У 1931 р. заарештували мешканців регіону, що належали до вісімнадцяти
національностей: 686 українців (71,5 % від загалу), 153 росіян (15,9 %), 40 греків
(4,2 %), 32 німці (3,3 %), 15 євреїв (1,6 %), по 10 поляків та білорусів (по 1 %),
4 чехів (0,4 %), 2 латишів (0,2 %) та по одному – болгарина, литовця, молдаванина,
турка, румуна, карачаївця, швейцарця та татарина (по 0,1 %).
1932 р. арештам було піддано людей, що належали до двадцяти національностей; серед них: 1073 українці (69,4 %), 268 росіян (17,3 %), 64 німці (4,2 %),
53 греки (3,4 %), 25 поляків (1,6 %), 22 білоруси (1,4 %), 11 болгар (0,7 %), 9 євреїв
(0,6 %), 3 серби (0,2 %), по 2 угорців та молдаван (по 0,1 %), по одному – литовцю,
румуну, чеху, вірменину, латишу, словаку, бельгійцю і татарину (по 0,06 %).
Наступного, 1933 р. було репресовано 1353 українців (69,6 % від загалу),
283 росіянина (14,6 %), 171 німця (8,8 %), 70 греків (3,6 %), по 16 поляків та
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білорусів (по 0,8 %), 10 євреїв (0,5 %), 6 болгар (0,3 %), 3 угорців (0,2 %), по 2 румун
та італійців (по 0,1 %), по одному – австрійцю, чеху, латишу, осетину, грузину і
словаку (по 0,05 %). Це були представники сімнадцяти національних груп.
У 1934 р. число національних груп зменшилося до десяти, а кількість
заарештованих була такою: німців – 221 (41,4 %), українців (41,4 %), росіян – 72
(13,5 %), греків – 14 (2,6 %), євреїв – 9 (1,7 %), поляків – 7 (1,3 %), білорусів – 5
(0,9 %), по одному – турок та комі (по 0,2 %).
1935 р. репресії охопили шістнадцять національних груп, було заарештовано:
489 українців (46,4 %), 271 росіянина (25,7 %), 172 німця (16,3 %), 32 поляка (3 %),
26 білорусів (2,5 %), 22 греків (2,1 %), 21 єврея (2 %), по 4 молдаванина та чеха
(по 0,4 %), 3 татар (0,3 %), по 2 болгарина, вірменина, латиша, угорця, по
одному – литовця і корейця (по 0,1 %).
В останній рік періоду, що досліджується (1936 р.), кількість національних
груп серед репресованих досягла дев’ятнадцяти, при цьому «розподіл» заарештованих був таким: українці – 491 (34 %), німці – 479 (33,1 %), росіяни – 331
(22,9 %), євреї і поляки – 36 (по 2,5 %), білоруси – 32 (2,2 %), греки – 20 (1,4 %),
мордвини – 3 (0,2 %), молдавани, чехи, естонці, латиші, татари і угорці – по 2
(по 0,1 %), та по одному – болгарину, австрійцю, литовцю, вірменину та
грузину (по 0,07 %).
Репресії за національними групами 1930–1936 рр. мали особливості, що
виходили з місця проживання відповідного населення. Так, у своїй більшості
українці, німці, болгари та греки були селянами, а росіяни, поляки, білоруси та
євреї – мешкали у містах та робітничих селищах. Це не могло не впливати на
розміри репресій, виходячи зі специфіки діяльності органів держбезпеки.
Отже, з наведених даних видно, що українці становили найбільші частки
репресованих за всіма роками періоду, окрім 1934 р. При цьому, якщо у 1930 –
1933 рр. (роки колективізації) їх відсотки серед загалу репресованих були в
межах 69,4–71,5 %, то у подальші роки вони зменшуються до 34–46,4 %.
Найменша частка серед заарештованих українців припадає на 1936 р. – 34 %.
Українці переважали серед репресованих в усі роки, окрім 1934-го.
Ми створили діаграми-графіки, що показують динаміку арештів за найбільш
Динаміка арештів серед українців
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чисельними національними групами.
Середня кількість заарештованих українців за весь семирічний період
становила 771 ос., при цьому у першому році (1930 р.) пересічний показник
було перевищено на 50 %. Чисельність репресованих наступного року є
найбільш наближеною до пересічної. Далі відбувався швидкий процес різкого
збільшення арештів протягом двох років (1931–1933). Саме у 1933 р. було
досягнуто «піку» з арештів за всі роки, з наступним різким падінням – майже в
сім разів. Потім – понад двократне збільшення чисельності репресованих із
стабілізацією у 1935–1936 рр. (заарештовано, відповідно, 489 та 491 ос.). Таким
чином, йдеться про значну кількість арештів серед українців саме в «ключові»
роки: 1930 р. – розгортання масової колективізації, 1932–1933 рр. – завершення
цього процесу та голодомор. Найменша чисельність репресованих українців
спостерігалася у відносно тихі роки – у 1934–1935–1936 рр. коли «акценти»
було дещо переорієнтовано. Загалом «крива» динаміки репресій серед українців
майже точно відбиває відповідну за загалом репресованих, що зумовлено, на
наш погляд, саме перевагою чисельності репресованих цієї національної групи.

репресовано
осіб
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Динаміка арештів серед росіян певною мірою відрізняється від такої у групі
українців. У 1931 р. відбулося певне зменшення кількості заарештованих з
подальшим збільшенням у 1931–1933 рр.(при цьому на останньому періоді
темпи дещо зменшилися). Далі – різке падіння (у 4 рази), з наступним таким
самим збільшенням майже до рівня 1933 р. У 1936 р. відбулося нове збільшення
репресованих у цій групі – до найвищого рівня за весь період (331 ос.). Сам
малюнок цієї лінії в окремих відрізках наближається до відповідного у групах
українців «Підйоми» та «падіння» мають загальні тенденції, за винятком
періоду 1935–1936 р., коли арешти у росіян збільшилися (у 1,2 рази), а по
українцях – була стабілізація на загальному тлі двократного збільшення
порівняно з попереднім періодом. Пересічний показник арештів – 225 ос. за рік.
У групі німців ми маємо таку картину:
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Загальна тенденція арештів серед німців свідчить про нарощування темпів
та кількості арештів. При цьому, як і в групах українців та росіян, у 1931 р.
відбулося певне (у 1,7 рази) зменшення числа репресованих. У подальші роки
(за винятком 1935 р.) йшов процес зростання політичних переслідувань: у
1933 р. майже в 3 рази, у 1934 р. – у 1,3 рази. Потім, у 1935 р., зменшення – у
1,3 рази, тобто – «повернулися» до рівня 1933 р. А у 1936 р. кількість
заарештованих німців збільшилася, порівняно з по переднім роком, майже у
3 рази. Середньорічний показник арештів серед німців становив 170 ос.
Таку динаміку можна пояснити двома моментами: 1) перший період (1930–
1933 р.) характеризується загальними тенденціями, зв’язаними з колективізацією
та голодомором, 2) у подальші роки арешти були віддзеркаленням подій у
Німеччині – прихід до влади націонал-соціалістичної партії на чолі з А.Гітлером
(саме звідсіля – швидке зростання кількості арештів).
З-поміж репресованих грецької національної групи динаміка була такою:
Динаміка арештів серед греків
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Тут спостерігається зовсім інша загальна тенденція, порівняно з групами
українців, росіян та німців: постійне (за винятком 1933 р.) падіння кількості
репресованих. При тому, найбільше число греків заарештували у перший рік
періоду (1930 р.) коли розпочалися масове розкуркулення та примусова колек-
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тивізація. Очевидно, що така державна політика викликала опір грецького
населення. Потім, як і в усіх національних групах (у 1931 р.) було зменшення
чисельності репресованих, яке у греків було значним – майже у 3,5 рази
(нагадаємо, що зменшення серед українців було у 1,6 рази, росіян – у 1,3 рази,
німців – у 1,7 рази). Таким чином, у групі греків, що здебільшого були мешканцями села, зменшення репресій у 1931 р. було найбільшим. У 1932–1933 р.
відбулося певне збільшення репресованих греків (кожного року у 1,3 рази
порівняно з попереднім). Далі (у 1934 р.) – значне зменшення арештів (у 5 разів),
з невеликим збільшенням та стабілізацією у 1935–1936 рр. Пересічний показник
в усі роки у греків дорівнював 51 заарештованому.
Як вже було зазначено вище, основна маса єврейського, білоруського та
польського населення Донеччини у визначений період мешкала у містах та
селищах міського типу.
Динаміка репресій у цих національних групах дещо відрізняється від
показників у групах з переважанням сільського населення.
З-поміж єврейського населення динаміка репресій була такою:
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У цій групі спостерігається загальна тенденція на збільшення кількості
репресованих. Тут репресії не були зв’язані з колективізацією та розкуркуленням,
а йшлося про переслідування за традиційними для органів держбезпеки
обвинуваченнями: антирадянська агітація, троцькізм, участь в антирадянських
організаціях. Тому динаміка була зовсім іншою. Пересічний показник арештів
за роки – 15 ос.
Динаміка репресій щодо білорусів, які також відносилися до міського
населення, має такий вигляд:
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З діаграми видно, що динаміка репресій у групі білорусів тотожна
відповідній у групі євреїв: при загальній тенденції до збільшення кількості
арештованих, відзначається певне збільшення у 1932 р. та зменшення у 1934 р.
Пересічний показник становить – 18 ос. на рік.
Можна відзначити у певні роки відсутність репресованих за такими
національними групами: 1930р. – турки, комі, румуни, мордвини, чехи, вірмени,
естонці, латиші, осетини, карачаївці, грузини, італійці, серби, словаки,
швейцарці, корейці, бельгійці, цигани, татари, угорці; 1931 р. – австрійці,
чорногорці, комі, мордвини, естонці, осетини, грузини, італійці, серби, словаки,
корейці, бельгійці, цигани, угорці; 1932 р. – австрійці, чорногорці, турки, комі,
мордвини, естонці, осетини, карачаївці, грузини, італійці, швейцарці, корейці;
1933 р. – чорногорці, литовці, молдавани, турки, комі, мордвини, вірмени,
естонці, карачаївці, серби, швейцарці, корейці, бельгійці, цигани, татари;
1934 р. – болгари, чорногорці, литовці, молдавани, румуни, мордвини, чехи,
вірмени, естонці, латиші, осетини, карачаївці, грузини, італійці, серби, словаки,
швейцарці, корейці, бельгійці, цигани, татари, угорці; 1935 р. – австрійці,
чорногорці, турки, комі, румуни, мордвини, естонці, осетини, карачаївці,
грузини, італійці, серби, словаки, швейцарці, бельгійці, цигани; 1936 р.
чорногорці, турки, комі, румуни, осетини, карачаївці, італійці, серби, словаки,
швейцарці, корейці, бельгійці, цигани.
Основну групу тут становлять національні групи, які за статистикою тогочасних органів держбезпеки належали до іноземних: австрійці, чорногорці, турки,
румуни, чехи, естонці, литовці, латиші, італійці, серби, словаки, швейцарці,
корейці, бельгійці та угорці.
Незначна чисельність серед репресованих представників таких національностей СРСР, як молдавани, комі, мордвини, вірмени, осетини, карачаївці,
грузини, цигани, на наш погляд, пояснюється тим, що вони не належали до
місцевого населення Донбасу, більше того, їх наявність тут є випадковістю.
Водночас, незначна частина татар та китайців, які в достатньо великій
кількості перебували в регіоні (здебільшого, як сезонники на шахтах) показує,
скоріше, складність «роботи» ГПУ–НКВД, бо, як правило, вони спілкувалися
рідною мовою, що ускладнювало діяльність «інформаторів».
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Якщо розглянути динаміку репресій серед національних груп за роками, то
можна відновити таку картину.
Українці у 1930 р. становили 71,0 %, у 1931 р. – 71,5 %, у 1932 р. – 69,4 %, у
1933 р. – 69,6 %, у 1934 р. – 38,0 %, у 1935 р. – 46,4 %, у 1936 р. – 34,0 %.
Серед росіян ці показники були такими: 1930 р. – 12,5 %, 1931 р. – 15,9 %,
1932 р. – 17,3 %, 1934 р. – 13,5 %, 1935 р. – 25,7 %, 1936 р. – 22,9 %.
Національна група німців характеризується такими даними: 1930 р. – 3,4 %,
1931 р. – 3,3 %, 1932 р. – 4,2 %, 1933 р. – 8,8 %, 1934 р. – 41,4 %, 1935 р. –
16,3 %, 1936 р. – 33,1 %
Греки у 1930 р. становили 8,9 % від загалу репресованих, у 1931 р. – 4,2 %,
1932 р. – 3,4 %, 1933 р. – 3,6 %, 1934 р. – 2,6 %, 1935 р. – 2,1 %, 1936 р. – 1,4 %.
Серед євреїв співвідношення було таким: у 1930 р. – 0,3 %, 1931 р. – 1,6 %,
1932 р. – 0,6 %, 1933 р. – 0,5 %, 1934 р. – 1,7 %, 1935 р. – 2,0 %, 1936 р. – 2,5 %.
Поляки у 1930 р. становили 2,0 % репресованих, у 1931 р. – 1,0 %, 1932 р. –
1,6 %, 1933 р. – 0,8 %, 1934 р. – 1,3 %, 1935 р. – 3,0 %, 1936 р. – 2,5 %.
Білоруси у 1930 р. становили 0,8 %, у 1931 р. – 1,0 %, у 1932 р. – 1,4 %,
1933 р. – 0,8 %, 1934 р. – 0,9 %, 1935 р. – 2,5 %, 1936 р. – 2,2 %.
Узагальнююча таблиця за цими показниками має такий вигляд:
1930 р.

1931 р.

1932 р.

1933 р.

1934 р.

1935 р.

1936 р.

Українці

71,0 %

71,5 %

69,4 %

69,6 %

38,0 %

46,4 %

34,0 %

Росіяни

12,5 %

15,9 %

17,3 %

14,6 %

13,5 %

25,7 %

22,9 %

Німці

3,4 %

3,3 %

4,2 %

8,8 %

41,4 %

16,3 %

33,1 %

Греки

8,9 %

4,2 %

3,4 %

3,6 %

2,6 %

2,1 %

1,4 %

Євреї

0,3 %

1,6 %

0,6 %

0,5 %

1,7 %

2,0 %

2,5 %

Поляки

2,0 %

1,0 %

1,6 %

0,8 %

1,3 %

3,0 %

2,5 %

Білоруси

0,8 %

1,0 %

1,4 %

0,8 %

0,9 %

2,5 %

2,2 %

Наведені підрахунки показують, що співвідношення репресованих за
національними групами у визначений період підлягала певним змінам. Так,
серед українців проходив процес значного зменшення порівняльних часток
заарештованих (за весь період – частки зменшилися з 71 % до 34 %). У групі
росіян відбувалися протилежні зміни – частки поступово були збільшені (з 12,5 %
до 22,9 %). У німців найбільша частка була у 1934 р. (41,4 %), найменша – у
1931 р. (3,4 %), при загальній тенденції збільшення порівняльних часток. У
групі греків відбувалося поступове зменшення часток репресованих. У євреїв,
при загальній тенденції до збільшення часток (з 0,3 % до 2,5 %) спостерігалися
коливання (зменшення-збільшення в окремі роки). Подібно нестійкими були
співвідношення у групах поляків та білорусів.
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Таким чином, можна стверджувати, що органи держбезпеки у 1930–1936 рр.,
проводячи політичні репресії, планомірно переносили акценти на групи росіян,
німців та євреїв. Водночас зменшувалися частки репресованих українців та
греків. В інших групах показники були динамічно нестійкими, що є свідченням
незначної «уваги» до них каральних органів.
Проведене дослідження дозволяє зробити такі висновки. По-перше, у 1930–
1936 рр. у процесі розгортання політичних репресій складалися певні тенденції,
що були обумовлені процесами, що відбувалися в країні та поза її кордонами
(розкуркулення, колективізація, прихід до влади у Німеччині фашистської партії).
Це, безумовно, впливало на характер та розміри репресій щодо певних національних груп. По-друге, «акценти», тобто реальна спрямованість репресій
залежали від відомчих факторів, тобто – внутрішніх тенденцій, що формувалися
в органах держбезпеки. Отже, можна стверджувати, що політичні репресії щодо
національних груп в Донбасі були відлунням загальнополітичних тенденцій у
державі.
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Зоя Лихолобова (Донецьк)
«ВЕЛИКИЙ ТЕРОР» 1937–1938 РОКІВ У ДОНБАСІ:
ВТРАТИ ІНТЕЛІГЕНЦІЇ
В сучасній історіографії визнається відокремлення у сталінських політичних
репресіях другої половини 1930-х років двох етапів: 1) 1936 – перша пол.
1937 р. На цьому етапі Сталін розрахувався зі своїми колишніми політичними
опонентами шляхом їх фізичного знищення; 2) «Великий терор», під яким
розуміється серія масових каральних операцій, розпочатих після ухвалення
постанови Політбюро ЦК ВКП(б) від 2 липня 1937 р. «Про антирадянські
елементи» і припинених згідно постанови РНК СРСР і ЦК ВКП(б) від 17 листопада 1938 р. «Про арешти, прокурорський нагляд та ведення слідства»1.
На етапі «великого терору» політичні репресії набули масових масштабів та
найбільш жорстоких форм. Інтелігенція, яка акумулює інтелектуальний потенціал
країни, не випадково була визначена одним з центральних об’єктів «великої
чистки». Саме на неї було покладено визначну роль у формуванні моральнопсихологічної та громадсько-політичної сфери суспільного життя. Українська
інтелігенція, виконуючи свою історичну місію служіння народові, набула
традицію критичного мислення та опозиційності.
Проблема політичного терору проти української інтелігенції вже привертала
увагу дослідників. В монографії В.Даниленка, Г.Касьянова, С.Кульчицького
«Сталінізм на Україні: 20–30-і роки»2 показано поступове згортання «українізації»;
поширення масового терору проти інтелігенції. Автори доходять висновку:
«Все, що в нашій історичній свідомості пов’язане з 1937 р., в Україні почалося
ще в 1933 році». В дослідженні Г.Касьянова та В.Даниленка3 висвітлюється
тема взаємовідносин інтелігенції та адміністративно-командної системи в 1920–
30-і роки, наслідків сталінської політики стосовно людей розумової праці.
Аналіз соціальних процесів в середовищі інтелігенції у 1920–30-х рр. дається в
монографії Г.Касьянова4.
Щодо висвітлення теми на регіональному рівні, то воно репрезентовано
низкою нарисів про долі окремих громадян-жертв сталінського терору, а також
статтями І.Богінської про репресії проти освітян5.
Стан історіографії спонукає автора до створення узагальнюючої картини
політичних репресій проти інтелігенції в Донецькому регіоні, позначеному
відчутними особливостями свого соціально-економічного становища, а також
планів Центру щодо організації «великої чистки». За офіційними даними звітності
НКВС в 1937–38 роках в Україні за політичними мотивами було засуджено
198 918 осіб.
Про соціально-фаховий склад репресованих осіб маємо довідку, підготовлену
у 1964 р. відповідальним працівником КДБ УРСР майором Фроловим. Випливало,
що службовці становили у 1937 р. 33,9 % і у 1938 р. – 27,3 % загалу заарештова-
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них. В їх складі інженерно-технічні працівники відповідно складали 1,3 і 1,2 %
загалу та 23,8 % і 23,5 % службовців; лікарі – 0,4 і 0,4 та 6,9 і 9,1; педагоги 3,1 і 2,8
та 55,9 і 55,5; наукові працівники – 0,2 і 0,1 та 3,4 і 2,5; працівники літератури та
мистецтва – 0,1 і 0,06 та 2,1 і 1,2; агротехнічні працівники – 0,4 і 0,4 та 7,9 і 8,2 %6.
Найбільшою за питомою вагою виявляється група педагогів (понад 55 % службовців
та 3,1–2,8 % загалу репресованих. На другому місці – інженерно-технічні
працівники, потім агротехнічні працівники, лікарі.
Ці підрахунки ми використовуємо лише як орієнтовні з огляду на те, що
першоджерела довідки майора Фролова не збереглися. Тим більше, що статистичні звіти служб НКВС щодо соціального складу репресованих «підганялися»
у відповідності до отримуваних лімітів. Сподіватися на їх достовірність ні в
якому разі не можна.
Щодо Донецького регіону, то, на жаль, повними статистичними даними за
наведеною схемою ми не володіємо. Склад групи репресованих громадян, що
професійно займалися розумовою працею, автор спробувала охарактеризувати
шляхом аналізу близько 4 тис. архівно-слідчих справ заарештованих з політичних
мотивів, заведених у Донецькому обласному управлінні НКВС. Службовці
склали 33 % від загалу заарештованих у 1937–38 рр.; в т. ч. інженерно-технічні
працівники – 14 %, працівники освіти – 4,7 %, медики – 0,8 %, партійні, радянські,
комсомольські працівники – 4 %; працівники науки, літератури, мистецтва,
журналісти – 0,7 %; агротехнічні працівники – 0,4 %.
Порівняння даних про відсоток репресованих представників інтелігенції в
Донбасі та в Україні в цілому виявляє істотні розбіжності, особливо у групах
ІТП і освітян. Пояснити це можна, по-перше, індустріальним характером та
високим ступенем урбанізованості регіону, що позначилось на більшій
чисельності не лише працівників промислових підприємств, але й навчальних
закладів, мережі охорони здоров’я.
Окрім цього, у підрахунках використана особлива методика: до групи ІТП
віднесені не лише дипломовані спеціалісти, а й інженери та техніки-практики, а
також керівники підприємств, серед яких практики переважали. Слід врахувати
особливо жорстокий характер репресій у вугільній галузі; а також не забувати
про зацікавленість служб безпеки у викривленні дійсної картини репресій.
Отже, нищівний удар масових репресій на Донеччині був спрямований,
перш за все, проти тієї частини інтелігенції, яка була безпосередньо пов’язана з
виробництвом – інженерно-технічних працівників, що не виглядає випадковістю.
У промисловості провідної паливно-металургійної бази СРСР відбувалось
падіння виробництва. В 1937 р. обсяги видобутку вугілля та виробництва
металу виявилися меншими показників попереднього року7. Керівництво як
загальносоюзне, так і місцеве, прагнуло приховати дійсні причини кризи (вади
планово-командної системи управління, наслідки індустріально гонитви й ін.)
та перекласти відповідальність на троцькістських шкідників, агентів німецько-
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фашистського та японського імперіалізму. В першу чергу це стосується
вугільної галузі, яка перебувала у найбільшому занепаді.
17 вересня 1937 р. Донецьким обласним управлінням НКВС було ухвалено
постанову про викриття потужної шкідницько-диверсійної організації що
немовби діяла у вугільній промисловості Донбасу у складі майже 120 чоловік, з
них 68 людей вже було заарештовано на час прийняття постанови. Констатувалося встановлення слідством та визнання заарештованими шкідницької діяльності
організації на шахтах, спрямованої на загострення паливного балансу країни та
послаблення її обороноздатності. Головними напрямками цієї діяльності було:
проведення жорсткої концентрації гірничих робіт; дезорганізація та зрив
підготовчих робіт і скорочення лінії вибоїв; різке скорочення капітальних
вкладень в нове шахтне будівництво; розтягування строків будівництва шахт;
порушення правил техніки безпеки, що спричиняло вибухи і аварії з людськими
жертвами; зрив стахановських методів праці та ін. Тобто, на учасників
«викритої організації» покладалася відповідальність за безладдя в організації
виробничого процесу на шахтах, падіння продуктивності праці та скорочення
обсягів вуглевидобутку вугілля8.
Вивчення архівно-слідчих справ обвинувачуваних виявляє нові методи та
технології ведення слідчого процесу на етапі «великого терору». За умов
масових репресій Центр висунув завдання прискорення розгляду справ і
винесення вироків. Виконавці були підготовлені до цього завдяки набутому
раніше досвіду. Ретельного оформлення протоколів допитів не було. У практику
запроваджувались «групові справи». Прикладом може служити вирішення справи
заарештованих влітку 1937 р. керівних працівників тресту «Артемвугіля» та
підлеглих йому шахт. В їх числі були З.Зорін – керуючий трестом «Артемвугілля»;
В.Вишник – головний інженер тресту; В.Попов – працівник комбінату
«Донецьквугілля», районний інженер, закріплений за трестом «Артеміввугілля»;
П.Буданцев – помічник головного інженеру тресту; Р.Уманський – головний
інженер шахти ім. Дзержинського; І.Цикаленко – головний інженер шахти
«Комсомолець»; Я.Ільяшенко – завідувач шахти № 8. 6 чоловік з цієї групи
були спеціалістами старої школи, отримали вищу освіту в дореволюційний час і
майже всі були фігурантами «Шахтинського процесу», що не могло пройти
повз увагу органів безпеки. Наймолодший з групи – Я.Ільяшенко теж мав
«пляму» в біографії – походження з поміщицької родини9.
Обвинувачення заарештованим були визначені заздалегідь, тому слідчий
процес носив підкреслено формальний характер і був зведений до взаємних
показань та зізнань підслідних про участь в «троцькістській контрреволюційній
організації» і конкретну підривну діяльність. Допитувані лише відзначали деякі
нюанси, мотивуючи свою поведінку в тій чи іншій ситуації.
На очній ставці В.Попов і В.Вишник у взаємній погодженості визнали факт
залучення до «організації» першим другого та назвали прізвища людей, яких
вони залучили або знали як членів організації. На другій очній ставці В.Вишник
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і П.Буданцев підтвердили факт зв’язків між ними через посередництво В.Попова
та здійснення ними за його вказівками шкідницьких дій на окремих шахтах у
вказаному вище напрямку. Інакше кажучи, ділові стосунки працівників під пером
слідчого набирали зловісного тлумачення: шкідницька діяльність «організації».
Дивна покірливість перед нахабними вимогами слідчих людей, які пройшли
складний шлях керівника в одній з найбільш важкоємних галузей господарства,
загартованих життєвими випробуваннями, пов’язана частково з досвідом «шахтинського процесу». У 1928 р. більшість підсудних отримали різні строки
ув’язнення, а дехто, отримавши покарання умовно, працював у конструкторських
бюро. Звідси – сподівання ціною самообмовлянь про участь у «контрреволюційній організації» здобути пом’якшену міру покарання. До цього схиляла і
вся морально-психологічна обстановка, в яку потрапляли заарештовані з перших
днів слідчого процесу. Відчути її допомагають спогади учасників подій. Під час
повторного розгляду «Артемівської справи» у 1957 р. свідок А.Солодуха (у
1937 р. працював помічником начальника відділення в Донецькому облуправлінні
НКВС, брав участь у допитах деяких потерпілих за цією справою) розповідав:
заарештовані раніше радили новакам «зізнаватися», бо опір «безнадійний»;
слідчі, начальники відділів наставляли свою жертву зізнаватися, щоб отримати
меншу міру покарань; до найбільш упертих застосовувалися засоби фізичного
примусу10. Це підтвердив і Н.Магід (працівник тресту «Артеміввугіля», перебував
під слідством у 1937–41 рр.). Заарештовані називали між собою слідчих
«молотобійцями» за нещадне побиття підслідних. «Один з підслідних плакав,
розповідаючи, як під час допиту змушений був зводити наклеп на свого
кращого товариша», – пригадував він. Багато хто з заарештованих вважав за
краще визнатися у нескоєному злочині, ніж терпіти знущання катів. Відігравало
роль також сподівання на те, що з ВТТ можна буде писати скарги, домагатися
перегляду справи та виправдання11.
Поведінка підслідних була обумовлена їх морально-психологічним станом.
Щодо карателів, то це були люди особливого ґатунку, позбавлені будь-яких
людських почуттів. Немов роботи, за заданою програмою вони штампували
стандартні обвинувачення. Для них цілком чужим було навіть усвідомлення
професійної гідності. Одним з головних обвинувачень, пред’явлених керівникам
тресту та шахт Артемівського району, була «контрреволюційна, шкідницька
концентрація гірничих робіт», про яку під копірку писали автори слідчих
висновків. Втім, дехто з них, заплутавшись у невідомій термінології, бездумно
винив заарештованих в «деконцентрації». Під час повторного розгляду справи у
жовтні 1957 р. спеціалісти, керівні працівники вугільної галузі доводили
безглуздість обвинувачень та некомпетентність «професіоналів НКВС». Відповідальний працівник мінвуглепрому УРСР В.Прохоров говорив, що концентрація
робіт у 30-і роки і у пізніші часи вважалась прогресивною системою організації
виробництва за умови її правильного проведення. Доводилася також необґрунтованість обвинувачень керівників тресту у «шкідницькому» заниженні планів
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підготовчих робіт та обсягів вуглевидобутку. За існуючою на той час системою
управління галуззю керівник тресту і головний інженер не могли власним рішенням встановлювати нормативи підготовчих робіт і планів вуглевидобутку, поскільки плани і річні програми, як і розміри фінансування, затверджувалися
вищими структурами («Головвугіллям» і НКТП СРСР, комбінатом «Донбасвугілля»).
Попри необґрунтованість обвинувачень, всі підслідні за справою тресту
«Артеміввугілля» отримали у слідчому висновку призначене обвинувачення,
зміст якого висвітлений у названій постанові від 17 вересня 1937 р. Він цілком
співпадав з обвинуваченнями працівників інших вугільних трестів Донбасу. (На
початок 1938 р. в 22 трестах комбінату «Донбасвугілля» були заарештовані
20 головних інженерів і майже всі керуючі. Тих, хто прийшов їм на зміну, теж
заарештовували). За логікою працівників управління НКВС це було закономірно,
адже вони об’єднали керівних працівників вугільних трестів області в одну
«контрреволюційну троцькістську організацію».
В преамбулі слідчих висновків йшлося про те, що за завданням учасника
антирадянського центру П’ятакова у «Головвугіллі» Наркомтяжпрому була
утворена контрреволюційна троцькістська організація, яка об’єднувала
шкідницькі кадри старого інженерства. В Донбасі ця організація за вказівкою
П’ятакова об’єдналася з троцькістською організацією, очолюваною Саркісовим,
і отримала завдання всіляко розладнувати роботу шахт з метою зниження
вуглевидобутку. Внаслідок «розкритих» слідством злочинів справа працівників
Артемівського вугільного району віддавалася на розгляд ВК ВС СРСР згідно
застосування закону від 1 грудня 1934 р.
31 жовтня 1937 р. З.Зорін, В.Вишник, П.Буданцев, Р.Уманський, В.Попов,
І.Цукаленко, Я.Іляшенко були засуджені до вищої міри покарання – розстрілу з
конфіскацією майна. (Р.Уманський, який не визнав своєї вини, теж був
засуджений на смерть). Дружини Вишника Олександра Василівна та Зоріна –
Наталя Яківна отримали по 5 років позбавлення волі. У 1957 р. всі засуджені
були повністю реабілітовані12.
Жертвами ставали й спеціалісти нового покоління, підготовлені радянськими
інститутами, які не мали ніякого вантажу антиреволюційного походження.
Микола Іванович Данилін у 1931 р. закінчив Криворізький гірничий інститут.
Під час арешту працював начальником дільниці на шахті № 18 в Сніжному. 27річному інженеру було пред’явлено звинувачення в належності до контрреволюційної організації, «поширенні наклепницьких чутків про неодмінну загибель
республіканської Іспанії...». Особлива трійка УНКВС Донецької області 14
листопада 1937 р. винесла молодому інженеру смертний вирок13.
Жертвами сталінських репресій стали видатні господарники, внесок яких у
справі індустріалізації країни є загальновизнаним. У 1937–38 рр. за вироками ВК
ВС СРСР були позбавлені життя директори великих металургійних підприємств:
Г.Гвахарія (Макіївський завод)14, Я.Гугель («Азовсталь»)15, М.Радін (Маріупольський завод ім. Ілліча), В.Трахтер (Макіївський завод)16. Організатор будів-
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ництва всесвітньовідомого Ново-Краматорського заводу важкого машинобудування І.Кирилкін, заарештований у 1938 р., 2 червня 1941 р. був засуджений на
15 років заточення у ГУЛАГу, де помер на початку 1942 р.17. Наслідуючи
політичну мету очищення суспільства від потенційного колабораціонізму,
режим безжалісно нищів кадровий потенціал промисловості.
Під удар масових репресій потрапили й інші верстви фахівців, зокрема
працівники освіти. Слід зауважити, що розширення мережі навчальних закладів
супроводжувалось зростанням чисельності педагогічних кадрів з одночасним
зниженням рівня їх професійної підготовки. У 1936 р. в Донецькій області
працювало понад 25 тис. вчителів, а вищу освіту мали не більше 16 % з них18.
Саме ця, найбільш кваліфікована частина вчительства, яка здатна була передати
культурні традиції дореволюційної школи новому поколінню освітян, стала
першочерговою мішенню полювання карателів. В цілому в числі заарештованих
вчителів у 1937–38 рр. в області 35,6 % мали вищу освіту, яку вони отримали,
скоріше за все, до 1917 р. Це підтверджується тим, що за віком більше третини
репресованих були старші сорока років. Загалом вищу, неповну вищу та
середню освіту мали 88 % заарештованих вчителів, в їх числі було чимало
молодих людей, які пройшли педагогічну підготовку вже за радянських часів
(їм теж не було довіри). Освітній рівень репресованих вчителів перевищував
освітній рівень всіх репресованих та всього дорослого населення області
взагалі. Розправа була жорстокою: 304 педагога були розстріляні, решта заслані
до ВТТ, переважно на 10–15-річні строки. Окрім цього, сотні освітян були
позбавлені посадових місць19.
Спустошливі дії режиму в галузі освіти були соціально та ідеологічно
обумовленими. Педагоги шкіл і вишів – це не лише одна з найбільш освічених
верств суспільства з великими потенціями вільнодумства та критицизму. Це
також інтелектуальна сила, від якої у значній мірі залежало формування
світогляду нових поколінь радянських людей. Тому державна партія прагнула
перетворити вчительство в один з надійних загонів своїх ідеологічних кадрів.
Чекати природної заміни старшого покоління вчителів новим, підготовленим
радянськими вузами, не стали. Проблему вирішували форсованим методом –
шляхом фізичного усунення небажаних елементів. Розраховували і на те, що
такий шлях матиме повчальне значення для всіх працюючих освітян.
Серед перших жертв «чистки» був завідувач Донецького обласного відділу
народної освіти Ф.Новаш, заарештований 4 вересня 1936 р. Під впливом Московського процесу проти «троцькістсько-зінов’євського центру» його звинуватили
у належності до «троцькістської організації». Незважаючи на те, що Новаш
категорично відхилив пред’явлене йому обвинувачення, 26 березня 1937 р.
Військовою Колегією Верховного Суду СРСР він був засуджений до вищої міри
покарання. Заступника Ф.Новаша Д.Агупова засудили до ув’язнення на 10 років20.
Масований удар по вчительських кадрах викликав кризовий стан в школах.
Проте репресії тривали. Поширеним обвинуваченням заарештованих вчителів,
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крім належності до «троцькістської терористичної повстанської організації»,
була участь в «буржуазно-націоналістичній організації». При цьому, в слідчих
матеріалах ці обидва напрямки антирадянської діяльності часто поєднувалися.
На певному етапі слідства акцент робився на участі заарештованого у
троцькістській організації. Потім пригадувався націоналістичний аспект
діяльності, домагалися відповідних показань, і у слідчих висновках формувалося
обвинувачення в участі у «троцькістській контрреволюційній націоналістичній,
терористичній, повстанській організації». А різновидність націоналізму, до якого
приписувалася жертва, залежала від її національності чи ступеня виконання
«лімітів», відпущених зверху. За підрахунками І.Богинської, у приналежності
до «української націоналістичної організації» обвинувачувалася четверта частина
репресованих працівників освіти Донецької області; близько 10 відсотків були
приписані до «грецької повстанської організації»21.
Після засудження наркома освіти України В.Затонського, обвинуваченого в
керівництві «контрреволюційною, повстанською, терористичною, націоналістичною організацією», що діяла в Києві, Донецьке обласне відділення НКВС приступило до фабрикування справи щодо існування в області філії названої організації.
У причетності до неї вже були обвинувачені чимало вчителів, а керівником мав
стати один з провідних працівників системи народної освіти. Вибір упав на
завідувача обласного ВНО І.Василенка, заарештованого 3 грудня 1937 р. На
перших допитах підслідний категорично заперечував свою приналежність до
контрреволюційної націоналістичної організації. Втім, професіонали НКВС свою
справу знали, і після тривалого опору Василенко змушений був підкоритися.
В ході дізнання до керівництва обласного відділення Української контрреволюційної націоналістичної організації зусиллями чекістів були залучені
директор тільки-но відкритого Сталінського педінституту О.Євдокименко,
заступник начальника обласного ВНО І.Кураков, доцент індустріального
інституту В.Могила, секретар обкому комсомолу Г.Богиня, заступник завідувача
комітету мистецтв облвиконкому Т.Гак, вчитель В.Семенов22. В серпні 1938 р.
слідчі заявили, що у складі «Української контрреволюційної націоналістичної
організації» діє молодіжна організація – «Молода генерація». Відразу ж
активними учасниками і керівниками цієї організації зробили О.Євдокименка
(працює з молоддю як директор педінституту), а також секретаря обкому
ЛКСМУ Г.Богиню, доцента індустріального інституту В.Могилу.
Чи існувала така організація в дійсності, ніхто з них не знав. За висловом
одного з активних її учасників, «організація була наслідком уявлення слідчих за
підтримкою таких малодушних людей як я» (так нещадно він писав про себе
через 18 років після подій)23.
Фабрикування справи про діяльність «контрреволюційної націоналістичної
організації» супроводжувалося багатьма трагічними подіями. А часом, підкоряючись вимогам слідчих, заарештовані змушені були давати дивні показання.
Наприклад, заступник начальника відділу мистецтв облвиконкому Т.Гак, після
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фізичної «обробки», під загрозою розправи з дружиною та двома малюками –
синами, на допиті 23 липня 1938 р. змушений був за підказкою слідчого
визнати, що безпосередньо його ворожою діяльністю керував з Києва А.Хвиля.
Від нього було отримано настанову зривати в театрі постановки радянських
п’єс і включати в репертуар п’єси української націоналістичної тематики.
Практично були здійснені такі спектаклі з «протаскуванням націоналістичної
контрабанди»: «Катерина», «Майська ніч», «Пошились у дурні», «Суєта», «Дай
серцю волю» та інші постановки з української класики.
За вимогою слідства були названі керівники організації, що працювали в
Донбасі: А.Кудрін – директор Ворошиловградського театру опери та балету,
В.Василько – заслужений артист республіки, директор Сталінського драмтеатру.
Та слідчим цього було замало. За їхньою підказкою до складу терористичних
груп були включені директори майже всіх театрів не лише Донбасу, але й
Харківщини. І майже кожний директор мав свої терористичні підгрупи, до
складу яких входили артисти та учасники художньої самодіяльності. Терористичні групи були утворені у філармонії та облрадіокомітеті. Врешті-решт
терористичне підпілля поширили на всі художні ланки регіону. Останнє
питання, що турбувало держбезпеку: а як зі зброєю? Виявилося, що в цьому
плані працівники мистецтв мають великі переваги перед іншими, бо у їх
розпорядженні був реквізит для постановок на оборонні теми. Можна також
використати зброю зі шкільних воєнних кабінетів.
Значення здобутої інформації підкреслювалося тією обставиною, що допит
проводили не лише слідчі Співаківський і Мартинов, а й начальник обласного
управління НКВС Чистов, який власноручно підписав протокол24. Важко навіть
уявити, які наслідки для працівників культури могло б мати «розкручування»
цієї фантастичної справи. Натомість у другій половині 1938 р. внаслідок
загострення суспільного напруження режим змушений був поступово ослаблювати
репресії. Факти про зв’язки груп та підгруп «терористів», отримані слідством,
не підтверджувалися навіть елементарною перевіркою. У справі є відомості про
те, що в Києві відбулася очна ставка Гака з артистом В.Добровольським, який
твердо заявив, що Гак його обмовив, і був звільнений з-під варти25. Про арешти
згадуваних під час допиту директорів театрів та акторів ніяких відомостей в
обласному відділені СБУ немає.
Слідчий процес щодо групи освітян, обвинувачуваних у приналежності до
«Контрреволюційної української націоналістичної троцькістської організації»
просувався повільно. Лише в червні 1939 р. справа була розглянута в суді
Військового трибуналу Харківського військового округу. Всі шестеро підсудних
відмовились від показань, даних під тиском незаконних методів слідства. Їх
тверда позиція в суді, як і нова політична ситуація в країні, позначилися у
деякій «м’якості» вироку. І.Василенко і Т.Гак були засуджені на 15 р. ВТТ;
О.Євдокименко та В.Семенов отримали по 10 років ВТТ; Г.Богиня та В.Могила
за рішенням суду виправдані26.
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В цілому втрати системи народної освіти в Донецькому регіоні були
величезними. За два роки (1937–1938) було репресовано до 500* найбільш
освічених, працездатних, активних педагогів шкіл та працівників обласних,
міських і районних ВНО. З посад було звільнено не меш 4,5 тис. вчителів
(шоста частина їх загальної кількості)27. Наслідком кривавих операцій було
падіння кваліфікаційного рівня кадрів, зниження рівня освіти взагалі.
Значну групу серед репресованих представників інтелігенції становили медики.
При цьому удар спрямовувався в першу чергу проти головної, кваліфікованої,
творчої їх частини – лікарів. Мета репресій в галузі медицини, крім загальних
положень (усунення небезпечних для влади інтелектуалів дореволюційного
походження, осіб, що були пов’язані якимось чином з партійними опозиціями
чи непролетарськими партіями) полягала ще й в тому, щоб виправдати недоліки
в сфері охорони здоров’я.
На межі 1937–1938 років в Донецькому облуправлінні НКВС було сфабриковано справу проти медичних працівників, обвинувачених в участі у «контрреволюційній диверсійно-шкідницькій організації», яка немов би займалася
підготовкою бактеріологічної диверсії в галузі охорони здоров’я. Найбільш
значною постаттю в групі був відомий вчений-бактеріолог професор медичного
інституту М.Благовєщенський. Його роботи, присвячені імунології, постановці
прищеплювальної справи, профілактиці інфекцій, були відомі не лише в СРСР,
а й за кордоном. Та увагу органів держбезпеки привернули зовсім не наукові
пошуки вченого, а два факти його біографії: син священика, деякий час перебував
у білій армії у якості підєсаула – лаборанта протихолерної лабораторії28. Ця
обставина автоматично зарахувала маститого вченого до розряду «політично
неблагонадійних» людей.
Обґрунтувати його шкідницьку діяльність в 30-ті роки покликані були
професіонали НКВС. Вони зачислили вченого до складу контрреволюційної
шкідницько-диверсійної організації, в яку він нібито був залучений завідувачем
обласним ВОЗ К.Стацинським ще у 1935 р.29.
Шкідницька діяльність полягала у зриваннях проведення протиепідемічних
заходів, що сприяло розвитку захворювань. Головне завдання, яке ставилося
організацією, полягало у тому, щоб утворити вакцинний відділ для виготовлення
неімунізуючої вакцини для прищеплювання її населенню. Втім, утворити
вакцинний відділ не вдалося (не вистачило коштів, не знайшли приміщення. До
того ж керівника організації Стацинського у 1936 р. відкликали на роботу до
Москви). Цей протокол викликає великі сумніви відносно його достовірності.
Підпис підслідного, що ставився під текстом кожного листа протоколу, зовсім
не схожий з його підписом під анкетою, яка була заповнена в день арешту.
Анкета підписувалася тремтячою рукою, а листи допиту підписані впевнено,
*

Ця цифра отримана шляхом таких підрахунків: 450 вчителів репресовано в Донецькій
(Сталінській) області і не менше 50 за другу пол. 1938 р. у Ворошиловградській обл.
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твердою рукою і сам підпис схожий з почерком, яким написаний текст протоколу30. Інакше кажучи, документ і писав і підписував власноручно слідчий.
Справа професора М.Благовєщенського була цілком сфальсифікована. Вченому, який твердо заперечував висунуте проти нього обвинувачення, безсоромно
приписали самовизнання. Слідчі висновки були настільки бездоказовими, що
після їх розгляду відділ НКВС України запросив додатково довідку районного
ВОЗ про результати проведеного у 1936 р. прищеплювання проти тифу, наслідком
якого була гостра реакція і масове захворювання гірників. Здобути таку довідку
відділенню НКВС у 1938 р. було найпростішою справою. 5 вересня 1938 р.
ВК ВС СРСР засудила М.Благовєщенського на смерть31. Засуджені на страту
були також інші члени групи, залучені Стацинським до «контрреволюційної
організації», що брали участь у створенні з ворожими цілями вакцинного
відділу. За висловом одного з підслідних, цей відділ кілька років проіснував
лише на папері, а потім у такому ж вигляді був переданий до архіву32.
Щодо самого керівника «контрреволюційної організації» К.Стацинського,
то під час розслідування справи контрреволюційної групи в системі обласного
ВОЗ він працював у Москві начальником «Транссануправління» і ні в якій ролі
до слідчого, а потім до судового процесу не залучався33. У системі НКВС відсутні
відомості про його притягнення до відповідальності за політичні злочини. Це
ще раз підкреслює штучність всієї справи про існування «контрреволюційної
троцькістської організації» у ВОЗ Донецької області в 1936–1938 рр.
Іншою була доля наступника К.Стацинського на посаді завідувача обласним
ВОЗ А.Бандурівського, заарештованого 29 червня 1938 р. за обвинуваченням у
членстві в «Донецькому центрі української націоналістичної повстанської
організації», що діяла в блоці з «Право-троцькістською організацією». Слідством
був примушений визнати, що залучений до «Української націоналістичної
організації» наприкінці 20-х років директором зоологічного інституту А.Любченком
(братом голови Раднаркому П.Любченка), а в 1932 р. наркомом охорони
здоров’я України Контаровичем залучений до право-троцькістської організації і
у 1936 р. направлений ним на Донбас для посилення шкідницько-диверсійної
діяльності в медичній галузі. Все той же Стацинський ввів Бандурівського до
складу обласної філії «контрреволюційного націоналістичного та правотроцькістського центру», пов’язав з активними діячами організації34.
Санітарно-гігієнічний стан міст і селищ краю з високою концентрацією
підприємств вугільної та металургійної промисловості, низьким рівнем
комунально-побутового обслуговування населення навіть не потребував зусиль
«шкідницьких організацій» для створення епідеміологічних ситуацій. З іншого
боку, особистість нового завідувача обласного ВОЗ, за яким тягнувся шлейф
колишніх зв’язків з вже засудженими керівниками «Республіканського
націоналістично-троцькістського центру» П.Любченком та Контаровичем була
дуже влучною для перекладання на нього відповідальності за традиційну
занедбаність медичного обслуговування населення вугільного краю.
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Працівники служби безпеки у цьому відношення досягли успіху. Був складений офіційний акт експертної комісії (28 серпня 1938 р.), в якому констатувався
незадовільний епідеміологічний стан області. При чому інфекційні захворювання
мали тенденції зростання. Плани прищеплювальних заходів щорічно не виконувались. Асигнування на санітарно-дезінфекційні заходи у 1938 р. зменшилися
вдвічі, зменшилася чисельність санітарних лікарів, повільно будувалися об’єкти
медичного призначення, наслідком чого була гостра нестача лікувальних ліжок,
зростання невдоволення трудящих35. Зображений в акті жалюгідний стан
охорони здоров’я трудящих області сумнівів не викликає. Гадаємо, що в першу
чергу це було одним з наслідків прискореної індустріалізації, напруження всіх
засобів та дефіциту коштів у країні. Не виключається також можливість
недбайливого, безтурботного ставлення до своїх обов’язків керівних працівників
системи охорони здоров’я на всіх рівнях.
Втім, умови «великого терору» покладали на органи держбезпеки обов’язок
оцінювати ситуацію з інших позицій. А.Бандурівський був вимушений визнати
свою участь у «Донецькому обласному право-троцькістському центрі», що діяв
спільно з «Українською обласною буржуазно-націоналістичною організацією»,
за її дорученням проводив шкідницьку діяльність, спрямовану на поширення
інфекційних захворювань серед населення та збільшення смертності, особливо
серед дітей. 13 листопада 1938 р. Бандурівський був засуджений ВТ Харківського
ВО до розстрілу36.
«Лікарі-отруйники», трагічна доля яких була розглянута, фактично опинилися
в ролі заручників системи, що здійснювала промислову революцію ціною злигоднів і нестач народу. Розправа над ними мала на меті послабити невдоволення
мас, відвернути увагу суспільства від дійсних причин скорботного стану охорони
здоров’я трудящих.
Жертвами політичного терору були ті, хто становив мозковий центр
медицини: лікарі з вищою освітою, вчені з науковими ступенями. Фізична
розправа над нечисленними на той час фахівцями вищої кваліфікації була
бездумним обезглавлюванням однієї з найважливіших сфер життєдіяльності.
Хвиля репресій науковців, зокрема мікробіологів, у 1938 р. прокотилася по всій
країні. Її наслідки порівнюють зі знищенням вищого військового командування
напередодні війни.
На засоби масової інформації покладалося відповідальне завдання ідеологічного забезпечення політики репресій, формування громадської думки щодо
обґрунтованості та необхідності нещадної боротьби проти внутрішніх ворогів –
зрадників, шпигунів, диверсантів. Тому представники преси та радіомовлення
перебували під пильним наглядом органів партії та держбезпеки. Ретельну
«чистку» в українському радіомовленні, ініційовану ЦО ЦК ВКП(б) газетою
«Правда», було здійснено у 1936 р. Цей приклад керування радіо та пресою
наслідувався, і репресії працівників ЗМІ поширилися на всі ланки, як
центральні, так і місцеві. 6 липня 1937 р. відділенням НКВС був заарештований
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редактор газети «Кіровець» (Макіївський металургійний завод) М.Безпечний,
обвинувачений у тому, що як член контрреволюційної троцькістської організації
він прикривав шкідницьку діяльність заарештованого директора заводу – троцькіста
Гвахарія, не друкував у заводській газеті викривальних матеріалів про нього.
Молодий журналіст, категорично відмовився визнати обвинувачення. Вигадки
про те, що до організації його у 1936 р. залучив заарештований секретар
Макіївського міському партії Ісаєв, спростовував тим, що на той час зовсім не
був знайомий з Ісаєвим. Та чи міг редактор заводської багатотиражки
викривати «троцькістську діяльність» Гвахарія, якщо матеріали про кращий
металургійний завод країни та його директора у той час не сходили зі сторінок
союзних газет? І все ж таки ВК ВС СРСР 30 вересня 1937 р. засудила
М.Безпечного на 8 років ВТТ і 5 років позбавлення прав37.
Письменників Сталін називав «інженерами людських душ». Це передбачало
підпорядкування літературної творчості визначальній меті – формуванню
світогляду і психології радянської людини у напрямі безмежної відданості
справі соціалізму (в його розумінні). Тому предметом постійного піклування
керівника та ідеолога більшовицької партії була комуністична переконаність
письменництва. Отже, «чистки» аж ніяк не могли обминути цю групу з
інтелектуальної еліти суспільства.
На початку 30-х років письменники Донеччини групувалися навколо журналу
«Літературний Донбас», головним редактором якого був молодий, талановитий
прозаїк і поет, організатор письменницьких сил Григорій Микитович Баглюк. За
його редагування журнал перетворився у місячник, став солідним і впливовим
літературно-мистецьким органом. У романі «Горизонт», оповіданнях, присвячених
життю трудівників, виявив себе як вдумливий соціальний аналітик й психолог.
Втім, плідна діяльність Г.Баглюка стала не до вподоби наглядачам за літературою.
А привід для гонінь знайшли легко. У 20-і роки він був причетний до
троцькістської організації. Це визначило його долю як першої жертви серед
українських письменників Донбасу. У квітні 1934 р. був заарештований на
підставі звинувачення за ст. 54 КК УРСР «За антирадянську троцькістську
діяльність» та на 2 роки засланий в Татарську АРСР38. Втім? влада вважала, що
обвинувачення у троцькізмі вимагало більш суворого покарання. В 1935 р.
Г.Баглюк був повторно заарештований і Особливою нарадою НКВД СРСР у
лютому 1936 р. засуджений на 5 років ВТТ та засланий в Архангельську область.
Звідти письменник кинув виклик деспотичному режиму. Приєднався до групи
в’язнів, що оголосили голодування, сподіваючись добитися поліпшення умов у
табірному житті. Та фінал акції був трагічним. Крім того, що багато голодуючих
повмирали, 9 березня 1938 р. виїзна сесія ВК ВС СРСР у Архангельську засудила
50 осіб до ВМП. В їх числі був Г.Баглюк39.
В середині 30-х років на письменницьку організацію Донбасу звалилися
страшні гоніння. Був звільнений з посади заступник Г.Баглюка в редакції
«Літературного Донбасу» М.Гайворонський. «Ворожим підспівувачем» оголосили
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К.Герасименка – поета високого обдарування. Його вірш «Скрипаль» був підданий суворій критиці, поета виключили із членів спілки письменників, позбавили
роботи. Поет змушений був перебувати на напівлегальному становищі. Місцевий
літературознавець В.Оліфіренко пише: «У другій половині 30-х років від влади
вже не було потреби в репресуванні. Нікого було нищити з українських
письменників: одних повбивали (Г.Баглюк, В.Іванов-Краматорський); другі змушені були тікати з Донбасу (М.Гайворонський, К.Герасименко, Д.Надіїн, І.Ле) і
інші зникли безслідно (Ф.Ковалевський, Ю.Западинський, І.Ткаченко, А.Чулков)»40.
У 1937 р. у віці 70 років був позбавлений життя «Співець шахтарської праці»
М.Чернявський. Йому влада не пробачила колишньої прихильності до Центральної
Ради, гетьмана Скоропадського, а також керівництва організацією «Просвіта»41.
Трагічна доля не минула й незвичайного поета Є.Михальського, який писав
вірші мовою есперанто, мав широкі міжнародні зв’язки, друкував у пресі
російською мовою відомості про захисників республіканської Іспанії, був
головою Донецької обласної організації есперантистів. Саме ця діяльність стала
приводом для звинувачення у шпигунстві. 15 жовтня 1937 р. Є.Михальський
був розстріляний у Києві42.
Незамінних втрат зазнала література національних спільнот регіону.
Жертвою свавілля став відомий грецький поет і журналіст Георгій Антонович
Костоправ. У 20-ті роки писав вірші українською і російською мовами, а з
1931 р. – переважно грецькою (румейською) мовою. Дослідники називають
Костоправа засновником грецької літератури в Україні, її першим класиком. В
1932–37 рр. працював відповідальним секретарем і літературним редактором в
Маріупольській грецькій газеті «Колективістіс», керував створеною ним групою
поетів-початківців. Переклав грецькою мовою «Заповіт» Шевченка, вірші
Пушкіна, Маяковського, Рильського, Сосюри43. На творчому зльоті перервалося
життя талановитої, неабиякої людини. 24 грудня 1937 р. ОН ВС СРСР засудила
Г.Костоправа до розстрілу44.
Репресії кінця 30-х років проти української інтелігенції мали класову
спрямованість. Їхньою метою була ліквідація будь-яких виявів політичної,
ідеологічної, соціально-психологічної самостійності цієї соціальної групи. У
цьому плані мета була досягнута. Стара інтелігенція частково була фізично
знищена. Інша її частина розчинилася в масі працівників, що обслуговували
апарат адміністративного, господарського, культурного управління, змушена
була цілком підкоритися існуючій політичній системі. Нове покоління інтелігенції,
що цілеспрямовано формувалося владою переважно з представників робітничого
класу і селянства, генетично пов’язане з радянським ладом, внаслідок сталінського терору теж зазнало чималих витрат і змушено було врахувати жорстокі
уроки «чисток». Діяли також прищеплювані пропагандою почуття ідейної
єдності з партією та державою. Формувалася психологія покірливості, сприйняття
настанов, що йшли зверху, як своїх власних переконань. А коли подекуди
виявлялися спроби самостійного мислення, інтелектуалам роз’яснювали, що
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вони лише «прошарок» в суспільстві, де провідною політичною силою виступає
робітничий клас, на чолі зі своїм керівником – партією більшовиків і мусять
підкорятися вимогам соціалістичної ідеології.
Сталінський режим поставив інтелігенцію не лише у важкі матеріальні, але
й нестерпні духовні умови буття. Знищувалися можливості будь-яких виявів
інтелігентської свідомості та способів дій: гострокритична реакція на соціальні
проблеми, прагнення дати їм теоретичну оцінку, обмінятися думками у своєму
середовищі та широко оприлюднити власні ідеї. Це означало, що інтелігенція
позбавлялася можливостей активно впливати на морально-психологічний та
громадсько-політичний стан суспільства, тобто виконувати своє природне
призначення – служіння народові.
Єдино доступною сферою самовиявлення для людей інтелектуальної праці
залишалась їх професійна діяльність, в якій вони здобули чималих результатів.
В суворих умовах сталінізму саме інтелігенція зберігала здобуті людством вічні
культурні цінності, які мали наслідувати наступні покоління.
Для української інтелігенції репресії позначилися уповільненням її національного розвитку. Були послаблені провідні сили української національної
культури, літератури, мистецтва, історичної думки. Підміна принципів якості,
змісту кількісними показниками в освіті, науці, літературі і мистецтві знижувала
рівень національної культури. Згортання політики «українізації», підміна її
хрущовською «русифікацією» створювали нерівновагові умови для розвитку
української та російської культури.
Натомість не все з кращих традицій української інтелігенції було втрачено.
Залишилися професіоналізм, почуття професійної честі, гідності, кращих діячів
культури У прихованому вигляді зберігалися традиції національного самовизнання, самосвідомості, прагнення служіння народові. Все це виявилося в бурхливому процесі національного відродження за умови незалежної України.
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